Ο Αιέμαλδξνο αθθάο θάλεη ηνλ απνινγηζκό ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ, ιίγεο
κέξεο πξηλ θύγεη ην 2013.

Θπκάκαη ηνλ Οβειίμ πνπ κηθξόο έπεζε κέζα ζηελ ρύηξα
κε ην καγηθό θίιηξν, κε απνηέιεζκα λα απνθηήζεη απηή ηελ
ηεξάζηηα δύλακε. Γλσξίδνληαο ηνλ θ.Αιέμαλδξν αθθά, θαη
μέξνληαο όηη κηθξόο ηνπ άξεζε λα ραδεύεη από ην παξάζπξν
ηνπ παηξηθνύ ηνπ ζπηηηνύ, ζηελ απέλαληη ηαβέξλα, ηα
βαξέιηα κε ην θξαζί, εκέλα δελ κπνξεί λα κνπ βγεη από ην
κπαιό όηη κάιινλ έπεζε θαη απηόο κέζα ζε έλα από απηά, κε
απόηειεζκα ζήκεξα ζηηο θιέβεο ηνπ λα θπιάεη θξαζί αληη
γηα αίκα !
Γηα ην πνηόο είλαη ν Αιέμαλδξνο αθθάο, δελ λνκίδσ πσο
ρξεηάδνληαη πνιιέο ηδηαίηεξεο ζπζηάζεηο. Αλ πάιη ππάξρεη
θάπνηνο πνπ κπνξεί λα κελ ηνλ γλσξίδεη (!), γξάςηε ην
όλνκά ηνπ ζην ςαρηήξη ηεο google, θαη απνιάπζηε ηνλ.
Από ηελ άιιε γηα κέλα, ν Αιέμαλδξνο αθθάο, εθηόο ησλ
άιισλ, είλαη έλαο ΛΑΣΡΗ θαη ΠΙΣΟ ΤΠΗΚΟΟ ηεο
επξύηεξεο έλλνηαο ΚΡΑΙ.

Με ηνλ θ.Αιέμαλδξν Σαθθά είρα ηελ ηύρε θαη ηελ ηηκή λα γλσξηζηώ ζηελ έθζεζε ησλ νίλσλ ηεο
Πεινπνλλήζνπ ζηελ Αζήλα. Από θεη, αιιά θαη από ηα δηάθνξα posts πνπ αλεβάδεη θαηά ηαθηνύο θαηξνύο
ζηα social media, θαηάιαβα όηη έρεη κηα ζηελαρώξηα θαη κηα πηθξία γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα ζην
ειιεληθό θξαζί. Όηαλ μαλαβξεζήθακε ζηνλ ίδην ρώξν, γηα ηελ γηνξηή ησλ αθξσδώλ νίλσλ, απηή ε
ζηελαρώξηα πνπ είρα δηαθξίλεη ( όρη θαη πνιύ δύζθνια ε αιήζεηα είλαη ), είρε θηάζεη πηα ζε πνιύ πςειά
επίπεδα.
Απηό ήηαλ θαη ην έλαπζκα, πέξα από ηελ ηόζν ηζρπξή πξνζσπηθόηεηά ηνπ, ρσξίο ίρλνο θνιαθείαο, λα
ηνπ δεηήζσ θάπνηα ζηηγκή λα κπνξέζνπκε λα ηα “πνύκε” θαιύηεξα. Αθνύ δέρηεθε ηελ πξόηαζή κνπ, θαη
ηνλ επραξηζηώ θαη δεκνζίσο γη’απηό, θιείζακε ην ξαληεβνύ γηα 3 κέξεο κεηά. Από ην ζπίηη ηνπ ζηo
Kαβνύξη εθείλνο, από ην δηθό κνπ ζηε Σαληνξίλε εγώ. Η ζπδήηεζε έγηλε κέζσ Skype.

Κύξηε αθθά, ζε πνηό ζεκείν βξίζθεηαη ην ειιεληθό θξαζί ζήκεξα ;

- Ννκίδσ όηη ην θξαζί βξίζθεηαη ζε έλα θξίζηκν θαη ίζσο ληειηθάην ζεκείν θαη πξέπεη λα απνθεπρζεί
πάζε ζπζία απηή ε ζπγθεξία λα γίλεη επηθίλδπλε. Δλώ από ηελ κηα έρεη θαηαθέξεη ην θξαζί ζαλ
επαγγεικαηηθόο θόζκνο, ζαλ νηλνπνηία, ζαλ πεξηνρέο, είηε νλνκαζίαο πξνειεύζεσο, είηε ζαλ άιιεο, λα
θάλεη ζπλερή πνηνηηθά άικαηα πξνο ηα πάλσ θαη λα έρνπκε εληππσζηαθά ειιεληθά θξαζηά, πνπ είλαη
θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ γλώκε έηνηκα γηα ην κεγάιν άικα πξνο ην “κεγάιν” πιένλ θξαζί. Δλώ ινηπόλ
από ηελ κηα έρνπκε ην ηόζν εληππσζηαθό θαηλόκελν, από ηελ άιιε πάξα πνιινί άλζξσπνη ηνπ θξαζηνύ
δελ αληηιακβάλνληαη νύηε ηνλ αληαγσληζηηθό ρώξν ζηνλ νπνίν θηλνύληαη, νύηε έρνπλ κηα ξεαιηζηηθή
αληηκεηώπηζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, αιιά θπξίσο απηό πνπ κε αλεζπρεί εκέλα είλαη απηό πνπ πξνζσπηθά
εθηηκώ σο πιήξε έιιεηςε θαηαλόεζεο ησλ ηεξάζηησλ αλαγθώλ πξνβνιήο-όρη δηαθήκηζεο αιιά
πξνβνιήο, δεκηνπξγίαο ηαπηόηεηαο θαη πξνώζεζεο ηεο εηθόλαο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό.
Απηό πνπ κε αλεζπρεί επίζεο πάξα πνιύ είλαη πσο ηώξα κόιηο πνπ ε Διιάδα έρεη θηάζεη ζην ζεκείν πνπ
έρεη θηάζεη, ν θόζκνο ηνπ θξαζηνύ ζθέθηεθε ηηο εμαγσγέο. Γελ είλαη δπλαηόλ ζηνλ 21 αηώλα, λα
ζθεθηόκαζηε κε ηελ ινγηθή ηνπ “ζηεξλή κνπ γλώζε λα ζε εηρα πξώηα” ή λα θάλνπκε πξάγκαηα εθ ησλ
πζηέξσλ. Πξέπεη λα πξνλννύκε...

Δειαδή έρεη πεξάζεη ην ηξέλν ;
- Πηζηεύσ θαη απηή είλαη θαζαξά ε πξνζσπηθή κνπ γλώκε, πσο είκαζηε κηα αλάζα απόζηαζε, έλα ηζηθ,
από ην λα πεξάζεη νξηζηηθά θαη κεηά λα κελ μαλαπεξάζεη πνηέ. Να ζπλερίζσ βέβαηα θαη λα πσ όηη απηό
πνπ κε αλεζπρεί έρεη άιιεο δπν θαηεπζύλζεηο. Από ηελ κηα, νη πσιήζεηο ηνπ θξαζηνύ ζπλνιηθά ρσξίο
πνηνηηθέο δηαθξίζεηο (ειιεληθνύ θαη μέλνπ, ρύκα θαη εκθηαισκέλνπ) έρνπλ πέζεη θαηά 50%. Γεκόζηα
θαλείο δελ ην αλαγλσξίδεη. Απηό ινηπόλ ιέγεηαη ζηξνπζνθακειηζκόο ! Μάιηζηα, θαηά θαηξνύο βγαίλνπλ
θάπνηνη άλζξσπνη θαη ιέλε, ηη θαιά πνπ πάεη ην ειιεληθό θξαζί. Γελ μέξσ ζε ηη εμππεξεηεί απηό ; Πνηεο
αλάγθεο θαη πξνηεξαηόηεηεο; Σπλσκνζηνιόγνο δελ ζα γίλσ ζηα 63 κνπ ρξόληα, αιιά απνξώ θαη
ελίζηακαη. Η κηα θαηεύζπλζε είλαη απηή. Τν άιιν θαζνξηζηηθό ζεκείν/δεδνκέλν, είλαη όηη ην ειιεληθό
πνηνηηθό εκθηαισκέλν θξαζί αμηώζεσλ, είλαη αθξηβό. Πάξα πνιύ αθξηβό. Γελ κε λνηάδεη θαζόινπ πνπ
ζα ηνληζηεί, αθνύ πξέπεη ! Όηαλ ζηελ Διβεηία σο παξάδεηγκα, ππάξρεη εμαίξεην ηηαιηθό θξαζί 4 επξώ,
ηξειαίλεζαη. Έλα ειιεληθό θξαζί αληηζηνίρσο, απηνύ ηνπ επηπέδνπ έρεη 10-12 επξώ ! Απηό δελ ζέινπλ
λα ην παξαδερηνύλ. Με θάλεη λα ζθεθηώ, γηαηί εθηόο από επαγγεικαηίαο είκαη θαη θαηαλαισηήο,όηη δελ
είλαη εύθνιν λα αγνξάδσ ηα αθξηβά θξαζηά. Καη όηαλ ιέσ αθξηβά, δελ ελλνώ εθείλεο ηηο εμσθξεληθέο
ηηκέο, θαη από ειιεληθέο πνηθηιίεο ζηαθπιηνύ, 50 επξώ. Με πηάλεη αλαηξηρίια ! Γη’απηό θαη αλεζπρώ.
Δπηπιένλ λα δώζσ θαη κηα ηξίηε δηάζηαζε πνπ κε αλεζπρεί ; Η γηα ρξόληα επηκνλή ησλ ειιήλσλ
νηλνπνηώλ λα θηηάρλνπλ θξαζηά από δηεζλείο πνηθηιίεο. Πνηόο είπε όηη δελ κνπ αξέζεη εκέλα ην Cabernet
Sauvignon, ην Merlot θαη ην Chardonnay ; Μνπ αξέζνπλ θαη ηα ιαηξεύσ, αιιά ππάξρεη θάηη πνπ ιέγεηαη
εζληθή ηαπηόηεηα σο παξάγσλ επηηπρίαο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πξνζπαζεηώλ. Από άπνςε εζληθή
αιιά θαη από αηζζεηήξην θξηηήξην ησλ business, ησλ θξνλίκσλ ηα παηδηά πξηλ πεηλάζνπλ πξέπεη λα
καγεηξεύνπλ. Όρη ηώξα μαθληθά λα πάλε όινη θαη λα θπηεύνπλ Μαιαγνπδηά γηα παξάδεηγκα ή
Αγησξγίηηθν ή νηλνπνηεία από άιιεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ θηηάμεη ην όλνκα θαη ηελ θαξηέξα ηνπο κε
δηεζλείο πνηθηιίεο, πάλε ηώξα ζηε Σαληνξίλε θαη εηνηκάδνπλ εθεί νηλνπνηεία κηαο θαη είλαη ζηα πάλσ ηνπ
ην Αζύξηηθν. Τα ςέκκαηα ηειείσζαλ ! Όια απηά ηα πξάγκαηα ζνπ πξνθαινύλ αλαηξηρίια. Δπίζεο: δελ
έρνπλ ζεκαζία ζηελ αγνξά νη δπν-ηξεηο ρηιηάδεο νηλόθηινη. Σεκαζία έρεη ν κέζνο θαηαλαισηήο πνπ ηνλ
έρνπκε ράζεη θαη πξέπεη λα θηλεηνπνηήζνπκε ηελ θαηά καο νπζία θαη όιεο καο ηηο ηθαλόηεηεο γηα λα ηνλ
μαλαθεξδίζνπκε. Να μαλαέξζεη,ή κάιινλ λα έξζεη γηαηί δελ ήηαλ πνηέ, ην θαιό επώλπκν εκθηαισκέλν
θξαζί ζην θαζεκεξηλό ηξαπέδη όισλ ησλ νηθνγελεηώλ. Να πάςνπλ λα είλαη ηα εζηηαηόξηα θαη ηα wine
bars ρώξνη θνηλσληθήο επίδεημεο, αιιά λα γίλνπλ πξαγκαηηθνί ρώξνη απόιαπζεο ηνπ θξαζηνύ. Ναη,
βξηζθόκαζηε ζε έλα δύζθνιν-θνκβηθό ζεκείν.

Κάλνπλ θαθό ηα wine bars ;
- Αζθαιώο όρη,γηα όλνκα ηνπ Θενύ ! Γελ θάλνπλ θαθό, αιιά δελ θηάλεη. Όπσο θάπνηε λνκίδακε ζηελ
αγνξά, ην λόκηδα θαη εγώ, όηη ν θαθέο espresso ζθίδεη. Έλαο από ηνπο γλσζηόηεξνπο εηζαγσγείο
ηηαιηθνύ θαθέ κνπ είρε πεη «μύπλα,ηίπνηα από απηά δελ ππάξρεη! Ο ειιεληθόο θαθέο είλαη ν πξώηνο ζε
λνύκεξα.» Όπσο ζηνλ θαθέ,έηζη θαη ζην θξαζί όπνπ έρνπκε ζνξπβώδε επάλνδν ηνπ ρύκα αιιά
ζπλνιηθή πηώζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 50%. Γελ γίλεηαη λα παίξλνπκε ηηο επηζπκίεο καο γηα
πξαγκαηηθόηεηα. Δίδα πξόζθαηα γλσζηό πσιεηή ελόο πνιύ γλσζηνύ νηλνπνηείνπ λα είλαη
ελζνπζηαζκέλνο “κε ηελ πνξεία ηνπ θξαζηνύ”!!! Μηζή ώξα καιώλακε γηα λα ηνλ θάλσ λα θαηαιάβεη,
πσο ην λα ραίξεηαη γηα ηελ πνξεία ηνπ νηλνπνηείνπ ζην νπνίν εξγάδεηαη, είλαη πάξα πνιύ θαιό θαη
ζεκαληηθό, αιιά δελ πξέπεη λα κπεξδεύνπκε ηελ πνξεία ηνπ νηλνπνηείνπ καο, κε ηελ πνξεία ηνπ θξαζηνύ
ζπλνιηθά.

Άξα ππάξρεη ηόζν κεγάιε απόθιηζε από ηα μέλα θξαζηά ηα νπνία πσινύληαη 100-170 επξώ
θαη αθόκα πεξηζζόηεξν ;
- Όρη. Δγώ πξόζθαηα πήξα δύν γαιιηθά θξαζηά, ην έλα 6,5 επξώ θαη ην άιιν 7,5 θαη είλαη κηα ραξά.
Όρη. Δίλαη κε ξεαιηζηηθό. Δληάμεη λα πνπιάκε κηα Κνξκηιίηζα Gold (πνπ είλαη θαη ζέκα marketing θαη ην
ιέσ κε ηε ζεηηθή έλλνηα απηό) ζηελ Μόζρα ζηνπο νιηγάξρεο έσο θαη 500 επξώ ζην εζηηαηόξην, αιιά δελ
είλαη θαιό απηό. Φεύγεη ην θξαζί από ηνλ κέζν θαηαλαισηή θαη ζηγά-ζηγά ράλεη ην πξαγκαηηθό θνηλό
ηνπ. Γηα λα κελ παξεμεγεζεί απηό πνπ ιέσ, ε θαηάζηαζή γίλεηαη επηθίλδπλε γηαηί σο εηθόλα θαη σο

ζπκβνιηζκόο ην θξαζί θεύγεη από ην θπζηθό θνηλό ηνπ θαη ε ηύρε ηνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηηο
δηαζέζεηο ησλ βαζύπινπησλ θαη ησλ νιηγαξρώλ. Θέισ λα πσ όηη νθείινπλ λα ππάξρνπλ θαη πξέπεη λα
ππάξρνπλ θξαζηά γηα όια ηα βαιάληηα. Γηαηί είλαη κελ γνεηεπηηθό γηα ηα νηνλνπνηεία λα κπνξνύλ λα
θηηάρλνπλ απηά ηα παλάθξηβα ειιεληθά θξαζηά-πνπ βέβαηα νθείινπλ λα είλαη θαη εμαηξεηηθά πνηνηηθά θαη
αςεγάδηαζηα-αιιά θαη από ηελ άιιε αλ πξαγκαηηθά έρνπκε ιίγν κπαιό ζην θεθάιη καο θαη καο
ελδηαθέξεη λα θάλνπκε ιεθηά,πξέπεη λα θαιύπηνπκε όια ηα θνηλσληθά ζηξώκαηα θαη όιν ην εύξνο ηεο
αγνξάο. Να έρνπκε θξαζηά θζελά αιιά σξαία, απνιαπζηηθά θαη ηίκηα. Όρη λα θηάζνπκε ζην άιιν άθξν,
ηώξα εηδηθά κε ηελ θξίζε, θαη λα θηηάρλνπκε μπδηάδεο θαη λεξνπιύκαηα γηα απηνύο πνπ κπνξνύλ λα
δώζνπλ ιίγα ρξήκαηα.
Φξεηάδνληαη πάξα πνιιά πξάγκαηα γηα ην θξαζί. Να πσ θαη ην άιιν πνπ κνπ θέξλεη αλαηξηρίια.Δίκαη 63
εηώλ θαη πεγαίλνληαο ζηηο εθζέζεηο θαη βιέπνληαο έλα ζσξό θαινβαικέλνπο πηηζηξηθάδεο,όρη ηίπνηα
αλεθδηήγεηνπο, λα πεγαίλνπλ ζηνπο νηλνπνηνύο πνπ ηπγράλεη λα παξάγνπλ κόλν ιεπθά θξαζηά θαη λα
ηνπο ιέλε «δσζε κνπ έλα θόθθηλν μεξό»,θαηαιαβαίλσ όηη ε πξόνδνο πνπ έρεη γίλεη από ηόηε πνπ
μεθίλεζα (λεαξόο θη'εγώ) είλαη ειάρηζηε. Καηαιαβαίλνπκε ηη θξύβεη απηό ην πξάγκα ; Σπκπεξηθνξά πνπ
κνηάδεη κε ην U.F.O !Οη θαηαλαισηέο πνπ κηιάλε κεηα ιόγνπ γλώζεσο, πνπ έιεγαλ νη παιηνί,ή νη
νηλόθηινη πνπ είλαη πξαγκαηηθά ελεκεξσκέλνη, είλαη ιίγνη-ειάρηζηνη.

Να γπξίζσ ιίγν πίζσ θαη λα πσ όηη, πξηλ ιίγεο κέξεο ζπδεηώληαο κε ηνλ θύξην ηγάια, κνπ
είπε όηη πηζηεύεη πσο ζα ήηαλ θαιό θάπνηα θξαζηά, όπσο γηα παξάδεηγκα ην Αζύξηηθν
αληνξίλεο, λα είλαη αθόκα θαη ζηα 100 επξώ, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πνηόηεηά ηνπ θαη ε
πνηόηεηα ηνπ ακπειώλα.
- Δίλαη θίινο ν θύξηνο Σηγάιαο θαη ηνλ γλσξίδσ από πάξα πνιιά ρξόληα,πνιύ πξηλ γίλεη νηλνπνηόο. Έρεη
θαη απηόο,όπσο όινη καο άιισζηε,ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ. Μηιάκε ζνβαξά ηώξα ; Να θηάζεη ν Πάξηο
Σηγάιαο, έλαο άλζξσπνο κπαισκέλνο θαη ζεκαληηθόο πνπ ιέεη θαη θάλεη πξάγκαηα ζεκαληηθά,λα
επηρεηξεκαηνινγεί κε ηνλ αθνξηζηηθό ηξόπν ελόο ηαμηηδή πνπ κνπ έιεγε όηη πξέπεη λα κπεη ξύζκηζε θαη
ην ηαμί από αεξνδξόκην ζηελ Βάξθηδα λα θνζηίδεη 70 επξώ,όρη βξε αδεξθέ-δελ κνπ αξέζεη! Γελ είλαη
δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηνύκε ηέηνηα επηρεηξήκαηα,νύηε θπζηθά νλεηξεύνκαη θακκηά ηδεαηή θνηλσλία όπνπ
όια ηα αθξηβά θξαζηά “λα έξζνπλ ζην ιαό”. Πξέπεη λα κπνξεί όκσο λα πίλεη θαη ν απιόο θόζκνο θαιά
θξαζηά. Γελ κηιάσ αο πνύκε γηα Grand Cru ηεο Βνπξγνπλδίαο ή ηνπ Μπνξληώ, πνπ απηνύ ηνπ ηύπνπ ηα
θξαζηά πξέπεη λα εθπαηδεπηείο πνιύ γηα λα ηα θαηαιάβεηο θαζώο ζπληξέρνπλ κηα ζεηξά παξάγνληεο γηα
ηελ θαηαλόεζε ηνπο.Έρεη όκσο θαη αιινύ πνξηνθαιηέο πνπ θάλνπλ σξαία πνξηνθάιηα. Τα θαιά θξαζηά
είλαη πνιιώλ εηδώλ.

Αλ βγάινπκε πξνο ηα έμσ έλα θζελό θξαζί, εληάμεη ζα πνπιήζνπκε, κήπσο ραξαθηεξηζηνύκε
όκσο ζαλ ηνπο θηλέδνπο ; Δειαδή καδηθνί θζελνί παξαγσγνί ;
- Αζηεηεπόκαζηε ; Τί θηελνί ; Δίλαη δπλαηόλ ρηεο πνπ πήγα θαη ςώληζα λα βιέπσ ηα θξαζηά (δελ έρεη
ζεκαζία αλ ήηαλ από ειιεληθέο ή δηεζλείο πνηθηιίεο, δελ είλαη απηό ην ζέκα καο απηή ηε ζηηγκή) 28 θαη
30 επξώ !Ο θόζκνο έπαηξλε δίιηηξν «ηάδε». Άιιν θηεληάξηθν θαη άιιν θζελό!

Πώο πηζηεύεηε πσο κπνξεί λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα ;
- Δδώ δελ κπνξώ λα απαληήζσ κε ζηγνπξηά θαη βεβαηόηεηα. Δλ νίδα, όηη νπδέλ νίδα. Με μεπεξλάεη ε
θαηάζηαζε απηή.

Υξεζηκνπνηείηε θαηά θαηξνύο θάπνηνπο βαξείο ραξαθηεξηζκνύο, όπσο “ιειέδεο” θαη
“ιαηθζηπιίζηεο”. Έρνπλ θάλεη όλησο ηόζν θαθό, θαηά ηελ άπνςή ζαο, απηνί νη άλζξσπνη ζην
θξαζί ;
- Πάξα πνιύ κεγάιν θαθό,γηαηί απνκαθξύλνπλ ηνλ πνιύ θόζκν από ην θξαζί! Υπάξρεη θπζηθά
θίλδπλνο, κνινλόηη δελ νλνκαηίδσ θαλέλαλ, (όρη από θόβν αιιά δηόηη πηζηεύσ αθξάδαληα όηη γίλεζαη
ρπδαίνο αλ αλαθέξεηο νλόκαηα) λα κνπ θηλήζνπλ ηνλ πόιεκν ηώξα αλ κεηαθεξζνύλ απηά πνπ ιέσ,
αιιά εηιηθξηλά δελ κε λνηάδεη. Πξέπεη λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα θαηάκαηα. Απηό πνπ κε λνηάδεη είλαη, ηί
ζηελ επρή έρεη γίλεη ; Γηαηί ; Καη εδώ λα ζαο πσ θάηη. Δίηε ιόγσ πξνρσξεκέλσλ παλεπηζηεκηαθώλ
ζπνπδώλ,είηε ιόγσ πεξηέξγεηαο, είηε ιόγσ ππαξμηαθήο αλάγθεο λα καζαίλσ ηα πάληα-όζν απηό είλαη
δπλαηόλ-αθνπγγξάδνκαη ηη γίλεηαη έμσ. Δίλαη δεδνκέλν όηη ην lifestyle ζαλ έλλνηα θαη ζαλ ηάζε πνπ
πξνσζνύλ θπξίσο ηα media θαη σο ηάζε ηεο κνληέξλαο δσήο, θαηαξξέεη. Γελ έρεη ζεκαζία γηα πνηνπο
ιόγνπο. Σεκαζία έρεη όηη θαηαξξέεη. Καη όπσο, ζπγρσξέζηε κνπ ηνλ παξαιιειηζκό, θαη ην frozen yogurt
ην ζπκεζήθακε 30 ρξόληα κεηά πνπ ήηαλ κόδα ζηελ Ακεξηθή (ζπκάκαη πξηλ 30 ρξόληα ηνλ Woody Allen
ζε κία ηαηλία λα πεξπαηάεη ζην δξόκν κε κηα δεζπνηλίδα θαη λα ηεο ιέεη γηα ην frozen yogurt),εθεί πνπ
ππήξραλ παληνύ ζηελ Διιάδα,πόζα έρνπλ ζήκεξα δνπιεηά; Σν lifestyle θαηαξξέεη. Κη όκσο, ν ηξόπνο
πξνώζεζεο ηνπ θαινύ εκθηαισκέλνπ επώλπκνπ θξαζηνύ ζηελ Διιάδα, εμαθνινπζεί θαηά έλα κεγάιν
κέξνο λα είλαη ιαηθζηπιίζηηθνο. Δελ γίλεηαη, κνπ θαίλεηαη ηειείσο ηξειό!
Έλα άιιν πξάγκα πνπ ζέισ λα πσ είλαη όηη από ηελ αξρή έπαζρε ην πξάγκα. Γειαδή δελ είλαη δπλαηόλ,
όηαλ θάπνπ εθεί ζηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ ’80 πνπ μεθίλεζε ε πξνώζεζε ησλ θξαζηώλ, ησλ ιεγόκελσλ
ηόηε κηθξώλ παξαγσγώλ (θαλέλα πξόβιεκα δελ έρσ θπζηθά κε ηνπο κηθξνύο παξαγσγνύο) ε πξνώζεζε
λα έγηλε-θαη κηιώ κεηά ιόγνπ γλώζεσο μέξνληαο όηη θαη άιινη άλζξσπνη ην πηζηεύνπλ απηό, αιιά
απνθεύγνπλ λα ην ιέλε-σο κηα αζρνιία πνπ ζε θάλεη θαη πνιύ “ράη” ή σο κηα αζρνιία κνληέξλα ή σο
θάηη πνπ ζα γηλόηαλ status symbol. Μηα αζρνιία πνπ καδί κε ηηο επηζθέςεηο ζηα εζηηαηόξηα θηι,είραλ
γίλεη ρώξνη επίδεημεο ηεο λέαο καο ηαπηόηεηαο. Απηό, αλ κηινύζακε γηα κηα θνηλσλία κε κε πγηή εμέιημε,
κπνξεί λα ήηαλ “ινγηθό”, αιιά δελ κπνξεί λα ζθέπηεζαη επαγγεικαηηθά θαη λα πξνσζείο ην θξαζί κε
απηό ηνλ ηξόπν.Τελ απόιαπζε ηνπ θαινύ θξαζηνύ αλ ηελ πξνσζείο κε απηό ηνλ ηξόπν δελ ζα πείζεηο
νύηε ηνλ κεγαιναζηό, νύηε ηελ κέζε ηάμε, νύηε ηνλ κηθξναζηό,νύηε ηνλ απιό ιαό. Αζθαιώο θαη δελ ζα
πείζεηο πνηέ απηνύο πνπ αλεμαξηήησο ηάμεσο έρνπλ κηα ζηαιίηζα κπαιό ζην θεθάιη ηνπο! Αλ έρνπλ κηα
ζηάια κπαιό, κηα ζηνηρεηώδε κόξθσζε θαη δελ ελλνώ παλεπηζηεκηαθή, ζα ζνπ πνπλ όηη απηά είλαη
θαξαγθηνδηιίθηα. Όια απηά δελ έρνπλ θακκηά απνιύησο ζρέζε κε ηελ ζπνπδαία ηέξςε πνπ δίλεη ην
θξαζί, ηελ πξαγκαηηθή απόιαπζε πνπ αηζζάλεζαη θαη απηή ηε ζπλαξπαζηηθή ζαγήλε. Απηή ε βαζηά
γλώζε θαη ζπγθίλεζε πνπ ζα ζνπ δώζεη ην θξαζί, δελ έρεη θακκηά ζρέζε κε όια απηά. Απηό δελ
πεηύρακε ζηελ Διιάδα. Καη γη’απηό αλαπηύρζεθαλ ηέηνηνη “νηλόθηινη”. Σηηο ρώξεο πνπ νη νηλόθηινη
απνηεινύλ ζεκαληηθό θαηλόκελν, όπσο ζηε Γαιιία, ζηελ Ιζπαλία,ζηε Γεξκαλία θαη αιινύ, ηη σξαία
πξάγκαηα πνπ βιέπεηο θαη αληηιακβάλεζαη ! Σηα νηλνπνηεία ηεο Γεξκαλίαο όηαλ ηειεηώζεη ν ηξύγνο, όπσο
όκσο θαη ζε άιιεο ρώξεο, καδεύνπλ ηνλ θόζκν, θσλάδνπλ κνπζηθνύο θαη γίλεηαη γιέληη. Μπνξείο λα θαο
ζην εζηηαηόξην πνπ έρνπλ, λα αγνξάζεηο ηα θξαζηά ηνπο θαη λα πεξάζεηο θαιά. Καη ην θπξηόηεξν ; Όηαλ
είλαη ζηελεκέλνη νηθνλνκηθά, γηαηί δελ είκαζηε κόλν εκείο νη Έιιελεο ζηελεκέλνη, επεηδή ην αγαπνύλ ην
θξαζί θαη ην αγαπνύλ γη’απηό πνπ πξαγκαηηθά είλαη, θάλνπλ ην παλ γηα λα πάλε λα πάξνπλ ην
θξαζί πνπ ηνπο αξέζεη. Ξέξνπλ γηαηί ηνπο αξέζεη! Να γηαηί δελ θαηαθέξακε, θαηά ηε γλώκε κνπ, λα
θάλνπκε ηίπνηα γηα ην θξαζί θαη έρνπκε ηώξα απηή ηελ πηώζε. Αλ ππήξρε πξαγκαηηθή θνπιηνύξα γηα
ην θξαζί, δελ ζα είρακε ηόζν κεγάιε πηώζε ζηηο πσιήζεηο. Μπνξεί λα κε είρε επαλέιζεη ζην θαζεκεξηλό
ηξαπέδη θάζε νηθνγέλεηαο, αιιά δελ ζα ήηαλ θαη ηέηνηα ε πηώζε ηνπ ζήκεξα. Τη πξέπεη λα γίλεη ηώξα;
Πξέπεη επεηγόλησο-είηε ηα νηλνπνηεία ή νη μερσξηζηνί επαγγεικαηίεο, από όπνηα πιεπξά θη αλ είλαη, λα
θάηζνπλ θάησ, λα ζθεθηνύλ θαη λα βξνπλ ηνλ ηξόπν. Να θαηαζηξώζνπλ ηελ ζηξαηηγηθή, ηνπ λα
επαλέιζεη ην θξαζί ζην θαζεκεξηλό ηξαπέδη θάζε νηθνγέλεηαο. Δθεί γίλνληαη ηα κεγάια λνύκεξα θαη έηζη
δεκηνπξγείο νηλόθηινπο. Αθελόο απηό, θαη αθεηέξνπ λα ηειεηώλνπκε ΕΠΕΙΓΟΝΣΩ κε ην lifestyle!
Δίκαη από απηνύο πνπ πηζηεύνπλ πσο ην lifestyle είλαη καγηθό,από κεδεληθό ζε θάλεη λνύκεξν. Καη κελ
αθνύζσ “κε ηί ιεθηά ζα πινπνηεζεί κία ηέηνηα ζηξαηεγηθή”; Βξίζθνληαη ηα ιεθηά. Γελ ρξεηάδνληαη θαη
ηόζα πηα ! Κάπνηε ήηαλ πνιύ πην αθξηβή ε promotion. Όρη social media δελ ππήξραλ ηόηε,νύηε θαλ
θηλεηά ηειέθσλα! Σήκεξα νη κέζνδνη πξνβνιήο θνζηίδνπλ πνιύ πην θζελά.

Κάπνπ εδώ όκσο νη νηλνπαξαγσγνί ζα πνπλ πσο ε ηηκή ηνπ θξαζηνύ είλαη ήδε ζην όξηό ηεο.
Δελ κπνξνύλ πην θάησ.
- Πξόβιεκά ηνπο ζα απαληήζσ εγώ σο θαηαλαισηήο,όρη σο επαγγεικαηίαο ηνπ θξαζηνύ! Όηαλ, ζαο
ιέσ θαη πάιη, έζησ θαη κε ηηο εθπηώζεηο πνπ έθαλαλ πξν εκεξώλ ζε κεγάιε αιπζίδα Super market, γηα
παξάδεηγκα ην θαιό ειιεληθό θξαζί πνπ είρε 28 επξώ πήγε ζηα 23 (παξόιν πνπ ήηαλ κηα θαιή
έθπησζε),απηά πνπ πήξα εγώ ήηαλ γαιιηθά. Ξελνκαλία ; Αο θαηεγνξεζώ. Έθηαλαλ κε ηελ έθπησζε 6,5
επξώ (Saint Emilion Grand Cru).Δπξόθεηην κάιηζηα γηα θξαζηά αξθεηά πην πάλσ από ηνλ κέζν όξν
πνηόηεηαο. Ξέξεηο ηη αγνξάδεηο. Γελ είλαη ην “κεγάιν” θξαζί, αιιά είλαη έλα πξαγκαηηθά πνιύ θαιό
θξαζί. Πξέπεη λα δνύκε ιίγν ην ζέκα ηεο ηηκνιόγηζεο.Κξαζηά ειιεληθά από δηεζλείο πνηθηιίεο θηηαγκέλα
από θάηη νηλνπνηνύο πνπ κόλν ειάρηζηνη ηνπο γλσξίδνπλ,35 επξώ ; Γελ ην ζέιεη νύηε ν Θεόο!
Δπηπρώο,θάπνηνη νηλνπνηνί ην έρνπλ αληηιεθζεί θαη πξνο ηηκήλ ηνπο έρνπλ ξίμεη ηηο ηηκέο ηνπο αξθεηά.
Να ππάξρνπλ όκσο νηλνπνηνί πνπ ιέλε « εγώ θηηάρλσ θξαζηά γηα πινπζίνπο », θαληάδεζαη κπαιό; Καη
είλαη θαη από ηελ λέα γεληά ησλ επηθαλώλ νηλνπνηώλ. Κάπνηνο άιινο έθηηαμε έλα θξαζί, 300 επξώ. Σε
κηα πεξίνδν πνπ θαίγεηαη ην πειεθνύδη, λα ζνπ βγάδεη ν άιινο ηέηνην θξαζί ; Απηό κνπ ιέεη εκέλα πσο
δελ πάκε θαζόινπ θαιά ζαλ θιάδνο. Έζησ θη αλ είλαη κηα κεκνλνκέλε πεξίπησζε, απνηειεί πξόθιεζε.
Να ζεο απηή ηελ επνρή λα βγάιεηο έλα ηέηνην κεγάιν πξάγκα, πνπ λα ζεο ζαλ bodybuilder λα
θνπζθώζεηο ην “εγώ” ζνπ. Τν θνηλό πνπ ελδηαθέξεηαη γηα απηνύο ηνπο “θνπζθσηνύο”, είλαη πνιύ κηθξό
θαη πεξηνξηζκέλν. Έηζη θαη κε ην θξαζί,νύηε γηα ιόγνπο παξάδνζεο γίλεηαη απηό,νύηε γηα ιόγνπο
λεσηεξηθόηεηαο, νύηε γηα ηίπνηα. Μόλν από αλάγθε ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπο λα θνπζθώζεη ην “εγώ” ηνπ.
Θα πσ θαη θάηη άιιν. Όηαλ ζ’απηή ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θιείλνπλ ηόζα πεξηνδηθά θαη βγαίλεη θάπνην
θαηλνύξγην πνπ “πξνκνηάξεη” ην θξαζί κε ηίηιν «ην Chardonnay ζην ληηβάλη ηεο ςπραλάιπζεο», ε ηόηε
ηη λα πσ ; Πξέπεη λα έρνπκε κπαιό αλεθδηήγεηνπ αηόκνπ ή λνεηηθά ιεηςνύ! Σν Chardonnay ζην
ληηβάλη ηεο ςπραλάιπζεο ; Με ζπκκεηέρνληεο ζηε “γεπζηγλσζία” εζνπνηνύο θαη παξνπζηάζηξηεο
ηεο ηειεόξαζεο; Πόζν lifestyle πηα ; Έιενο ! Έρνπκε καύξα κεζάλπρηα !
Έηζη έρνπκε θηάζεη λα πίλνπκε, ζηα εζηηαηόξηα αιιά θαη ζην ζπίηη, αλαςπθηηθά θαη ρύκα θξαζί. Να
ηνλίζσ πσο νύηε ην whisky κε ην θαγεηό κε βξίζθεη ζύκθσλν αιιά ραιάιη ηνπ. ΥΤΜΑ θξαζί λα κελ
πίλνπκε θαη αλαςπθηηθά. Όπσο είλαη εμίζνπ ηξαγηθό λα πίλνπκε whisky κε Coca Cola, ην ίδην ηξαγηθό
είλαη λα πίλνπκε ρύκα θξαζί. Δελ είλαη,πηζηέςηε κε, κόλν ε δηάζηαζε ηνπ όηη είλαη αθξηβά ηα θαιά θαη
επώλπκα θξαζηά. Δίλαη θαη όια απηά πνπ έρνπλ μεθηλήζεη από ηελ αξρή. Πξηλ από πεξίπνπ 20 ρξόληα.Τν
θαιό,επώλπκν εκθηαισκέλν θξαζί ήηαλ ΕΞΑΡΥΗ μέλν ζην θπζηθό θνηλό ηνπ-όισλ ησλ θνηλσληθώλ
ηάμεσλ θαη νηθνλνκηθνύ δπλακηθνύ!

Απηή ε ηάζε κε ηηο δύζθνιεο γεπζηγλσζηηθέο νξνινγίεο, πηζηεύεηε όηη έπαημε θάπνηνλ ξόιν ;
- Άζθαιώο ΌΦΙ ! Γελ θηαίλε ηα καύξα θαη ηα άζπξα πηπέξηα,νύηε ην ξνδ αιάηη ησλ Ικαιαίσλ. Πξέπεη
επηηέινπο λα κάζνπκε λα αλαγλσξίδνπκε θαη λα πεξηγξάθνπκε ηελ νκνξθηά ελόο θξαζηνύ. Όηαλ ν
άιινο γηα ΑΝΕΞΗΓΗΣΟ ιόγν επηκέλεη λα θξαηάεη, αθόκα θαη ζήκεξα, ην πνηήξη ιάζνο, θηαίεη ε
γεπζηγλσζία ; Όρη βέβαηα. Με ην λα βάδεηο ην Chardonnay ζην ληηβάλη θαη λα ηνπ θάλεηο ςπραλάιπζε,
δελ ηνπο θέξλεηο θνληά. Με ηίπνηα. ηακαηήζηε ην lifestyle. Δηώρλεηε ηνλ θόζκν.
Δδώ,κε ηα ρίιηα δόξηα θαηαιάβακε όηη ηα θξαζηά ηεο Σαληνξίλεο είλαη εμαηξεηηθά. Φύγακε από θεη πνπ
ηα ιαηξεύακε κόλν κεξηθνί “βιακέλνη”. Δίλαη κάιηζηα θαη ν κόλνο ηύπνο ειιεληθώλ θξαζηώλ πνπ έρνπλ
παξαδερηεί, ζε ηόζν κεγάιε θιίκαθα, νη μέλνη εηδήκνλεο. Καη ηώξα καζαίλσ πσο πάκε θαη λα
θαηαζηξέςνπκε απηόλ ηνλ ακπειώλα. Δ...ηί αθξηβώο λα πσ εγώ ηώξα ;
Να θάλσ κηα παξέλζεζε κόλν.
Ωο ιάηξεο ησλ θξαζηώλ ηεο Σαληνξίλεο πνπ είκαη, νθείισ λα πσ όηη ζε πνιιά ζπκθσλώ κε ηνλ
θ.Σηγάια. Καη ζε πξάγκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θξαζηνύ ζηε Σαληνξίλε, αιιά θαη γεληθά
ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο ηξόπνπο πξνβνιήο ηνπο.Ο θ.Σηγάιαο έρεη πεη κεξηθά νπζηαζηηθά πξάγκαηα θαη
λνκίδσ πσο πξέπεη λα ηνλ αθνύκε ζ’απηά γηαηί δελ ραξίδεηαη. Γηα ην κεγάιν ζέκα ηνπ Σαληνξηληνύ
ακπειώλα, λα πσ κόλν όηη νη εθάζηνηε πνιηηηθέο εμνπζίεο, πνηέ δελ θαηάιαβαλ ηί επηρεηξεκαηηθό βάξνο
κπνξεί λα έρεη έλαο ηέηνηνο θιάδνο ηεο νηλνπνηίαο. Καη κάιηζηα κηα πεξηνρή όπσο ε αληνξίλε, πνπ
πέξα από όκνξθνο θαη εληππσζηαθόο ηόπνο, έρεη θαη ηνλ κνλαδηθό ηύπν θξαζηνύ πνπ δέρνληαη
ηόζν εύθνια νη μέλνη.
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