Η αλικεια είναι ( και δεν φοβάμαι κακόλου να το παραδεχτϊ ) ότι δεν γνϊριηα πόςουσ αφρϊδεισ και θμιαφρϊδεισ
οίνουσ ζχουμε ςτθν Ελλάδα. Η μεγάλθ μου ζκπλθξθ όμωσ δεν είχε να κάνει με τθν ποςότθτα, αλλά με τθν ποιότθτα.

Ασ τα πάρω όμωσ τα πράγματα χρονικά.
Μπαίνοντασ ςτθν αίκουςα του Grande Bretagne περίπου ςτισ 3 και μιςι το μεςθμζρι, για τθν υπζροχθ γιορτι που
διοργάνωςε θ Vinetum τθν Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, για τουσ αφρϊδεισ οίνουσ και τισ αμπανιεσ, ο κόςμοσ ιταν
πολφσ και είχε κατακλφςει τα stands. Ζπινε, ρωτοφςε, μάκαινε. Και αυτι ιταν θ πρϊτθ μεγάλθ μου ζκπλθξθ. Σα
πράγματα ςιγά ςιγά αλλάηουν. Ρωτάει, μακαίνει -για παράδειγμα ποια είναι θ διαφορά μίασ Σαμπάνιασ από ζναν
αφρώδη οίνο. Ρωτάει, ενθμερϊνεται ότι θ αμπάνια δεν είναι ζνα κραςί για “κάποιουσ”. Όπωσ υπάρχουν κλίμακεσ
τιμϊν – ποιότθτασ και καταγωγισ για όλα τα προιόντα, ζτςι υπάρχουν και εδϊ. Δεν είναι κακόλου ντροπι να
αγοράςεισ ζναν ελλθνικότατο αφρϊδθ οίνο και να ςτολίςεισ μια ιδιαίτερθ ςτιγμι ςου, από το να μθν το κάνεισ
κακόλου, επειδι επάνω δεν αναγράφει τθν κατοχυρωμζνθ από τουσ Γάλλουσ λζξθ "Champagne".
Σο να γράψω άλλο ζνα άρκρο για το ποιό κραςί ιταν καλό και ποιό λιγότερο καλό, δεν κα αποςκοποφςε κάπου ςε
αυτό που κζλω να εκφράςω από αυτό εδϊ το ςυγκεκριμζνο άρκρο. Εκεί που κζλω να ςτακϊ είναι ςτουσ ζλληνεσ
οινοπαραγωγοφσ, που με τθν “τρζλα” που “κουβαλοφν”, μασ παρουςιάηουν ςπουδαίεσ οινοποιιςεισ αφρϊδων
οινϊν για όλα τα γοφςτα και όλα τα βαλάντια. Νομίηω πωσ πλζον μασ ζχουν αφαιρζςει το δικαίωμα να ζχουμε
δικαιολογίεσ για να μθν δίνουμε ςτθ ηωι μασ μία ζςτω μικρι δόςθ αίγλθσ που τθσ αρμόηει.
Σο ότι θ Καμπανία ζχει κατοχυρϊςει το όνομά τθσ ςτουσ οίνουσ που παράγει (Champagne), δεν ςθμαίνει πωσ ςτθν
Ελλάδα δεν μποροφμε να απολαφςουμε ελλθνικότατεσ “Σαμπάνιες”. Εντάξει, ελλθνικότατουσ αφρώδεισ οίνουσ, για
να τουσ λζμε με το όνομά τουσ. Δοκιμάςτε Απόςτολοσ Ματάμησ Brut από Αςφρτικο(!) ι Amalia Brut του Σςζλεπου
ι Ωδή Πανόσ του πυρόπουλου και κα με κυμθκείτε. Δεν υπάρχει κανζνασ απολφτωσ λόγοσ να νοιϊκω άςχθμα
επειδι κα προτιμιςω να αγοράςω ελλθνικι “Σαμπάνια” με 10, 20 ι 30 ευρϊ, ζναντι των “μεγάλων” αφεντικϊν του
είδουσ με 100, 200 ι και πολφ περιςςότερα. Νομίηω πωσ μάλλον χαροφμενουσ πρζπει να μασ κάνει το
ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, αφοφ μποροφμε να απολαφςουμε τζτοια ποιότθτα ςε τζτοιεσ τιμζσ.
Όχι, δεν ζχουμε καμία δικαιολογία να μθν ςτολίςουμε τισ ςτιγμζσ μασ με αφρό και φυςαλλίδεσ. Πιςτεφω ότι πρζπει
να μάκουμε να πίνουμε ελλθνικά αφρϊδθ όπωσ πίνουμε ελλθνικά λευκά ι ερυκρά αντί των πανάκριβων
ειςαγομζνων, με εφάμιλλθ ποιότθτα αλλά χαμθλζσ τιμζσ. Γιατί ποιοσ μπορεί να αμφιςβθτιςει τθ ςχζςθ
ποιότθτασ/τιμισ ενόσ ποιοτικοφ Αςφρτικου, Αγιωργίτικου ι Ξινόμαυρου , αλλά και των λεγόμενων «μικρϊν»
ποικιλιϊν όπωσ το Κατςανό, Κραςάτο, Μοφχταρο, Λημνιό κ.α

Θα κλείςω, επιμζνοντασ να μθν ςτακϊ ςτουσ ςπουδαίουσ, διεκνείσ οίκουσ αφρϊδων οίνων και αμπάνιασ, που
είχαμε τθν ευχαρίςτθςθ να δοκιμάςουμε τισ νζεσ τουσ προτάςεισ και οινοποιιςεισ, γιατί νομίηω πωσ δεν
χρειάηονται ιδιαίτερεσ ςυςτάςεισ: Moet et Chandon , Gosset, Piper Heidsieck, Laurent Perrier, Roederer και
Gimonnet είχαν περίοπτθ κζςθ μζςα ςτθν αίκουςα.
Θα ικελα όμωσ να ςτακϊ ςτα “δικά μασ” :
Απόςτολοσ Ματάμησ Brut, Ματάμθσ Απόςτολοσ, Αςφρτικο λευκόσ ξθρόσ

Ωδή Πανόσ, Κτιμα πυρόπουλου, Μοςχοφίλερο λευκόσ ξθρόσ

Amalia Brut, Κτιμα Σςζλεπου, Μοςχοφίλερο λευκόσ ξθρόσ,

Ωδή Πανόσ, Κτιμα πυρόπουλου, Μοςχοφίλερο ροηζ ξθρόσ

Ακακίεσ sparkling, Κτιμα Κυρ-Γιάννθ, Ξινόμαυρο ροηζ ξθρόσ

Rosato Deus, Cavino, Syrah θμίγλυκοσ ροηζ ,

Moscato d’ Ifestia, Κτιμα Χατηθγεωργίου, Μοςχάτο Αλεξανδρείασ θμιξθροσ λευκοσ,

Βάλτε τα ςτο τραπζηι και ςτισ ςτιγμζσ ςασ και ςίγουρα κα ςασ αποηθμειϊςουν και με το παραπάνω, ειδικά με αυτζσ
τισ τιμζσ. Αν μθ τι άλλο το αξίηουμε και το χρωςτάμε πρϊτα απ’ όλα ςτουσ εαυτοφσ μασ.

Καλζσ γιορτζσ με καλά κραςιά για όλουσ μασ.

