Τα Likes αλλά και τα Dislikes για το 2013
Ο Τάζνο Πηθνύλεο ηνπ House of Wine, ζπκάηαη, αλαιύεη θαη απνλέκεη ηα Oscars θαη ηα Χξπζά
Βαηόκνπξα γηα ην 2013. Απηά πνπ δηάβαζε, απηά πνπ έκαζε, απηά πνπ άθνπζε. Καη επηδή είλαη θαη κέζα
ζηελ κόδα πάληα...Likes θαη Dislikes ινηπόλ από ηνλ Τάζν Πηθνύλε γηα ηελ νηληθή ρξνληά πνπ έθπγε.
Άληε θαη...όρη κόλν.
Τν θείκελν από ηελ θωηνγξαθία ηνπ θαη θάηω, είλαη ην ακριβές πξωηόηππν ηνπ ηδίνπ.
Να ηνλ επραξηζηήζω ζεξκά γηα ηελ ζπγθαηάβαζή ηνπ ζηελ αλαδεκνζίεπζε.

Από τον Τ. Πικούνη

Απηό ην ζεθωκέλν πξνο ηα πάλω δάρηπιν (ν αληίρεηξαο, λα ην μεθαζαξίζνπκε!) πνπ εηζήγαγαλ αξρηθά
νη Ρωκαίνη βαζηιείο όηαλ έδηλαλ ράξε ζηνπο "κειινζάλαηνπο" ηωλ ηππνδξόκωλ, θαη πνπ θιεξνλόκεζε ην
Faceboοk ωο "Like" 'ε "Μοσ αρέσει", ήηαλ ε πεγή έκπλεπζήο κνπ γηα λα απνλείκω ηα thumbs up θαη
ηα αληίζηνηρα thumbs down, ζηα όζα κνπ άξεζαλ θαη δελ κνπ άξεζαλ κέζα ζην 2013.

Εμεγνύκαη... είλαη απηά πνπ άξεζαλ ή δελ άξεζαλ σε εμένα, προσωπικά, όρη ζην House of Wine, πνπ
ε πξνζωπηθόηεηά ηνπ είλαη κηα ζύλζεζε ηωλ ...ζπληζηωζώλ ηνπ! Επνκέλωο... επηθξίζεηο, αληηδξάζεηο ή
θαη ...έπαηλνη (αλ ππάξμνπλ!) γηα όζα γξάθω εδώ, λα πέζνπλ παξαθαιώ επί ηεο θεθαιήο ηνπ
γξάθνληνο!
Ήζαλ πνιιά απηά πνπ κνπ άξεζαλ αιιά θαη πνπ δελ κνπ άξεζαλ ην 2013 ζην ρώξν ηνπ νίλνπ θαη ζηνπο
κε απηό ζρεηηδόκελνπο άιινπο ρώξνπο. Τα αλαθέξω ρωξίο ζεηξά, θξαζηά, αλζξώπνπο θαη γεγνλόηα…
όια καδί, ζε έλα κηθξό αρηαξκά. Όπωο κνπ έξρνληαη, ρωξίο ηάμε, νξγάλωζε, δνκή… απόιπηα
«Ειιεληθά».. Μπνξεί λα μέραζα πνιιά ζε θάζε θαηεγνξία, θαη ζα ραξώ ηδηαίηεξα αλ ηα ζπκπιεξώζεηε
κε ηα δηθά ζαο!

Thumbs Up -ή Like λοιπόν...
-Σην Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ γηα ηε ζπλέληεπμή ηνπ ζην Βαγγέιε Μπειηδελίηε, θαη γηα ην
θνπξάγην ηνπ λα πεη όζα είπε!
-Σηνλ Πάξη ηγάια, γηα ηα "θόηζηα" ηνπ λα ακθηζβεηήζεη ηα ειιεληθά βξαβεία ηνπ Decanter θαη
ηελ "νκάδα" θξίζεο ηνπο

-Σηε Βηβιία Χώξα Λεπθό 2012, ην θαιύηεξν ιεπθό ηνπ 2013. Από ηελ πξσηε ζηηγκε ηεο
θπθινθνξίαο ηνπ κέρξη ηελ εμάληιεζή ηνπ...
-Σηε Λεκληώλα, κηα πνηθηιία κε εμαηξεηηθή δπλακηθή θαη ζηνπο παξαγσγνύο πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ
ηόζν ζσζηά κε ηα θξαζηά ηνπο, ηνλ Εαθεηξάθε θαη ηνλ Σζηιηιή. Αξθεί βέβαηα λα κελ έρεη ηελ ηύρε
ηεο Μαιαγνπδηάο, θαη βξεζεί ζε ιίγα ρξόληα "καηληαλόο" ησλ εξπζξώλ, ζε θάζε νηλνπνηείν.
-Σηα (πνιιά, είλαη ε αιήζεηα) Wine Bars πνπ μεθπηξώλνπλ ζε όιε ηελ Διιάδα! Δθεί ε ειπίδα γηα
ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κεγάινπ θνηλνύ λα πίλεη θαη λα απνιακβάλεη εκθηαισκέλν θξαζί.
-Σε όια ηα θξαζηά θάηω ηωλ 6 Δπξώ θαη ζηνπο παξαγσγνύο ηνπο πνπ καο απέδεημαλ όηη νη ηηκέο
ησλ θξαζηώλ καο κπνξνύλ λα εθινγηθεπηνύλ θξαηώληαο ςειά ηελ πνηόηεηα. Ιδηαίηεξε κλεία ζηνλ
πξσηνπόξν ηεο θίλεζεο, ην θηήκα Νίθνπ Λαδαξίδε, κε ην Ρήγα θαη ηελ Νηάκα Κνύπα πξηλ ηα
πεξπζηλά Φξηζηνύγελλα.
-Σηνλ Νεθηάξην Κεθαια πνπ ηόικεζε λα θέξεη ην θξαζί ζηελ πιαδ κε ην Fabrica De Vino in the
Sand θαη ζε κεγέζε αδηαλόεηα κέρξη ηόηε!
-Σην πεξηνδηθό Umami θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ γηα ηηο δύν ζαπκάζηεο εθζέζεηο πνπ δηνξγάλσζαλ.
Δίραλ πξσηόηππεο ηδέεο, θέθη, άςνγε δηνξγάλσζε θαη ...θαλόλεο ζπκκεηνρήο(!) πνπ κπνξεί λα
παξαβηάζηεθαλ πνπ θαη πνπ αιιά δελ παύνπλ λα είλαη θάηη εμαηξεηηθά ζεηηθό...
-Σην Fnl Guide, ην θαιύηεξν site ζηελ θαηεγνξία Food & Wine θαη ζην δεκηνπξγό ηνπ Πάλν
Γειεγηάλλε, ηδηαίηεξα δε γηα ηε ζηήιε ηνπ "κνύηξωζα", ηε κόλε πνπ ηνικά αξλεηηθέο θξηηηθέο θαη
μεζθεπάδεη ηα θαθώο θείκελα...
-Σηελ ππέξνρε Fleva ηνπ Γηώξγνπ θνύξα, ην Syrah πνπ βξαβεύηεθε ζαλ ην θαιύηεξν αλάκεζα
ζηα Γαιιηθά θαη δηεζλή Syrah ζην Γηαγσληζκό ζην θάζηξν Ampuis ζηε Γαιιία θαη ζε εθείλνπο ηνπο
έιιελεο νηλνπνηνύο πνπ έρνπλ ηα θόηζηα λα αλακεηξεζνύλ κε ηα δηεζλή "ζεξία" ζε θξαζηά από
δηεζλείο πνηθηιίεο...
-Σην Vriniotis Syrah Wild Fermentation 2010 πνπ είλαη από ηα πην ζεκαληηθά Syrah πνπ
δνθηκάζακε ηειεπηαία!
-Σηε Jancis Robinson, γηα ηελ αγάπε ηεο θαη ηα ηόζα θαιά ιόγηα ηεο ζρεηηθά κε ηα Διιεληθά
θξαζηά θαη ην Αζπξηηθν.
- Σην Base Grill, όπνπ ηα θαιύηεξα ειιεληθά θξέαηα ζεξβίξνληαη αλεπηηήδεπηα θαη ρσξίο
...ηζηξηκόληεο (ηη σξαία ιέμε, ηελ είρα μεράζεη!), κε ηελ ειπίδα (θαη ηελ πξνηξνπή) λα βειηηώζεη ηε
ιίζηα ησλ θξαζηώλ ηνπ!
-Σηελ εμαγωγηθή πξνζπάζεηα ησλ νηλνπνηώλ καο -λα θαη έλα θαιό πνπ έθεξε ε θξίζε! Μπξάβν
ζηελ πξνζπάζεηα, κπξάβν θαη ζηηο επηηπρίεο πνπ είλαη πξαγκαηηθέο αλ θαη κεξηθέο θνξέο
παξνπζηάδνληαη θάπσο ...δηνγθσκέλεο! .
-Σην Μηράιε Ληάπε πνπ έθαλε ην ρεηιάθη καο λα γειάζεη ιίγν απηέο ηηο δύζθνιεο εκέξεο, αιιά θαη
ζηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ ζην λα καο θάλεη λα εθηηκήζνπκε πνηνί θαη -θπξίσο- γηαηί καο έθεξαλ
εδώ πνπ καο έθεξαλ!

... και κάποια Thumbs Down ή Dislike:
-Σηνπο θαη' επάγγεικα αιιά θαη θαηά ζπλείδεζε κίδεξνπο θαη θαθνκνίξεδεο πνπ θσλάδνπλ,
δηακαξηύξνληαη, θαηεγνξνύλ νηηδήπνηε θάλνπλ νη .. άιινη θαη πνπ ε κόλε ηνπο επηδίσμε είλαη λα
ςνθήζεη ε θαηζίθα ηνπ ...γείηνλα.
-Σηα Super Markets εθείλα πνπ αλαθνηλώλνπλ εθπηώζεηο κε ηηκέο ...κεγαιύηεξεο από απηέο ηνπ
House of Wine ρσξίο έθπησζε! Υπελζπκίδσ όηη νη θαηαλαισηέο γεληθά έρνπλ από θαηξό πάςεη λα
ηξώλε θνπηόρνξην, νη δε νηλόθηινη από ηόηε πνπ ην House of Wine δεκνζηεύεη ηηκέο
παξαγωγνύ+ΦΠΑ ζηνπο online ηηκνθαηαιόγνπο ηνπ θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζηα iphone/ipad..

-Σηελ επηηξνπή απνλνκήο ησλ ειιεληθώλ βξαβείσλ ηνπ Πεξηνδηθνύ Decanter... H γπλαίθα ηνπ
Καίζαξα δελ αξθεί λα είλαη ηίκηα, πξέπεη λα δείρλεη θαη ηίκηα. Πόζσ κάιινλ όηαλ ε ηηκηόηεηά ηεο
ακθηζβεηείηαη έληνλα.
-Σηα κνλνπνηθηιηαθά Αζύξηηθα ηεο εθηόο ησλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ Διιάδαο… πνπ κπνξεί κελ λα
είλαη ηθαλνπνηεηηθά ζε πνηόηεηα θξαζηά, αιιά δηαθέξνπλ ηόζν πνιύ από ην θιαζζηθό αζύξηηθν
Σαληνξίλεο, ώζηε κόλν ακεραλία πξνθαινύλ, ηδηαίηεξα ζην εμσηεξηθό. Αο αθήζνπκε ην Αζύξηηθν
ηεο Σαληνξίλεο ρσξίο έμσζελ «παξεκβνιέο», ηνπιάρηζηνλ από ηελ Διιάδα...
-Σηα Αγηωξγίηηθα ηνπ Βνξξά θαη ζηα Ξηλόκαπξα ηνπ Νόηνπ… θίινη νηλνπνηνί, δελ ζα «θάηε»
όιε ηελ αγνξά ν θαζέλαο ζαο, απιά δελ γίλεηαη! Ούηε ζα θεξδίζεηε θάπνην βξαβείν αλ θαηαθέξεηε
λα θηηάμεηε Αγησξγίηηθν ζηε Γξάκα, ή Ξηλόκαπξν ζηε Λαθσλία. Η Διιάδα είλαη ηόζν κηθξή, ε
αγνξά ηεο αθόκα κηθξόηεξε, …θαη «ν Λνπκίδεο ζηνπο θαθέδεο», ζπκάζηε;
-Σηηο πνιιέο εηηθέηεο θάζε παξαγωγνύ… ιππεζείηε καο! Μπεξδεύεηε ηνλ θόζκν, δεκηνπξγείηε
θξαζηά κε ζρεδόλ όκνηα ραξαθηεξηζηηθά... Απόζηνιε, Σηέιιην θαη ινηπνί θίινη νηλνπαξαγσγνί…
όρη άιιεο εηηθέηεο, ζαο παξαθαινύκε… Ληγόηεξεο, δηαθξηηέο θαη ...εμαηξεηηθέο!
-Σηελ αθαηαιαβίζηηθε γιώζζα γηα ην κεγάιν θνηλό κε ηελ νπνία γίλνληαη νη πεξηγξαθέο ησλ
θξαζηώλ... Αο θξαηήζνπλ νη εηδηθνί ηα "αξώκαηα βξεγκέλσλ βξάρσλ", "θξεζθναληιεκέλνπ
πεηξειαίνπ" θαη ην ππόινηπν εμεηδηθεπκέλν ιεμηιόγην γηα ηηο κεηαμύ ηνπο ζπλαληήζεηο, θαη αο
αλαθαιύςνπλ κηα λέα "γιώζζα" γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο ηδηόηεηεο θάζε θξαζηνύ, κε όξνπο
γλσζηνύο, νηθείνπο ζηνλ θαηαλαισηή.
-Σηoλ Markus πνπ -ιίγν πξηλ κεηαθνκίζεη ζηελ παηξίδα ηνπ- αλαθνίλσζε ζε όιν ηνλ θόζκν ην
"ζάλαην" ηεο εζσηεξηθήο ειιεληθήο αγνξάο νίλνπ... Η αγνξά νηλνπ κνπ ζύκηζε ην Μark Twain όηαλ
κεηά ηηο θήκεο γηα ην ...ζάλαηό ηνπ δήισζε "Οι φήμες για το θάνατό μοσ είναι κάπως σπερβολικές!"
-Σηε κέζνδν ηεο "Γηαζθέδαζεο κε βάξδηα" πνπ έρνπλ θαζηεξώζεη θάπνηα εζηηαηόξηα θαη πνπ
θάπνηνη από εζάο ηελ έρεηε απνδερηεί, θαίλεηαη, κε 2 σξάξηα θαγεηνύ, 8-10:30 θαη 10:30- γηα λα
...αμηνπνηνύληαη θαιύηεξα ηα ηξαπέδηα! Καη έηζη, ζαο δηώρλνπλ από ην ηξαπέδη ζαο, έρεηε ή δελ
έρεηε ηειεηώζεη ζηηο 10:30! Shifts (βάξδηεο!) ιέγνληαη ζηελ εζπεξία (θαη εδώ!), εγώ πάιη ηηο ιέσ
αιιηώο... Η επόκελε "εμέιημε" ππνζέησ ζα είλαη λα ηξώκε γηα βξάδπ θαηά ηηο 7 ην απόγεπκα, άληε...
κέρξη θαη ηηο 9, κελ ην μελπρηήζνπκε θηόιαο!..
-Σηηο πνιιέο πηα εθζέζεηο Οίλνπ... είλαη ήδε πάξα πνιιέο γηα ηελ Διιάδα... Τα πεξαζκέλα
κεγαιεία όηαλ θαηαιήγνπλ ζε θάπσο ππνηνληθέο "παξνπζηάζεηο" θαιύηεξα λα κπνπλ ζην
ρξνλνληνύιαπν ηεο νηληθήο καο ηζηνξίαο, ή έζησ λα απεπζύλνληαη κόλν ζε επαγγεικαηίεο.
-Σηε βηνδπλακηθή -πξνζνρή, όρη βηνινγηθή- θαιιηέξγεηα, πνπ ζεσξεί όηη ε ελέξγεηα πνπ δέρνληαη ηα
θπηά σο βαξύηεηα(!) από ηε γε ή σο θνζκηθή αθηηλνβνιία από ην δηάζηεκα(!!) -ήιηνο, ζειήλε,
πιαλήηεο, άζηξα(!!!)- έρεη πνιύ κεγάιε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπο... Γελ καο έθηαλαλ ηα άθζνλα
παξακύζηα πνπ ήδε ππάξρνπλ γύξσ από ην θξαζί, καο έξρεηαη ηώξα ε αζηξνινγία θαη ε καγεία λα
ηελ ...εκπινπηίζεη. Καη αλ κηα δεθάδα ζεκαληηθώλ παξαγσγώλ δηεζλώο δειώλνπλ βηνδπλακηζηέο,
απηνί έθηηαρλαλ ζπνπδαία θξαζηά πξηλ πηνζεηήζνπλ ηε λέα καγεία!
-Σηηο "γεπζηγλωζίεο" ησλ εζηηαηνξίσλ πνπ κε απηέο δίλνπλ ηδάκπα θξαζί θαη γεκίδνπλ άδεηα
ηξαπέδηα... Τν ηδάκπα δελ πξνσζεί ην εκθηαισκέλν θξαζί, αληίζεηα εζίδεη ηνλ θόζκν λα ην ζεσξεί
άλεπ αμίαο...
-Σην δηαγωληζκό Οίλνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ θξνληίδεη θάζε πηθξακέλνο λα παίξλεη ην θάηη ηηο ηνπ
(Τν "δηεζλέο" ην αθαίξεζα από ηνλ ηίηιν, δηεζλήο δελ γίλεζαη κε 4-5 ζπκκεηνρέο από ην
εμσηεξηθό)...
-Σηνλ θίιν νηλνθξηηηθό πνπ δελ γλσξίδεη (ή πξνζπαζεί, πάλησο λα ...μεράζεη) ε "αξηζηεξά ηνπ ηη
πνηεί ε "δεμηά" ηνπ ζηηο "ακεξόιεπηεο" νηλνθξηηηθέο ηνπ. Αδηθεί εαπηόλ θαη θαζηζηά ύπνπηνπο.όινπο
ζηνλ νηληθό ηνπ "ρώξν".
-Σηηο ζπγθξίζεηο ειιεληθώλ κε μέλα θξαζηά… ΟΚ, ε πξώηε κε ηνλ Χξήζην Αηβαιή ήηαλ αξθεηή…
θαη νη ππόινηπεο θζάλνπλ θαη …πεξηζζεύνπλ. Ωο εδώ ινηπόλ, ειπίδω. Γηαηί θάπνηε πξέπεη λα
αληηιεθζνύκε, ηόζν νη παξαγσγνί όζν θαη νη δηνξγαλσηέο ή παξνπζηαζηέο ησλ «ζπγθξηηηθώλ
γεπζηγλσζηώλ» όηη ν Έιιελαο έρεη κεγάιε αίζζεζε ηνπ γεινίνπ… θαη ζίγνπξα θάλνπλ θαθό ζηα

poulain ηνπο…
-Σηνλ ππνπξγό καο ησλ Οηθνλνκηθώλ Γηάλλε ηνπξλάξα, κε ηελ επρή λα πάςεη λα βγαίλεη ζηα
Media θαη λα καο ...θηηάρλεη ην θέθη θάζε ηξεηο θαη ιίγν κε ηηο δειώζεηο ηνπ!

