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ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
Διετές πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Σχολικά έτη: 2007 – 2008 και 2008 – 2009

2

Το εξώφυλλο φιλοτέχνησαν οι μαθήτριες:
Κατερίνα Αλατζίδου, Σοφία Παπακαρμέζη,
Σταυρούλα Σμίλκου και Μαρία Σουλούντση

Πέτρα

Πέτσου,
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«… στη σκιά ενός δένδρου ένα βιβλίο με στίχους,
μια κανάτα με κρασί, μια φρατζόλα ψωμί
και εσύ στο πλάι μου να τραγουδάς στη ερημιά.
Η ερημιά έγινε παράδεισος…»
Ομάρ Καγιάμ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
«Το κρασί στη Γουμένισσα» ήταν ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης που διήρκεσε δύο χρόνια. Με αυτό ολοκληρώθηκε ένας
κύκλος, αφού η ομάδα με την οποία συνεργαστήκαμε, φέτος αποφοιτά
από το Γυμνάσιο.
Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος προσπαθήσαμε να
μάθουμε κατ’ αρχάς τον τρόπο με τον οποίο το σταφύλι γίνεται κρασί και
στη συνέχεια επεκταθήκαμε και στις διάφορες φάσεις της
αμπελοκαλλιέργειας, αντλώντας κυρίως υλικό από τις επισκέψεις στα
τοπικά οινοποιεία και τις συζητήσεις μας με τους ειδικούς. Στα δύο αυτά
χρόνια η ομάδα επισκέφθηκε τρία Κ.Π.Ε (Ανατολικού Ολύμπου,
Αρναίας και Νάουσας), όπου παρακολούθησε τέσσερα προγράμματα και
συμμετείχε στο πρόγραμμα «Καλλιστώ» που χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση· σε κάθε όμως περίπτωση προσπαθήσαμε να
επισκεφθούμε τα κατά τόπους οινοποιεία – όποτε αυτό ήταν εφικτό – ,
ώστε να είναι σε θέση η ομάδα να κάνει τις συγκρίσεις και στη συνέχεια
τις προτάσεις της για την ανάδειξη και την προβολή των οινοποιείων και
εν γένει του κρασιού στην περιοχή της Γουμένισσας.
Η εργασία που ακολουθεί είναι στην ουσία ένα ημερολόγιο των
φάσεων της αμπελουργίας και της οινοποίησης στην περιοχή της
Γουμένισσας, που διανθίζεται από τις εντυπώσεις που αποκόμισε η
ομάδα από τις επισκέψεις της. Γι’ αυτό το λόγο, παρουσιάζει και την
ακόλουθη ιδιοτυπία: αρχίζει με τον μήνα Φεβρουάριο, τον μήνα έναρξης
του κλαδέματος, και συγκεκριμένα με τη εορτή του Αγίου Τρύφωνα, του
προστάτη των αμπελουργών.
Σε αυτό το σημείο ως υπεύθυνη της περιβαλλοντικής ομάδας του
Γυμνασίου θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στην
ολοκλήρωση του προγράμματος: τον κ. Ε.Ζιέλκα, διευθυντή του
Γυμνασίου, για την επιμονή και τις οργανωτικές του ικανότητες, τον κ.
Α.Τσιακιρόπουλο, θεολόγο του Γυμνασίου Γουμένισσας και πάντα
πρόθυμο σύμβουλό μας, τους υπευθύνους των Κ.Π.Ε που δέχτηκαν την
ομάδα, όλους όσους μας ξενάγησαν στα οινοποιεία της Κλαούντιας
Παπαγιάννη στην Αρναία Χαλκιδικής, στο Ε.Α.Σ Αμυνταίου, στο Κτήμα
Άλφα στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονα του νομού Φλώρινας, στο Κτήμα
Κώστα Λαζαρίδη στη Δράμα και στο οινοποιείο των αδερφών
Καρανάτσιου στη Νάουσα, τους κυρίους Χ.Αϊδαρίνη και Π.Τάτση,
ιδιοκτήτες των ομώνυμων οινοποιείων στη Γουμένισσα, καθώς και τους
κυρίους Κριβένη και Τάσκο εργαζόμενους στο οινοποιείο Μπουτάρη,
τον κ. Τίτο Ευτυχίδη για την υπομονή του και το ζεστό του καλωσόρισμα
κάθε φορά που η ομάδα επισκεπτόταν το κτήμα του (και ήταν πολλές οι
φορές) και ιδιαιτέρως τους κυρίους Ν. Βαλκάνη, Δ. Γόλη και Α.
Θεοδωρίδη, τους αγαπητούς συναδέλφους και φίλους που υπήρξαν οι
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ακαταπόνητοι τρεις σωματοφύλακες της ομάδας. Άφησα για το τέλος τα
ίδια τα παιδιά με τα οποία συνεργαστήκαμε άψογα για τρία συναπτά έτη.
Ευχαριστώ όλους από καρδιάς
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Παιδαγωγική ομάδα
Βαλκάνης Νέστορας (ΠΕ 11)
Γόλης Δημήτριος (ΠΕ 02)
Μπάρτζου Ευαγγελία (ΠΕ 02)
Μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας
Αλεξανδρή Μαρία
Γευγελή Ειρήνη
Δούμτσης Θωμάς
Ζέγλης Χρήστος
Ζιέλκας Μάριος
Ιρούκη Ιωάννα
Ιρουκή Κατερίνα
Καθαροπούλου Βασιλιάνα
Καλαντίδου Κατερίνα
Κουσιδώνη Ευθυμία
Λέτσιου Αντωνία
Μητρατώδη Γαρυφαλλιά
Νουλίκα Στέλλα
Παπακαρμέζη Σοφία
Πένκη Δόμνα
Πεόγλου Ανέστης
Σουλούντση Μαρία
Τάτσης Πολυχρόνης
Τραχανίδου Κατερίνα
Τσιώρα Ζωή
Φενδάκη Πασχαλίνα
Χρησταντωνίου Ανδρονίκη
Χρησταντωνίου Μαρία
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ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
Οι φάσεις της παραγωγής του κρασιού.
Γράφουν οι μαθήτριες Παπακαρμέζη Σοφία και Σουλούντση Μαρία
Η καλλιέργεια του αμπελιού θέλει πολύ μεράκι. Ξεκινά τον
Φεβρουάριο μετά την γιορτή του Αγίου Τρύφωνα που θεωρείται ο
προστάτης του αμπελιού.
• Πρώτο
στάδιο είναι το κλάδεμα για να δώσει
καινούργιους βλαστούς για να παραχθεί
καλύτερης
ποιότητας σταφύλι.
• Στη συνέχεια έχουμε το σκάψιμο που σήμερα γίνεται
μηχανικά.
• Όταν βλαστήσει το κλήμα,
γίνεται το καθάρισμα
(ξεμασχάλισμα και κορφολόγημα) και αργότερα τα
ανάλογα ραντίσματα με θεϊκό χαλκό (γαλαζόπετρα) και
θειάφι για την καταπολέμηση των ασθενειών .
• Όταν φτάσει η ευλογημένη εποχή του τρύγου και τα
σταφύλια έχουν ωριμάσει
ξεκινά η διαδικασία της
οινοποίησης. Τα σταφύλια μεταφέρονται στα οινοποιεία
όπου μετρούν την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα με
ένα ειδικό όργανο που λέγεται μπομόμετρο. Μετά
πηγαίνουν στο εκκραγιστήριο που ξεχωρίζουν οι ρώγες
από
τα κοτσάνια. Οι ρώγες πιέζονται και δίνουν τον
σταφυλοπολτό, από τον οποίο όταν απομακρυνθούν τα
κουκούτσια και οι φλούδες (απολάσπωση), απομένει ο χυμός
του σταφυλιού που μπαίνει σε μεγάλες δεξαμενές, όπου
εκεί γίνεται η αλκοολική ζύμωση. Δηλαδή τα σάκχαρα με
τη βοήθεια των ζυμομυκήτων μετατρέπονται σε αλκοόλη
(οινόπνευμα) και έτσι ο μούστος γίνεται κρασί.
• Αφού το κρασί φιλτραριστεί, ώστε να καθαρίσει,
μεταφέρεται σε σκοτεινά και δροσερά υπόγεια (κελάρια) σε
δρύινα βαρέλια για να ωριμάσει. Η ωρίμανση κρατάει
τουλάχιστον ένα χρόνο για την ποικιλία του ξινόμαυρου.
Προτιμούνται τα δρύινα βαρέλια, γιατί το ξύλο αυτό περιέχει
τη βανιλίνη, η οποία δίνει γεύση στο κρασί. Το ξύλο των
βαρελιών απορροφά μια ποσότητα κρασιού γι’ αυτό κάθε
δέκα δεκαπέντε ημέρες προστίθεται κρασί, ώστε το βαρέλι να
είναι πάντοτε γεμάτο.
• Αφού γίνει η ωρίμανση, το κρασί εμφιαλώνεται σε σκούρα
μπουκάλια, γιατί το φως δεν είναι καθόλου καλός φίλος του
κρασιού. Το κρασί ( και ιδιαιτέρως το κρασί Ονομασίας
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Προέλευσης Γουμένισσα ) περνάει από πολύ αυστηρούς
ποιοτικούς ελέγχους, ώστε όταν φτάσει στον καταναλωτή να
έχει την καλύτερη ποιότητα. Τα υπολείμματα δεν πετιούνται
αλλά μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία για την παραγωγή
τσίπουρου.
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Η αμπελουργική ζώνη της Γουμένισσας.
Γράφουν οι μαθήτριες Παπακαρμέζη Σοφία και Σουλούντση Μαρία.
Από τα αρχαία χρόνια η παραγωγή της αμπέλου ήταν
γνώστη στην Ελλάδα. Σ’αυτό βοήθησε το ιδανικό κλίμα της
περιοχής. Οι αρχαίοι Έλληνες θεοποίησαν το κρασί και προστάτης
θεός ήταν ο Διόνυσος. Άλλωστε η τροφή των θεών ήταν η
αμβροσία και το νέκταρ ( δηλ. το πολύ καλό κρασί) .
Ο τόπος μας είναι από τους πιο ευλογημένους για την
καλλιέργεια της αμπέλου και την παραγωγή του οίνου. Είναι
φημισμένος για τα κρασιά του εδώ και πολλά χρόνια. Ένας
περιηγητής του 19ου αι έγραφε χαρακτηριστικά για την περιοχή:
«Γκομέντζα , κώμη της Μακεδονίας […] παράγει άριστον οίνον, τον
της Γκομέντζας λεγόμενον οίτινος γίνεται μεγάλη εξαγωγή». Τα δε
ξηρά ερυθρά κρασιά της ήταν ξακουστά και εκτός των συνόρων
της χώρας, ήδη από τον 19 αιώνα. Οι Γάλλοι στρατιώτες, μάλιστα,
που είχαν εδώ το στρατηγείο τους το 1918, τα εκτίμησαν ιδιαίτερα, ενώ
αναφέρεται δράση Εβραίων μεγαλοεμπορών ως το 1920.
Σήμερα, η αμπελουργική ζώνη της Γουμένισσας είναι ένας
από τους ομορφότερους αμπελότοπους στην Ελλάδα. Όμως, δεν
ήταν πάντα έτσι. Μέσα στο δεύτερο τέταρτο του 20ου αι. η φυλλοξήρα
χτύπησε και κατέστρεψε την αμπελουργική ζώνη της Γουμένισσας, που
τότε είχε έκταση 11.000 στρέμματα. Μετά από προσπάθειες πολλών
ετών, έχουμε φθάσει στο σημείο ο σημερινός αμπελώνας να εκτείνεται
σε μια περιοχή 3.500-4.000 στρεμμάτων, η οποία απλώνεται στις
ανατολικές πλαγιές του όρους Πάικου και σε λόφους με απαλές
κλίσεις στα νότια της κωμόπολης ,και κυρίως στον Πεντάλοφο,
στην Γερακώνα και στην Φιλυριά που φτάνουν σε υψόμετρο τα 200250 μέτρα.
Το κλίμα είναι ηπειρωτικό με ψυχρούς χειμώνες και ξηρά
καλοκαίρια, με τον βαρδάρη να φυσά όλο τον χρόνο ξορκίζοντας
τις ασθένειες και με την υγρασία από την γειτονική κοιλάδα του
Αξιού να μετριάζει τους θερινούς καύσωνες.
Σ’αυτό το άριστο, για την παραγωγή εκλεκτών κρασιών,
οικοσύστημα καλλιεργείται το Ξινόμαυρο , η πιο διάσημη και
ποιοτική ερυθρή ποικιλία του βορειοελλαδικού χώρου, μαζί με τη
Νεγκόσκα, ένα γηγενές ερυθρό σταφύλι. Από την συνοινοποίησή
τους παράγεται το ερυθρό ξηρό κρασί Ονομασίας Προέλευσης
Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) «Γουμένισσα».
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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 - 2009
Το κουρμπάνι ανήμερα του Αγίου Τρύφωνα.
Παρουσίαση των τοπικών εκδηλώσεων από την Τραχανίδου Κατερίνα.
Ο επιμορφωτικός σύλλογος Γουμένισσας
«Άγιος Τρύφων»
διοργανώνει κάθε χρόνο την ιερά πανήγυρη προς τιμήν του άγιου
Τρύφωνα προστάτη των αμπελουργών, την 1η Φεβρουάριου στο
εκκλησάκι του.

Το κουρμπάνι, δηλαδή η προσφορά αιματηρής θυσίας στο θείο με
στόχο την προστασία των αμπελιών και την καλή σοδειά, ξεκινά
ουσιαστικά από τις 31 του προηγούμενου μήνα με τον εσπερινό, στο
εκκλησάκι του στις 16.30μ.μ. Η μέρα αυτή είναι η παραμονή της
επίσημης γιορτής. Την 1η Φεβρουάριου ξεκινά η ιερά πανήγυρη από
νωρίς το πρωί στις 6.30π.μ με τη μεταφορά του αρσενικού μόσχου με
συνοδεία παραδοσιακής μουσικής στο παρεκκλήσι του Αγίου Τρύφωνα.
Εκεί, στον περίβολο του ναού, το ζώο σφάζεται, γδέρνεται, και, αφού το
κρέας ευλογηθεί από τον παπά, τεμαχίζεται και βράζει σε μεγάλα
καζάνια.
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Στις 7.30π.μ αρχίζει η Θεία Λειτουργία, στην οποία παρευρίσκονται
άνθρωποι της περιοχής αλλά και των γύρω χωριών. Καθώς γίνεται η
λειτουργία, πιστοί φέρνουν τσαμπιά σταφύλι προσεκτικά διατηρημένα
από τον τρύγο, τα οποία κρεμούν μπρος στην εικόνα του αγίου και έξω
από την εκκλησία. Μετά τη λειτουργία, παίρνουν όλοι μερικές ρώγες από
το διαβασμένο σταφύλι στο σπίτι και τις κρατούν όλη τη χρονιά «για το
καλό». Μερικοί παίρνουν και αγιασμό, με τον οποίο την επομένη θα
ραντίσουν το αμπέλι τους.

Παράλληλα, ετοιμάζεται και ο χώρος όπου θα εκτελεστούν οι
παραδοσιακοί χοροί της Ανατολικής Ρωμυλίας από τον ίδιο το σύλλογο
του Άγιου Τρύφωνα και της Κάρπης , αλλά και από χορευτικές ομάδες
που έχουν δεχτεί την πρόσκληση από αλλά χωριά ή κωμοπόλεις του
νόμου μας ή εκτός αυτού. Στις 13.00 μ.μ. γίνεται ο αγιασμός του μόσχου
από εκπροσώπους της εκκλησίας μας, ενώ στις 13.30 μ.μ. ξεκινούν τα
χορευτικά και ο μοιρασμός του μόσχου και του κρασιού προσελκύοντας
πλήθος κόσμου, ντόπιων και ξένων, που σπεύδει να πάρει το βραστό με
κουπάκια, κατσαρόλες ή ακόμα και με αυτοσχέδιες γαβάθες. Σε λίγη ώρα
όμως όλοι έχουν πάρει τη μερίδα ή τις μερίδες τους και απολαμβάνουν τα
χορευτικά με τη συνοδεία μουσικής από τα χάλκινα της Γουμένισσας.
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Συνέντευξη με τον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου «Άγιος
Τρύφωνας», κ. Αστέριο Τάτση από τους μαθητές Γευγελή Ειρήνη και
Τάτση Πολυχρόνη.
1.
Γιατί γιορτάζουμε το Κουρμπάνι;
«Το Κουρμπάνι είναι ένα έθιμο-πολιτιστικό στοιχείο που έφεραν οι
παλιοί όπως λένε από την «πατρίδα», και σημαίνει το τάμα του ζώου.
Θυσιάζεται κάθε χρόνο για να εξασφαλίσει ο Άγιος Τρύφωνας καλή
σοδειά για τα αμπέλια. Γι’ αυτό γίνεται.»
2.
Εδώ και πόσα χρόνια το γιορτάζουμε;
«Το Κουρμπάνι γιορτάζεται από τότε που ήρθαν οι πρόσφυγες από την
Ανατολική Ρωμυλία, συγκεκριμένα από το 1924.»
3.
Γιατί γιορτάζουμε το Κουρμπάνι την 1η Φεβρουαρίου και όχι
κάποια άλλη ημερομηνία;
«Γιορτάζουμε το Κουρμπάνι την 1η Φεβρουαρίου, διότι τότε είναι η
γιορτή του Αγίου αυτού.»
4.
Γιατί σφάζουμε το μοσχάρι στο εκκλησάκι και όχι κάπου
αλλού;
«Το μοσχάρι σφάζεται στο εκκλησάκι, γιατί έτσι λέει το έθιμο. Στα
παλαιότερα όμως χρόνια το σφάζανε και κάπου αλλού.»

5.
Γιατί στη συγκεκριμένη γιορτή πίνουμε κρασί;
«Στη συγκεκριμένη γιορτή πίνουμε όλοι κρασί, διότι το σταφύλι και το
κρασί είναι το σήμα κατατεθέν αυτού του Αγίου»
6.
Γιατί είναι τόσο σημαντική για την περιοχή μας αυτή η γιορτή;
«Αυτή η γιορτή είναι σημαντική για την περιοχή μας, για το λόγο ότι η
Γουμένισσα είναι μια περιοχή η οποία παράγει κρασί, οπότε και μόνο
αυτό αποδεικνύει την αμεσότητα της σχέσης της με τον Άγιο Τρύφωνα.»
7.
Γιατί πιστεύετε ότι είναι η 2η μεγαλύτερη γιορτή της
Γουμένισσας μετά τον 15Αύγουστο;
« Το Κουρμπάνι θεωρείται ως η 2η μεγαλύτερη γιορτή της κωμόπολης
μετά τον Δεκαπενταύγουστο, διότι πλήθος Γουμενισσιωτών ασχολείται
με την αμπελουργία καλλιεργώντας σταφύλια, και ο άγιος αυτός
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θεωρείται ο Άγιος τους, καθώς έχει άμεση σχέση με αυτούς ως
προστάτης των αμπελουργών.»
8.
Ποιος ορίζει τους Συλλόγους που θα χορέψουνε;
« Οι σύλλογοι που θα χορέψουνε στο Κουρμπάνι επιλέγονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που διοργανώνει τη γιορτή,
(δηλαδή ο σύλλογος «Άγιος Τρύφων»), οι οποίοι είναι συνήθως από την
Γουμένισσα.»
Βιογραφία του Αγίου Τρύφωνα.
Γράφουν οι μαθήτριες Νουλίκα Στέλλα και Πένκη Δόμνα.

Καταγόταν από τη Λάμψακο της Φρυγίας. Έζησε και μαρτύρησε
στο πρώτο μισό του 3ου αι. μ.Χ. Από νέος έβοσκε χήνες και αγαπούσε
πολύ τα ζώα και τη φύση. Μια μέρα την ώρα που πρόσεχε τις χήνες
δέχθηκε τη χάρη του Θεού και από τότε μπορούσε να θεραπεύει
αρρώστους και να διώχνει δαιμόνια. Θεράπευσε πολλούς, τους οποίους
κι έφερνε στην πίστη του Χριστού την εποχή του αυτοκράτορα
Γορδιανού. Όταν όμως ανέβηκε στο θρόνο ο αυτοκράτορας Δέκιος,
κατηγορήθηκε ότι δεν λατρεύει τους δαίμονες και γι’ αυτό το λόγο
οδηγήθηκε στη Νίκαια, όπου ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό.
Υποβλήθηκε σε πολλά βασανιστήρια. Τον έδεσαν σε άλογα και τον
έσυραν γυμνό πάνω σε σιδερένια καρφιά σε δρόμους και μονοπάτια
κακοτράχαλα. Μαστιγώθηκε και βασανίστηκε με αναμμένες λαμπάδες
που τις έσβηναν στα πλευρά του, ώσπου εκτελέστηκε με ξίφος.
Σήμερα, η εκκλησία συχνά διαβάζει ευχές που αποδίδονται στον
Άγιο Τρύφωνα, για να διώξει τα ζωύφια από τα αμπέλια και κάθε είδους
φυτά και να θεραπευθούν τα ζώα. Θεωρείται ο προστάτης των
αμπελουργών και η μνήμη του γιορτάζεται την 1η Φεβρουαρίου. Στην
αγιογραφία έχει επικρατήσει ο λαϊκής έμπνευσης τύπος που κρατά στο
δεξί του χέρι κλαδευτήρι ή που έχει κομμένη τη μύτη του, καθώς –
σύμφωνα με τις πολλές παραλλάγες της παράδοσης από την περιοχή της
Θράκης – συναντήθηκε με την Παναγία, την ώρα που κλάδευε, και της
έκανε παρατήρηση για τη λερωμένη ζώνη της κι εκείνη τον τιμώρησε.
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Το Κλάδεμα.
Γράφουν οι μαθητές Τάτσης Πολυχρόνης και Ζιέλκας Μάριος.
Η εποχή του κλαδέματος αρχίζει από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι και
τα μέσα Μαρτίου. Δηλαδή πραγματοποιείται κατά την περίοδο των
μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Οι παλιοί μάλιστα πίστευαν
ότι το κλάδεμα δεν έπρεπε να αρχίσει πριν τη γιορτή του Αγίου
Τρύφωνα, τιμώντας έτσι κατά κάποιον τρόπο τον άγιο που τους
προστάτευε.
Κάθε ποικιλία έχει το δικό της τρόπο κλαδέματος. Η πιο
διαδεδομένη ποικιλία στη Γουμένισσα που είναι το ξινόμαυρο
κλαδεύεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τρόπο. Κάθε αμπέλι-κούτσουρο
ανοίγει σε δύο κλαδιά και τα κλαδιά με την σειρά τους έχουν «κεφαλές»,
από τις οποίες θα προκύψουν οι φυάδες αμπελιού. Οι «κεφαλές» κάθε
κλαδιού είναι 5-6 περίπου. Από αυτές αφήνουμε περίπου τις μισές, ώστε
να δώσουν λιγότερα αλλά καλύτερης ποιότητας σταφύλια. Κάθε κεφαλή
φέρει πάνω της «μάτια». Καθώς κάποιος τα παρατηρεί θα δει ότι μερικά
είναι περσινά και μερικά είναι φετινά. Έτσι, κόβουμε τα παλιά μάτια και
αφήνουμε στο κλαδί μόνο τα καινούργια, τα οποία με την σειρά τους
αργότερα θα γίνουν παλιά και πάει λέγοντας.

Άλλες πάλι ποικιλίες όπως η Cabernet κλαδεύονται με τον τρόπο
του «αντικαταστάτη», δηλαδή αφήνεται μια κληματόβεργα που δένεται
στο σύρμα, ενώ η παλιά κόβεται.
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Παλαιότερα το κλάδεμα ήταν μια επίπονη και χρονοβόρα
διαδικασία, καθώς τα συμβατικά ψαλίδια-κλαδευτήρια απαιτούσαν
δύναμη και πολλά χέρια. Στις μέρες μας για να διευκολυνθούμε
χρησιμοποιούμε πλέον ειδικά ψαλίδια με αέρα, που έχουν μειώσει κατά
πολύ τον χρόνο διάρκειας αυτής της εργασίας, αλλά απαιτείται προσοχή
κατά τη χρήση τους. Τέλος, τοποθετούμε τα κλαδιά με έναν ιδιαίτερο
τρόπο μέσα από τα σύρματα που στηρίζουν το αμπέλι. Αυτό λοιπόν είναι
το λεγόμενο «κλάδεμα»!!!
ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
Η φάση της εμφιάλωσης.
Γράφουν οι μαθητές Ζέγλης Χρήστος και Ζιέλκας Μάριος.
Σήμερα, ημέρα Παρασκευή και εν μέσω χιονοθύελλας
επισκεφθήκαμε για άλλη μια φορά το οινοποιείο του κ. Τίτου Ευτυχίδη
για να δούμε τη φάση της εμφιάλωσης. Για άλλη μια φορά ήταν εκεί ο κ.
Μπέσκος, ο αμπελουργός – οινολόγος του κτήματος για να μας
διαφωτίσει. Να τι μάθαμε!
Πρώτα απ’ όλα για να εμφιαλωθεί το κρασί πρέπει να είναι καλή η
ποιότητα του. Έτσι, αφού έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες της
οινοποίησης και έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία παλαίωσης, το κρασί
είναι έτοιμο για το τελευταίο του φιλτράρισμα. Από τα βαρέλια οδηγείται
στις δεξαμενές, όπου παραμένει στη θερμοκρασία των 4 βαθμών
Κελσίου, όταν είναι κόκκινο, για να σταθεροποιηθεί. Έπειτα,
φιλτράρεται και μέσω ενός σωλήνα κατάλληλου για τη ροή υγρών
τροφίμων μεταφέρεται στο μηχάνημα εμφιάλωσης.
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Το μηχάνημα είναι ημιαυτόματο και λειτουργεί με αντλία· τα
μπουκάλια τοποθετούνται με το χέρι στις θήκες-βρύσες-γεμιστήρες του
μηχανήματος, όπου ρέει η ποσότητα του κρασιού αναλογικά με το
μέγεθος του μπουκαλιού. Σε περίπτωση που σταματήσει η τοποθέτηση
μπουκαλιών, το μηχάνημα είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να σταματήσει,
για να μη χυθεί το κρασί. Στη συνέχεια τα μπουκάλια τοποθετούνται στο
ταπωτικό μηχάνημα, όπου μπαίνουν οι φελλοί. Πριν να μπούνε οι
ετικέτες και τα καψούλια που ολοκληρώνουν την παρουσίαση ενός
μπουκαλιού, πρέπει ωστόσο να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από το
κράτος, ώστε να δοθεί η ροζ ταινία που πιστοποιεί την τήρηση των
διαδικασιών για την παραγωγή του ρουμπινένιου κρασιού Ονομασίας
Προέλευσης «Γουμένισσα» .
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008-2009
Στο οινοποιείο του Ε.Α.Σ. Αμυνταίου
των Παπακαρμέζη Σοφία και Σουλούντση Μαρία
Σήμερα φτάσαμε από τη Γουμένισσα στο Αμύνταιο. Αφού
τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτιά μας στο νεόδμητο και φιλόξενο
ξενοδοχείο μας, επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο για να επισκεφθούμε το
οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού της περιοχής (Ε.Α.Σ
Αμυνταίου). Σε λίγα λεπτά φτάσαμε, αλλά δεν τύχαμε και της καλύτερης
υποδοχής. Αν και τους είχαμε ειδοποιήσει ένα μήνα νωρίτερα και είχαμε
επιβεβαιώσει τη συνάντησή μας μια εβδομάδα πριν, δεν μας περίμεναν.
Η επίσκεψή μας τους ξάφνιασε και το αποτέλεσμα ήταν να δούμε τις
εγκαταστάσεις σε fast forward και να ξεναγηθούμε από έναν κατά τα
άλλα ευγενέστατο κύριο, ο οποίος όμως είχε αφήσει τις φορτωτικές του
εργασίες στη μέση κι έπρεπε να επιστρέψει σε αυτές. Επιπλέον, είχε
έρθει και το τοπικό κανάλι για να πάρει συνέντευξη από τον προέδρο του
συνεταιρισμού και όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος της επίσκεψής μας
μειώθηκε ακόμη περισσότερο. Ούτε το κελάρι τους δεν είδαμε, κάτι που
δεν μας είχε συμβεί σε κανένα από τα οινοποιεία που είχαμε επισκεφτεί
φέτος και πιστέψτε μας είναι αρκετά. Τελικό αποτέλεσμα: μια επίσκεψη,
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μάλλον απογοητευτική, συνολικής διάρκειας 20 λεπτών. Μοναδικό τους
ίσως ελαφρυντικό το γεγονός ότι γίνονται τα τελευταία χρόνια εργασίες
ανακατασκευής του οινοποιείου που βρίσκονται στην τελική φάση. Εμείς
πάντως, πέρα από τη μικρή παρουσίαση που ακολουθεί, δεν έχουμε
παρά να τους ευχηθούμε να είναι περισσότερο συνεπείς στα ραντεβού
τους στο μέλλον και πιο καταδεχτικοί.

Λίγο έξω από το Αμύνταιο, στο δρόμο προς τη Φλώρινα, μπορούμε
να συναντήσουμε το οινοποιείο του τοπικού συνεταιρισμού (Ε.Α.Σ.
Αμυνταίου), ο οποίος ιδρύθηκε από αγρότες το 1950 με απώτερο σκοπό
το κέρδος και την προστασία των μικροκαλλιεργητών από τις
μεγαλύτερες μονάδες καλλιέργειας αμπέλων και παραγωγής οίνου.
Σήμερα στο συνεταιρισμό εργάζονται 30 άτομα και το οινοποιείο τους
είναι από τα παλαιότερα στην περιοχή. Στην περιοχή καλλιεργούνται και
λόγω του κλίματος και των λιμνών της ευρύτερης περιοχής συνολικά
30.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 15.000 ανήκουν στο συνεταιρισμό.
Οι ποικιλίες κρασιών που καλλιεργούν είναι οι ακόλουθες: ξινόμαυρο,
μπομπόλκα, Merlοt, Syrah. Με βάση αυτά τα είδη παράγουν το μοναδικό
ροζέ αφρώδη ξηρό οίνο στην Ελλάδα που είναι και ένα κρασί Ο.Π.Α.Π.
(ανωτέρας ποιότητας) και διάφορα κυρίως ερυθρά ξηρά κρασιά,
ορισμένα εκ των οποίων όπως οι «Επιλεγμένοι Αμπελώνες» είναι και
πρόσφατα βραβευμένα στην κατηγορία τους.

Μέσα κι έξω από το Ε.Α.Σ. Αμυνταίου
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Στο Κτήμα Άλφα
των Καλαντίδου Κατερίνα και Τραχανίδου Κατερίνα
Η απογεματινή μας επίσκεψη στο Κτήμα Άλφα ήταν τελείως
διαφορετική και έσβησε την πρωινή απογοήτευση. Το κτήμα βρίσκεται
λίγο έξω από το Αμύνταιο στο δρόμο προς το χωριό του Αγίου
Παντελεήμονα. Προσοχή να μην χάσετε τη μικρή ξύλινη πινακίδα που
οδηγεί στο κτήμα!
Το κτήμα ιδρύθηκε το 1997 και σήμερα αποτελεί μία από τις πιο
σύγχρονες μονάδες παραγωγής οίνου στην Ελλάδα. Οι ιδιοκτήτες του
είναι δύο: ο κ.Μάκης Μαυρίδης (αμπελουργός) και ο κ.Άγγελος Ιατρίδης
(χημικός), οι οποίοι ονόμασαν το κτήμα Άλφα για πολλούς και
διάφορους λόγους: το Α παραπέμπει στο Αμύνταιο, στην ποιότητα του
κρασιού και είναι εύκολα αναγνωρίσιμο και στο εξωτερικό. Οι εργασίες
στο κτήμα δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς απώτερος στόχος είναι
το κτήμα και όλοι οι χώροι του να γίνουν επισκέψιμοι.
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Σήμερα στα 650 ιδιόκτητα στρέμματα καλλιεργούνται οι εξής
ποικιλίες: sauvignon, syrah, merlot και ξινόμαυρο, αλλά στο κτήμα
πειραματίζονται και με άλλες ποικιλίες. Η πρώτη σειρά κρασιών ήταν
έτοιμη το 2005 κι έλαβε πολλές διακρίσεις σε διεθνείς εκθέσεις. Σήμερα,
στο κτήμα παράγονται κυρίως ερυθρά κρασιά ( Syrah, Merlot,
ξινόμαυρο, το κτήμα Άλφα που είναι συνδυασμός των τριών
προαναφερθέντων ποικιλιών και τέλος το Alpha one που στην ουσία
είναι ένα χαρμάνι από τις καλύτερες ποικιλίες της κάθε χρονιάς) κι ένα
λευκό, την ποικιλία Sauvignon, που δεν χρειάζεται βαρέλι. Τα δύο
τελευταία μάλιστα κρασιά έχουν μεγάλη ζήτηση, αλλά μικρή παραγωγή,
διότι βασική αρχή των ιδιοκτητών του κτήματος είναι ότι όσο μικρότερη
είναι η παραγωγή τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του κρασιού.

Τα κρασιά του κτήματος μπορεί να τα βρει κανείς μόνο σε
επιλεγμένες κάβες και εστιατόρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα,
ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα διατίθεται στο εξωτερικό (Αμερική,
Καναδά, Βέλγιο, Γαλλία, Σουηδία και αλλού).
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Το Κτήμα Άλφα και ο τρόπος οργάνωσής του εντυπωσίασαν την
ομάδα. Πρώτα απ΄’όλα, διέθετε τον μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο
ωρίμανσης κρασιού που είχαμε δει. Μέσα σε 3000 τ.μ. φυλάσσονταν
950 βαρέλια. Δεύτερο, όλα τα βαρέλια ήταν δρύινα και προέρχονταν
από τη Γαλλία, από δέντρα πολλών ετών. Η ευγενική κυρία που μας
ξεναγούσε μας πληροφόρησε ότι τα βαρέλια χρησιμοποιούνται δύο με
τρεις φορές και στη συνέχεια αλλάζουν με αποτέλεσμα το 33%
περίπου κάθε χρόνο των βαρελιών να καταστρέφεται και να
αντικαθίσταται από νέα. Μεγάλο κόστος για την επιχείρηση, αν λάβει
κανείς υπόψη ότι το κάθε βαρέλι κοστίζει 850€. Τρίτο, τα πάντα έχουν
προβλεφθεί, ώστε το κρασί να ωριμάζει σε ιδανικές συνθήκες. Η
θερμοκρασία είναι σταθερή στους 14,5 βαθμούς Κελσίου και ο
φωτισμός χαμηλός. Επικρατεί ησυχία. Κάτω από τα βαρέλια υπάρχουν
στρωμένες κροκάλες ποταμίσιες, ώστε το κρασί να αναπνέει και από
το έδαφος. Ακόμα και το χρώμα των τοίχων και των διαφόρων
αντικειμένων είναι συγκεκριμένος, για να συμβάλλει στην αρμονία του
χώρου. Τέλος, αυτό που μας εντυπωσίασε ήταν κυρίως η καθαριότητα
που επικρατούσε σε όλο το οινοποιείο, από τους χώρους ζύμωσης ως
τους χώρους ωρίμανσης και εμφιάλωσης του κρασιού. Η ξεναγός μας
μας πληροφόρησε ότι ακόμη και οι αρμοί στο πάτωμα και στους
τοίχους ήταν ειδικοί, μη απορροφητικοί, και ότι ο χώρος πάντοτε
καθαρίζεται με ειδικά μηχανήματα που χρησιμοποιούν ειδικό ph.
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Aπό το κτήμα φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Πώς θα μπορούσε
να γίνει διαφορετικά σε ένα οινοποιείο, το οποίο διαθέτει ακόμη και
δικό του μετεωρολογικό σταθμό, οι δεξαμενές ζύμωσης και η
θερμοκρασία τους ελέγχονται από υπολογιστές και διαθέτει γεννήτριες
παραγωγής ρεύματος σε περίπτωση διακοπής καθώς και αυτόματο
πότισμα που ρυθμίζεται με βάση τις καιρικές συνθήκες της κάθε
εποχής;

Τέλος, η ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τόσο την ευγενική
ξεναγό μας για τη θερμή υποδοχή όσο και το χημικό-οινολόγο του
κτήματος για την κατατοπιστική και άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση
που ακολούθησε μετά την ξενάγηση. Ανυπομονούμε μάλιστα να
γίνουν και οι υπόλοιποι χώροι και θα θέλαμε πολύ – αν και είμαστε
μικροί ακόμη - να συμμετέχουμε και σε ένα σεμινάριο γευσιγνωσίας,
γιατί στην πράξη φαίνεται το καλό κρασί !!!
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009
Επίσκεψη στο οινοποιείο Κώστα Λαζαρίδη στην Αδριανή Δράμας.
Γράφει η μαθήτρια Καλαντίδου Κατερίνα
Το κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ιδρύθηκε το 1992 στην Αδριανή της
Δράμας και φέρει τον τίτλο Chateau Julia. Στην αρχή ήταν μια μικρή
οικογενειακή οινοποιΐα που παρήγαγε μικρές ποσότητες στις αρχές της
δεκαετίας του ’80 κι έπειτα εξελίχθηκε. Σήμερα καλλιεργούνται περίπου
2.500 στρέμματα ιδιόκτητου αμπελώνα. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο
ενιαίο αμπελώνα στην Ελλάδα. Εκτός Αδριανής, 1000 στρέμματα του
αμπελώνα βρίσκονται στην Καλή Βρύση κι άλλα 400 στρέμματα στο
Καπανδρίτι Αττικής. Δεν αγοράζουν σταφύλια από άλλους
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αμπελουργούς. Όλοι οι αμπελώνες είναι βιολογικής καλλιέργειας και
είναι μια μονάδα καθετοποιημένη.

Καλλιεργούνται κυρίως ξένες ποικιλίες αλλά τρεις βασικοί τύποι:
λευκά, ροζέ, κόκκινα. Επίσης παράγουν και τσίπουρο, με ή χωρίς
γλυκάνισο, καθώς και αποστάγματα σταφυλής, δηλαδή παράγουν αλκοόλ
από ολόκληρο το σταφύλι, μαζί με την φλούδα και τα κουκούτσια.
Σχετικά πρόσφατα μάλιστα ξεκίνησαν και την παραγωγή ξυδιού
μπαλσάμικου, πριν από 7-8 χρόνια, το οποίο και παρουσιάστηκε στην
αγορά το 2006. Παράγουν 3 είδη:διετούς, τετραετούς κι εξαετούς
παλαίωσης. Ετησίως παράγουν 1.250.000 φιάλες, εκ των οποίων
1.000.000 είναι κρασί. Όλα τα κρασιά συσκευάζονται σε φιάλες 750 ml.
Έχουν 18 διαφορετικές ετικέτες κρασιών κι 6 διαφορετικές για το
τσίπουρο.

Σε μια συνολική επιφάνεια που αγγίζει τα 13.000 τ. μ. βρίσκεται το
οινοποιείο, στην περιοχή της Καλής Βρύσης, λίγο έξω από το χωριό
Αδριανή. Περιλαμβάνει ένα πρότυπο αρχιτεκτονικό οινοποιείο,
αποστακτήριο, υπόγειες κάβες παλαίωσης (έκτασης 9 στρεμμάτων) και
χώρους υποδοχής.
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Ένας από τους ωραιότερους χώρους υποδοχής είναι η αίθουσα
«Μαργαρίτα», την οποία χρησιμοποιούν για πολλές εκδηλώσεις, όπως
σεμινάρια, παρουσιάσεις και γευστικές δοκιμές που αφορούν όλους τους
ανθρώπους. Μέσα στην αίθουσα υπάρχει ένα πολυγωνικό τραπέζι όπου
μέσα του υπάρχουν 400 φιάλες υπογεγεγραμμένες από διάφορους
συνεργάτες του κτήματος, ένα είδος «τράπεζας» του κρασιού, η οποία
κάποια στιγμή θα ανοιχτεί και το περιεχόμενό της θα αποδοθεί στους
δικαιούχους της.
Επίσκεψη στο ΚΠΕ Νάουσας και στο οινοποιείο των αδερφών
Καρανάτσιου.
Γράφει η μαθήτρια Αλεξανδρή Μαρία
Στις 7 Απριλίου 2009 η περιβαλλοντική ομάδα του Γυμνασίου μας
επισκέφθηκε το Κ.Π.Ε Νάουσας για δεύτερη φορά. Κατά τη διάρκεια της
επισκέψεώς μας στο Κ.Π.Ε παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα για τα είδη
γεωργίας που υπάρχουν (τη συμβατική, την ολοκληρωμένη, τη βιολογική
και τη βιοδυναμική) και ειδικά για την καλλιέργεια του αμπελιού.
Εκεί μάθαμε ότι το κλήμα εμφανίστηκε πριν από την Εποχή των
Παγετώνων και ήρθε στην Ελλάδα από τη Φοινίκη στην Κρήτη και
αργότερα εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η αμπελοκαλλιέργεια
συνεχίστηκε από την αρχαία Ελλάδα στο Ρωμαϊκό κράτος και αργότερα
στο Βυζάντιο. Κατά τη διάρκεια όμως του Μεσαίωνα η
αμπελοκαλλιέργεια μειώνεται επικίνδυνα. Μετά το Μεσαίωνα η
αμπελοκαλλιέργεια μεταφέρεται πλέον και σε άλλες ηπείρους όπως η
Αμερική, η Αφρική και η Ωκεανία.
Η παρουσίαση τελείωσε με τον γνωστό σε λίγους από εμάς μύθο του
βασιλιά Οινέα, ο οποίος είχε φιλοξενήσει χωρίς να το γνωρίζει το θεό
Διόνυσο. Ο θεός έμεινε τόσο ευχαριστημένος που αποφάσισε ότι στην
επόμενη συνάντησή τους θα του έφερνε ένα δώρο. Αυτό το δώρο φυσικά
ήταν το αμπέλι. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, για να μην ξεραθεί, στην
αρχή το έβαλε μαζί με χώμα μέσα σε ένα κόκαλο αηδονιού. Καθώς όμως
το φυτό μεγάλωνε, αναγκάστηκε να το μεταφυτέψει μέσα σε ένα κόκαλο
λιονταριού και τελικά σε ένα κόκαλο γαϊδάρου. Μόλις έφτασε ο
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Διόνυσος στο βασιλιά, του έδωσε ορισμένες συμβουλές για τον τρόπο
καλλιέργειάς του, της συλλογής του καρπού και της παραγωγής του
κρασιού, και του είπε: «Όταν θα πίνεις το κρασί, στην αρχή θα κελαηδάς
σαν αηδόνι, έπειτα θα αισθάνεσαι δυνατός σαν λιοντάρι και στο τέλος θα
γίνεσαι οξύθυμος και νευρικός σαν το γαϊδούρι».

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το οινοποιείο του κ.Καρανάτσιου, λίγα
χιλιόμετρα έξω από τη Νάουσα. Εκεί ο συνοδός μας μας μίλησε για τις
φάσεις της αμπελοκαλλιέργειας και μας έδειξε τους τρεις τρόπους
κλαδέματος στην περιοχή (τον παλιό – το κούτσουρο, τον συνήθη σε
σχήμα ύψιλον και τον νέο σε σχήμα γάμα). Έπειτα, κατέφθασε ο κ.
Καρανάτσιος που μας ξενάγησε μέσα και έξω από το οινοποιείο του, το
οποίο χτίστηκε μόλις πριν από τρία χρόνια, το 2006, από τον ίδιο και τον
αδερφό του και με τη βοήθεια του πατέρα τους, που για χρόνια είχε
εργαστεί στην οινοποιία Μπουτάρη. Μας παρουσίασε τον τρόπο
καλλιέργειας του αμπελιού χωρίς φυτοφάρμακα και μας εξήγησε τις
διαφορές της παραγωγής λευκού και ερυθρού κρασιού. Καθώς μας
ξεναγούσε μέσα στο οινοποιείο, πληροφορηθήκαμε επίσης για τη
φυλλοξήρα, το μεγάλο εχθρό του σταφυλιού και την ποικιλία του
κρασιού που παράγεται στη Νάουσα, το ξινόμαυρο, το οποίο
καλλιεργείται και στη Ραψάνη, το Αμύνταιο καθώς και στη δική μας
περιοχή.

Από το οινοποιείο επιστρέψαμε στο Κ.Π.Ε, όπου χωριστήκαμε σε
ομάδες και δημιουργήσαμε αφίσες. Τα «έργα τέχνης» μας κοσμούν τώρα
το Γυμνάσιο Γουμένισσας και το εξώφυλλο της παρούσας εργασίας!
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ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ
Μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες, και αφού έχει καθαριστεί ο χώρος
γύρω από τα αμπέλια, αρχικά γίνεται το ξεμασχάλισμα, δηλαδή κόβεται
το «ενδιάμεσο» κλαδάκι, ώστε να μην αναπτυχθεί πολύ το αμπέλι, και
ακολουθεί το κορφολόγημα αργότερα, δηλαδή κόβονται οι κορυφές που
έχουν αναπτυχθεί πολύ και προεξέχουν.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008
Η φάση του τρύγου. Νέα επίσκεψη στο οινοποιείο του κ. Τίτου
Ευτυχίδη.
Γράφουν οι μαθήτριες Καθαροπούλου Βασιλιάνα και Τσιώρα Ζωή
Κανονικά και παραδοσιακά ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας του τρύγου.
Φέτος όμως εξαιτίας των πολλών βροχοπτώσεων καταφέραμε να
παρακολουθήσουμε τη διαδικασία του τρύγου στις αρχές του Οκτωβρίου
μετά από την ευγενική πρόσκληση του ιδιοκτήτη του αμπελώνα που
βρίσκεται στο παλιό πεδίο βολής της περιοχής, του κ. Τίτου Ευτυχίδη.
Μόλις φτάσαμε ο κ. Τίτος μας χαιρέτησε και άρχισε την ξενάγηση,
εξηγώντας μας ότι όταν ένας αμπελώνας λαμβάνει την ονομασία κτήμα
αυτό σημαίνει ότι η καλλιέργεια των αμπελιών, η συγκομιδή των
καρπών, η μεταφορά τους, η επεξεργασία και η μετατροπή τους σε
κρασί και τέλος η εμφιάλωσή τους γίνεται στον ίδιο χώρο, δηλαδή στον
αμπελώνα – οινοποιείο. Έπειτα μας παρουσίασε τις φάσεις του τρύγου.

Αρχικά, πρέπει να μαζευτούν τα σταφύλια. Το κόψιμο όμως των
τσαμπιών δεν είναι δύσκολο (όπως διαπιστώσαμε και οι ίδιοι) αν και
απαιτεί προσοχή, καθώς τα σταφύλια έχουν ωριμάσει και ένας
τραυματισμός με το ειδικό ψαλίδι που χρησιμοποιείται σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι πάντοτε πιθανός. Μάθαμε επίσης ότι, καθώς στο κτήμα
υπάρχουν διαφορετικές ποικιλίες σταφυλιών, η καθεμιά τρυγιέται
ξεχωριστά και πως ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται στον τρύγο
εξαρτάται από το μέγεθος και τον αριθμό των αμπελιών.
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Βήμα δεύτερο. Μόλις τα σταφύλια κοπούν και τοποθετηθούν σε
κασόνια πλαστικά, τις ονομαζόμενες «κλούβες», περνά μικρό τρακτέρ
που τις μαζεύει και τις μεταφέρει στο οινοποιείο. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως. Τα
σταφύλια πρέπει να είναι ώριμα αλλά όχι μουχλιασμένα ή σάπια.

Στη συνέχεια επιστρέψαμε από τον αμπελώνα στο χώρο του
οινοποιείου, όπου είχαν κρατήσει μια παρτίδα σταφυλιών για να μας
δείξουν τον τρόπο με τον οποίο παράγεται το κρασί. Αν και ο αρχικός
στόχος του οικοδεσπότη μας ήταν να τρυγήσουμε τα σταφύλια με τον
πατροπαράδοτο τρόπο, δηλαδή πατώντας τα, ο καιρός δεν μας βοήθησε.
Δεν πειράζει! Ως οδηγός μας σε αυτή τη φάση ανέλαβε ο κ. Νίκος
Μπέσκος, ο αμπελολόγος – οινολόγος του κτήματος, ο οποίος, αφού μας
διευκρίνισε ότι ο βιομηχανικός τρόπος παραγωγής του κρασιού διαφέρει
από τον οικιακό, μας παρουσίασε τις φάσεις της μετατροπής του
σταφυλιού σε κρασί. Πρώτα, τα τσαμπιά τοποθετούνται σε ένα μηχάνημα
που λέγεται σπαστήρας ή εκκραγιστήριο, όπου ξεχωρίζονται τα κοτσάνια
από τις ρώγες και παράγεται ο σταφυλοπολτός από τη σύνθλιψη των
ρωγών. Έπειτα, με ένα λάστιχο κατάλληλο για τρόφιμα ο σταφυλοπολτός
οδηγείται στο πιεστήριο, όπου πιέζεται και μετατρέπεται σε χυμό
σταφυλιού, το μούστο. Στη συνέχεια, μέσω ενός σωλήνα ο μούστος
μεταφέρεται στις δεξαμενές, όπου και θα παραμείνει 1-2 εβδομάδες στην
κατάλληλη θερμοκρασία, ώστε να γίνει η αλκοολική ζύμωση κατά την
οποία τα σάκχαρα γίνονται οινόπνευμα.
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[Άντε, στην υγειά μας! Ώρα για το τυροπιτάκι και το χυμό μας στο
μπαλκόνι με θέα τον αμπελώνα.]

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007
Καζάνι και πατητήρι, η παράδοση του τόπου μας.
Συνέντευξη με τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου από τις μαθήτριες
Κουσιδώνη Έφη και Λέτσιου Αντωνία.
Όποιος επισκεφθεί τη Γουμένισσα μέσα στον Οκτώβριο και κυρίως προς
το τέλος του μήνα κατακλύζεται από τη μυρωδιά του τσίπουρου ή γράπας,
όπως το ονομάζουν οι ντόπιοι, καθώς τα «καζάνια» μπαίνουν σε
λειτουργία και οι παρέες που τρώνε και πίνουν περιμένοντας την απόσταξη
σχηματίζονται. Στα πλαίσια του προγράμματος η ομάδα και με τη συνοδεία
του κ. Χ.Αϊδαρίνη, που ευγενικά προσφέρθηκε να μας εξηγήσει τη
λειτουργία τους, επισκέφθηκε το παλιό μακεδονίτικο σπίτι του κ.
Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου όπου υπάρχουν ένα από τα παλαιότερα
καζάνια και πατητήρια στην περιοχή. Ακολούθησε η παρούσα εξόχως
διαφωτιστική συνέντευξη.
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Πόσο καιρό ασχολείστε με τα αμπέλια;
Ασχολούμαι με τα αμπέλια από παιδί. Αμπέλια βρίσκονται στα χέρια της
οικογένειας μου εδώ και περίπου δύο αιώνες.
Μπορείτε να μας πείτε πώς γινόταν η παραγωγή κρασιού στα
παλαιότερα χρόνια;
Την εποχή του τρύγου έφερναν το σταφύλι σε βαρέλια που τα λέγαμε
«κάδια» και τα πατούσαμε αρχικά με ένα ξύλο που στην άκρη του είχε
τρία με τέσσερα διχαλάκια. Έπειτα, τα πηγαίναμε στο πατητήρι και εκεί
τα πατούσαμε δυο με τρεις φορές την ημέρα.
Ποια είναι η εποχή του τρύγου;
Η εποχή του τρύγου εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και την
ποικιλία του σταφυλιού. Οι ποικιλίες που εμφανίστηκαν πρόσφατα, οι
γαλλικές, μαζεύονται πιο νωρίς, ενώ οι παλαιότερες που είναι η πιπόλκα
και η μπιμπόσκα, οι οποίες βγάζουν ένα καλό κόκκινο κρασί που ακόμη
και σήμερα είναι αναγνωρισμένο από το κράτος ως ΟΠΑΠ (δηλαδή
κρασί με χαρακτηριστικά μικρής ζώνης ονομασίας προέλευσης)
μαζεύονται 5-10 Οκτωβρίου. Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η
εποχή του τρύγου διαρκεί περίπου ένα μήνα, συνήθως από τις 15
Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου.

Μέσα στο κατώι του σπιτιού είδαμε ένα μεγάλο και εντυπωσιακό
πατητήρι. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι’ αυτό;
Το πατητήρι αυτό λειτουργεί εδώ και 150 χρόνια και είναι το παλαιότερο
που βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία στη Γουμένισσα. Είναι φτιαγμένο
από ξύλο καστανιάς που είναι το πιο ανθεκτικό στην υγρασία και επάνω
φέρει έναν ξύλινο σταυρό. Εδώ πατάμε τα σταφύλια με τα πόδια και στη
συνέχεια το χρησιμοποιούμε ως χώρο αποθήκευσης των σταφυλιών. Εκεί
αποθηκεύονται για 15 μέρες περίπου, δηλαδή όσο χρόνο χρειάζονται για
να μετατραπεί το κρασί από γλυκό σε στυφό.
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Ας περάσουμε τώρα και στην απόσταξη. Τι είναι ακριβώς και πόσο
καιρό διαρκεί;
Με τη διαδικασία αυτή που διαρκεί περίπου ένα μήνα παράγεται το
τσίπουρο. Από το πάτημα του σταφυλιού ένα ποσοστό (ο χυμός) γίνεται
κρασί, ενώ το υπόλοιπο, που ονομάζεται στέμφυλα, το πάμε στο καζάνι.
Τα στέμφυλα τοποθετούνται μέσα στο καζάνι, όπου βράζονται σε υψηλή
θερμοκρασία. Από τη βράση οι ατμοί που παράγονται μέσω ενός σωλήνα
σιγά-σιγά ψύχονται και υγροποιούνται και τελικά οδηγούνται στο δοχείο,
όπου συγκεντρώνεται το απόσταγμα.

Πόσο δύσκολη είναι η λειτουργία της απόσταξης;
Είναι δύσκολη διότι το καζάνι λειτουργεί ολόκληρο το εικοσιτετράωρο
και πρέπει να βρίσκονται συνεχώς παρόντα δυο με τρία άτομα. Εκεί
κάνει πολλή ζέστη και γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, και βρίσκεται σε
στεγασμένο αλλά ανοιχτό χώρο. Τέλος, πρέπει να ξέρετε ότι το καζάνι,
αφού χρησιμοποιηθεί, είναι πολύ δύσκολο να καθαριστεί.
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Το καζάνι το χρησιμοποιείτε μόνον εσείς;
Όχι, το νοικιάζουμε κιόλας σε όσους το επιθυμούν.

Πώς ονομάζεται το καθαρό τσίπουρο και με ποιους τρόπους το
γλυκαίνετε;
Το καθαρό τσίπουρο ονομάζεται γράπα. Στη συνέχεια, αν θέλουμε,
μπορούμε να το γλυκάνουμε με δύο τρόπους, είτε προσθέτοντας
γλυκάνισο, μέλι, μαστίχα κ.ά. είτε με διπλή απόσταξη.
Τέλος, σε ποιο χώρο αποθηκεύετε το κρασί και το τσίπουρο που
παράγετε;
Το κρασί το αποθηκεύουμε στο υπόγειο σε δρύινα βαρέλια, γιατί πρέπει
να βρίσκεται σε δροσερό και σκιερό μέρος. Αντίθετα, το τσίπουρο δεν
χρειάζεται συγκεκριμένη θερμοκρασία και αποθηκεύεται οπουδήποτε σε
γυάλινα μπουκάλια.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008
Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών η ομάδα επισκέφθηκε τρία Κ.Π.Ε.
(Αρναίας, Νάουσας, Ανατολικού Ολύμπου), συμμετείχε στο περιβαλλοντικό
πρόγραμμα «Καλλιστώ» (2008) που χρηματοδοτείτο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και πραγματοποίησε διήμερη εκδρομή στη Δράμα. Παρακολούθησε
διάφορα προγράμματα σχετικά και μη με την παραγωγή του κρασιού. Κάθε
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φορά όμως που της δινόταν η ευκαιρία επισκεπτόταν οινοποιεία, ώστε να
σχηματίσει μια πιο σφαιρική εικόνα για το κρασί και τις διαδρομές του στη
Μακεδονία. Σε κάθε μήνα, λοιπόν, αυτού του ιδιότυπου ημερολογίου,
εκτός από τις φάσεις του κρασιού, παρουσιάζονται και οι εντυπώσεις της
ομάδας από τα προγράμματα που παρακολούθησε και τα μέρη που
επισκέφθηκε.
Η ομάδα επισκέπτεται την Αρναία και τη Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής
και μαθαίνει για την παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχιτεκτονική.
Γράφουν οι μαθήτριες Αλεξανδρή Μαρία, Καλαντίδου Κατερίνα και
Τσιώρα Χριστίνα-Ζωή.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο Κ.Π.Ε. Αρναίας
παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική
της περιοχής και επισκεφτήκαμε την πρώτη μέρα τον οικισμό της
Μεγάλης Παναγιάς και τη δεύτερη ημέρα περιηγηθήκαμε στην
κωμόπολη της Αρναίας.
Παίζοντας ένα παιχνίδι θησαυρού συναντήσαμε και στους δύο
οικισμούς παραδοσιακά μακεδονίτικα σπίτια και μάθαμε να τα
αναγνωρίζουμε από τα εξής σημεία:
• Τον τρόπο κατασκευής τους, την ξυλοδεσιά που προσέφερε
ελαστικότητα και κατ’ επέκτασιν και αντισεισμικότητα στους
τοίχους και τον τσατμά, που αποτελείτο από πέτρες, λάσπη,

καλάμια και σοβά
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• Το

έντονο

λουλακί

χρώμα

στους

τοίχους

• Τον ψηλό μαντρότοιχο της αυλής
• Το σαχνισί, το θρόνο του βασιλιά, μια κλειστή προεξοχή με
πολλά παράθυρα, από την οποία μπορούσε κάποιος να βλέπει
στο δρόμο
• Το χαγιάτι, ένα σκεπαστό μπαλκόνι
• Την πορτάρα, μια μεγάλη πόρτα που οδηγούσε στο κάτω
μέρος του σπιτιού, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως στάβλο ή
αποθήκη και από εκεί έμπαιναν τα φορτωμένα ζώα και τέλος
• Το αδερφομοίρι, το σπίτι που χωρίστηκε στα δύο μετά το
θάνατο των γονέων και μοιράστηκε σε δύο αδέρφια.

Σχηματίσαμε επίσης και έναν μικρό κατάλογο με τα κυριότερα
αξιοθέατα, που ίσως σας φανεί χρήσιμος, αν επισκεφτείτε την περιοχή.
Μην παραλείψετε λοιπόν να επισκεφθείτε στη Μεγάλη Παναγιά:
1. Την εκκλησιά που χτίστηκε στο σημείο όπου βρέθηκε η
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
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2. Το γεφύρι, το χτισμένο από Ηπειρώτες μαστόρους και
3. Την Παναγούδα, ένα ξωκλήσι σε ύψωμα με
καταπληκτική θέα (σημείωση: η ανάβαση είναι
κουραστική, αλλά αξίζει τον κόπο)

και στην Αρναία ή Λιαρίγκοβη, που λένε και οι παλιοί, τον τόπο της
κοπριάς:
1. Τα νεοκλασικά της σπίτια
2. Το Δημαρχείο, ένα αναπαλαιωμένο κτίριο που παλιά
ήταν εκκλησία κι αργότερα έγινε σχολείο
3. Το Λαογραφικό Μουσείο της Αρναίας, το
επονομαζόμενο «Γιατράδικο» από τον πρώην
ιδιοκτήτη του
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4. Το καμπαναριό της εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων
με το ρολόι, το σήμα κατατεθέν της Αρναίας και
5. Το πέτρινο δημοτικό σχολείο, που έχει συμπληρώσει
100 χρόνια λειτουργίας.
Επίσκεψη σε οινοποιείο υπό «δημιουργία» στην Αρναία.
Γράφουν οι μαθητές Ζιέλκας Μάριος και Τάτσης Χρόνης.
Κατά τη διάρκεια του απογεύματος της πρώτης μέρας της επίσκεψής
μας στην περιοχή της Αρναίας, επισκεφτήκαμε ένα καινούριο οινοποιείο,
το οποίο δεν είχε ακόμη λειτουργήσει. Το νέο αυτό οινοποιείο ανήκε
στην κ. Κλαούντια Παπαγιάννη και ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα «Οι
δρόμοι του κρασιού της Μακεδονίας», και συγκεκριμένα στην οινική
διαδρομή που αφορά την προβολή των κρασιών της Χαλκιδικής. Εν
μέσω φορτηγών που ξεφόρτωναν και εργατών που δούλευαν μας
υποδέχτηκε για να μας ξεναγήσει ο οινολόγος του κτήματος και γενικός
συντονιστής των εργασιών, ο κ. Θωμάς Κοντοπός.

Περιηγηθήκαμε σε όλους τους χώρους του οινοποιείου (της
παραγωγής, της αποθήκευσης και της διοίκησης) και εντυπωσιαστήκαμε
τόσο από το μέγεθός του όσο και από κάποια ασυνήθιστα πράγματα που
δεν τα συναντούμε στα οινοποιεία της δικής μας περιοχής. Για
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παράδειγμα το κελάρι είχε κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
θυμίζει τη σπηλιά του Αλαντίν, μόνο που ο θησαυρός που έκρυβε ήταν
τα βαρέλια του κρασιού. Ανεβαίνοντας στον επάνω όροφο ο επισκέπτης
περνούσε από ένα διάδρομο, ειδικά διαμορφωμένο με μικρά φωτάκια,
ώστε να έχει την εντύπωση ο καθένας που τον διέσχιζε ότι βρισκόταν στο
διάστημα, μια νύχτα με πολλά αστέρια· αυτός ο διάδρομος οδηγούσε σε
ένα χώρο πολυθεάματος, όπου θα γίνονται προβολές σε σχέση με το
κρασί και ο επισκέπτης θα είναι σε θέση να δοκιμάσει τις διάφορες
ποικιλίες που παράγει το κτήμα, απολαμβάνοντας παράλληλα μια
φανταστική θέα του αμπελώνα. Το οινοποιείο εκείνο ήταν πράγματι
εντυπωσιακό!
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ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΓΑΛΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΪΔΑΡΙΝΗ (Οκτώβρης 2007)
Γράφουν οι μαθήτριες Παπακαρμέζη Σοφία και Σουλούντση Μαρία.
Η οικογένεια Αϊδαρίνη ζει, δραστηριοποιείται και παράγει κρασί και
τσίπουρο στη Γουμένισσα από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η οικογενειακή
επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητους αμπελώνες και διατηρεί σταθερές
συνεργασίες με αμπελουργούς της ζώνης Ονομασίας Προέλευσης.
Σχετικά πρόσφατα δημιούργησε ένα καινούριο οινοποιείο στην είσοδο
της κωμόπολης, όπου υποδέχεται τους επισκέπτες για ξενάγηση και
γευστικές δοκιμές. Εκεί μας υποδέχτηκε για να μας ξεναγήσει και ο κ.
Χ.Αϊδαρίνης για να μας μυήσει στα μυστικά του κρασιού.

Η οικογένεια Αϊδαρίνη παράγει τα εμφιαλωμένα κρασιά: Sauvignon
Blanc (λευκό κρασί, για το οποίο έχει τιμηθεί δύο φορές στον Διεθνή
Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης), Ροζέ Αϊδαρίνη, Merlot και
Ξινόμαυρο, Γουμένισσα Αϊδαρίνη. Τα κρασιά της μπορείτε να τα βρείτε
στο παραδοσιακό γραφικό κελάρι, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τους
επισκέπτες, καθώς και στο παλιό παντοπωλείο της οικογένειας που
βρίσκεται κοντά στο σταθμό των λεωφορείων.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΙΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΔΗ (Νοέμβρης
2007)
Γράφουν οι μαθήτριες Ιρούκη Ιωάννα, Ιρούκη Κατερίνα και Φενδάκη
Πασχαλίνα.
Κατά τη διάρκεια ενός σχολικού περιπάτου η ομάδα μας βρήκε την
ευκαιρία να κατέβει στο παλιό πεδίο βολής, όπου βρίσκεται το κτήμα του
κ. Τίτου Ευτυχίδη. Μετά από μισής ώρας περπάτημα μέσα σε ένα
ειδυλλιακό τοπίο πλατανόδασους, πρόβαλλε μπροστά μας ο αμπελώνας
έκτασης 120 στρεμμάτων. Στο ύψωμα του λόφου μας υποδέχτηκε θερμά
ο κ. Ευτυχίδης, περιτριγυρισμένος από τα ζωηρά σκυλιά του, για να μας
ξεναγήσει στους χώρους του οινοποιείου του, να μας εξηγήσει τη
διαδικασία της οινοποίησης και να μας πει την ιστορία του κτήματος.

Ο ίδιος, έχοντας σαν όνειρο τη δημιουργία μιας μονάδας που θα
καλλιεργεί σταφύλια και θα παράγει από αυτά εκλεκτά κρασιά, βρέθηκε
τυχαία στη Γουμένισσα και αγόρασε την περιοχή λόγω της ευνοϊκής της
θέσης (σε ψήλωμα, κοντά σε ποτάμι). Μετά από πολύχρονες
προσπάθειες μετέτρεψε σε αμπελώνα την μέχρι τότε «ζούγκλα» έχοντας
ως φιλοσοφία ζωής τον σεβασμό προς το περιβάλλον και τον επισκέπτηκαταναλωτή.

Σήμερα, στο κτήμα καλλιεργούνται οι ακόλουθες ποικιλίες και
παράγονται και τα αντίστοιχα εμφιαλωμένα κρασιά:
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• το ξινόμαυρο μαζί με τη νεγκόσκα, την παλιά ποικιλία της
γλυκιάς πιπόλκας που προερχόταν από την Ανατολική
Ρωμυλία
• το λημνιό, μια από τις αρχαιότερες ποικιλίες της Ελλάδας που
δίνει ένα ελαφρύ ερυθρό κρασί
• το Cabernet-Sauvignon, μια ξένη ποικιλία που δίνει όμως
ερυθρά κρασιά με πολύ χρώμα και βάθος και τέλος
• την ξεχασμένη γαλλική ποικιλία Viogner που δίνει ένα
πλούσιο σε αρώματα λευκό κρασί.
Μείναμε εντυπωσιασμένοι από την ξενάγηση και φύγαμε όλοι με
ένα μπουκάλι κρασί ως δώρο, που μας έδινε δύναμη για να βγάλουμε τον
δρόμο της επιστροφής. Αν θέλετε κι εσείς να γνωρίσετε τον κ. Ευτυχίδη
και να δοκιμάσετε τα κρασιά του, βάλτε χαμηλά παπούτσια και
ετοιμαστείτε για μια βόλτα στο δάσος. Αξίζει τον κόπο!

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ (Νοέμβρης 2007)
Την Κυριακή 3/11/2007 συναντηθήκαμε έξω από το Δημαρχείο για
να ξεκινήσει η αποστολή μας. Πήγαμε με τα πόδια στο οινοποιείο
Μπουτάρη που βρίσκεται στην είσοδο της Γουμένισσας, για να δούμε το
χώρο και να μας δείξουν πώς γίνεται το κρασί.

Μόλις φτάσαμε, μας υποδέχτηκαν ο κ. Θεόδωρος Κριβέντσης, ο
ξεναγός μας, και ο κ. Τσάπος Δημήτριος, ο χημικός-οινολόγος. Στη
συνέχεια κατεβήκαμε στο χώρο των δεξαμενών, όπου προβλήθηκε μια
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σύντομη ταινία, που παρουσίαζε αναλυτικά τη διαδικασία που περνάνε
τα σταφύλια για να γίνουν κρασί. Έπειτα, οδηγηθήκαμε στο χώρο των
συγκεντρώσεων, όπου κ. Τσάπος προσφέρθηκε να μας λύσει τυχόν
απορίες και μας παρουσίασε το οινοποιείο, που στην ουσία είναι μια από
τις μικρότερες μονάδες παραγωγής κρασιού που ανήκουν στην
οικογένεια Μπουτάρη. Σε αυτό ασχολούνται αποκλειστικά με την
παραγωγή του ερυθρού οίνου Ο.Π.Α.Π. «Γουμένισσα» και την παραγωγή
του βραβευμένου «Φιλυριά», που στην ουσία προέρχεται από τις ίδιες
ποικιλίες αλλά από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας της ομώνυμης
κοινότητας του δήμου Γουμένισσας (σημ. η Φιλυριά απέχει 5km από τη
Γουμένισσα, στο δρόμο προς Γιαννιτσά).

Στο οινοποιείο Μπουτάρη μας εντυπωσίασαν ιδιαίτερα οι
δεξαμενές, όπου αποθηκεύεται το κρασί για ένα διάστημα 7-10 ημερών
για να γίνει η αλκοολική ζύμωση και στις οποίες είχαν δοθεί ονόματα,
καθώς και η συλλογή από παλιά αμπελουργικά εργαλεία που κοσμούν
πλέον την αίθουσα συγκεντρώσεων και δοκιμών, γιατί πριν τους
αποχαιρετίσουμε μας πρόσφεραν και ένα ποτήρι κρασί!
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΑΤΣΗ (Απρίλιος 2009). Μια
εναλλακτική πρόταση
Γράφουν οι μαθήτριες Κουσιδώνη Έφη και Λέτσιου Αντωνία.
Για ένα ωραίο πρωινό μιας Κυριακής , της 5ης Απριλίου του 2009,
είχε κανονιστεί η συνάντηση της περιβαλλοντικής ομάδας στην κεντρική
πλατεία της Γουμένισσας με σκοπό την επίσκεψη του οινοποιείου του κ.
Τάτση. Αισίως, 6 άτομα ( από τα 23) συγκεντρώθηκαν στο σημείο
συνάντησης και η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με τον «σκληρό πυρήνα
της ομάδας», καθώς οι υπόλοιποι αναπλήρωναν τον ύπνο που έχασαν
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διήμερης εκδρομής. Όταν φτάσαμε στο
οινοποιείο μας περίμενε ο κ. Περικλής Τάτσης μαζί με τον αγαπητό του
σκύλο, που λόγω του όγκου του και παρά τις αγαθές προθέσεις του
φόβισε την ομάδα που άρον-άρον μπήκε στο οινοποιείο.
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Ο κ. Τάτσης μας υποδέχτηκε και μας παραχώρησε θέσεις για να
καθίσουμε και η συζήτηση άρχισε. Αρχικά, μας εξήγησε τον τρόπο
καλλιέργειας του κρασιού που οινοποιεί και τα πλεονεκτήματα του
τρόπου αυτού. Ο τρόπος καλλιέργειας που χρησιμοποιείται στο
οινοποιείο του κ. Τάτση είναι όχι απλά η βιολογική αλλά η βιοδυναμική
καλλιέργεια, σκοπός της οποίας είναι να μην υπάρχει καμία χημική
επέμβαση. Φυτεύουν βίκο, ο οποίος προστατεύει το αμπέλι από διάφορες
ασθένειες και στη συνέχεια κόβεται και ενσωματώνεται στο έδαφος και
λειτουργεί ως ζωντανό λίπασμα. Δημιουργούν δικά τους λιπάσματα με
κομποστοποίηση για να περιορίσουν στο ελάχιστο ακόμη και τα
λιπάσματα που είναι εγκεκριμένα για την βιολογική καλλιέργεια, διότι
επιδιώκουν το φυτό να είναι πιο υγιές. Επιπλέον, το έδαφος
εμπλουτίζεται με πέτρωμα καλίου-μαγνησίου, το οποίο εισάγεται από
την Γερμανία, με σκοπό την καλύτερη ωρίμανση του σταφυλιού. Η
βιοδυναμική καλλιέργεια είναι μια φιλοσοφία ζωής για τους ίδιους και
την εφαρμόζουν από το 1992.
Στη κατοχή του κ. Τάτση βρίσκονται 130 στρέμματα αμπελώνες, οι
οποίοι καλλιεργούνται βιοδυναμικά, και ο ίδιος συνεργάζεται και με
μικρότερους αμπελοπαραγωγούς στην περιοχή που καλλιεργούν με
ανάλογο τρόπο, με αποτέλεσμα το δυναμικό τους να φτάνει τα 180
στρέμματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει πιστοποίηση της
βιοδυναμικής καλλιέργειας και οι αμπελώνες πιστοποιούνται ότι έχουν
καλλιεργηθεί με προδιαγραφές της βιοδυναμικής καλλιέργειας από την
Γερμανία με έξοδα του κ. Τάτση.

Έπειτα μας μίλησε για την αντιμετώπιση των ασθενειών που
προσβάλλουν το αμπέλι. Διευκρίνισε ότι στην Γουμένισσα ευτυχώς δεν
υπάρχουν έντομα υπάρχουν όμως μύκητες, οι οποίοι αντιμετωπίζονται με
χαλκό και θειάφι καθώς και βιοδυναμικό λίπασμα παρασκευασμένο από
φυτά. Ο κ. Τάτσης προσπαθεί να περιορίσει τον χαλκό καθώς σε
μεγάλες ποσότητες είναι επιβλαβές για τον ανθρώπινο οργανισμό και
πράγματι έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Η βιοδυναμική επιτρέπει την χρήση
1.200gr χαλκού κάθε 3 χρόνια ενώ ο κ. Τάτσης χρησιμοποιεί μόλις 380gr
χαλκού στο ίδιο χρονικό διάστημα.
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Στο κτήμα Τάτση δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις τοπικές ποικιλίες.
Στο 90% του κτήματός του καλλιεργείται το ξινόμαυρο, η νεγκόσκα και
ο ροδίτης ενώ σε ένα μικρό τμήμα του καλλιεργούνται οι ποικιλίες
μερλό, καμπερνέ, σαρντονέ και λημνιό. Επίσης σε έκταση 2 στρ.
καλλιεργείται η τοπική ποικιλία σενζω. Η παραγωγή τους είναι
καθετοποιημένη, δηλαδή οι ίδιοι καλλιεργούν, παράγουν, οινοποιούν και
εμπορεύονται. Παράγουν, εκτός από τις τοπικές «Γουμένισσες»,
επιτραπέζιους Ροδίτες και χαρμάνια ερυθρών ποικιλιών. Είναι όμως οι
μοναδικοί στην Ελλάδα που παράγουν ροζέ κρασί 100% νεγκόσκα και
σύντομα θα παραχθεί και κόκκινο κρασί 100% νεγκόσκα. Επίσης, το
οινοποιείο παράγει και κρασί grand reserve, το οποίο είναι το ανώτερο
στην ιεραρχία των κρασιών. Το grand reserve παραμένει στα βαρέλια για
παλαίωση όχι ένα χρόνο αλλά 2 κι έπειτα παραμένει άλλα 2 χρόνια στο
μπουκάλι μέχρι την στιγμή της πώλησης. Το grand reserve που παράγεται
είναι από ποικιλία ξινόμαυρου ή νεγκόσκας. Τα μπουκάλια στα οποία
εμφιαλώνεται το grand reserve είναι ζωγραφισμένα στο χέρι και
κλείνονται με βουλοκέρι.

Το οινοποιείο, στο οποίο στεγάζονται σήμερα, στο δρόμο από
Γουμένισσα για Φιλυριά, είναι νεότευκτο. Άρχισε να λειτουργεί τον
Οκτώβριο του 2006 και ο τρύγος του 2007 έγινε σε αυτό. Έχει ενταχθεί
στο πρόγραμμα «Δρόμοι του κρασιού» ήδη από το 1998, καθώς το
πρόγραμμα «Δρόμοι του κρασιού» αποτελεί το τουριστικό κομμάτι της
συλλογικής προσπάθειας της ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε.(Ένωση Οινοπαραγωγών του
Αμπελώνα της Βόρειας Ελλάδας), της οποίας είναι μέλος. Στα πλαίσια
αυτού του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαΐου 2009
μια εκδήλωση, στην διάρκεια της οποίας οι πόρτες του οινοποιείου θα
είναι ανοιχτές και οι περαστικοί θα μπορούν να δοκιμάζουν κρασιά. Στο
οινοποιείο του κ. Τάτση θα υπάρχει επίσης μία έκθεση γλυπτικής με τον
καλλιτέχνη παρόντα να δίνει πληροφορίες για το έργο του και ένας
μάγειρας ο οποίος θα δημιουργήσει βιολογικούς μεζέδες.
Η επίσκεψή μας ολοκληρώθηκε με την περιήγηση στους χώρους του
οινοποιείου. Αρχικά επισκεφθήκαμε το χώρο με τις δεξαμενές, μετά το
χώρο εμφιάλωσης και τέλος το χώρο παλαίωσης των κρασιών, όπου
δοκιμάσαμε και παλαιωμένο κρασί από τις ποικιλίες ξινόμαυρο και
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νεγκόσκα απευθείας από το βαρέλι. Τι άλλο να ζητήσει κανείς; Και
κάπως έτσι τελείωσε η επίσκεψή μας στο οινοποιείο του κ. Περικλή
Τάτση. Ήταν μία ευχάριστη εμπειρία από την οποία αποκομίσαμε πολλές
γνώσεις σε πολλαπλά επίπεδα!
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ
Ένα ακόμη παράδειγμα βιολογικής καλλιέργειας
Δυστυχώς η ομάδα δεν πρόλαβε να επισκεφτεί το νεότευκτο
οινοποιείο του κ. Ε.Χατζηβαρύτη, το οποίο βρίσκεται 1χλμ. μετά το
χωριό Φιλυριά και σε απόσταση 6 χιλιομέτρων από τη Γουμένισσα, για
«τεχνικούς λόγους». Το οινοποιείο, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2007,
χτίστηκε σε ένα αγροτεμάχιο 50 στρεμμάτων στην περιοχή Βακούφια.
Εκεί καλλιεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα της βιολογικής
καλλιέργειας οι ποικιλίες Ξινόμαυρο, Νεγκόσκα, Ροδίτης, Merlot,
Chardonnay, Sauvignon blanc και Cabernet sauvignon και σε
πειραματικό στάδιο οι ποικιλίες Gewurztraminer και Ασύρτικο. Το
οινοποιείο Χατζηβαρύτη παράγει τέσσερις οίνους, τον ΟΠΑΠ
Γουμένισσα, το Λευκό Χατζηβαρύτη, τον Ερυθρό Χατζηβαρύτη και το
Sauvignon blanc.
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Το πρόγραμμα «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΟΣ» και η περιοχή της Γουμένισσας.
Γράφει η μαθήτρια Τσιώρα Ζωή
Οίνος, το προϊόν που προκύπτει από την αλκοολική ζύμωση των
σακχάρων του χυμού του σταφυλιού. Η λέξη κρασί προέρχεται από το
«κράμα»,
την
κράση
(την
ανάμιξή
του
δηλαδή
με
νερό<αρχ.κεράννυμι=αναμιγνύω) που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες
προκειμένου να το καταναλώσουν χωρίς τις συνέπειες της μέθης.
Η ιστορία της Ελλάδας είναι βαθιά επηρεασμένη από την Άμπελο και
τον Οίνο. Το κρασί, μέρος της πολιτισμικής κληρονομιάς μας, είναι
στενά δεμένο με την ιστορία και τις τέχνες μας και είναι ριζωμένο στα
ήθη και στα έθιμά μας. Γι’ αυτό έχουν δημιουργηθεί οι «Δρόμοι του
Κρασιού». Το αρχικό όνομά τους ήταν « Ένωση οινοπαραγωγών του
αμπελώνα». Αυτή δημιουργήθηκε το 1993 από 13 οραματιστές
οινοπαραγωγούς του βορειοελλαδικού χώρου, εξ ου και το όνομα
«Δρόμοι του κρασιού της Βορείου Ελλάδος». Σε αυτό το πρόγραμμα
μπορεί κάποιος να καταλάβει τον δρόμο του κρασιού που περνάει μέσα
από αμπέλια , δοκιμάζοντας είδη κρασιού και διαλέγοντας αυτό που
επιθυμεί για το σπίτι του.
Αν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα του προγράμματος αυτού
(www.wineroads.gr), μπορεί να βρει ό,τι χρειάζεται σχετικά με αυτό.
Μας μιλάει για την χάραξη των διαδρομών στον Αμπελώνα της Βορείου
Ελλάδος όπου προσδιορίζονται όλα τα σημεία οικολογικού, πολιτισμικού
και τουριστικού ενδιαφέροντος , όπως αμπελώνες, οινοποιεία,
εργαστήρια τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεις εναλλακτικών
δραστηριοτήτων, που αποτελούν τους εκφραστές της πλούσιας ελληνικής
γαστρονομίας.
Μια τέτοια διαδρομή είναι ο δρόμος του κρασιού της Γουμένισσας,
της πρωτεύουσας της επαρχίας Παιονίας, όπου υπάρχει η ζώνη
ονομασίας προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας Γουμένισσας. Η ζώνη
βρίσκεται 70 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και εκτείνεται στις
παρυφές του όρους Πάικου. Εκεί βρίσκονται τα οινοποιεία του Χρήστου
Αϊδαρίνη, της οικογένειας Μπουτάρη, της οικογένειας Τάτση, του κ.
Τίτου Ευτυχίδη και του κ.Χατζηβαρύτη, εκ των οποίων τα τρία πρώτα
είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα. Έτσι, αν κάποιος θελήσει να επισκεφθεί
τη Γουμένισσα και να ακολουθήσει τις προτάσεις του προγράμματος,
μπορεί να καθίσει στο Τζάκι καθώς είναι μια παραδοσιακή ταβέρνα με
τοπικό κρασί και φαγητό, να απολαύσει τον καφέ του στο Διατηρητέο
στην κεντρική πλατεία και για τη διανυκτέρευσή του μπορεί να
προτιμήσει το ξενοδοχείο Δημοσθένης στο ιστορικό κέντρο της
κώμοπολής μας. Ιδανική περίοδος είναι τα μέσα Μαΐου, οπότε τα
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οινοποιεία που μετέχουν στο πρόγραμμα ανοίγουν τις πόρτες τους στο
κοινό, ενώ συμβαίνουν και διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις.
Συνέντευξη με τον κ. Τζάνα Δημήτριο, ιδιοκτήτη της ταβέρνας «Το
τζάκι».
Γράφουν οι μαθήτριες Παπακαρμέζη Σοφία και Σουλούντση Μαρία.
Μιλήστε μας λίγο για την ιστορία του μαγαζιού.
Η ταβέρνα ιδρύθηκε το 1982, με μια διακοπή 7 χρόνων 1982-1989 που
ονομαζόταν ταβέρνα «Το Τζάκι» και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε
παραδοσιακή ταβέρνα «Το Τζάκι» που συνεχίζει μέχρι και σήμερα.

Μάθαμε ότι το κατάστημά σας είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα
«Δρόμοι του κρασιού της Μακεδονίας». Τι ήταν αυτό που σας ώθησε
να ενταχθείτε;
Πήρα την απόφαση να ενταχθώ στο πρόγραμμα μετά από προτροπή
άλλων ιδιοκτητών καταστημάτων που ήταν ήδη ενταγμένοι κι επειδή το
θεωρούσα μια σωστή επαγγελματική κίνηση. Όλα αυτά βέβαια έγιναν,
αφού είχε βγει ανακοίνωση για την ένταξη στο πρόγραμμα
ξενοδοχείων,καφετεριών και εστιατορίων.
Υπήρχαν κάποια κριτήρια που έπρεπε να πληρούνται ώστε να
ενταχθεί το κατάστημα στο πρόγραμμα;
Ναι. Τα κριτήρια αφορούσαν το στυλ διακόσμησης του μαγαζιού και τη
σχέση του με την αρχιτεκτονική παράδοση της περιοχής,την καθαριότητα
και την ποιότητα των προσφερομένων πιάτων. Ωστόσο η ένταξη δεν
ήταν τόσο εύκολη. Έπρεπε να περάσει το κατάστημα από μια επιτροπή, η
οποία θα ενέκρινε τη συμμετοχή ή όχι στο πρόγραμμα. Για να γίνει
αποδεκτή η αίτησή μας χρειάστηκαν τουλάχιστον 3 μήνες.
Προέκυψαν κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις από την ένταξη στο
πρόγραμμα;
Το κατάστημα πληρώνει μια συνδρομή κάθε χρόνο που δεν είναι
υποχρεωτική, ενώ στην αρχή ήταν υποχρεωτική η συνδρομή για τρία
χρόνια. Από την άλλη, οι οργανωτές του προγράμματος είναι
υποχρεωμένοι να διαφημίζουν το κατάστημα. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκε

46

αύξηση του εισοδήματος, αν και τα Σαββατοκύριακα υπάρχει
περισσότερη δουλειά απ’ ό,τι τις καθημερινές.
Έχετε δική σας παραγωγή κρασιών για τις ανάγκες του
καταστήματος;
Το κατάστημα διαθέτει δική του παραγωγή κρασιού-τσίπουρου, με την
επωνυμία κρασί-τσίπουρο «ΤΟ ΤΖΑΚΙ». Μέχρι πρότινος δεν
προωθούσαμε άλλες ετικέτες κρασιών της περιοχής μας, αλλά τώρα
πρόκειται να βάλουμε και κρασιά άλλης ετικέτας από την περιοχή της
Γουμένισσας.
Συζητώντας με την κ. Μαρία Μουζούρη, υπεύθυνη για την οργάνωση
και λειτουργία του ξενοδοχείου «Δημοσθένης» και κόρη του ιδιοκτήτη.
Γράφουν οι μαθητές Δούμτσης Θωμάς και Πέογλου Ανέστης
Μια από τις επιχειρήσεις τις περιοχής μας που έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα «Οι δρόμοι του κρασιού» είναι η οικογενειακή επιχείρηση
του μοναδικού ξενοδοχείου της Γουμέννισας «Δημοσθένης», το οποίο
λειτουργεί από το 1986 και βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από την κεντρική
πλατεία της κωμόπολής μας. Προτού να γίνει ξενοδοχείο σε αυτή τη
θέση βρισκόταν το πατρικό της οικογένειας, το οποίο και κατεδαφίστηκε
και στην θέση του χτίστηκε το παρόν οίκημα. Εκεί και στο μικρό αλλά
καλόγουστο αίθριο μας υποδέχτηκε φιλόξενη και χαμογελαστή η κ.
Μαρία Μουζούρη, η οποία συνοδευόταν και από τη μασκότ του
ξενοδοχείου, μια πανέμορφη γάτα με γκρίζο τρίχωμα, για να μας λύσει
όλες τις απορίες μας και τους λόγους ένταξης της οικογενειακής
επιχείρησης στο πρόγραμμα «Οι δρόμοι του κρασιού της Βορείου
Ελλάδος».

Σύμφωνα με την οικοδέσποινα οι κύριοι λόγοι που την ώθησαν σε
αυτήν την ενέργεια ήταν ότι κατ’ αρχάς πρόκειται για μια συλλογική
προσπάθεια, η οποία αποσκοπεί στην προβολή των παραδοσιακών
προϊόντων και ιδιαιτέρως του κρασιού και κατ’ επέκτασιν και των
περιοχών που τα παράγουν και δεύτερον αποτελεί μια καλή ευκαιρία για
την προβολή της επιχείρησης. Το κρασί της Γουμένισσας είναι
παγκοσμίου φήμης, οπότε βασική αρμοδιότητα του ξενοδοχείου είναι να
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το προωθεί και να το προβάλλει. Γι’ αυτό το λόγο, το ξενοδοχείο έχει
δικιά του κάβα κρασιών, όπου φυλάσσονται και τα κρασιά που παράγει
η ίδια η επιχείρηση, αλλά και τα κρασιά όλων των τοπικών παραγωγών,
καθώς και του οινοποιείου Λίγα από την Πέλλα, το οποίο είναι
ενταγμένο στην ίδια οινική διαδρομή. Το κρασί, το οποίο προσφέρεται
στους πελάτες μαζί με το φαγητό τους ή έχουν την δυνατότητα να το
αγοράσουν σε φιάλες, το παίρνει έτοιμο το ξενοδοχείο από τον κ.
Πετσανούκη, τοπικό παραγωγό, αλλά η διαδικασία της παλαίωσης και
της εμφιάλωσης γίνεται από τους ίδιους μέσα στο κελάρι, το οποίο είναι
μικρό, απλό, λιτό και προορίζεται για οικιακή χρήση. Το πρώτο κρασί
μπήκε στην κάβα πριν από τρία χρόνια.

Βασική προϋπόθεση για να συμμετέχει μια επιχείρηση στο δίκτυο
είναι να τηρεί ο χώρος τις προδιαγραφές και να πληρώνει μια συνδρομή.
Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο δίκτυο, εντάσσεται σε μια
προτεινόμενη οινική διαδρομή (στην περίπτωσή μας στην οινική
διαδρομή Πέλλας – Γουμένισσας) και προβάλλεται μέσω αυτής στην
ιστοσελίδα του προγράμματος. Τα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας
με το δίκτυο είναι ότι η κάθε επιχείρηση άμεσα ή έμμεσα διαφημίζεται.
Ενώ τα αρνητικά είναι το γεγονός πως στη συγκεκριμένη οινική
διαδρομή δεν προβάλλονται οι εναλλακτικές ομορφιές του τόπου μας,
ώστε να προσελκύουν τον επισκέπτη για να παραμείνει στην περιοχή. Το
ξενοδοχείο μπήκε στο πρόγραμμα πριν τρία χρόνια .
Παρόλα αυτά, σε γενικές γραμμές οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου
είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από το δίκτυο και συνιστούν
ανεπιφύλακτα την συμμετοχή κάθε επιχείρησης που έχει σχέση με τον
οινοτουρισμό σε αυτό. Φιλοσοφία τους είναι ότι σημασία δεν έχει μόνο
τι κάνει το δίκτυο για σένα, αλλά τι κάνεις εσύ ως επιχείρηση για την
προβολή και τη βελτίωσή του. Γι’ αυτό το λόγο και το ξενοδοχείο
συμμετέχει ενεργά στην εκδήλωση «Ανοιχτές πόρτες» που θα λάβει
χώρα στις 15-16-17 Μαΐου με θέμα «κρασί-βουνό-χάλκινα»,
προσφέροντας από ένα δωμάτιο σε κάθε τοπικό παραγωγό κρασιού με
απώτερο σκοπό την προβολή των προϊόντων της επιχείρησής του, και
οργανώνοντας συζητήσεις στο αίθριο για την προβολή των ομορφιών της
περιοχής .
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ
1. Από κόκκινα σταφύλια παράγεται λευκό κρασί;
Ναι, αν το εσωτερικό του σταφυλιού δεν έρθει σε επαφή με τη φλούδα,
διότι η φλούδα είναι αυτή που δίνει το χρώμα.
2. Ποιο κρασί είναι πιο καλό για τον οργανισμό, το λευκό ή το
κόκκινο;
Το κόκκινο, διότι περιέχει τανίνες, οι οποίες βοηθάνε το πεπτικό
σύστημα και τον οργανισμό εν γένει.
3.Πρέπει να πλένουμε τα σταφύλια πριν τον τρύγο;
Όχι, διότι στη φλούδα των σταφυλιών βρίσκονται οι ζυμομύκητες, που
είναι απαραίτητοι για την αλκοολική ζύμωση.
4.Τα βήματα για την παραγωγή λευκού κρασιού είναι τα ίδια με
εκείνα για την παραγωγή του ερυθρού κρασιού;
Σε γενικές γραμμές ναι. Προσοχή όμως όταν το ερυθρό κρασί μπει στις
δεξαμενές για να γίνει η αλκοολική ζύμωση, βάζουμε μαζί και τα
στέμφυλα (δηλ. τις φλούδες) για 8-15 μέρες για να πάρει το κόκκινο
χρώμα. Επίσης συνήθως τα ερυθρά κρασιά πρέπει να μείνουν για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα βαρέλια.
5.Ποιοι είναι οι εχθροί του κρασιού;
Η ζέστη και το οξυγόνο.
6.Σε τι χρησιμεύουν τα δρύινα βαρέλια;
Τα βαρέλια βοηθούν το κρασί να λάβει με αργούς ρυθμούς το οξυγόνο
που χρειάζεται και το εμπλουτίζουν με αρώματα, ειδικά τα δρύινα.
7.Από πού αναγνωρίζουμε ένα κρασί Ονομασίας Προέλευσης;
Από τη ροζ ταινία που μπαίνει πάνω από το φελλό του μπουκαλιού.
8.Τα σάπια σταφύλια τα πετάμε;
Όχι, γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα.
9.Από πού μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα εμφιαλωμένο κρασί έχει
χαλάσει;
Από το φελλό, ο οποίος μυρίζει. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητο, όταν
ανοίγουμε ένα κρασί έξω, να ζητούμε να το ανοίξουν μπροστά μας.
10. Τι σημαίνει κρασί από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας;
Σημαίνει ότι κατά την καλλιέργεια των αμπελιών δεν χρησιμοποιήθηκαν
φυτοφάρμακα παρά μόνο όσα επιτρέπονται στις βιολογικές καλλιέργειες,
δηλαδή χαλκός και γαλαζόπετρα.
11.Όταν ανοίγουμε ένα κρασί, πώς το δοκιμάζουμε;
Βάζουμε το κρασί στο ποτήρι και παρατηρούμε τον ήχο της ροής του.
Ανακινούμε το ποτήρι για να απελευθερώσει τα αρώματά του κι έπειτα
το μυρίζουμε. Στη συνέχεια βάζουμε λίγο στο στόμα και το γυρίζουμε
για να δούμε την αίσθηση που αφήνει και στο τέλος το καταπίνουμε. Στα
λευκά κρασιά προσέχουμε τη διαύγειά τους και στα ερυθρά το χρώμα
τους.
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12.Υπάρχουν κατηγορίες στα κρασιά;
Ναι. Υπάρχουν τέσσερις βασικές διαβαθμισμένες κατηγορίες, χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αξιόλογα κρασιά και στις «κατώτερες»
κατηγορίες. Αυτές είναι: α) οι επιτραπέζιοι οίνοι, β) οι τοπικοί οίνοι, γ)
τα κρασιά Ονομασίας Προέλευσης (ΟΠΑΠ) και δ) οι οίνοι παλαίωσης
(κρασιά reserve ή grand reserve ανάλογα με το χρόνο παλαίωσής τους
στο βαρέλι ή το μπουκάλι).
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Βάλτε στη σειρά τις φάσεις της παραγωγής του κρασιού ξεκινώντας
από το κλάδεμα. ( οινοποίηση, παλαίωση-ωρίμανση, κορφολόγημα,
τρύγος, κατανάλωση, εμφιάλωση)
1. Κλάδεμα
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2. Να γίνει η αντιστοίχιση
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Μάιος
Σεπτ. – Οκτ.

τρύγος
οινοποίηση
εμφιάλωση
κλάδεμα
κορφολόγημα

3. Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση
1.Η αλκοολική ζύμωση είναι:
Α.η μετατροπή του αλκοόλ σε σάκχαρα
Β. η μετατροπή των σακχάρων σε αλκοόλ
Γ. η μετατροπή των μυκήτων σε αλκοόλ
2.Η αλκοολική ζύμωση γίνεται χάρη στη βοήθεια:
Α. των ζυμομυκήτων
Β. του οξυγόνου
Γ. του χρόνου
3.Οι ζυμομύκητες είναι οργανισμοί που βρίσκονται:
Α. στο χυμό του σταφυλιού
Β. στη φλούδα
Γ. στον αέρα
4.Πρέπει να πλένουμε τα κρασοστάφυλα πριν τον τρύγο;
Α. Ναι
Β. Όχι
5.Τα στέμφυλα είναι:
Α. τα κουκούτσια
Β. ο χυμός του σταφυλιού
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Γ. οι φλούδες
6.Τα στέμφυλα χρησιμοποιούνται:
Α. στην παραγωγή του τσίπουρου
Β. στην παραγωγή του κρασιού
Γ. στην παραγωγή του κρασιού και του τσίπουρου
7.Το τσίπουρο στη Γουμένισσα λέγεται γράπα διότι:
Α. περιέχει γλυκάνισο
Β. δεν περιέχει γλυκάνισο
8.Το τσίπουρο παράγεται μετά από βράση σε χάλκινα καζάνια. Πότε
γίνεται αυτό;
Α. Τον Οκτώβριο
Β. Το Νοέμβριο
Γ. Το Δεκέμβριο
9.Ο σταφυλοπολτός αποτελείται από:
Α. χυμό σταφυλιού
Β. χυμό σταφυλιού και φλούδες
Γ. χυμό σταφυλιού, φλούδες και κουκούτσια
10.Ο χυμός του σταφυλιού λέγεται:
Α. απόσταγμα
Β. μούστος
Γ. σταφυλοπολτός
11.Το κρασί Ονομασίας Προέλευσης «Γουμένισσα» προέρχεται από τις
ποικιλίες:
Α. ξινόμαυρο και μοσχοφίλερο
Β. ξινόμαυρο και Cabernet
Γ. ξινόμαυρο και Νεγκόσκα
12.Η ποικιλία Νεγκόσκα προέρχεται από:
Α. τον Πόντο
Β. την Ανατολική Ρωμυλία
Γ. τη Θράκη
13.Το κρασί ΟΠΑΠ αναγνωρίζεται από:
Α. τη ροζ ταινία στο πώμα
Β. την ετικέττα στο μπουκάλι
Γ. το χρώμα στο καψούλι
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14.Ο προστάτης των αμπελουργών είναι:
Α. ο Άγιος Γεώργιος
Β. ο Άγιος Νικόλαος
Γ. ο Άγιος Τρύφων
15.Ποιος είναι ο εχθρός του κρασιού:
Α. Το νερό
Β. Η ζέστη
Γ. Το κρύο
4. Μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη ακροστοιχίδα;
Το ρήμα στα αρχαία ελληνικά
Κ________
από το οποίο προέρχεται η λέξη
κρασί
Το κρασί … άφθονο
Ρ___
Ο προστάτης των αμπελουργών
Α____ ______
Από αυτά παράγεται το κρασί
Σ_______
Ο μήνας πριν το κλάδεμα
Ι_________
Γ_____
Ο___
Υ________
Μ______
Ε____________
Ν_______
Ι________
Σ_______
Σ____________
Α_________
Σ______

Αυτοί κατασκεύασαν την κρήνηορόσημο της Γουμένισσας
Τα
αρχικά
του
κρασιού
Ονομασίας Προέλευσης
Η παραγωγή του γίνεται τον
Οκτώβριο (ανάποδα)
Αλλιώς ο χυμός σταφυλιού
Μηχάνημα που χρησιμοποιείται
στον τρύγο
Τοπική ποικιλία της Γουμένισσας
Γίνεται την 1η Φλεβάρη (ανάπ.)
Οι φλούδες των σταφυλιών
Χυμός σταφυλιού, φλούδες και
κουκούτσια
Το φιλτράρισμα του κρασιού
Μετατρέπονται σε αλκοόλ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ
Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που συμβάλλει στην παραγωγή ενός
καλού κρασιού;
• Η ποιότητα του σταφυλιού
• Ο χώρος φύλαξης του κρασιού
• Οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής
• Ο χρόνος· Όσο περισσότερο χρόνο ξεκουράζεται το κρασί στο
βαρέλι και το μπουκάλι γίνεται καλύτερο
Ποια στοιχεία πρέπει να συνδυάζει το ιδανικό οινοποιείο;
• Να είναι δροσερό, φιλόξενο και να μην έχει σκύλους.
• Όταν το επισκεπτόμαστε, να μας κερνάνε κρασί.
• Να είναι καθαρό.
• Η καθαριότητα, τα μεγάλα κελάρια, η εξυπηρέτηση.
• Να υπάρχουν αίθουσες προβολών και υποδοχής.
• Να είναι μεγάλο και να έχει καλά μηχανήματα.
Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την προβολή των κρασιών που
παράγει η περιοχή της Γουμένισσας;
• Διαφημίσεις στην τηλεόραση.
• Να δημιουργηθούν καλυτερα και πιο όμορφα οινοποιεία.
• Να γίνουν εκδηλώσεις για να προβληθεί περισσότερο και να
υπάρχει ένας χώρος στη Γουμένισσα, όπου θα πωλούνται όλα τα
κρασιά των τοπικών παραγωγών.
• Να φορέσουμε διαφημιστικά μπλουζάκια και να τριγυρνάμε
παντού.
• Να μπούμε σε προγράμματα ώστε να έρχονται τουριστικά
λεωφορεία με επισκέπτες στους οποίους θα δείχνουμε πώς γίνεται
το κρασί.
Ποια ήταν η χειρότερη στιγμή του προγράμματος;
• Όταν υπήρχαν σκυλιά στο δρόμο.
• Όταν μέναμε πολλή ώρα όρθιοι
• Όταν χαθήκαμε με τη Βασιλιάνα.
• Όταν πήγαμε σε οινοποιείο που μύριζε και μας χτυπούσε ο ήλιος.
• Όταν μας δίνανε μόνο ένα σάντουιτς και δεν χόρταινα.
• Όταν μάθε πώς φέτος δε θα πάμε πολυήμερη εκδρομή σε Κ.Π.Ε.
• Δεν υπάρχει…
• Όταν δεν μπορούσα να μιλήσω στη διήμερη.
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• Όταν πήγαμε στο οινοποιείο του κ. Τίτου κι έβρεχε και γίναμε
μούσκεμα.
• Όταν δεν πήγα στη Νάουσα εξαιτίας του προγραμματισμένου μου
ραντεβού με το γιατρό.
Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή του προγράμματος;
• Όταν επισκεφτήκαμε τον Αρκτούρο.
• Πέρασα πολύ όμορφα, όταν πήγαμε διήμερη στη Δράμα χάρη στην
περιβαλλοντική!
• Όλες οι εκδρομές που πήγαμε με την περιβαλλοντική ομάδα.
• Όλα τα παραπάνω.
• Όλα ήταν τέλεια.
• Όταν πηγαίναμε βόλτες κι εκδρομές.
• Όταν πήγαμε στη Δράμα κι επισκεφτήκαμε εκείνο το μεγάλο
οινοποιείο.
• Όταν πηγαίναμε εκδρομές που ήταν SUPER!
• Στη μονοήμερη.
• Όλες οι στιγμές θα μείνουν αξέχαστες, γιατί έβλεπα αυτό που
ήθελα για μισή μέρα και παραπάνω!
• Η τριήμερη που πήγαμε πέρσι στο Αμύνταιο.
• Όταν πήγαμε στη Νάουσα.
• Όταν μας αφήνουν ελεύθερους να πάμε όπου θέλουμε.
• Όταν πήγαμε στο Νυμφαίο και είδαμε τις αρκούδες.
• Όταν η Έφη κρύφτηκε μέσα στη ντουλάπα για να μην τη δει ο
κύριος Αλέξανδρος, ενώ η Δόμνα τσίριζε κι έσπασε την κουρτίνα.
Είχε φάση.
• Όταν τα κορίτσια πήγαν στο δωμάτιο των κοριτσιών και παίξανε
χαρτιά.
• Όταν βγήκαμε και πήγαμε βόλτα στο χωριό.
• Όταν βγήκε το παπούτσι της Στέλλας πάνω στη βιασύνη της να
μην τη δει ο κύριος.
• Τότε που πήγαμε στην Αρναία.
• Όταν ο κύριος μας χτυπούσε την πόρτα για να ανοίξουμε κι εμείς
κάναμε πως κοιμόμασταν κι η Αντωνία συνεχώς έλεγε: «Ας
ανοίξει κάποιος την πόρτα επιτέλους!»
• Η καλύτερη στιγμή είναι όταν φεύγουμε από το κάθε οινοποιείο,
γιατί μας μένει κάτι για το κρασί.
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ΜΙΚΡΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Αλκοολική ζύμωση: αναερόβια αναπνοή που συνιστάται στους
ζυμομύκητες, κατά τη διάρκεια της οποίας τα σάκχαρα μετατρέπονται σε
αλκοόλ. Μέσω αυτής της μεταβλικής πορείας το πυροστεφλικό οξύ
μετατρέπεται σε αιθανόλη και διοξείδιο του άνθρακα.

Αμπελώνας: ο χώρος καλλιέργειας των σταφυλιών.
Απολάσπωση: η διαδικασία κατά την οποία απομακρύνονται τα
στερεά του μούστου, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων αλλά και διάφορα
θρεπτικά συστατικά. Ονομάζεται και «φιλτράρισμα».

Απόσταξη: ονομάζεται η μέθοδος με την οποία απομονώνεται ένα
καθαρό υγρό από ένα μείγμα και χρησιμοποιείται για την παραγωγή του
τσίπουρου.

Αποφλοιωτήριο: το μηχάνημα που αφαιρεί τη φλούδα του σταφυλιού.
Γράπα: είναι παραδοσιακό Ιταλικό ποτό που παράγεται από την
απευθείας απόσταξη στεμφύλου με προσθήκη νερού. Στη Γουμένισσα
έτσι ονομάζεται το τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο.

Εκκραγιστήριο: μηχάνημα με το οποίο αποχωρίζονται τα σταφύλια
από τα κοτσάνια που τα συγκρατούν στο τσαμπί

Ζυμομύκητας: μικροοργανισμοί που βρίσκονται κατ’ εξοχήν στη
φλούδα του σταφυλιού και συμβάλλουν στη μετατροπή του χυμού του
σταφυλιού σε κρασί.

Καζάνι: διαδικασία απόσταξης του κρασιού για την παραγωγή ρακί ή
χάλκινη κατασκευή εφαρμοσμένη σε φούρνο με ξύλα για την παραγωγή
ρακί (τσίπουρου).

Κλούβα: ανοικτά κασόνια που χρησιμοποιούνται για τη συγκομιδή των
σταφυλιών και τη μεταφορά τους στο οινοποιείο.
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Κτήμα: χώρος καλλιέργειας αμπελιών, οινοποίησης, παλαίωσης και
εμφιάλωσης κρασιών.

Μούστος: εκχύλισμα σταφυλιού.
Νεγκόσκα: ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείται στην Γουμένισσα με
μικρότερη οξύτητα από το ξινόμαυρο της ίδιας περιοχής. Στον οίνο
ΟΠΑΠ Γουμένισσας η νεγκόσκα υφίσταται συνινοποίηση με την
ποικιλία ξινόμαυρου με τελικό αποτέλεσμα την ποικιλία του αλκοολικού
τίτλου και την απόκτηση σωματιδίων και έντονων ερυθροχρωμάτων.
Πρόκειται για ποικιλία που είχε έρθει από την Ανατολική Ρωμυλία μετά
τη συνθήκη του Νεϊγύ και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Οι παλιοί την
ονόμαζαν και «πιπόλκα».

ΟΠΑΠ: ονομασία προέλευσης ανωτέρας ποιότητας. Τίτλος που δίδεται
από το κράτος σε κρασιά που παράγονται από ποικιλίες που
καλλιεργούνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή και αναγνωρίζεται από τη
ροζ ταινία που επικαλύπτει το πώμα.

Ξινόμαυρο: ποικιλία σταφυλιού για την παραγωγή κόκκινου
μπρούσκου κρασιού.

Πιεστήρια: είναι τα μηχανήματα τα οποία προκειμένου να παραχθεί το
κρασί διαχωρίζουν αυτόματα το χυμό από τα στερεά συστατικά της
ρώγας.

Σταφυλοπολτός: ο γλεύκος του σταφυλιού ή αλλιώς ο μούστος
Στέμφυλα:ονομάζεται έτσι το σύνολο που αποτελείται από το φλοιό
του σταφυλιού και τα κουκούτσια τους. Η συμπαραμονή ή όχι των
στεμφύλων με το χυμό των σταφυλιών καθορίζει το χρώμα του κρασιού
αλλά και πολλά βασικά χαρακτηριστικά τους.

Τανίνη:ονομάζεται η ουσία η οποία είναι στα κουκούτσια και τον φλοιό
και είναι υπεύθυνη για τη στυφή γεύση.
Ταπωτικός: το μηχάνημα για εμφιάλωση και τοποθέτηση φελλών.
Τρύγος: συγκομιδή των σταφυλιών.
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