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Με πρωταγωνιστή τον βασιλιά της Αρχαίας Νεμέας αλλά και μι-

κρότερες εκτάσεις Pinot Noir, Merlot, Gewurztraminer και Μαλ-

βάζια πραγματοποίησε νέες φυτεύσεις το Κτήμα Παπαϊωάννου στη Νε-

μέα. Σύμφωνα με τον οινοποιό Γιώργο Παπαϊωάννου για το Αγιωργί-

τικο ως κυρίαρχη ποικιλία στη Νεμέα δεν χρειάζονται εξηγήσεις, ενώ 

«το Pinot Noir καλλιεργείται από το κτήμα από το 1990 και παρουσιά-

ζει καλή εμπορική πορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό». Η Μαλβά-

ζια, σαν αρωματική ποικιλία από την εποχή του Μεσαίωνα, εκφράζει σή-

μερα επάξια το δυναμικό της στην Αρχαία Νεμέα ενώ συνεχίζοντας με το 

Gewurztraminer δίνει κρασιά πολύ έντονα αρωματικά και τα κομψά του 

αρώματα κίνησαν την περιέργεια του οινοποιού. Η περιέργειά του επι-

βεβαιώθηκε με τις χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις να δίνουν χώρο σε 

μεγαλύτερη συγκέντρωση φρούτου. Τέλος, «το Merlot προσαρμοσμένο 

στην Ελλάδα προσφέρει πρωιμότητα, που αποδίδει μια ασφάλεια στη συ-

γκομιδή για τον οινοπαραγωγό», τονίζει ο ίδιος. ««Συνεχίζουμε δυναμι-

κά και με όρεξη, με νέες φυτεύσεις 70 περίπου στρεμμάτων επιπλέον Α-

γιωργίτικου την επόμενη χρονιά. Παρόλο που επεκτεινόμαστε με ξένες 

ποικιλίες, πιστεύουμε ακράδαντα στις δυνατότητες του Αγιωργίτικου ως 

εμβληματικής ποικιλίας της περιοχής» τονίζει ο κ. Παπαϊωάννου. Σε ό-

τι αφορά στην εξέλιξη του οινοποιείου, δε σταματά. Πραγματοποιεί πει-

ράματα πάνω στο Αγιωργίτικο και επιλέγει σε κάποια αμπελοτεμάχια να 

μην αρδέψει και να καλλιεργήσει ξερικά. Με τις ρίζες του φυτού να φτά-

νουν σε μεγάλα βάθη στο έδαφος, η ποιότητα του σταφυλιού, επιβεβαιώ-

νει ο ίδιος ότι είναι εξαιρετική. Ας σημειωθεί ότι το Κτήμα πραγματοποιεί 

επιπλέον πειραματική μελέτη σε συνεργασία 

με το Γεωπονικό πάνω στις ερυθρές ποικιλί-

ες Tourriga από την Πορτογαλία, Petit Verdot 

από τη Γαλλία και τη λευκή Roussanne από 

τον Ροδανό. Έχει υποβάλλει αίτηση στο Υ-

ΠΑΑΤ για να ενταχθούν στον κατάλογο με 

τις επιτρεπόμενες.  Κ. Πολυχρονίδου
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Σε εξέλιξη πειραµατικές µελέτες τόσο στο Αγιωργίτικο, όσο και σε ξένες ποικιλίες
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Το Κτήµα Παπαϊωάννου σήµερα 
παράγει 25 ετικέτες κρασιού 

από ελληνικές και ξένες 
ποικιλίες ενώ έχει στη κατοχή 
του 600 στρέµµατα αµπελώνα, 

που καλλιεργείται σύµφωνα 
µε τις αρχές της βιολογικής 

καλλιέργειας εδώ και 20 έτη.
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