Καηζανό. Ένα προζωπικό ζηοίχημα ηου Γιώργου Γαβαλά.

Όηαλ 3500 ρξόληα πξηλ, ε έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Σηξνγγύιεο άιιαδε γηα πάληα ην ράξηε θαη ηελ
γεσκνξθνινγία ηεο, θαλείο δελ κπνξνύζε λα θαληαζηεί όηη ζήκεξα ζα θηάλακε ζην ζεκείν λα έρεη
δεκηνπξγεζεί έλαο ζεζαπξόο αγξνηηθώλ πξνηόλησλ.
Μάιινλ ν Θεόο ζθέθηεθε λα ηελ αληακείςεη γηα ηα δεηλά πνπ είρε πξνθαιέζεη ην εθαίζηεην θαη
δεκηνύξγεζε έλα κηθξνθιίκα, πνπ όκνηό ηνπ δύζθνια ζπλαληάκε ζε όιν ηνλ πιαλήηε, θάλνληαο ην λεζί
( Σαληνξίλε πιένλ ) από ηα πην μαθνπζηά ζηνλ θόζκν.
Η Καιληέξα ( ε δπηηθή θνκκέλε πιεπξά ηνπ λεζηνύ ) απείξνπ θπζηθνύ θάιινπο. Τα παγθνζκίσο γλσζηά
Π.Ο.Π. θάβα, ηνκαηάθηα, ιεπθή κειηηδάλα θαη θάπαξε. Ο ακπειώλαο ηεο. Έλα θαηλόκελν πνπ ε Unesco
είλαη έηνηκε λα ην εληάμεη θάησ απν ηα θηεξά ηεο πξνζηαζίαο ηεο. Έλαο ακπειώλαο ν νπνίνο αξηζκεί
πάλσ από 50 πνηθηιίεο, πνπ ζήκεξα όκσο δπζηπρώο, νύηε όιεο δηαζώδνληαη, νύηε όιεο νηλνπνηνύληαη.

Τν θακάξη ηνπ λεζηνύ ( θαη ηεο Ειιάδαο ) είλαη ην Αζύξηηθν, ιεπθή πνηθηιία πνπ δελ ζέιεη πνιύ αθόκα
γηα λα θαηαθηήζεη ηελ παγθόζκηα αγνξά, αληαγσλίδνληαο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ππνγξάθνληνο, ην
Chardonnay ζε δεκνθηιία θαη ην Sauvignon blanc ζε ραξαθηήξα. Άιιεο γλσζηέο ιεπθέο πνηθηιίεο είλαη
ην Αζήξη θαη ην Αεδάλη. Ληγόηεξν γλσζηέο ζηνπο πνιινύο είλαη ην Αζπξνβνπδόκαην, ε Αζπξνύδα, ε
Γιπθάδα, ε Γαηδνπξηά, ην Πνηακίζη, ην Καηζαλό θ.α. Κόθθηλεο πνηθηιίεο εθηόο από ηελ Αηγαηνπειαγίηηθε
Μαληειαξηά, ππάξρεη ην Μαπξάζεξν, ε Βάθηξα, ην Μαπξνηξάγαλν, ην Βνπδόκαην θ.α.
Χξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο από ηνπο ληόπηνπο νηλνπνηνύο γηα λα δώζνπλ θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο ζηηο βαζηθέο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο.
Απηό αθξηβώο ην status ζέιεζε λα αιιάμεη ν νηλνπνηόο Γηώξγνο Γαβαιάο. Ο ηξίηεο γεληάο ηδηνθηήηεο ηεο
300 εηώλ νηθνγελεηαθήο θάλαβαο, ζηνηρεκαηίδνληαο κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό θαη θόληξα ζηελ εκπνξηθή
ινγηθή, απνθάζηζε λα θάλεη πξάμε ην όξακα ηνπ. Τελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ “κηθξώλ”
γεγελώλ πνηθηιηώλ ηεο Σαληνξίλεο.
Έηζη γλώξηζα ηνλ θ. Γαβαιά. Μέζα ζηνλ θπζηθό ηνπ ρώξν. Τν νηλνπνηείν ηνπ.
Πεξλώληαο ην θαηώθιη ηεο κηθξήο θάλαβαο, δηαπηζηώλεηο ακέζσο όηη ε παξαδνζηαθόηεηα, ε αγάπε θαη
ην κεξάθη είλαη ζε πιεόλαζκα. Ξεθηλώληαο κία άθξσο θηιηθή θνπβέληα κε ηνλ νηλνπνηό δείρλνληάο κνπ
κε θακάξη ηηο δηαθξίζεηο θαη ηηο δηάθνξεο αλαθνξέο γηα ηα θξαζηά ηνπ, θηάζακε θαη ζην ζεκείν λα κνπ
θέξεη ζηελ πξνζνρή κνπ έλα εθηελέο αθηέξσκα θαη ηαπηόρξνλα πξόηαζε ηεο Washington Post γηα ην
Καηζαλό.
“ Απηό είλαη γηα κέλα ην κεγάιν θέξδνο θαη ηθαλνπνίεζε ζ’απηό ην, δελ ην θξύβσ, δύζθνιν ηόικεκα”.

http://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/greek-grapes-that-bottle-islandwarmth/2012/08/06/e74fdcb2-dbe3-11e1-8e43-4a3c4375504a_story.html
http://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/recommended-wines-from-themediterranean/2012/08/06/8d1799ac-dda9-11e1-9ff9-1dcd8858ad02_story.html
-Καηζαλό ; Πώο πξνέθπςε ;
“ Έρσ μεθηλήζεη κία πξνζπάζεηα λα αλαδείμσ θάπνηεο άγλσζηεο ζηνπο πνιινύο πνηθηιίεο, πξνζδνθώληαο
ζηνλ κε αθαληζκό ηνπο. Τα μελόινα όπσο ηα ιέκε ζηελ ηνπηθή δηάιεθην. Οηλνπνηώ ην Καηζαλό, ηε
Γαηδνπξηά, ην Βνπδόκαην θαη ην Μαπξνηξάγαλν. Γηα ην ιεπθό Καηζαλό, ρξεζηκνπνηώ 85% Καηζαλό θαη
15% Γαηδνπξηά”.
-Οη δπζθνιίεο απηνύ ηνπ εγρεηξήκαηνο ;
“Πνιιέο…Οη ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίεο θαη νη δύν καδί, θαηαιακβάλνπλ ην 1% ηνπ ζαληνξηληνύ ακπειώλα,
δηάζπαξηεο ζε όιε ηελ έθηαζή ηνπ. Είλαη απηνλόεηεο νη δπζθνιίεο ζπγθνκηδήο ηνπο.”
-Απνθέξεη νηθνλνκηθά;
“Όρη. Η παξαγσγή ηνπ είλαη 3000 κε 4000 θηάιεο. Απν απηέο νη κηζέο πεξίπνπ θέπγνπλ ζηελ Ακεξηθή
όπνπ ην θξαζί είλαη αξθεηά γλσζηό. Η νηθνλνκηθή δπζθνιία είλαη ζηε ζπγθνκηδή ηνπ ζηαθπιηνύ, όηαλ
πξέπεη λα πιεξσζνύλ όινη απηνί νη άλζξσπνη πνπ θέξλνπλ ην ζηαθύιη ζην νηλνπνηείν. Είλαη θαζαξά
κεξάθη κνπ.”

Η επόκελε εξώηεζή κνπ ήηαλ αλ ε ηηκή ζην ξάθη είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη αλάινγε κε ηελ πνηόηεηα θαη
ηνλ θόπν.
“ Όρη δελ είλαη. Όπσο πηζηέπσ γηα θαλέλα ειιεληθό θξαζί. Πηζηέπσ όηη πξέπεη λα ζπκκεξηδόκαζηε ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ππάξρεη θαη λα καο απαζρνιεί θπξίσο ν θαηαλαισηήο λα δνθηκάδεη θαη λα πίλεη
ειιεληθό πνηνηηθό θξαζί.”
Μπαίλνληαο ζην απηνθίλεην γηα ηελ επηζηξνθή κνπ, αλππνκνλώληαο λα θηάζσ ζπίηη γηα λα δνθηκάζσ
έλα κπνπθάιη Καηζαλό ηνπ 2011 πνπ είρα ζηελ θάβα κνπ θαη ( όπσο απέδεημε ε δνθηκή ) θαθώο δελ είρα
πξνιάβεη λα πησ αθόκα, ζπκήζεθα έλα άξζξν πνπ είρα δηαβάζεη ηνπ θ. Θάλνπ Φαθνξέιε θαη κε βξίζθεη
ζύκθσλν ζηνλ απόιπην βαζκό. Σηελ παηξίδα ηνπ Αζύξηηθνπ, ηνπ Ξηλόκαπξνπ, ηνπ Αγησξγίηηθνπ θαη ηεο
Μαιαγνπδηάο γηαηί πξέπεη λα νηλνπνηήζνπκε άιιν έλα Merlot ή έλα Chardonnay ; Γηαηί λα κελ
πεηξακαηηζηνύκε πάλσ ζηηο δηθέο καο γεγελήο πνηθηιίεο ;
Αλ πάλησο ην πείξακα καο νδεγήζεη ζην Καηζαλό ηνπ Γαβαιά, ηόηε λαη...ην ειιεληθό θξαζί έρεη
δπλακηθή θαη κέιινλ.
Τειηθά ζπάληεο είλαη θάπνηεο πνηθηιίεο, “κηθξέο’’ εηιηθξηλά δελ μέξσ αλ είλαη...
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Η οικογενειακή παραδοζιακή κάναβα ζηο Μεγαλοχώρι.

