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Σε πείσμα των καιρών που ρίχνουν τη διάθεση, θα ξεκινήσου-
με την εβδομάδα με μεγάλες αγάπες. Το Ξινόμαυρο, η «ντίβα» 
του ελληνικού αμπελώνα, είναι η πιο ευγενής ερυθρή γηγενής 
ποικιλία της Βόρειας Ελλάδας και για μένα προσωπικά αποτελεί 
το απόλυτο coup de foudre.  Η ονομασία του είναι περιγραφική 
και προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων όξινο και μαύρο. 
Καλλιεργείται κυρίως σε ορεινές περιοχές, στη Μακεδονία, 
στη βόρεια-κεντρική Ελλάδα αλλά και στη βόρεια Θεσσαλία 
που γειτονεύει. Ως μία πολυδυναμική ποικιλία, μπορεί να δώ-
σει κρασιά εξαιρετικά δομημένα, με στυλ και χαρακτήρα που 
ξεχωρίζει, όπως και με δυνατότητα μακρόχρονης παλαίωσης. 
Επίσης, προσφέρει ένα πλήρες εύρος στους τύπους κρασιών 
που παράγει, ερυθρούς, ροζέ και λευκούς (blanc de noir), ξη-
ρούς, ημίξηρους, φρέσκους και παλαιωμένους, ημιαφρώδεις, 
αφρώδεις και γλυκείς τύπου vins de liqueur, αλλά και αμπελο-
οινικά αποστάγματα. Την ποικιλία θα τη συναντήσουμε σε μονο-
ποικιλιακούς οίνους αλλά και σε χαρμάνια εφόσον συνδυάζεται 
αρμονικά τόσο με γηγενείς όσο και με διεθνείς ποικιλίες. Συχνά 
στο εξωτερικό, το Ξινόμαυρο συγκρίνεται λόγω της ιδιαιτερό-
τητας του αρώματος και του χαρακτήρα του με ποικιλίες όπως 
το Nebbiolo, το Sangiovese ή το Pinot Noir. Προφανώς υπάρ-
χουν κοινά χαρακτηριστικά, όμως στο Ξινόμαυρο βρίσκουμε 
το άρωμα και την αίσθηση του νοτισμένου αέρα της Ελληνικής 
γης πλεγμένη ανάμεσα στους ορεινούς όγκους, από τον Όλυμπο 
στην οροσειρά της Πίνδου και από εκεί στα καταγάλανα παράλια 
της Χαλκιδικής.

Την 1η  Νοεμβρίου που πλησιάζει με βήμα ταχύ το Ξινόμαυρο 
γιορτάζει: φέτος για 2η συνεχή χρονιά, βρίσκεται στο παγκόσμιο 
ημερολόγιο των εορτασμών των αμπελοοινικών ποικιλιών, γε-
γονός ιδιαίτερα σημαντικό για τους Έλληνες οινοποιούς. Θέλω 
να σταθώ λίγο σε αυτό το σημείο καθώς θεωρώ ότι είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό να τονίσω ότι ο ελληνικός οινοποιητικός κλάδος 
τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει θετικά και επιτυχή 
άλματα, τόσο στην παραγωγή και ποιότητα εκλεκτών κρασιών 
όσο και στη βελτίωση της εικόνας του ελληνικού αμπελώνα και 
επώνυμου οίνου, στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι ξεκάθαρο, πως οι γηγενείς ποικιλίες μας αξίζουν 
να αποκτήσουν τη θέση τους στη συνείδηση των καταναλωτών 

παγκόσμια και ισάξια με τις διεθνείς ποικιλίες. Η ένωση «Οι-
νοποιοί Βορείου Ελλάδος» διακρίνοντας τη σπουδαιότητα και 
μοναδικότητα της ποικιλίας Ξινόμαυρο, μία από τις πλέον αξιό-
λογες ποικιλίες του Ελληνικού αμπελώνα, καθώς και τις τάσεις 
που παγκόσμια δημιουργούνται, αποφάσισε πέρσι, το 2019, να 
προχωρήσει στην πρωτοποριακή κίνηση που συμβάλει στην 
προβολή και προώθηση της ποικιλίας αυτής, τη θέσπιση και κα-
θιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας Ξινόμαυρου» (International 
Xinomavro Day). Η ημερομηνία εορτασμού, φυσικά, δεν επιλέ-
χθηκε τυχαία, καθώς θεωρητικά συμβαδίζει με την πλήρη ολο-
κλήρωση του τρύγου της ποικιλίας.

Οι Έλληνες οινοποιοί προσκαλούν και φέτος τους επαγγελ-
ματίες στο χώρο της εστίασης και εμπορίας οίνου, καθώς και 
τους καταναλωτές, φίλους του ποιοτικού επώνυμου κρασιού, 
να συμβάλλουν στη διάδοση αυτής της θαυμάσιας ιδέας, επι-
λέγοντας στη 1 Νοεμβρίου Ξινόμαυρο, ερυθρό, ροζέ, λευκό 
(blanc de noir), ή ακόμη και orange, νεαρό ή παλαιωμένο, ξηρό 
ή ημίξηρο, αφρώδες, ημιαφρώδες, γλυκό ή, ως αμπελοοινικό 
απόσταγμα. Αυτή την μέρα αναζητάμε, γνωρίζουμε, γευόμαστε, 
απολαμβάνουμε, ευφραινόμαστε την αγαπημένη ποικιλία και 
διαδίδουμε το νέο παντού. Το Ξινόμαυρο, ποικιλία πρεσβευτής 
της Ελλάδας, ήδη αναγνωρίζεται, εκτιμάται, επαναπροσδιορί-
ζεται, εξελίσσεται και κυρίως αγαπιέται, κερδίζοντας συνεχώς 
φίλους σε αρκετές χώρες παγκόσμια και πρωτίστως στη δική 
μας. À votre santé, λοιπόν!


