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(ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΕ ΠΙΕΙ)

Τ Σ Ι Ν - Τ Σ Ι Ν{

Με λένε Μπετίνα και είµαι καλά.
Το κρασί το συνάντησα σε µικρή
ηλικία σε κάτι οικογενειακά 
γλέντια όπου όλοι γελούσαν κι
εγώ απορούσα. ∆εν άργησα 
να καταλάβω γιατί, και µετά 
κύλησα στον βούρκο της εφηβικής
ακολασίας. Το παραµέλησα για
λίγο και ανέπτυξα θερµές σχέσεις
µε τα καλοκαιρινά κοκτέιλ και 
το ρούµι, ωσότου ξενέρωτη 
πια επέστρεψα εις τας αγκάλας
του. Μήπως είναι καιρός να 
µάθω κάτι παραπάνω γι’ αυτό 
που πίνω; Κάτι πήρε τ’ αφτί µου
για σεµινάρια oινογνωσίας

• ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΠΕΤIΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤAΡΑ
• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΕΒΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Πρώτη στάση:
Σεµινάρια οινογνωσίας
εισηγητησ: ∆ηµήτρης Χατζηνικολάου

TΕΤAΡΤΗ, 7 ΤΟ ΑΠOΓΕΥΜΑ και έπειτα
από ατέλειωτη ώρα στην Κηφισίας φτά-
νω στον στόχο µου, έτοιµη να σβήσω τη
δίψα µου για γνώση µε... µερικά ποτηρά-
κια κρασί. Στέκοµαι έξω από ένα επι-
βλητικό νεοκλασικό κτίριο, ανοίγω την
πόρτα και εισέρχοµαι στον τόπο του
εγκλήµατος: κάβες στους τοίχους, ειδικά
ψυγεία, επαγγελµατικά αξεσουάρ και
στη µέση το τραπέζι της µάθησης σε
σχήµα Π, µε ποτήρια κρασιού και σετ
µαχαιροπίρουνων. ∆ιαλέγω καρέκλα  και
στρογγυλοκάθοµαι. Η Εύα δίπλα µου
αναρωτιέται ποια είµαι και µε πληροφο-
ρεί ότι βρέθηκε εδώ ύστερα από ένα πε-
τυχηµένο δώρο γάµου. Η Αγγελική αυτο-
συστήνεται ως φανατική του κρασιού,
που έρχεται εβδοµαδιαίως από το... Λου-

τράκι. «Και µετά γκρινιάζω για την Κηφι-
σίας», µονολογώ. Η αίθουσα γεµίζει µε
περίπου 20 άτοµα όλων των ηλικιών. Θυ-
µίζοντας έντονα τον Ηλία Μαµαλάκη, 
ο κ. Χατζηνικολάου µιλάει αργά και πολύ
ευγενικά, σαν να εξαρτάται η συνέχεια
του κόσµου από την παραγωγή οίνου.
«Το κρασί που φτιάχνει ο αµπελουργός
δανείζεται από τον χαρακτήρα του», επι-
σηµαίνει και αρχίζει τη διήγησή του για
τα λευκά ξηρά όσο η κόρη του µας σερ-
βίρει. «Αν µας σταµατήσουν για αλκοτέ-
στ φεύγοντας από δω θα τη βγάλουµε
στο κρατητήριο», σχολιάζει η Ελίνα δί-
πλα µου. «Ετσι κι αλλιώς, θα γραφτούµε
στους Ανώνυµους Αλκοολικούς», απαντά
η Εύα που διαβάζει τη σκέψη µου.
Τσουγκρίζουµε τα ποτήρια µας και αφο-
σιωνόµαστε στην κατάποση. «Εχει όψη
ρουµπινί και γεύση τρυφερή και βελού-
δινη», αναφωνεί ο Γιώργος. «Το άρωµά
του θυµίζει σύκο και ίσως σοκολάτα»...
Προφανώς δεν έχω πιει τόσο πολύ ακό-
µα. Ρίχνοµαι λοιπόν στη µάχη για το δεύ-
τερο, όταν ο δάσκαλος υποστηρίζει πως
«το κρασί κάνει καλό στις γυναίκες...
ιδίως όταν το πίνουν οι άντρες»! Γύρω
στις 9.30 επικρατεί µια ακατάσχετη ευ-
φορία σε όλους, που γελάνε µε το παρα-
µικρό, σχολιάζουν ακατάπαυστα, ενώ ο
κ. Χατζηνικολάου συνεχίζει την παράδο-
ση µε υπονοούµενα που δεν περνάνε
απαρατήρητα: «Ο οίνος είναι σαν τη γυ-
ναίκα. Οσο πιο ακριβή και έξυπνη, τόσο
πιο δύσκολος ο γάµος». Η ώρα έχει πε-
ράσει ανεπιστρεπτί, αλλά κανένας δεν
αποχωρεί. Η τελετουργία επιβάλλει τε-
λετή λήξης µε γλυκό vinsanto, που είναι
το ανερχόµενο αστέρι της Ελλάδας. Ελα-
φρώς ζαλισµένη, παρατηρώ πως όλοι γύ-
ρω µου χαµογελάνε και αναρωτιέµαι αν
φταίει το αλκοόλ ή απλώς η διασκέδαση.

∆έκα λεπτά αργότερα κάθοµαι στη θέση
του οδηγού και περιµένω καρτερικά να
συνέλθω εντελώς προτού πάρω τον δρό-
µο της επιστροφής.
Info: www.oinosoagapitos.com
Πολιτιστικό Κέντρο Γευστικής Ενηµέρωσης: 
Βορείου Ηπείρου 27, Μαρούσι,210 6142201

∆εύτερη στάση: Σεµινάρια
απόλαυσης του κρασιού
Καθηγητής: Θόδωρος Λέλεκας

TΗΝ ΕΠOΜΕΝΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ βρίσκοµαι πάλι
στην Κηφισίας και πάλι 7 το απόγευµα.
Εχω το δεύτερο ραντεβού για να αυξήσω
τα επίπεδα αλκοόλης στο αίµα µου.
Αφού γλίτωσα µία φορά το αλκοτέστ,
γιατί όχι και δεύτερη; Η αίθουσα βρίσκε-
ται στο υπόγειο ενός κτιρίου τεχνών
προσδίδοντας µια εσάνς απαγορευµέ-
νου. Είναι λιτή, µε το απαραίτητο τραπέ-
ζι και τα κρασιά στοιβαγµένα στην κάβα.
Τα κρασιά της Στερεάς Ελλάδας και των
νησιών είναι το θέµα της µέρας, αλλά η
κατανάλωση απαγορεύεται αυστηρώς
κατά τη διάρκεια της διάλεξης. Περιµέ-
νω διακαώς να προσπεράσουµε το σκέ-
λος της εκµάθησης και να µοιραστούµε
τις εντυπώσεις µας για τα κρασιά. Μιάµι-
ση ώρα µετά, µε διευρυµένους τους οι-
νο-ορίζοντες, τα ανοιχτήρια µοιράζονται
στους µαθητές και τα µπουκάλια απε-
λευθερώνονται από το περιεχόµενό τους
ένα προς ένα. Τα ποτήρια γεµίζουν,
αδειάζουν και τούµπαλιν, ενώ όλοι δια-
φωνούν για το καλύτερο. Η σωµατική
θερµοκρασία ανεβαίνει, τα µάγουλα
κοκκινίζουν και ήδη στο τέταρτο ποτη-
ράκι είµαστε όλοι µια µεγάλη χαµογελα-
στή παρέα. Σαν να βρίσκοµαι σε µπαρά-
κι άνευ µουσικής, συνοµιλώ µε τη φίλη
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µου Αννίτα από δίπλα, όσο ο Θόδωρος
επιµένει ότι «αυτό το κρασί είναι στρε-
σαρισµένο». Να του δώσουµε άδεια
από τη δουλειά, να πάρει και µερικά
ηρεµιστικά µήπως και τη γλιτώσει. Και
πώς το καταλάβατε, γιατρέ µου; «Τσι-
µπάει στη γλώσσα γιατί ανοίχτηκε πολύ
γρήγορα», έρχεται η απάντηση. Το ρο-
λόι µου ήδη δείχνει 10, αλλά το κουδού-
νι δεν έχει ακόµα ακουστεί. Οι περισσό-
τεροι στρέφουµε την προσοχή µας στον
συνδυασµό οίνου και φαγητού, καθώς
φαίνεται ότι έχει πέσει πείνα στην οµή-
γυρη. Οι καπνίζοντες µεταφερόµαστε
στο φουαγιέ, όπου συζητούµε για δου-
λειές και ιδανικά µπαρ. Κλείνουµε ρα-
ντεβού εκτός «τάξεως» για να µοιρα-
στούµε τις γνώσεις µας και παίρνουµε
θέση για τον τελικό που ακολουθεί στο
µάθηµα «Οινοπαραγωγή σε Γαλλία και
Ιταλία». Ψηφίζω δαγκωτό Ιταλία και
ακούω ότι η ώρα έχει πάει 10.30. Λίγο
κρασί, λίγο νερό... και το κρακεράκι
µου, µάζεψα το ιµάτιόν µου και αποχώ-
ρησα, υποσχόµενη να συµµετάσχω και
στην ιντερνετική τους παρέα.
Info: www.telegourmet.org
«Bizart», Λεωφόρος Κηφισίας 70, 
Μαρούσι

Τρίτη στάση: 
Σεµινάρια οινοποσίας
Καθηγητής: Πάνος Ζουµπούλης

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ είναι προ-
φανώς προνόµιο των βορείων προα-
στίων και κυρίως της καταραµένης Κη-
φισίας. Μάλλον µετά το καθηµερινό
µποτιλιάρισµα όλοι το ρίχνουν στο ποτό.
Στο εστιατόριο του κ. Ζουµπούλη ο
χρόνος έχει σταµατήσει σε άλλον αιώ-
να. Μπαίνω γρήγορα στο πετσί του ρό-

λου και αναζητώ την ιδανική θέση µε
ύφος Σκάρλετ Ο’Χάρα. Με τέσσερα γε-
µάτα ποτήρια µπροστά µου είµαι έτοι-
µη για όλα. Πίνω την πρώτη γουλιά και
κοντεύω να πάθω σοκ από την ξινίλα.
Είµαι στα πρόθυρα του εξόφθαλµου,
όταν η Μάρθα από απέναντι µου λέει
γελώντας πως το ξινόµαυρο είναι η αγα-
πηµένη της ποικιλία. Περί ορέξεως κο-
λοκυθόπιτα, που λέει και η γιαγιά µου.
Παραβλέπω το συντοµότερο δυνατό
την πρώτη δοκιµή και συνεχίζω µε τη
δεύτερη προσπερνώντας την υπόλοιπη
τάξη. Με το µερλό τα πάω εµφανώς κα-
λύτερα. Στο διπλανό τραπέζι έχουν κά-
νει επιδροµή τα 22χρονα νιάτα, που
έχουν όµως ένα κακό συνήθειο: πίνουν
µια γουλιά, την κρατάνε στο στόµα και
µετά αρπάζουν το κουβαδάκι από
µπροστά τους και τη φτύνουν. Απαρη-
γόρητη για την απώλεια του αγαπηµέ-
νου µου µερλό, ζητώ τον λόγο. Πρόκει-
ται για ανερχόµενες οινολόγους που
ακολουθώντας το savoir vivre του επαγ-
γέλµατος δεν πίνουν τα κρασιά, ώστε
να µπορούν να διακρίνουν το άρωµα
και την ποιότητά τους. Την κατάποση
διακόπτει ευχάριστα ένα πιάτο µε µπρι
και λάδι δεντρολίβανου, γραβιέρα Νά-
ξου µε καραµελωµένο µήλο και άλλα
εδέσµατα που δίνουν το σωστό παρά-
δειγµα για ένα καλό φαγοπότι. Οταν
τρώµε δεν µιλάµε, οπότε παρακολουθώ
τα σχόλια τρίτων. «Επειδή το κράτησα
πολλή ώρα στο στόµα µου, µου άφησε
µια δυσάρεστη γεύση», σχολιάζει µια
κυρία. «Αυτό δεν είναι από την οξείδω-
ση. Είναι η οξύτητα του κρασιού που
δεν έχει ακόµη στρογγυλέψει», δίνει τη
λύση ο αρχιτέκτονας της βραδιάς. Η συ-
ζήτηση συνεχίζεται, ενώ µια υποψήφια
οινολόγος χαρακτηρίζει ένα κρασί «πιο
coca-cola». Γελάω µε την ατάκα, αλλά
στη συνέχεια µαθαίνω πως δεν είναι δι-
κή της επινόηση. Ετσι ονοµάζουν ανε-
πίσηµα τα κρασιά η παραγωγή των
οποίων στηρίζεται κυρίως στην οινοποι-
ία και ουχί στην πρότερη διαδικασία. Αν
και δεν µπορώ να το διακρίνω στο ρολόι
µου, είναι ήδη περασµένες 9 και κάποι-
οι αποχωρούν. Είναι αδύνατον να πλη-
σιάσω το τιµόνι, οπότε πλησιάζω το κο-
ντινότερο τραπέζι. Νερό για αποτοξίνω-
ση, τασάκια για τους εξαρτηµένους και
συνεχίζουµε µέχρι τελικής πτώσης.
Info: http://winetasting.gr
Γεύσεις µε ονοµασία προελεύσεως, 
Λεωφόρος Κηφισίας 317, 210 8001402

| 82 |  B I G F I S H |  Τ Σ Ι Ν - Τ Σ Ι Ν |  

80_82_BF_WINES  01-01-70  11:45  ™ÂÏ›‰·82


	Big_Fish_120409.pdf
	for_web_BFE_01_01_
	for_web_BFE_02_02_
	for_web_BF_03_03_
	for_web_BF_04_04_
	for_web_BF_05_05_
	for_web_BF_06_06_
	for_web_BF_07_07_
	for_web_BF_08_09_
	for_web_BF_10_11_
	for_web_BF_12_12_
	for_web_BF_13_13_
	for_web_BF_14_14_
	for_web_BF_15_15_
	for_web_BF_16_16_
	for_web_BF_17_17_
	for_web_BF_18_18_
	for_web_BF_19_19_
	for_web_BF_20_20_
	for_web_BF_21_21_
	for_web_BF_22_22_
	for_web_BF_23_23_
	for_web_BF_24_24_
	for_web_BF_25_25_
	for_web_BF_26_30_
	for_web_BF_31_31_
	for_web_BF_32_32_
	for_web_BF_33_33_
	for_web_BF_34_34_
	for_web_BF_35_35_
	for_web_BF_36_36_
	for_web_BF_37_37_
	for_web_BF_38_38_
	for_web_BF_39_39_
	for_web_BF_40_40_
	for_web_BF_41_41_
	for_web_BF_42_42_
	for_web_BF_43_43_
	for_web_BF_44_45_
	for_web_BF_46_48_
	for_web_BF_49_49_
	for_web_BF_50_50_
	for_web_BF_51_51_
	for_web_BF_52_54_
	for_web_BF_55_55_
	for_web_BF_56_56_
	for_web_BF_57_57_
	for_web_BF_58_61_
	for_web_BF_62_63_
	for_web_BF_62_64_
	for_web_BF_65_65_
	for_web_BF_66_66_
	for_web_BF_67_67_
	for_web_BF_68_68_
	for_web_BF_69_69_
	for_web_BF_70_72_
	for_web_BF_73_73_
	for_web_BF_74_76_
	for_web_BF_77_77_
	for_web_BF_78_78_
	for_web_BF_79_79_
	for_web_BF_80_82_
	for_web_BF_83_85_
	for_web_BF_86_88_
	for_web_BF_89_89_
	for_web_BF_90_90_
	for_web_BF_91_91_
	for_web_BF_92_92_
	for_web_BF_93_93_
	for_web_BF_94_96_
	for_web_BF_97_97_
	for_web_BF_98_101_
	for_web_BF_102_103_
	for_web_BF_104_104_
	for_web_BF_105_105_
	for_web_BF_106_107_
	for_web_BF_108_108_
	for_web_BF_109_109_
	for_web_BF_110_111_
	for_web_BF_112_113_
	for_web_BF_114_114_
	for_web_BFE_03_03_
	for_web_BFE_04_04_
	Big_Fish_120409.pdf
	for_web_BFE_01_01_
	for_web_BFE_02_02_
	for_web_BF_03_03_
	for_web_BF_04_04_
	for_web_BF_05_05_
	for_web_BF_06_06_
	for_web_BF_07_07_
	for_web_BF_08_09_
	for_web_BF_10_11_
	for_web_BF_12_12_
	for_web_BF_13_13_
	for_web_BF_14_14_
	for_web_BF_15_15_
	for_web_BF_16_16_
	for_web_BF_17_17_
	for_web_BF_18_18_
	for_web_BF_19_19_
	for_web_BF_20_20_
	for_web_BF_21_21_
	for_web_BF_22_22_
	for_web_BF_23_23_
	for_web_BF_24_24_
	for_web_BF_25_25_
	for_web_BF_26_30_
	for_web_BF_31_31_
	for_web_BF_32_32_
	for_web_BF_33_33_
	for_web_BF_34_34_
	for_web_BF_35_35_
	for_web_BF_36_36_
	for_web_BF_37_37_
	for_web_BF_38_38_
	for_web_BF_39_39_
	for_web_BF_40_40_
	for_web_BF_41_41_
	for_web_BF_42_42_
	for_web_BF_43_43_
	for_web_BF_44_45_
	for_web_BF_46_48_
	for_web_BF_49_49_
	for_web_BF_50_50_
	for_web_BF_51_51_
	for_web_BF_52_54_
	for_web_BF_55_55_
	for_web_BF_56_56_
	for_web_BF_57_57_
	for_web_BF_58_61_
	for_web_BF_62_63_
	for_web_BF_62_64_
	for_web_BF_65_65_
	for_web_BF_66_66_
	for_web_BF_67_67_
	for_web_BF_68_68_
	for_web_BF_69_69_
	for_web_BF_70_72_
	for_web_BF_73_73_
	for_web_BF_74_76_
	for_web_BF_77_77_
	for_web_BF_78_78_
	for_web_BF_79_79_
	for_web_BF_80_82_
	for_web_BF_83_85_
	for_web_BF_86_88_
	for_web_BF_89_89_
	for_web_BF_90_90_
	for_web_BF_91_91_
	for_web_BF_92_92_
	for_web_BF_93_93_
	for_web_BF_94_96_
	for_web_BF_97_97_
	for_web_BF_98_101_
	for_web_BF_102_103_
	for_web_BF_104_104_
	for_web_BF_105_105_
	for_web_BF_106_107_
	for_web_BF_108_108_
	for_web_BF_109_109_
	for_web_BF_110_111_
	for_web_BF_112_113_
	for_web_BF_114_114_
	for_web_BFE_03_03_
	for_web_BFE_04_04_

	Big_Fish_120409.pdf
	for_web_BFE_01_01_
	for_web_BFE_02_02_
	for_web_BF_03_03_
	for_web_BF_04_04_
	for_web_BF_05_05_
	for_web_BF_06_06_
	for_web_BF_07_07_
	for_web_BF_08_09_
	for_web_BF_10_11_
	for_web_BF_12_12_
	for_web_BF_13_13_
	for_web_BF_14_14_
	for_web_BF_15_15_
	for_web_BF_16_16_
	for_web_BF_17_17_
	for_web_BF_18_18_
	for_web_BF_19_19_
	for_web_BF_20_20_
	for_web_BF_21_21_
	for_web_BF_22_22_
	for_web_BF_23_23_
	for_web_BF_24_24_
	for_web_BF_25_25_
	for_web_BF_26_30_
	for_web_BF_31_31_
	for_web_BF_32_32_
	for_web_BF_33_33_
	for_web_BF_34_34_
	for_web_BF_35_35_
	for_web_BF_36_36_
	for_web_BF_37_37_
	for_web_BF_38_38_
	for_web_BF_39_39_
	for_web_BF_40_40_
	for_web_BF_41_41_
	for_web_BF_42_42_
	for_web_BF_43_43_
	for_web_BF_44_45_
	for_web_BF_46_48_
	for_web_BF_49_49_
	for_web_BF_50_50_
	for_web_BF_51_51_
	for_web_BF_52_54_
	for_web_BF_55_55_
	for_web_BF_56_56_
	for_web_BF_57_57_
	for_web_BF_58_61_
	for_web_BF_62_63_
	for_web_BF_62_64_
	for_web_BF_65_65_
	for_web_BF_66_66_
	for_web_BF_67_67_
	for_web_BF_68_68_
	for_web_BF_69_69_
	for_web_BF_70_72_
	for_web_BF_73_73_
	for_web_BF_74_76_
	for_web_BF_77_77_
	for_web_BF_78_78_
	for_web_BF_79_79_
	for_web_BF_80_82_
	for_web_BF_83_85_
	for_web_BF_86_88_
	for_web_BF_89_89_
	for_web_BF_90_90_
	for_web_BF_91_91_
	for_web_BF_92_92_
	for_web_BF_93_93_
	for_web_BF_94_96_
	for_web_BF_97_97_
	for_web_BF_98_101_
	for_web_BF_102_103_
	for_web_BF_104_104_
	for_web_BF_105_105_
	for_web_BF_106_107_
	for_web_BF_108_108_
	for_web_BF_109_109_
	for_web_BF_110_111_
	for_web_BF_112_113_
	for_web_BF_114_114_
	for_web_BFE_03_03_
	for_web_BFE_04_04_





