ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ
( Σν ζέκα λνκίδσ είλαη ζνβαξό )

Δίλαη από εθείλεο ηηο θνξέο πνπ αλαξσηηέζαη αλ έλα ζέκα είλαη γηα γέιηα ή γηα θιάκαηα. Πξνζσπηθά πηζηέπσ
πσο είλαη θαη ηα δύν.
Κάπνηα ζηηγκή ε θα.Όιγα Αθξηηίδνπ κε ην απίζηεπην ρηνύκνξ πνπ ηελ δηαθξίλεη, είρε πεξηγξάςεη κία
πξνζσπηθή ηεο εκπεηξία, όηαλ πεγαίλνληαο ζε θάπνην κπαθάιηθν (!) ην νπνίν πνπινύζε ζθνληζκέλε βξαζηή
Κνξκηιίηζα, παξαιίγν λα ηεο πνπινύζαλ ζύξηε πόξηαο γηα Αζύξηηθν (!). Λίγν σο πνιύ όινη γειάζακε.
Δγώ ζήκεξα ζα παξνπζηάζσ θάηη άιιν θαη εύρνκαη λα καο ιππήζεη. Ίζσο, αλάκεζα ζηα δάθξπα ραξάο θαη
ιύπεο, βξεζεί κία ιύζε ζε έλα ζέκα θαη΄εκέ κείδνλνο ζεκαζίαο.
Οθείισ από ηελ αξρή λα μεθαζαξίζσ όηη :
ΟΎΣΔ έρσ θάηη κε ηα ζνύπεξ κάξθεη ( γηα όλνκα ηνπ Θενύ ). ΟΎΣΔ κε ηνπο πσιεηέο, πνπ εηιηθξηλά ηνπο
ζεσξώ ΆΡΙΣΟΤ επαγγεικαηίεο αθνύ θαηαθέξλνπλ λα “ηνπνζεηνύλ” ζηα ξάθηα ησλ κίλη κάξθεη ζηε κέζε
ηνπ πνπζέλα, Κνξκηιίηζεο, παιαησκέλεο Νάνπζεο θαη Γθεβηξηδηξακίλεξ πνπ ιόγσ άγλνηαο ( θαη δπζθνιίαο
νλόκαηνο ) ην θξαζί λα παξακέλεη θξεζθόηαην από ην 2008 (!). ΟΎΣΔ είκαη κεζάδσλ θαλελόο θαη δελ
βγάδσ νπηε 1 επξώ. Δίκαη απιά ιάηξεο ηνπ θαινύ θξαζηνύ θαη ηδηαηηέξσο ηνπ ειιεληθνύ.
Φπζηθά θαη ην ζνππεξ καξθεη θέξλεη πνιύ θόζκν ζε επαθή κε ην εκθηαισκέλν θξαζί θαη ηνλ κπεί ζε
ζπάληεο πνηθηιίεο, βνεζώληαο ην λα κπεη ζε θάζε ζπίηη. Ιδηαηηέξσο δε, όηαλ νη κεγάιεο αιπζίδεο ιόγσ
καδηθνύ εηζεξρόκελνπ πξνηόληνο, κπνξνύλ λα πνπιάλε θζελά θαη απηό είλαη αιήζεηα. Με ην ππάξρνλ όκσο
status, είλαη έηζη ηα πξάγκαηα ;
Οη πξνζσπηθέο κνπ εκπεηξίεο είλαη πάξα πνιιέο. Με ηνλ θόβν ηνπ λα γίλσ θνπξαζηηθόο, ζα αλαθέξσ ελ
ηάρεη ηελ ηειεπηαία.
Δπηζθεπηόκελνο θάπνην νηλνπνηείν ζηελ Βόξεηα Διιάδα ( δελ λνκίδσ όηη ηα νλόκαηα έρνπλ θακηά ζεκαζία,
ην πξόβιεκα είλαη γεληθό ) θαη ζηα πιαίζηα ηεο γεπζηγλσζίαο ησλ θξαζηώλ ηνπ, δνθηκάδνληαο ην
ραξαθηεξηζηίθν ηνπ θηήκαηνο, είπα ηελ θξάζε “Θεσξώ πσο ν ........ (όλνκα νηλνπνηνύ) μεπέξαζε ηνλ εαπηό
ηνπ “ ζπκθσλώληαο θαη ν νηλνιόγνο ζπλνδόο κνπ.

Σν ίδην βξάδπ ζέινληαο λα επραξηζηήζσ ηνλ ζπγγελή κνπ πνπ κε θηινμελνύζε, ηνπ είπα λα θσλάμεη ηελ
παξέα ηνπ λα ηνπο θάλσ εγώ ην ηξαπέδη θαη θπζηθά λα επηκειεζώ θαη γηα ην θξαζί. Έηζη θη έγηλε ινηπόλ.
Ξεθίλεζα γηα ηα ςώληα κνπ από κεγάιε αιπζίδα super market . Όια ηα θξαζηά “θπζηθά” ζε όξζηα ζηάζε,
ηνπνζεηεκέλα απέλαληη από ηελ θεληξηθή ηδακαξία. Μεξηθά ( έζπαζα ην θεθάιη κνπ λα θαηαιάβσ γηαηί )
ήηαλ θιεηδσκέλα ζε έλα έπηπιν βηηξίλα καδί κε ηα απνζηάγκαηα. Ούηε κε ινγηθή ηηκήο, νύηε κε ινγηθή
εληνπηόηεηαο, νύηε βάζε παξαγσγνύ. Σέινο πάλησλ. Δλώ έρσ θαεί άπεηξεο θνξέο ζην ρπιό, είπα “Πόζν πηα
ζα έρνπλ “ραιάζεη” ; 2012 είλαη θη απηά” αο κελ θπζήμσ ην γηανύξηη.
Η ώξα έθηαζε θαη όινη πεξίκελαλ λα γλσξίζνπλ ην θξαζί πνπ ηνπο εθζείαδα όιε κέξα, κηαο θαη είκαη θαη
“εηδηθόο”. Αλνίγνληάο ην πάγσζα. Σν θξαζί είρε ράζεη ηα θύξηα αξώκαηά ηνπ θαη “έβγαδε” κηα πνιύ
επηζεηηθή νμύηεηα. Σξεηο άλζξσπνη, εθηόο εκνύ, ηξεηο δηαθνξεηηθέο απόςεηο. Από ην όηη είλαη μύδη κέρξη όηη
είλαη δπλαηό θαη όηη απηά είλαη γνύζηα. Καη εθεί ζθάεη θαη ην θεξαζάθη. “Ρε ηάδε πεηάμνπ θέξε από ην „θαιό‟
λα δνθηκάζεη θαη ην παιεθάξη”. Δληόο 7ιέπηνπ, ν θύξηνο “ηάδε” επέζηξεςε θξαηώληαο 3 κπνπθάιηα πνπ
πξηλ θηινμελνύζαλ εκθηαισκέλν λεξό θαη ηώξα θηινμελνύλ έλα θίηξηλν πγξό αγλώζησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ.
“Πηεο λα δεηο ηη ζεκαίλεη θξαζί”. Κάηζε ινηπόλ εζύ Βαγγέιε θαη κίια γηα terroir, γηα καιαθέο ή ζηξνγγπιέο
ηαλίλεο, γηα, γηα, γηα…
ηελ Διιάδα ηνπ 2013 θαη ελώ ζην εμσηεξηθό δηώρλνπκε πεξίπνπ ηε κηζή παξαγσγή καο, ηα κπνπθάιηα
εκθηαισκέλσλ λεξώλ κε ην θίηξηλν ή ξνδέ ή θόθθηλν πγξό, πάλε θη έξρνληε.
ε θακία ησλ πεξηπηώζεσλ δελ ιέσ λα θύγεη ην θξαζί από ην super market. Θα ήηαλ πέξα γηα πέξα
θαηαζηξνθηθό. θέθηνκαη όκσο... Άξαγε, ζα αγόξαδε θαλείο Κνπβαλέδηθα πνύξα από θαληίλα ζηε κέζε ηνπ
πνπζελά, ζθνληζκέλα θαη εθηεζηκέλα ζηνλ ήιην θαη ηε δέζηε ; Όηαλ επί παξαδείγκαηη έρσ δεη πεξίπηεξα λα
πνπινύλ θάπνηα πνύξα, αιιά είλαη κέζα ζε ζπληεξεηέο-πγξαληήξεο,ΦΤΙΚΆ, δηόηη είλαη έλα εππαζή πξνηόλ.
Οη απνξίεο κνπ είλαη νη εμήο :
Σα super market πνπινύλ θξέαηα, ηπξηά θαη ςάξηα. Καη γηα ηα ηξία ππάξρνπλ πγεηνλνκηθέο ξπζκίζεηολνκνζεζίεο σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα θύιαμήο ηνπο θαη ηελ ζπληήξεζή ηνπο. Καη ζηα ηξία stand
ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλνη πσιεηέο. Γελ κνπ έρεη ηύρεη ΠΟΣΔ λα δεηήζσ, από ην θξενπσιείν ζην βάζνο ησλ
market, ειηά θαη λα κε ζηείινπλ ζην ξάθη κε ηηο Καιακώλ. Σν θξαζί ; Παηδί ελώο θαηώηεξνπ Θενύ. Από ηε
ζηηγκή πνπ ηνπνζεηήζακε ζην ξάθη θάπνηεο από ηηο πην ζπάληεο εηηθέηεο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ηνπ
πιαλήηε, ήκαζηε επηπρηζκέλνη. Όρη, δελ ηξειάζεθα μαθληθά λα ζέισ θαη νηλνρόνπο ζηα super market. Γελ
κπνξνύκε λα πάκε ζην ιύθεην αλ δελ πεξάζνπκε πξώηα από ην γπκλάζην λα κάζνπκε ηα βαζηθά.
Πόζν δύζθνιν είλαη όκσο, λα ππάξρεη κηα θάβα ζε κηα γσληά, κε κηα θαηαζθεπή, όπνπ απηνί νη ζεζαπξνί ζα
θπιάζζνληαη θάησ από ζσζηέο ζπλζήθεο ;
Πόζν δύζθνιν είλαη πηα, λα βγεη έλαο ξεκάδεο πγεηνλνκηθόο λόκνο πνπ λα πξνζηαηεύεη ηνλ θόπν, ηνλ
ηδξώηα θαη ην κεξάθη ησλ νηλνπνηώλ ;
Πόζν δύζθνιν είλαη πηα, ν θαηαλαισηήο πνπ ζέιεη λα θάλεη ηε ζηξνθή ζην πνηνηηθό θξαζί θαη πιεξώλεη 10,
15 θαη 20 (!) επξώ, λα αγνξάδεη ΚΡΑΙ θαη ΟΥΙ παιαησκέλν, βαξειάην μύδη από Chardonnay γηα ηε ζαιάηα;
Δηιηθξηλά θαη δελ έρσ θάηη κε ηα super market, αιιά πηζηεύσ απόιπηα πσο είλαη έλα κείδνλ ζέκα θαη καθάξη
θάπνηα ζηηγκή λα αιιάμεη. Δίλαη πξαγκαηηθά ΚΡΙΜΑ.
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