ΣΕΛΙΟ ΚΕΧΡΗ
Με ξώηεζαλ από έλα γεξκαληθό πεξηνδηθό...« Γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε θαιή ιίζηα έλα ειιεληθό
θξαζί ; » Η απάληεζή κνπ ; Μα γηαηί είλαη κηα νηληθή εκπεηξία.
Δίλαη ν πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Οηλνπαξαγσγώλ Β. Διιάδαο.
Σνλ έρνπλ απνθαιέζεη “Μαλώιε Υηώηε ηνπ θξαζηνύ”.
Σνλ έρνπλ απνθαιέζεη “κάγν θαη καέζηξν ηεο Ρεηζίλαο”.
Δγώ πέξα απ‟όια απηά ζα πσ όηη είλαη έλαο δεζηόο θαη θηιηθόο άλζξσπνο πνπ επραξηζηηέζαη λα ζπδεηάο
καδί ηνπ.
Σν ξαληεβνύ καο θιείζηεθε ην βξάδπ ησλ “ΒνξΟηλσλ” γηα λα ηα “πνύκε” ζην γξαθείν ηνπ, κέζα ζην
νηλνπνηείν, ζην Καινρώξη Θεζζαινλίθεο.
Με ηνλ πξόεδξν, ηνλ “Μαλώιε Υηώηε” ηνπ θξαζηνύ, ηνλ κάγν θαη ηνλ καέζηξν ηεο Ρεηζίλαο, ηνλ
άλζξσπν ινηπόλ, ηέιην Κερξή, κηιήζακε πεξί...Ρεηζίλαο θαη όρη κόλν.

Κύξηε Κερξή, γηαηί Ρεηζίλα ;
- Γηαηί, όρη ; Δίλαη έλα ειιεληθό παξαδνζηαθό πξνηόλ. Έρεη κηα ηζηνξία ρηιηάδσλ ρξόλσλ. Πσο λα ην
θάλνπκε ; Δίλαη έλα εζληθό καο πξνηόλ. Η Διιάδα είλαη ε κόλε ρώξα πνπ ην παξάγεη, αιιά παξ‟όι απηά,
είλαη έλα αδηθεκέλν πξνηόλ πνπ πήξε πάλσ ηνπ όιεο ηηο ακαξηίεο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ. ηελ πνξεία
άιιαμαλ ηα πξάγκαηα, αιιά πνιινί ζεώξεζαλ όηη ε Ρεηζίλα ήηαλ βαξίδη. Πνιιά νηλνπνηεία, ζέιεζαλ λα
απαιιαγνύλ από απηό ην βάξνο. Γηα εκάο δελ ήηαλ βάξνο. Δγώ γλώξηδα ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη ην
πξνηόλ. Ο παηέξαο κνπ ην 1939, έθεξλε κε βαξέιηα Αζύξηηθν από ηελ αληνξίλε. Λόγσ ησλ ζπλζήθσλ,
ρακειή ζεξκνθξαζία θαη ζαιαζζηλή αύξα, ε νηλνπνίεζε γηλόηαλ θαζ‟νδόλ θαη έβγαδε έλα εμαηξεηηθό
απνηέιεζκα. Έηζη άξρηζα λα καζαίλσ θαη ην Αζύξηηθν θαη ηελ Ρεηζηίλα. Πέξα από απηή ηε γλώζε από
κηθξόο, επεξεάζηεθα θαη όηαλ ζπνύδαδα ζηε Γαιιία. Δίδα πσο βιέπνπλ εθεί ηα παξαδνζηαθά ηνπο
πξνηόληα. Δκείο έρνπκε έλα ηόζν ηδηαίηεξν πξνηόλ αθόκα ρακειά. Μπνξεί λα ζνπ αξέζεη, κπνξεί θαη όρη.
Δίλαη όκσο ηόζν ηδηαίηεξν.

Δελ εκπεξηείρε ξίζθν ην ηόικεκα κε ηελ Ρεηζίλα ; Πόζν κάιινλ ε απόθαζε λα
ρξεηζηκνπνηήζεηε Αζύξηηθν, όπσο ζην “Δάθξπ ηνπ Πεύθνπ”.
- Σν ξίζθν είρε λα θάλεη κε ην “ξεύκα”. Όινη έθεπγαλ από „θεη. Έκεηλα γηαηί ην πηζηεύσ, θαη ην πηζηεύσ
πνιύ. Πηζηεύσ όηη ηαηξηάδεη πάξα πνιύ κε ηελ ειιεληθή γαζηξνλνκία. Σώξα, όζν γηα ην Αζύξηηθν, εγώ
όπσο ζνπ είπα, ην γλώξηδα από ηνλ παηέξα κνπ. Δίρα εληνπίζεη όηη έρεη δπλαηόηεηεο.

Σώξα κε θάλεηε λα αιιάμσ ηελ ζεηξά ησλ εξσηήζεώλ κνπ θαη λα ζαο δεηήζσ λα κνπ πείηε ηελ
άπνςή ζαο γηα ην Αζύξηηθν. Πξνζσπηθά εγώ πηζηεύσ πσο είλαη ην Chardonnay ηεο Ειιάδαο
θαη πσο θάπνηα ζηηγκή ζα ην ζπλαγσλίδεηαη σο πξνο ηελ δεκνθηιία. Σν γλσξίδνπκε σο βάζε
ηνπ θαληαζηηθνύ Vinsanto ζηε αληνξίλε. Εθεί επίζεο βγάδεη ιεπθά θξαζηά παγθόζκηαο
θιάζεο. ηελ ππόινηπε Ειιάδα, ππάξρνπλ εληππσζηαθέο εηηθέηεο, δελ είλαη καθξπά ε ζηηγκή
πνπ ζα αθήζνπλ άθσλν θαη απηέο ηνλ νηληθό θόζκν. Εζείο ην βάδεηε ζε Ρεηζίλα.
- Όζν ζηξεθόκαζηε πξνο ην ακπέιη, γηαηί ην επόκελν ζηνίρεκα είλαη απηό. Να ζθύςνπκε πάλσ ζην
ακπέιη. Όζν βειηηώλνπκε ηελ παξαγσγή καο θαη θηηάρλνπκε θαιύηεξα ζηαθύιηα, όρη κόλν ζηε
αληνξίλε, όπνπ θπηεύεηαη ην Αζύξηηθν δείρλεη εληππσζηαθό ραξαθηήξα. Ννκίδσ ζα δνύκε πνιιά θαη
κεγάια πξάγκαηα κε ην Αζύξηηθν. Φπζηθά θαη κπνξνύκε λα πνύκε πσο είλαη ην Chardonnay ηεο
Διιάδαο. Πξνζσπηθά πηζηεύσ πσο είλαη ε θνξπθαία ιεπθή πνηθηιία ηεο Μεζνγείνπ. Έρεη ηέηνηεο
δπλαηόηεηεο, πνπ ζα δώζεη αθόκα πην κεγάια θξαζηά ζην κέιινλ. ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Ιζπαλία
βάδνπλ Αζύξηηθν. Βιέπνπκε όηη θαη ζε μεξνζεξκηθά θιίκαηα, κπνξεί λα επδνθηκήζεη. Δίλαη κηα πνηθηιία
πνπ έρεη αξώκαηα, βαζκό θαη νμύηεηα πάληνηε. Απηό ην ζπλδηαζκό δελ ηνλ βξίζθεηο εύθνια. Από „θεη
θαη πέξα ζε γεληθό βαζκό, έρνπκε πάξα πνιιά ηδηαίηεξα κηθξνθιίκαηα, πνπ είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμύ
ηνπο θαη έρνπκε θαη ηηο “δηθέο” καο πνηθηιίεο, πνπ είλαη πηζηεύσ εθπιεθηηθέο. Απηόο ν ζπλδηαζκόο, θάλεη
πξνηόληα πνπ είλαη κνλαδηθά. Απηά ηα πξνηόληα είλαη πνηνηηθά. Αλ όκσο ηα θάλνπκε θαη θνξπθαία, ζα
“παίμνπκε” ζηελ δηαθνξεηηθόηεηα. Απηό είλαη πνπ “πνπιάεη” ζηελ ηειηθή. Δκείο δελ κπνξνύκε λα
“παίμνπκε” ζην ίδην γήπεδν πνπ “παίδνπλ” αο πνύκε νη Γάιινη θαη νη Ιηαινί κε ηηο δηεζλείο πνηθηιίεο, γηαηί
ε πξνέιεπζε ελόο πξνηόληνο ην ραξαθηεξίδεη θηόιαο. “Απηή” είλαη κηα γαιιηθή πνηθηιία. Μπνξεί ζηελ
Διιάδα λα πξνζαξκνζηεί θαιύηεξα από ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηεο ; Με ηίπνηα. Θα νηλνπνηήζνπκε έλα
εμαίζην Merlot ή Cabernet Sauvignon, πάληα όκσο ζα ζπγθξίλεηαη κε ην πξσηόηππν. Η ζύγθξηζε απηή,
πάληα είλαη εηο βάξνο απηνύ πνπ πξνζπαζεί λα κνηάζεη κε ην πξσηόηππν. Μπνξεί επίζεο, πνηνηηθά λα
έρνπκε πνιύ θαιύηεξεο εθθξάζεηο. Γελ ζα πάςεη όκσο πνηέ λα είλαη έλα Merlot πνπ θαηάγεηαη από
“εθεί”.
Άξα ην κέγα πιενλέθηεκα πνπ έρνπκε, είλαη λα θαιιηεξγήζνπκε ηηο δηθέο καο πνηθηιίεο, πνπ είλαη θαη
πνιιέο θαη άγλσζηεο θαη αλεμεξεύλεηεο από πιεπξάο δπλακηθόηεηαο.

Να μαλαγπξίζσ ζ’εζάο. 25 κεηάιιηα θ. Κερξή ;
- ( γέιηα ) Δίλαη αιήζεηα πσο ην Κερξηκπάξη, πνπ έρεη πάξα πνιιά κεηάιιηα, αδηθείηαη σο πξνο ηελ
πξνβνιή ηνπ, γηαηί απηό είλαη ζηελ πξώηε γξακκή. Απηό πίλεη ν πεξηζζόηεξνο θόζκνο. Απηό είλαη πνπ
βνήζεζε λα αιιάμεη ε εηθόλα ηεο Ρεηζίλαο. Σν Γάθξπ ηνπ Πεύθνπ ήξζε λα επηβεβαηώζεη πσο ε Ρεηζίλα
κπνξεί λα είλαη έλα “κεγάιν” θξαζί. Σν Κερξηκπάξη απέδεημε όηη ε Ρεηζίλα είλαη έλα πνηνηηθό θξαζί. Γελ
είλαη ηα θξαζηά θαη νη Ρεηζίλεο. Έλα άιιν ππνδηέζηεξν πξνηόλ. Η Ρεηζίλα είλαη θξαζί. Όπσο κπνξεί έλα
νπνηνδήπνηε θξαζί λα είλαη θαιό ή θαθό, κπνξεί θαη απηό. Δμαξηάηαη από ηνλ νηλνπνηό.

Πσο ζα κάζνπκε ηνλ θόζκν λα πίλεη Ρεηζίλα ; Απηή ε παξάγξαθνο πνπ ππάξρεη ζηελ
λνκνζεζία σο πξνο ηελ απαγόξεπζε ηεο αλαγξαθήο ηεο ζνδεηάο, δελ είλαη έλα κεηνλέθηεκα ;
θέθηνκαη, αο πνύκε, δελ ζα κπνξνύζε, σο παξαδνζηαθό πξνηόλ, λα κείλεη κόλν ε θαηεγνξία
“Ολνκαζία Καηά Παξάδνζε”, νύησο ώζηε λα θύγεη από πάλσ ηεο ην “Επηηξαπέδηνο Οίλνο” γηα
λα κπνξεί λα γξαθηεί ε ζνδεηά, λα μέξνπκε ηη πίλνπκε ;
- Όπσο ζα ηνλ κάζνπκε λα πίλεη θαιό θξαζί. Γελ έρεη θακία δηαθνξά. ηα ίδηα ζεκεία θαηαλαιώλεηαη. Η
γαζηξνλνκία καο είλαη πην θνληά ζηελ Ρεηζίλα. Πξέπεη λα κάζεη ν θόζκνο πσο ε Ρεηζίλα είλαη έλα θξαζί
όπσο όια η‟άιια. Φπζηθά ζπκθώλσ όηη απηή ηε ζηηγκή ππάξρεη έλα ζέκα σο πξνο ηελ αλαγξαθή ηεο
ζνδεηάο. Γηα ην Γάθξπ ηνπ Πεύθνπ εηδηθά, είλαη έλα κεγάιν κείνλ. Σν Κερξηκπάξη είλαη κηα Ρεηζίλα
ρξνληάο θαη όπσο όιεο νη Ρεηζίλεο, πξέπεη λα θαηαλαιώλεηαη θξέζθν. Σν Γάθξπ ηνπ Πεύθνπ παιαηώλεη.
Ναη, αιιά πόζν ; Πξέπεη λα μέξεη ν θαηαλαισηήο. Δίλαη έλα θξαζί πνπ θάζε ρξόλν καο εθπιήζεη κε ηελ
παιαίσζή ηνπ. Ίζσο έρνπκε θαη θέηνο κηα έθπιεμε. Όζν αθνξά ηώξα ηελ λνκνζεζία, ήηαλ πνιύ σξαία
ε ζθέςε ζνπ, δελ είλαη όκσο εύθνιν λα ηελ αιιάμεηο. Δηδηθά ζήκεξα πξέπεη λα πάεη ζηελ Δπξσπαηθή
Έλσζε. Δίλαη κηα ρξνλνβόξα δηαδηθαζία. Κάπνηα ζηηγκή πηζηεύσ ζα γίλεη. Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη.

Άθνπζα ηελ θξάζε «αθξηβή γηα Ρεηζίλα». Πνηά είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηε ζρέζε πνηόηεηαοηηκήο ;
- Όρη δελ ην ζεσξώ αθξηβό. Αθξηβό σο πξνο πνηό ; Σν Γάθξπ ηνπ Πεύθνπ γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξεί λα
κπεη ε Ρεηζίλα κπξνζηά. Μηα αθξηβή Ρεηζίλα. Γηαηί λα ην δσ σο Ρεηζίλα θαη όρη σο έλα θαιό θξαζί ;
Πεξλάεη από βαξέιη θαη κέλεη 6-7 κήλεο. Γελ κηιάκε ινηπόλ γηα κηα θιαζηθή Ρεηζίλα όπσο ηελ
γλσξίδνπκε, αιιά γηα έλα θαιό θξαζί.

αο έρνπλ απνθαιέζεη “Μαλώιε Χηώηε ηνπ θξαζηνύ”. Όπσο εθείλνο “έβαιε” ην κπνπδνύθη ζηα
ζαιόληα, εζείο βάιαηε ηελ Ρεηζίλα. Εγώ ζα πσ όηη, ήδε έρνπκε παιαησκέλε Ρεηζίλα από
Αζύξηηθν. Έρνπκε ξνδέ Ρεηζίλα από Ξηλόκαπξν. Ση άιιν λα πεξηκέλνπκε από ηνλ “κάγν”
ηέιην Κερξή ; Θα μππλήζνπκε θάπνην πξσί θαη ζα δνύκε εξπζξή Ρεηζίλα ; ( γέιηα ).
- (γέιηα ) Γηα ηνλ Μαλώιε Υηώηε ην έρσ αθνύζεη. Δίλαη βέβαηα κηα αδόθηκε ζύγθξηζε, αιιά είλαη ηόζν
θνιαθεπηηθή γηα κέλα. Όζν γηα ηελ ξνδέ Ρεηζίλα, είλαη αιήζεηα πσο ηελ ρξεηαδόκαζηαλ. Απηό ήηαλ έλα
ζηνίρεκα. Σν λα παληξέςεηο ηα αξώκαηα ηνπ Ξηλόκαπξνπ κε ην ξεηζίλη. Υξεζηκνπνηήζακε σο ζπλδεηηθό
θξίθν ην βαξέιη. Δξπζξή Ρεηζίλα όρη, όρη ( γέιηα ).

Κιείλνληαο θ.Κερξή ζα ήζεια ηελ γεληθή άπνςή ζαο γηα ην ειιεληθό θξαζί ζήκεξα.
- Σν θξαζί είλαη έλα αραξηνγξάθεην πεδίν ζηελ Διιάδα. Όινη νη νηλνπαξαγσγνί δνπιεύνπκε πάλσ
ζ‟απηό. ηελ Διιάδα έρνπλ γίλεη πνιύ ιίγα πξάγκαηα από επηζηεκνληθήο πιεπξάο. Λίγα δεδνκέλα είρακε
εκείο νη πξώηνη νηλνπαξαγσγνί θαη νηλνιόγνη πνπ ήξζακε από ηελ Γαιιία θαη απηά από ην Ιλζηηηνύην
Οίλνπ κε ηελ θ. Κνπξάθνπ πνπ πξνζπαζνύζε κε εξγαζίεο θαη ζπλέδξηα λα εθζπγρξνλίζεη ην ειιεληθό
θξαζί. Αιιά έλαο άλζξσπνο, έλαο νξγαληζκόο, ζε κηα ρώξα ε νπνία δελ είρε παξάδνζε ζην θξαζί, δελ
είρε βηβιηνγξαθία πίζσ ηεο, δελ είρε δεδνκέλα, δελ αξθνύζε απηό. Γη‟απηό αλαγθαζηήθακε ν θαζέλαο
από καο, εθηόο από νηλνπνηόο, λα γίλεη θαη έλαο κηθξόο εξεπλήηεο. Καη απηό ηζρύεη αθόκα θαη ζήκεξα.
Πξέπεη λα ςάμνπκε ηα εδάθε, λα ςάμνπκε ηηο πνηθηιίεο καο. Γελ έρνπκε ηελ ζηήξημε, αο πνύκε πνπ
έρνπλ νη Γάιινη, πνπ ζε θάζε πεξηνρή έρνπλ θη από έλα ηλζηηηνύην πνπ ηνπο δίλεη έηνηκεο “ζπληαγέο”.
Από θεη θαη πέξα, δελ πξέπεη λα θιαίκε γη‟ απηό. Έηζη είλαη ε ρώξα, έηζη κάζακε λα δνπιεύνπκε.
Καη θάηη άιιν. ηελ Διιάδα ζήκεξα έρνπκε έλα ζέκα σο πξνο ην marketing. Πξέπεη λα ζηεξίμνπκε ην
business plan γηα ην ειιεληθό θξαζί . Να πάεη κπξνζηά ην ειιεληθό θξαζί σο “ειιεληθό θξαζί”. Όιε ε
παξαγσγή καο είλαη πνιύ κηθξή. Αλ ινηπόλ εζηηάζνπκε ζηελ θαηά ηόπνπο παξαγσγή, είλαη minimum.
Πξώηα ινηπόλ ζα ζηεξίμνπκε ηελ γεληθή παξαγσγή θαη κεηά λα πνύκε γηα βνξεηνειιαδίηηθν θξαζί,
πεινπνλλεζηαθό θαη νύησ θαζ‟εμήο. Να θάλνπκε γλσζηό σο θάηη ην δηαθνξεηηθό ην “ειιεληθό θξαζί”. Ο
θαλόλαο ηνπ marketing είλαη ε δηαθνξεηηθόηεηα. Τπάξρνπλ πνιινί νηλνπνηνί πνπ ην πηζηεύνπλ απηό.
Όηαλ πνπιάο έλα πξνηόλ πνπ ην έρνπλ νη πάληεο θαη ην παξάγεηο θαηά ηνλ ίδην ηξόπν, κεηά κπαίλεη κόλν
έλα ζηνηρείν, ην ζέκα ηηκήο. Κξίλεζαη κόλν γηα ηελ ηηκή. Σίπνηα άιιν. Γη απηό θαη ζε παγθόζκηα θιίκαθα,
ν “λένο θόζκνο” έθεξε ηελ νκνγελνπνίεζε ηνπ θξαζηνύ. Έθεξε κηα Coca Cola. Γειαδή, όπνπ θαη λα
πηεηο έλα Merlot, ε ηάζε ζέιεη λα είλαη ίδην. Υάλεηαη ε πξνέιεπζε ηνπ πξνηόληνο. Η καγεία. Η πξνέιεπζε
παξαπέκπεη θαη ζηνλ άλζξσπν πνπ ην θάλεη. Σν θξαζί δελ είλαη έλα πξνηόλ πνπ ζα ην θαηαλαιώζεηο
επεηδή ην έρεηο αλάγθε. Σν ζέιεηο γηα λα πεξάζεηο θαιά κε ηελ παξέα ζνπ, λα δηαινγηζηείο, λα
θηινζνθήζεηο. Γη‟απηό είλαη Θεηθό πξνηόλ. Όηαλ ινηπόλ ζεο λα θάλεηο όια απηά, ζεο λα μέξεηο θαη πνηνο
είλαη από πίζσ από απηό. Πνηόο ην παξάγεη ; Πνηά είλαη ε θηινζνθία ηνπ ; Θέιεηο λα ζνπ πεη ηελ ηζηνξία
ηνπ. Να δήζεηο κηα νηληθή εκπεηξία.
ε κηα ζπλέληεπμε κνπ, ζε έλα γεξκαληθό πεξηνδηθό, κε ξώηεζαλ « γηαηί πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε
θαιή ιίζηα έλα ειιεληθό θξαζη ». Μα...γηαηί είλαη κηα νηληθή εκπεηξία.

