ΒΑΓΓΕΛΗ ΓΕΡΟΒΑΙΛΕΙΟΤ
-Ση έρεη αιιάμεη ζην ειιεληθό θξαζί ζήκεξα ;
-Πνηα είλαη ε άπνςε ηνπ γηα ην ζαπκαζηό Αζύξηηθν ;
-Ση ιέεη πεξί πνηνηηθνύ θξαζηνύ, Μαπξνηξάγαλν θαη Πάξη ηγάια ;
...θαη ηόζα άιια άθξσο ελδηαθέξνληα από έλαλ από ηνπο θνξπθαίνπο νηλνπνηνύο καο.
Η ζπλέληεπμε έγηλε ζηνλ ρώξν ηνπ κνπζείνπ, ιακβάλνληαο κέξνο θαη ν Θξαζύβνπινο Γηαληδίδεο, κε ηνλ
νπνίν κάιηζηα είρακε αξρίζεη ηελ θνπβέληα καο πξηλ έξζεη λα καο ζπλαληήζεη ν Βαγγέιεο
Γεξνβαζηιείνπ.

Πνηα είλαη ε άπνςή ζνπ γηα ηνλ θεηηλό ηξύγν θαη ηη λα πεξηκέλνπκε από ην θηήκα θέηνο ;
-

Θρ. Γιανηζίδης : Ο ηξύγνο ήηαλ πξώηκνο όπσο θαη ζε όιε ηελ Διιάδα θέηνο. Παξ’ όια απηά,
είλαη κηα θαιή ρξνληά γηα ην θξαζί. Σα ιεπθά ηνπ θηήκαηνο είλαη πνιύ εθθξαζηηθά, όπσο
αλέθαζελ ζπκβαίλεη εδώ ζε εκάο. Φέηνο έρνπκε πην εμειηγκέλα ιεπθά. ηα θόθθηλα απηό πνπ επί
ην πιείζηνλ επηθξαηεί θέηνο είλαη ην ρξώκα. Έρνπκε ξίμεη ηελ θεηηλή παξαγσγή ησλ εξπζξώλ
καο, κε επεκβάζεηο πξάζηλνπ ηξπγηηνύ. ίγνπξα ζα καο δώζεη πην κηθξή παξαγσγή, αιιά
ζίγνπξα ζα αλεβάζεη ηελ πνηόηεηα, πνπ απην είλαη θαη ην δεηνύκελό καο.

Σν Μαπξνηξάγαλν, κία θαηεμνρήλ ζαληνξηληά πνηθηιία πνπ ηελ είρε βάιεη ππό ηελ ‘πξνζηαζία’
ηνπ ν Πάξηο ηγάιαο θαη ζήκεξα εκθηαιώλεηαη κνλνπνηθηιηαθά θαη από άιινπο νηλνπνηνύο ζην
λεζί όπσο ν Αξγπξόο θαη ν Υαηδεδάθεο, κπνξεί λα ‘ζηαζεί’ ζηελ Βόξεηα Ειιάδα ;

-

Γιανηζιδης. : Ο ηγάιαο ην Μαπξνηξάγαλν ην μέξεη θαιύηεξα απ’ηνλ θαζέλα. Θέιεη λνκίδσ λα
θάλεη θαη ην θόθθηλν πνπ ζέιεη ζηελ αληνξίλε. Σν ιεπθό ην έρεη θηάζεη εθεί πνπ ην έρεη θηάζεη.
Όζν γηα ηνλ αλ ην Μαπξνηξάγαλν κπνξεί εδώ πάλσ...θπζηθά. Με βνήζεηεο ζην πόηηζκα θαη κε
ζείσζε θαη ραιθό. Σν κηθξνθιίκα εμάιινπ ηεο πεξηνρήο είλαη θνληά κε απηό ηεο αληνξίλεο.
Σώξα γηα ην αλ κπνξεί λα θηάζεη ηελ πνηόηεηα ηεο αληνξίλεο, εγώ δελ κπαίλσ ζ’απηή ηε
ινγηθή. Γελ ζα πσ πνην είλαη θαιύηεξν θαη πην όρη. Κάζε πεξηνρή είλαη δηαθνξεηηθή. Απηό είλαη ην
θξάζη θαη ε καγεία ηνπ ξε Βαγγειε. Έηζη δελ είλαη ;

ηελ παξέα καο πιένλ έρεη έξζεη θαη ν Βαγγέιεο Γεξνβαζηιείνπ.
Κε. Γεξνβαζηιείνπ γηαηί Μαπξνηξάγαλν ; Πσο πξνέθπςε ;
-

Πξηλ 12 – 13 ρξόληα, όηαλ πήγα ζηε αληνξίλε, κνπ ιέεη ν ηγάιαο «έρσ θη έλα θόθθηλν. Μέζα
ζη’ άζπξα έρσ θαη θόθθηλα ζηαθύιηα. Έρσ θάλεη έλα βαξέιη. Λέεη ηίπνηα ;» Γνθηκάδσ, κνπ άξεζε.
Σνπ είπα λα κνπ δώζεη. Έηζη άξρηζαλ όια.

Ο θ.ηγάιαο ην θαηαηάζεη πνηνηηθά κε ην Αγησξγίηηθν θαη ην Ξηλόκαπξν. πκθσλείηε ;

-

Κάζε πνηθηιία έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ην Ξηλόκαπξν ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη ην
άξσκά ηνπ. Τζηεξεί ζε πνιιά πξάγκαηα, αιιά ην άξσκα πνπ έρεη ην Ξηλόκαπξν, δελ ην έρεη
θαλέλα άιιν. Σν Μαπξνηξάγαλν δελ έρεη θακία ζρέζε αξσκαηηθά κε ην Ξηλόκαπξν. Με ην
Αγησξγίηηθν έρεη κεγαιύηεξε ζρέζε. Πεξηζζόηεξν ζώκα, πεξηζζόηεξν ρξώκα. Σν Μαπξνηξάγαλν
έρεη πνιιέο πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο θαη κπνξεί λα δώζεη ‘κεγάια’ θξαζηά. Ο ηγάιαο είλαη ν
πξώηνο πνπ ην αλέδεημε θαη απηό είλαη πέξα από θάζε ζπδήηεζε. Πξνζσπηθά πηζηεύσ όηη είλαη
πνιύ θαιή πνηθηιία. ηελ αληνξίλε είλαη θαιύηεξν δηόηη εθεί ‘δνξίδεηαη’ πεξηζζόηεξν. Αλ δελ
‘δνξηζηεί’ θάλεη κεγάια ηζακπηά. Πξέπεη λα ην θιαδέςεηο θαη λα ην πξνζέμεηο παξαπάλσ.

ηελ Βόξεηα Ειιάδα κπνξεί λα νηλνπνηεζεί κνλνπνηθηιηαθά ;

-

Μπνξεί. Φπζηθά θαη κπνξεί, αιιά εγώ δελ ζέισ λα ην βγάισ κνλνπνηθηιηαθό ιόγσ ζεβαζκνύ. Σν
κνλνπνηθηιηαθό αλήθεη ζηε αληνξίλε. Δδώ ην βάδνπκε κόλν ζε blend.

Απηό ζαο ηηκά θαη κνπ ζπκίδεη παιηόηεξε θνπβέληα πνπ είρακε θαη κνπ είραηε πεη όηη ζαλ ην
Αζύξηηθν ηεο αληνξίλεο θαλέλα.

-

Δίλαη κνλαδηθό, πσο λα ην θάλνπκε. Δδώ δίλεη άιια ραξαθηεξηζηίθα θαη θπζηθά δελ κπνξεί λα
ζπγθξηζεί κε ηίπνηα ( ηεο αληνξίλεο ). Κάζε πεξηνρή έρεη ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο. Σν Αζύξηηθν εκείο
ην μεθηλήζακε ζην Πόξην Καξξάο, όηαλ ε αληνξίλε δελ ην ζεβόηαλ. Η θα. Κνπξάθνπ ηόηε,
επθηέζηαηα είρε πεη όηη, επεηδή ε Βόξεηα Διιάδα θαη ηδηαίηεξα νη ιεπθέο πνηθηιίεο, δελ έρνπλ
νμύηεηα, κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε κεηγκάησλ. Έηζη μεθίλεζε ην Αζύξηηθν. Σν θέξακε γηα
νμύηεηεο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, δηαπηζηώζακε όηη είλαη εμαηξεηηθή πνηθηιία. Έηζη άξρηζαλ
ηα blend, γηαηί πέξα από ηελ νμύηεηα έδηλε θαη αξώκαηα. Αζύξηηθν – Αζήξη, Αζύξηηθν – Ρνδίηεο
θαη Αζύξηηθν ζθέην αξγόηεξα. Δθεί απνδείμακε όηη ην Αζύξηηθν όηαλ είλαη ζηνπο 12-12,5%
βαζκνύο, θάλεη εμαηξεηηθό θξαζί. ηε αληνξίλε έθαλαλ ηόηε θάηη νμπδνκέλα Νπρηέξηα. Μεηά ν
Υαηδεληθνιάνπ θαη ν Ρνύβαιεο όηαλ πήγε ζαλ ηερληθόο ζύκβνπινο ζηνλ ζπλεηαηξηζκό, όηαλ ηνπο
είπε λα ηξπγάλε λσξίο, πήγαλ λα ηνλ δείξνπλ. Πάληα ε αιιαγή από ηελ παξάδνζε πξνο ην
θαιύηεξν ζπλαληά κηα άξλεζε. Όηαλ είδαλ όκσο ηα απνηειέζκαηα, άιιαμαλ άπνςε θαη άξρηζαλ
λα θάλνπλ θξέζθα θξαζηά θαη όρη θάηη 15αξηα νμπδνκέλα.

Ο θ. Γηάλλεο Μπνπηάξεο έρεη δειώζεη όηη «αθώο θαη δελ κπνξνύκε λα αληαγσληζηνύκε ηηο
μέλεο ρώξεο σο πξνο ηνλ όγθν παξαγσγήο. Μπνξνύκε όκσο σο πξνο ηελ πνηόηεηα». Η άπνςή
ζαο ;

-

Γιανηζιδης. Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ, είλαη όηη είλαη κνλαδηθό, απζεληηθό. Δίλαη
από ηηο γεγελείο πνηθηιίεο κε ην ράξηζκα πνπ ηνπο δίλεη ε κνλαδηθόηεηα ηνπ θιίκαηνο. αθώο θαη
κπνξνύκε λα θάλνπκε πνηνηηθό θξαζί. Κάλνπκε ήδε. Δμάιινπ κε πεξίπνπ ην 1% ηεο παγθόζκηαο
παξαγσγήο, εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξνύκε λα κπνύκε ζηνλ αληαγσληζκό ηεο πνζόηεηαο.

-

Γεροβαζιλειοσ. Έηζη είλαη, ζπκθσλώ απνιύησο. Σα δηθά καο θξαζηά είλαη ζε ζπνπδαίεο ιίζηεο ζε
ιίζηεο ζε πνιιά εζηηαηόξηα, αθόκα θαη μελνδνρεία παγθνζκίσο. Γηα παξάδεηγκα ε Μαιαγνπδηά ηνπ
θηήκαηνο είλαη ζε 42 εζηηαηόξηα ηνπ Λνλδίλνπ. ε όηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πνηόηεηα ηώξα έρσ λα
ζνπ πσ ην εμήο. Πνηνηηθό θξαζί κπνξνύλ λα θάλνπλ κόλν νη ‘κηθξνί’ παξαγσγνί. Οη ‘κεγάινη’
παξαγσγνί θαη ην θεθάιη ηνπο λα ρηππνύλ δελ κπνξνύλ λα θάλνπλ. Θα βγάινπλ ειάρηζην. Γελ
κπνξνύκε λα βγάινπκε καδηθό θαιό θξαζί γηαηί δελ έρνπκε ακπειώλεο ςειά. Πέξα ίζσο από ηελ
Νεκέα πνπ έρεη έλα πνζνζηό καδηθνύ ακπειώλα. Σν 95% ηνπ ειιεληθνύ ακπειώλα είλαη ζηελ
πεδηάδα. Γηα όγθνπο. Δθεί κπνξνύκε λα θάλνπκε έλα θαιό θξαζί, ρακειήο ηηκήο. ηε Νάνπζζα
όηαλ είρε κηα έμαξζε ην Ξηλόκαπξν, βγάιαλ ηηο ζηάλεο από ηηο πεδηάδεο θαη έθεξαλ ηα ακπέιηα
από ην βνπλό γηα καδηθή παξαγσγή. Απνηέιεζκα; Η πνηόηεηα έπεζε. Αξγόηεξα μεπεηάρηεθαλ νη
‘κηθξνί’ παξαγσγνί θαη όηαλ ηα νλόκαηά ηνπο έγηλαλ γλσζηά, ηόηε ‘ςάρηεθαλ’ θαη ηξέρνπλ ηώξα
κε ρίιηα λα θάλνπλ ακπειώλεο.

Εμηζηνξώληαο έλαο θίινο κνπ έλα εύζηκν πεξηζηαηηθό από ηα ΒνξΟηλά, όηαλ πξνζπαζνύζε λα
κάζεη ζε θηλέδνπο ην Ξηλόκαπξν,κε θάλεη λα ζέισ λα ζαο ξσηήζσ. Έρνπκε όλησο δύζθνιεο
ιεθηηθά πνηθηιίεο, πνπ ίζσο λα είλαη ηξνρνπέδη ζηε πνξεία ηνπ θξαζηνύ καο πξνο ηα έμσ ; Ση
ζα κπνξνύζε λα γίλεη πάλσ ζ απηό ;

-

Γεροβαζιλείοσ. Μεξηθέο πνηθηιίεο είλαη εύθνιεο. Αο πνύκε Μαιαγνπδηά. Η Ρνκπόια, ην
Αγησξγίηηθν, ην Μαπξνύδη, ην Λεκληό. Σν Ξηλόκαπξν είλαη ιίγν δύζθνιν. Σν ζέκα είλαη όηη απηέο
νη πνηθηιίεο, πξέπεη λα πείζνπλ κε ηελ πνηόηεηα. Έηζη ζα γίλνπλ θαη γλσζηά ηα νλόκαηα. Σν
Γθεβεξηδηξακίλεξ δελ ππάξρεη πην δύζθνιν. Αλ δελ έπεηζε κε ηελ πνηόηεηά ηνπ, δελ ζα ην ήμεξε
θαλείο. Τπάξρνπλ έλα ζσξό άιιεο πνηθηιίεο πνπ θαλ δελ μέξεηο θαη δελ αμίδεη λα αλαθέξεηο, γηαηί
δελ θάλνπλ θαιό θξαζί. Άξα ην κπζηηθό είλαη πάληα ε πνηόηεηα. αθώο έλα εύθνιν όλνκα
αθνύγεηαη θαιύηεξα, αιιά εγώ πηζηεύσ όηη ζηελ Ακεξηθή πνπ ηα γλσξίδνπλ πνηνηηθά, ηα έρνπλ
κάζεη ήδε.

-

Γιανηζίδης. Έλα ζηξαηεγηθό ζρέδην έρεη αξρίζεη ηηο ηνπνπνηθηιίεο. Γηα παξάδεηγκα, ήδε έρεη γίλεη
κε ην Αζύξηηθν. Αζύξηηθν αληνξίλε.

-

Γεροβαζιλείοσ. Αλ δελ πέζεη μύιν ( γέιηα ). Τπάξρεη Ξηλόκαπξν Νάνπζζα, Ακύληαην, Γνπκέληζζα.
Μπνξεί όκσο λα πάξεη ε θάζε πεξηνρή ην όλνκα. Θα γίλεη.

Κύξηε Γεξνβαζηιείνπ, ηειεηώλνληαο ζα ήζεια ηελ γλώκε ζαο γηα ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνύ
θξαζηνύ ζήκεξα.

-

Απηή ηε ζηηγκή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζε όιε ηελ Διιάδα από αξθεηνύο παξαγσγνύο, λα
πάξνπλ ή κάιινλ έρνπλ πάξεη ήδε ηελ νηλνπνίεζε ζηα ρέξηα ηνπο. Πξώηα γηα παξάδεηγκα, όιε ε
Νεκέα πήγαηλε ζην ζπλεηαηξηζκό. ήκεξα ππάξρνπλ θακηά 60αξηά νηλνπνηνί πνπ θάλνπλ
εμαηξεηηθά θξαζηα, ελώ κέζα ζην ζπλεηαηξηζκό ράλνληαλ. Άξα ε επαλάζηαζε ηνπ ειιεληθνύ
θξαζηνύ, έγηλε. Απηή ηε ζηηγκή εγώ πηζηεύσ πσο όπνηνο δνπιεύεη ζσζηά, πξώηα ζην ακπέιη,
γηαηί απηό πάζρεη, θαη ελ ζπλερεία ζην θξαζί, ζα πεηύρεη. Πξέπεη λα ζηακαηήζεη θαη ν νξκεηηζκόο

πνπ επηθξάηεζε. Γηα παξάδεηγκα, ε Μαιαγνπδηα. Πνπ ηε βάδεηο ηε Μαιαγνπδηά όπνπ λα λαη ; αλ
πνηόηεηα, ζαλ θξαζί δελ ζα ζνπ ‘πεη’ ηίπνηα. Οπόηε, αλ δελ έρνπκε πνηόηεηα, βάδνπκε θαη ιίγν
αξσκαηηθό Μνζράην. Γελ γίλνληαη απηά ηα πξάγκαηα. Γελ γέκηζε μαθληθά όιε ε Διιάδα
Μαιαγνπδηά. Κάηη δελ πάεη θαιά. Έλα κέξνο θπηεύηηθαλ, έλα κέξνο όκσο είλαη εηθνληθά θξαζηά.
Απιά είλαη ηα πξάγκαηα.
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