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Σν ακπέιη
-

-

’Ώκπέιη κνπ πιαηχθπιιν
θαὶ θνληνθιαδεκέλν,
γηὰ δὲλ αλζεῖο, γηὰ δὲλ θαξπεῖο,
ζηαθχιηα γηὰ δὲλ βγάλεηο;
Μὲ ράιαζεο, παιηάκπειν,
θη ἐγψ ζα ζὲ πνπιήζσ.
Με κὲ πνπιᾶο αθέληε κνπ,
θη ἐγψ ζὲ μερξεψλσ.
Γηὰ βάιε ληνὺο θαὶ ζθάςε κε,
γέξνπο θαὶ θιάδεςὲ κε.
ΐάιε γξηέο, κεζφθνπεο,
λὰ κὲ βιαζηνινγήζνπλ.
ΐάι’ θαὶ θνξίηζηα ἀλχπαληξα
λὰ κὲ θνξθνινγήζνπλ.
(Αεκνηηθφ)

Φσηνγξαθία
Υξήζηνο Ώ. Καδφιεο
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Δ.1. Γλλημική μσθολογία
Ο Άκπεινο ήηαλ έλαο σξαίνο θαη ξσκαιένο ζάηπξνο, απφ ηνπο επλννχκελνπο
ηνπ Αηνλχζνπ, πηφο ζαηχξνπ θαη λχκθεο. Καηέπεζε θαη ζθνηψζεθε ελψ επέβαηλε
ζε άγξην ηαχξν. Με παξάθιεζε ηνπ Αηνλχζνπ, ν Αίαο ηνλ κεηακφξθσζε ζην
νκψλπκν θπηφ.
ηελ Βιιεληθή κπζνινγία, ηελ άκπειν αλαθάιπςε ν Αηφλπζνο ή ΐάθρνο. Ώπηφο
ράξηζε ην πξψην θπηφ ακπέινπ ζηνλ Οηλέα (Ει. Ξ, 117), βαζηιηά ηεο Καιπδψλαο
ηεο Ώηησιίαο, απφ ηνλ νπνίν πήξε ην φλνκα ηνπ ν νίλνο. Ο Οηλέαο ήηαλ παηέξαο
ηνπ Σπδέσο, απφ ηνλ νπνίν γελλήζεθε ν ήξσαο Αηνκήδεο. Ο Οηλέαο, δηα ηνπ
νίλνπ, δίλεη ην φλνκα ηνπ ζηα θπηά: Oenanthe, Oenocarpus, Oenoplia,
Oenothera, Oenotherium θ. α.
Δ άκπεινο, απηφ ην δψξν ηνπ Αηνλχζνπ πξνο ηνπο αλζξψπνπο, αλήθεη θαηά ηε
κπθελατθή επνρή ζηα ζπνπδαηφηεξα
γεσξγηθά πξντφληα. Παξφιν φηη δελ
έρεη δηεπθξηληζηεί αλ έθζαζε ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν απφ ηελ Ώίγππην ή ηε
Μ. Ώζία είλαη γεγνλφο φηη απηφ έγηλε
ήδε θαηά ηελ ηξίηε ρηιηεηία. Με ηε Μ.
Ώζία ζπλδεφηαλ γεσγξαθηθά θαη
εζληθά κε ηε Θξάθε, νπφηε ε έιεπζε
ηεο ακπέινπ θαη ηνπ Αηνλχζνπ έγηλε
απφ εθεί απφ φπνπ θαη πηζηνπνηήζεθε
ε εθζηαηηθή ιαηξεία ησλ Μαηλάδσλ,
ηξνθψλ ηνπ Αηνλχζνπ.
Σθελή από το πάτεκα σταυσιηώλ στο ιελό. Αζήλα Εζληθό Αρταηοιογηθό Μοσσείο.
Πεγή: Θσκάο αββίδεο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ΐνηαληθήο Ώ.Π.Θ
«ΟΜΔΡΟΤ ΏΜΠΒΛΟ» ΏΜΠΒΛΟΤΡΓΕΏ,ΟΕΝΟΠΟΕΕΏ,ΟΕΝΟΠΟΕΏ ΣΔΝ
ΟΜΔΡΕΚΔ ΒΠΟΥΔ.
Βθδνηηθφο νίθνο Ώδεξθψλ Κπξηαθίδε α.ε.
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Δ.2. Καταγφγή της αμπέλοσ
Δ άκπεινο (Vitis vinifera L.) πξνήιζε απφ ηελ άγξηα κνξθή (Vitis vinifera
subsp. sylvestris Gmel.), παηξίδα ηεο νπνίαο είλαη νη πιαγηέο ηνπ Καπθάζνπ.
Ώξρηθά θαιιηεξγήζεθε ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηνπ Βχμεηλνπ Πφληνπ. Ώπφ εθεί
εμαπιψζεθε κε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα πξνο ηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο
Μηθξάο Ώζίαο θαη ηε Θξάθε. Αελ είλαη ηπραίν ην φηη ν Αηφλπζνο
πξσηνκαζεχηεθε ζηε ΐΑ Μ. Ώζία θαη ηε Θξάθε, γεγνλφο πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ
εθηεηακέλε αλάπηπμε ηεο ακπεινπξγίαο ζηελ πεξηνρή. Ώπφ ηα ζξαθηθά θχια
πνπ κεηαλάζηεπζαλ λνηηφηεξα, δηαδφζεθε ε ακπεινπξγία θαη ε ιαηξεία ηνπ
Αηνλχζνπ ζηε Μαθεδνλία, ζηε ΐνησηία θαη ζηηο θνηιάδεο ηνπ Παξλαζζνχ.
Ώπφ κηα άιιε δηαδξνκή ε άκπεινο δηαδφζεθε θαηά κήθνο ησλ αλαηνιηθψλ
αθηψλ ηεο Μεζνγείνπ πξνο ηελ Ώίγππην θαη ηε βφξεηα Ώθξηθή. ηελ Ώίγππην ε
άκπεινο ήηαλ γλσζηή απφ ην 5.000 π.Υ. πέξκαηα ακπέινπ βξέζεθαλ ζε
αλαζθαθέο ζηελ πφιε Οπξ, πξφδξνκν ηεο ΐαβπιψλαο. Δ ρξήζε ηνπ θαξπνχ ηεο
ακπέινπ απφ ηνλ άλζξσπν άξρηζε απφ ην 7.000 ή 6.000 π.Υ., δειαδή απφ ηηο
αξρέο ηεο Νενιηζηθήο επνρήο. Δ θαιιηέξγεηα φκσο ηεο ακπέινπ ζα πξέπεη λα
άξρηζε αξγφηεξα γχξσ ζην 5.000 π.Υ. Σφηε άξρηζαλ θαη νη κεηαλαζηεχζεηο ησλ
ιαψλ πνπ θαηνηθνχζαλ λνηίσο ηνπ Καπθάζνπ, πξνο ηηο αθηέο ηεο αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ.
Δ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαξπνχ ηεο ακπέινπ, ηεο ζηαθπιήο, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν
αλάγεηαη ζηηο αξρέο ηεο 4εο ρηιηεηίαο π.Υ., ελψ ε θαιιηέξγεηά ηεο θαη ε αξρή ηεο
νηλνπνίεζεο ηνπνζεηείηαη ζην κέζνλ ηεο 3εο ρηιηεηίαο π.Υ. Δ άκπεινο επδνθηκεί
ζηηο παξακεζφγεηεο ρψξεο, φπνπ κέζα απφ ηε ζξεζθεία θαη ηελ ηέρλε
δηακνξθψζεθε ν κεγάινο ηζηνξηθφο ηεο θχθινο, πνπ αξρίδεη απφ ηελ νκεξηθή
επνρή θαη θζάλεη σο ηεο εκέξεο καο. Οη αξραηνινγηθέο έξεπλεο απέδεημαλ φηη ν
νίλνο ήηαλ γλσζηφο ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ζηνλ Βιιαδηθφ ρψξν ην
αξγφηεξν κέρξη ην 2000 π. Υ.
Σν γεγνλφο φηη παηξίδα ηεο ακπέινπ είλαη ν Καχθαζνο θαη ζπγθεθξηκέλα νη
πξφπνδεο ηνπ Ώξαξάη πηζηνπνηείηαη θαη απφ ηα πξψηα θεθάιαηα ηεο Γέλεζεο
(9,20). Ο Νψε κε ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηελ θηβσηφ θαιιηέξγεζε ηελ άκπειν. Δ
εμάπισζε ηεο ακπέινπ αλαηνιηθά έγηλε ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Ώιεμάλδξνπ,
φπσο αλαθέξεη ν ηξάβσλ (ΕΒ’731).
Πεγή: Θσκάο αββίδεο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ΐνηαληθήο Ώ.Π.Θ
«ΟΜΔΡΟΤ ΏΜΠΒΛΟ» ΏΜΠΒΛΟΤΡΓΕΏ, ΟΕΝΟΠΟΕΕΏ, ΟΕΝΟΠΟΕΏ
ΣΔΝ ΟΜΔΡΕΚΔ ΒΠΟΥΔ.
Βθδνηηθφο νίθνο Ώδεξθψλ Κπξηαθίδε α.ε
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Δ.3. Βοταμικά ταρακτηριστικά
Δ άκπεινο είλαη ζάκλνο αλαξξηρψκελνο κε εχθακπηνπο θαη επηκήθεηο βιαζηνχο,
νη νπνίνη θζάλνπλ ηα δψδεθα κέηξα κήθνο κε αξθεηέο δηαθιαδψζεηο. Ώλήθεη
ζηελ νηθνγέλεηα Vitaceae (Ώκπεινεηδή) θαη ε ειηθία ηνπ θζάλεη αξθεηά ρξφληα.
Πεξηειίζζεηαη ζε ζηαζεξά ππνζηεξίγκαηα θαη ζηελ ηδηφηεηα απηή νθείιεηαη ην
φλνκα άκπεινο, ην νπνίν εηπκνινγείηαη απφ ην ακθί (αηνι. ακπί) θαη ειίζζσ. Δ
άκπεινο εθηφο απφ ηελ παξαγσγή ζηαθπιηψλ, θαιιηεξγήζεθε θαη γηα
δηαθνζκεηηθνχο ιφγνπο.
Δ θαιιηεξγνχκελε άκπεινο δελ δηαθξίλεηαη εχθνια απφ ηηο άγξηεο πνηθηιίεο νη
νπνίεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία ζηελ εμσηεξηθή κνξθνινγία ησλ
θαξπψλ. Δ άγξηα άκπεινο πξνηηκά ηηο πγξέο πεξηνρέο.
Σα θχιια ηεο ακπέινπ είλαη έκκηζρα, απιά, παιακνζρηδή θαη πξνζθχνληαη ζην
βιαζηφ κε ην κίζρν. ε ζέζεηο αληίζεηεο κε ηα θχιια βξίζθνληαη νη έιηθεο,
φξγαλα ηα νπνία βνεζνχλ ζηε ζηήξημε ηνπ θπηνχ. Σα άλζε, πνπ εκθαλίδνληαη
ηελ άλνημε, είλαη αξθεηά κηθξά, θιεηζηά θαη νκαδνπνηνχληαη ζε ηαμηαλζία.
Ώπηφο ν θιαζηθφο ηχπνο ηαμηαλζίαο θαηά ηνλ νπνίν είλαη δηαηεηαγκέλα ηα
έκκηζρα άλζε ηεο ακπέινπ, ζηε βνηαληθή νξνινγία νλνκάδεηαη βφηξπο απφ ην
νκεξηθφ βφηξπο, -πνο = ζηαθπιή, ηαμηαλζία, ηζακπί.
Με ηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ, ε άκπεινο απφ ειεχζεξν θαη άγξην θπηφ
έγηλε πεηζήλην φξγαλν, πνπ πξνζαξκνδφηαλ θάζε θνξά ζηα νηθνλνκνηερληθά
δεδνκέλα ηεο επνρήο. Δ ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ άξρηζε φηαλ
απηή αμηνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ νίλνπ. Έηζη δηακνξθψζεθαλ θαηά
ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο νη πξψηεο ειιεληθέο πνηθηιίεο ακπέινπ απφ επηινγή
κεηαμχ ησλ απηνθπψλ. Δ άκπεινο απαηηεί ηδηαίηεξεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δ θαιιηεξγνχκελε άκπεινο, δηαθέξεη απφ ηελ
άγξηα φρη κφλν ζηε ζρέζε ηεο κε ηνλ άλζξσπν. ηελ άγξηα άκπειν ε ζπιινγή
ησλ θαξπψλ γίλεηαη απφ ζπζηάδεο άγξησλ θπηψλ. Ώληίζεηα, ζηελ ήκεξε
επεκβαίλεη ν άλζξσπνο κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ πεξηπνίεζε θαη δηακνξθψλεη
ζαθή κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δ ελαζρφιεζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε γε θαη
ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ απνηέιεζε ηζηνξηθά θαη ηελ απαξρή ηνπ πνιηηηζκνχ.
Βηδηθφηεξα ε ακπεινπξγία είλαη δείθηεο πξνρσξεκέλεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο.
Πεγή: Θσκάο αββίδεο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ΐνηαληθήο Ώ.Π.Θ
«ΟΜΔΡΟΤ ΏΜΠΒΛΟ» ΏΜΠΒΛΟΤΡΓΕΏ, ΟΕΝΟΠΟΕΕΏ, ΟΕΝΟΠΟΕΏ
ΣΔΝ ΟΜΔΡΕΚΔ ΒΠΟΥΔ.
Βθδνηηθφο νίθνο Ώδεξθψλ Κπξηαθίδε α.ε
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Δ.4. Το αμπέλι και η καλλιέργεια τοσ-στημ Κρήτη –μέτρι τις
αρτές τοσ εικοστού αιώμα
ηελ άγξηα κνξθή ηνπ (Vitis vinifera silvestris) εκθαλίζηεθε πξηλ απφ 7500
ρξφληα πεξίπνπ, σο ζάκλνο αλαξξηρψκελνο ζε δαζηθέο θαη παξαπνηάκηεο
πεξηνρέο. Άξρηζε λα θαιιηεξγείηαη πηζαλφηαηα θαηά ηε λενιηζηθή επνρή (6000 π.
Υ.) ζηηο πεξηνρέο ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ππήξρε ζηνλ
ειιαδηθφ ρψξν πξηλ ην 2000 π. Υ..
Δ θαιιηέξγεηά ηνπ πέξαζε ζηελ Βιιάδα κέζσ ηεο Κξήηεο ή ίζσο ηεο
Θξάθεο. ηελ αγξνηθία ζην ΐαζχπεηξν Ώξραλψλ βξέζεθε νιφθιεξε
εγθαηάζηαζε παηεηεξηνχ ζηαθπιηψλ ηεο Μηλσηθήο πεξηφδνπ.
Μεηά ηε δηάδνζε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο ζε νιφθιεξε ηελ αξραία Βιιάδα, ε
ηερληθή ηεο ηειεηνπνηήζεθε ζε ηέηνην βαζκφ πνπ ζεσξείηαη φηη ε Ώκπεινπξγία
σο εκπεηξηθή ηέρλε γελλήζεθε ζηελ αξραία Βιιάδα. Ο κεξνο, ν Δζίνδνο, ν
Αεκφθξηηνο, ν Δξφδνηνο, ν Ξελνθψλ, ν Ώξηζηνηέιεο, ν Θεφθξαζηνο θαη πνιινί
άιινη δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πιήζνο ησλ πνηθηιηψλ, ηεο ηερληθέο
θαιιηέξγεηαο, ηελ παξαγσγή ζηαθίδαο, ηελ νηλνπνίεζε θαη ζπληήξεζε νίλσλ.
Οη πξψηνη Έιιελεο άπνηθνη κεηέθεξαλ ηελ θαιιηέξγεηα ακπέινπ ζηε Ν.
Εηαιία, ηθειία θαη αξγφηεξα Γαιιία, ΐ. Ώθξηθή θαη Εζπαλία. Ώπφ ηνπο
Ρσκαίνπο δηαδφζεθε ζηε Γεξκαλία θαη ηελ ππφινηπε Βπξψπε. Μεηά, γηα
πνιινχο αηψλεο θαη κέρξη ηνλ 15ν αη. κ. Υ., ε ακπεινθαιιηέξγεηα πεξηνξίζηεθε.
Ώπφ ηνλ 15ν αη. κ. Υ. θαη κεηά, άξρηζε λα επεθηείλεηαη θαη κεηαθέξζεθε θαη ζην
Μεμηθφ (1525 κ. Υ.), ηε ΐ. Ώκεξηθή (1697), ζηε Ν. Ώθξηθή (1616) θαη ζηελ
Ώπζηξαιία (1788 κ. Υ.).
Μεηά ηελ παξαθκή ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο θαη έσο θαη ηα Βιιεληζηηθά ρξφληα
αλαπηχρζεθαλ πνιιά θέληξα παξαγσγήο θξαζηνχ ζηε Μεζφγεην. Δ Κξήηε,
ξσκατθή επαξρία απφ ην 67 π. Υ., αλέπηπμε μαλά θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ θαη ε
ρξπζή πεξίνδνο ηνπ θξαζηνχ ηεο είλαη κεηαμχ 1νπ θαη 3νπ αη. κ. Υ. Τπάξρνπλ
ζηνηρεία θαη γηα εμαγσγή ηνπ θξαζηνχ εθείλε ηελ επνρή θαζψο θαη γηα εκπφξην
κνζρεπκάησλ ακπειηψλ.
Δ δεχηεξε ζε ζεκαζία θαιιηέξγεηα ζηελ Κξήηε, θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν
(Ώ’ πεξίνδνο: 323-828 κ. Υ., ΐ’ πεξίνδνο: 961-1204 κ. Υ.), κεηά ηα ζηηεξά ,ήηαλ
ηνπ ακπειηνχ. Ολνκαζηφ βπδαληηλφ θξαζί κεηαμχ άιισλ ήηαλ θαη ην γιπθφ
θξαζί ηεο Κξήηεο θαη αξγφηεξα «αζήξη» απφ ηα νκψλπκα ζηαθχιηα πνπ κέρξη
ζήκεξα νλνκάδνληαη έηζη ζηελ Κξήηε, ηε αληνξίλε θαη ηελ Κάξπαζν.
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ηα ρξφληα ζηεο ελεηνθξαηίαο (1204-1669 κ. Υ.) ην θξεηηθφ θξαζί ήηαλ
πεξηδήηεην θαη εμαγφηαλ φρη κφλν ζηε ΐελεηία, αιιά θαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο
Βπξψπεο. Σν θξαζί απνηεινχζε ην θχξην εμαγσγηθφ πξντφλ θαη επεηδή
θηλδχλεπαλ λα κεηαηξαπνχλ φιεο νη ζηηνθφξεο θαιιηέξγεηεο ζε ακπειψλεο
πάξζεθαλ πεξηνξηζηηθά κέηξα.
Σνλ 15ν -16ν αηψλα απέθηεζε κεγάιε θήκε ην θξαζί ηεο Μαιβαδίας, φπνπ
πινία απφ ηελ Βπξψπε έξρνληαλ ζηελ Κξήηε θαη πξνζπαζνχζαλ λα
πξνκεζεπηνχλ ην κνλαδηθφ απηφ θξαζί θπξίσο απφ ην Ρέζπκλν.
Ώκέζσο κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Κξήηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο (1669 κ. Υ.), ηα
ακπεινπξγηθά πξντφληα εμαθνινπζνχλ λα εμάγνληαη, θπξίσο ζηελ Ώλ.
Μεζφγεην, αιιά δελ παίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ. Ο
πφιεκνο θαη ε καδηθή έμνδνο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην λεζί είρε ζαλ απνηέιεζκα
ηηο θαηαζηξνθέο θαη ηελ εγθαηάιεηςε ησλ ακπειηψλ.
Σν 1859 ε θπιινμήξα πξνζβάιιεη ηα ακπέιηα ηεο Γαιιίαο, πεξηνρή κε ηε
κεγαιχηεξε αλάπηπμε ζηελ ακπεινπξγία εθείλε ηελ επνρή. Σν γεγνλφο απηφ έρεη
αληίθηππν ζηελ Κξήηε, φπνπ
αλζεί μαλά ε ακπεινπξγία
(ηξηπιαζηαζκφο ζηελ παξαγσγή
ηνπ θξαζηνχ θαη ηεο ζηαθίδαο).
Ώπφ ηφηε σο θαη ηηο κέξεο καο
ππάξρεη
αλάπηπμε
ηεο
ακπεινπξγίαο ζην λεζί θαη ε
παξαγσγή ζηαθίδαο θαη θξαζηνχ
θπξηαξρεί
έλαληη
ηνπ
επηηξαπέδηνπ ζηαθπιηνχ.
Το πρώτο οργαλωκέλο πατετήρη
(ιελός) ποσ έτεη βρεζεί στολ
θόσκο γηα καδηθή παραγωγή
οίλοσ.
16ος
αηώλας
π.Χ.
Βαζύπετρο Κρήτες.
Πεγέο:
 Κ. Π. Β. Ώξραλψλ, «ηα θξαζηά ησλ Ώξραλψλ θαη ε αεηθφξνο πξννπηηθή
ηνπο».
 Θσκάο αββίδεο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ΐνηαληθήο Ώ.Π.Θ
«ΟΜΔΡΟΤ ΏΜΠΒΛΟ» ΏΜΠΒΛΟΤΡΓΕΏ,ΟΕΝΟΠΟΕΕΏ,ΟΕΝΟΠΟΕΏ ΣΔΝ
ΟΜΔΡΕΚΔ ΒΠΟΥΔ.
Βθδνηηθφο νίθνο Ώδεξθψλ Κπξηαθίδε α.ε.
87

Πειίηη Καηά Σφπνπο Ώγξνθηήκαηα www.peliti.gr
Σεχρνο 9ν επηέκβξηνο 2009-2010

Δ.5. Πώς στήμεται έμα αμπέλι;
Σνπ Ώληψλε Παπαιεμαλδξή
Άληε θαη ην ‘ρεηο κεξάθη απφ παιηά. Κξαηάο ηε ζχκεζε απφ ην ακπέιη ηνπ
παππνχ πνπ ην πήξε ν δξφκνο (αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε) θαη πάεη… θη
απφκεηλε ε «ζηέξλα», ην παηεηήξη, ζηελ «θαιή» ηελ απνζήθε.
Μλήκεο παηδηθέο πνπ ζαλ ζπνξάθηα ζέινπλ ρψκα θαιφ θαη ρέξη θαιφ γηα λα
θπηεπηνχλ, λα γίλνπλ θαηλνχξηα θηληαλάθηα θη φπνπ λα ’λαη ζα δψζνπλ ηνπο
δηθνχο ηνπο θαξπνχο.
Παιηφ κεξάθη ινηπφλ λα δψζεη ηελ αξρηθή θφξα λα μεθηλήζεηο ηελ αλαδήηεζε
θαη θνπξάγην, γηαηί ην ακπέιη ζέιεη δνπιεηά πνιιή.
«Ρσηψληαο παο ζηελ Πφιε» ινηπφλ!
Ρσηάο, καδεχεηο γλψκεο παιηψλ θαη λεφηεξσλ ακπεινπξγψλ θαη θάλεηο ηνπο
ινγαξηαζκνχο ζνπ.
Πξψηα ςάρλεηο ην ρψξν ηνλ θαηάιιειν.
Ση είδνπο ακπέιη ζέιεηο λα θηηάμεηο;
θνπεχεηο λα βγάιεηο παξαγσγή;
Μπα, ην κεξάθη δελ πεξλάεη απφ ηέηνηα θαλάιηα. Δ κεγάιε παξαγσγηθφηεηα
ζέιεη πινχζην ρψκα θαη λεξφ, δελ δίλεη φκσο πνηνηηθά ζηαθχιηα θαη θέξλεη
θηλδχλνπο απφ αζζέλεηεο πνπ γηα λα θαηαπνιεκεζνχλ ζέινπλ «ρεκεία θαη
ηέξαηα». Μαθξηά απφ καο ινηπφλ, εμάιινπ ε επρή θαη πξφηαζε ησλ κεξαθιήδσλ
αιιηψο ηα ’ιεγε: «θαη ζηελ πέηξα λα θπηξψλεη» θαη ε αξραία θνπβέληα, ε βαζηά
ην επηβεβαηψλεη: «ελ κέζε πέηξα, άκπεινο ήβεη».
Αε ζέινπκε ινηπφλ πινχζην ρψκα, ζέινπκε ρψκα φζν γίλεηαη θαζαξφηεξν απφ
ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα θαη κε θαιή «γεηηνληά» ρσξίο εληαηηθέο
θαιιηέξγεηεο. Δ παξνηκία «ζπίηη ζηελ άθξε θη ακπέιη ζηε κέζε» ππνλνεί φηη η’
αθξηαλά ακπέιηα θηλδχλεπαλ πεξηζζφηεξν απφ θιέςηκν ησλ ζηαθπιηψλ απφ
αλζξψπνπο αιιά θαη δψα. (Θπκάζηε ην Ώηζψπεην παξακχζη κε ηελ αιεπνχ πνπ
φζα δελ θηάλεη ηα ιέεη θξεκαζηάξηα;). Καιά ζα ήηαλ ζηε κέζε ησλ παιηψλ
ακπειφηνπσλ, δελ απνηεινχλ φκσο πάληα ηελ θαιχηεξε γεηηνληά. Καιφ κέξνο
γηα ακπέιη είλαη θείλν πνπ δελ θξαηάεη λεξά θαη απαγγηάδεη απφ παγσκέλνπο
αλέκνπο, νη λφηηεο πιαγηέο είλαη νη θαιχηεξεο γη’ απηφ ην ζθνπφ. Πνιιά δεηάσ;
Αχζθνιν λα βξεηο ηνλ ηδαληθφ ηφπν θη εγψ πνπ ιέσ απηά δελ θαηάθεξα λ’
απνθχγσ ηελ βνξηλή πιαγηά, πηζηεχνληαο φηη έηζη είλαη ην ιηγφηεξν θαθφ.
Χξαία ινηπφλ βξήθακε ην «πνχ», ηνλ ηφπν, αο ςάμνπκε γηα ην «ηη», ηη ζα
θπηέςνπκε; Θα πξνηηκήζνπκε απηφ πνπ μέξσ θαιχηεξα εγψ θη απηφ πνπ
γλσξίδνπλ νη άλζξσπνη ηνπ ηφπνπ κνπ, νη παιηφηεξνη.
88

Πειίηη Καηά Σφπνπο Ώγξνθηήκαηα www.peliti.gr
Σεχρνο 9ν επηέκβξηνο 2009-2010

ηα δηθά καο ηα κέξε θηηάρλνπκε θξαζί απφ ξνδίηε, θφθθηλν θπξίσο θαη κεηά
έξρνληαη νη άζπξνη ξνδίηεο, ε «θνπληνχξα» - ζαββαηηαλφ-, ην κνζράην
Ώκβνχξγνπ, ηα καπξνχδηα θη απφ θνληά ηα ηειεπηαία ρξφληα νη γαιιηθέο
πνηθηιίεο κεξιφ, ζηξάρ, θακπεξλέ ζνβηληφλ θαη άιιεο. Θα ζπληεξήζσ ινηπφλ ηελ
θαιή παξάδνζε θπηεχνληαο θφθθηλνπο ξνδίηεο θαη κνζράην. Σα καπξνχδηα –
θφθθηλε κηθξφξξσγε πνηθηιία, πνιχ θαιή γηα νηλνπνίεζε- είλαη δχζθνιν λα ηε
βξεηο πηα. Θα βάισ θαη ιίγεο «θνπληνχξεο» γηα ιεπθφ θξαζί καδί κε άζπξνπο
ξνδίηεο.
Γηα πεηξακαηηζκφ ζα πξνζζέζσ θαη θάκπνζα γαιιηθά, ζπξάρ, θαη θακπεξλέ γηα
μερσξηζηφ θφθθηλν θξαζί κηα θαη απηά σξηκάδνπλ αξθεηά λσξίηεξα απφ ηα
πξνεγνχκελα πνπ αλέθεξα.
Πάκε ηψξα ζην «πψο» ζα θπηέςνπκε θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ρσξαθηνχ.
Παιηά θπηεχαλε θιεκαηζίδεο δηαιεγκέλεο απφ ηα θιαδέκαηα ηνπ ακπειηνχ. Σηο
αθήλαλε ρσκέλεο ζε ςηιφ ρψκα (ληνικά) λα θηηάμνπλ ξίδα, ηελ θαηάιιειε
επνρή ηηο κεηαθπηεχαλε ζην ακπέιη θαη αλάινγα κε ηελ πνξεία ηνπο αξγφηεξα
«κπνιηάδαλε». κσο ν ηξφπνο απηφο έρεη θηλδχλνπο, έρσ δεη ακπέιη θπηεκέλν
έηζη λα μεξαίλεηαη κφιηο έδσζε 2-3 θαιέο παξαγσγέο (ζηα 4-5 ρξφληα).
Θα αγνξάζσ ινηπφλ έηνηκα «ακεξηθάληθα, ππνθείκελα (θιήκαηα κε ξίδα)
κπνιηαζκέλα. Σν θαλνλίδσ, αθνχ ςάμσ ηελ αγνξά, απφ κήλεο πξηλ, ψζηε λα
είκαη έηνηκνο φηαλ έξζεη ν θαηξφο γηα ην θχηεκα.
Πξέπεη λα πξνεηνηκάζσ θαη ην ρσξάθη. Πξψηα – πξψηα κηα αλάιπζε ρψκαηνο
είλαη απαξαίηεηε. Κάλνληάο ηελ, βξίζθσ πεζκέλε ηελ νξγαληθή νπζία. Θα ηε
βειηηψζσ κε θνπξηά, πνπ είλαη θαιφ λα κείλεη ζην ρσξάθη θνληά έλα ρξφλν γηα
λα «ρσλέςεη» θαη λα αθνκνησζεί. Υξεηάδεηαη επίζεο θαη φξγσκα απφ ην
πξνεγνχκελν θαινθαίξη θαη πέξαζκα κε θαιιηεξγεηή αξγφηεξα γηα λα ηζηψζεη
ην ρσξάθη. ’ απηή ηε θάζε αθήλσ έλα δηάδξνκν 2,50-3κ. αθαιιηέξγεην γηα λα
πεξλάσ κε απηνθίλεην θαηά κήθνο ηνπ ρσξαθηνχ.
Δ επνρή ηνπ θπηέκαηνο είλαη – αλάινγα κε ηνλ θαηξφ – απφ αξρή Φιεβάξε κέρξη
ηα κέζα ηνπ Μάξηε. Καιφ είλαη λα έρσ θξνληίζεη πξηλ ην θχηεκα λα θξάμσ ην
ρσξάθη -ηη ην πεξάζακε «μέθξαγν ακπέιη»; - θαιά είλαη λα γίλεη απφ πξηλ απηή ε
δνπιεηά γηα λα κε δπζθνιεπηψ θαη λα κελ ηαιαηπσξήζσ ηα λεαξά θιήκαηα κε
ην πέξαζκα πιηθψλ θαη εξγαιείσλ. Τιηθά γηα θξάρηεο ππάξρνπλ πνιιά, απφ ηα
πην απιά θαη θπζηθά π.ρ. παιηνχξη (αγθαζσηφο ζάκλνο) πνπ έρσ δεη ζε παιηά
ακπέιηα, κέρξη ηζηκεληέληα, μχιηλα ή ζηδεξέληα παινχθηα θαη ζίηα ή κεηαιιηθφ
πιέγκα πνπ είλαη θαη ηα πην ζπλεζηζκέλα. Αηαιέγσ ζηδεξέληα παινχθηα θαη ζίηα
ζε ξνιφ ζαλ πην αλζεθηηθή θαη ζρεηηθά νηθνλνκηθή πεξίθξαμε.
Έθηαζε θηφιαο ν Φιεβάξεο.
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Έρσ ήδε ςσλίζεη ηα κπνιηαζκέλα θιήκαηα θαη ηα θπιάσ ζε δξνζεξφ κέξνο,
κέζα ζε ρψκα. Πεγαίλσ θαη ζεκαδεχσ κε ηελησκέλν ζρνηλί θαη θαιάκηα ηηο
«γξακκέο» θαη ηηο «ζεηξέο» πνπ ζα θπηέςσ. Αελ ζθνπεχσ λα θαιιηεξγήζσ
«γξακκηθά» δει. ζηεξηγκέλα ζε ζχξκα θαη απισκέλα ςειά ηα θιήκαηα, αιιά κε
ην παιηφ ζχζηεκα θιαδέκαηνο ην «ρακειφ θχπειιν» πνπ δελ είλαη ηφζν
«παξαγσγηθφ» θαη δε ρξεηάδεηαη πφηηζκα παξά κφλν ζηελ αξρή, φζν λα θηηάμεη
ξίδα ην ακπέιη θαη κεηά ζηαδηαθή κείσζε.
Βίλαη ζεκαληηθφ λα μέξσ πψο ζα θαιιηεξγήζσ γηαηί απ’ απηφ εμαξηάηαη ηη
απνζηάζεηο ζ’ αθήζσ αλάκεζα ζηα θιήκαηα. Με βάζε ηελ παξαπάλσ επηινγή
θαιιηέξγεηαο κπνξψ λ’ αθήζσ θαη’ ειάρηζην 1,50κ. αλάκεζα ζηηο γξακκέο θαη
ηηο ζεηξέο ησλ θιεκάησλ. Έρνληαο απφ πξηλ ζρεδηάζεη ην ρψξν πνπ είλαη
δηαζέζηκνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θιεκάησλ πνπ ζέισ, κπνξψ λα θπηέςσ κε
απφζηαζε 1,50κ θπηφ απφ θπηφ ζηηο γξακκέο θαη 1,75 ζηηο ζεηξέο ησλ
θιεκάησλ.
Ώθνχ ζεκαδέςσ ηε ζέζε ηνπ θάζε θιήκαηνο ήξζε ε ψξα λα θπηέςσ. Μπνξψ λα
ζθάςσ ιάθθνπο κε δηάκεηξν θαη βάζνο 0,50κ θαη θπηεχνληαο λα γεκίζσ ηνπο
ιάθθνπο κε ςηιφ ρψκα αλαθαηεκέλν κε θαινρσλεκέλε θνπξηά. Βίλαη ν πην θαιφο
ηξφπνο, αιιά έρεη έμνδα (κεξνθάκαηα) θαη είλαη ρξνλνβφξνο. Ο θαηξφο πηέδεη θαη
έρσ λα θπηέςσ 300 ηφζα θιήκαηα, ρψξηα ε πέηξα, έρσ κπφιηθε πέηξα πνπ κνπ
ζηφκσζε ηζαπηά θαη θηπάξηα κέρξη ηψξα.
Αηαιέγσ ηνλ γξεγνξφηεξν ηξφπν κε ηελ «αξίδα» - ζνπβιεξφ ζίδεξν κε ρεξνχιηα
γηα άλνηγκα κηθξήο βαζηάο ηξχπαο φζν λα ρσξάεη κε ζρεηηθή άλεζε ην θιήκα.
Ώλνίγσ ινηπφλ ηηο ηξχπεο ζην ζεκαδεκέλν κέξνο, θπηεχσ νδεγψληαο ηηο
ξηδνχιεο φζν γίλεηαη βαζχηεξα, ζπκπιεξψλσ ην θελφ κε ςηιφ ρψκα θαη πνηίδσ
ακέζσο ψζηε λα γεκίζεη θαιά –θαιά ε ηξχπα θαη λα κελ ππάξρνπλ θελά γχξσ
απφ ηε ξίδα. Παξαρψλσ ην θιήκα, θηηάρλνληαο έλα κηθξφ ινθάθη γχξσ ηνπ,
κέρξη ην ζεκείν πνπ ππάξρεη ην «κπφιη», θαη ζθάβσ γχξσ ιάθθν γηα ην πφηηζκα.
ε ηξία αββαηνθχξηαθα θαη κηα κηθξή βνήζεηα θχηεςα 312 θιήκαηα κ’ απηφλ
ηνλ ηξφπν. Έηνηκν ινηπφλ η’ ακπέιη;
Ώκ δε! Έγηλε κηα αξρή, θαιή αξρή δε ιέσ, φκσο νη δνπιεηέο ηνπ ακπειηνχ κφιηο
ηψξα αξρίδνπλ. Μαδί έξρεηαη ε ραξά λα βιέπεηο λα μεπεηάγνληαη ζε ιίγεο
βδνκάδεο ηα πξψηα θχιια θαη βιαζηαξάθηα αιιά θαη ε αγσλία κήπσο θάηη δελ
πάεη θαιά, κήπσο δελ πξνιάβεηο ην ξάληηζκα θαη ηα ρνξηάξηα γχξσ πνπ
ςειψλνπλ γξεγνξφηεξα απ’ ηα θιήκαηα. Ση ζα γίλεη κ’ φια απηά; Κάλνπκε ηηο
επηινγέο καο θαη πέθηνπκε ζηε δνπιεηά. Γηα λ’ απνθχγσ ηνπο θηλδχλνπο απφ
κχθεηεο θαη άιιεο αζζέλεηεο (σΎδην, πεξνλφζπνξνο) δηάιεμα ςεθαζκφ κε ζεητθφ
ραιθφ θαη αθνινχζσο ξάληηζκα κε βξέμηκν - ζεηάθη. Σξία ξαληίζκαηα –
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ζεηαθίζκαηα είλαη απνιχησο αλαγθαία πξφιεςε θαη ίζσο θάπνηα έθηαθηε
ηέηαξηε θνξά κεηά απφ μαθληθή κπφξα ην θαινθαίξη. Χο γλσζηφλ νη κχθεηεο
«ζξέθνληαη» απφ ηελ πγξαζία. ζν γηα ηα ρνξηάξηα πνπ κεγαιψλνπλ, έλα
ρνξηνθνπηηθφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Βπέιεμα λα θφβσ ην ρνξηάξη φζεο θνξέο
ρξεηαζηεί, πηζηεχνληαο φηη αθήλνληάο ην λα ζαπίδεη ζην ακπέιη ζα πινπηίζεη κε
ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κε νξγαληθή νπζία ην έδαθνο θαη ζηγά ζηγά ζα θάλεη
εδαθνθάιπςε πνπ ζπγθξαηεί ηελ πγξαζία ησλ βξνρψλ ρσξίο λ’ αθήλεη λα
μεπεηαρηνχλ πνιιά θαηλνχξηα αγξηφρνξηα. Ώθφκε φκσο θη απηά θαιά είλαη σο
έλα ζεκείν. ιν ην ρεηκψλα έθαγα ηα λνζηηκφηεξα «δνράξηα» απ’ ην ακπέιη
κνπ. ΐέβαηα ζε κεγάιεο θαη εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο πξνηηκάλε ην θξεδάξηζκα γηα
αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ θαη αθφκε ρεηξφηεξα ηα δηδαληνθηφλα.
Ώιιά απηά καθξηά απφ καο!
Σψξα πνπ γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο είκαη ζην δεχηεξν ρξφλν θαιιηέξγεηαο.
Νηψζσ φηη έρσ λα κάζσ πάξα πνιιά αθφκε θη ειπίδσ λα θαηαθέξλσ λα
βξίζθνκαη θνληά ζην ακπέιη κνπ ηελ ψξα πνπ κε ρξεηάδεηαη κε κεξάθη πάληα θαη
πξνζνρή γηα λα πξνιάβσ έγθαηξα θάζε αλαπνδηά.
Φέηνο θιάδεςα - αξρέο Μάξηε – θαη ζηήξημα κε μχιηλα παζζαιάθηα θαη θαιάκηα
309 θιήκαηα. πσο βιέπεηε έραζα ηξία απ’ ην θχηεκα θη σο εθεί λα’ λαη ην
θαθφ.
Υαίξνκαη λα βιέπσ ηα κηζά ζρεδφλ θιήκαηα λα θνπβαιάλε ζην κηθξφ αθφκε
θνξκάθη ηνπο 2-3 ηζακπάθηα ζηαθχιηα. Ξειάθθσζα, βιαζηνιφγεζα, ξάληηζα,
θνπξάζηεθα αιιά δνπιεχσ θαη ηξαγνπδάσ ή κνλνινγψ, κάιινλ είκαη
θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά «κεο ζη’ ακπέιη».
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Δ 6 Ο τρύγος
Σεο Σζνπθαιά Ράληαο
Μέλσ ζην Δξάθιεην θαη ην ρσξηφ ζην νπνίν κεγάισζα απέρεη 12 ρκ θαη ιέγεηαη
ΐνχηεο. πσο θαη ζηα γεηηνληθά ρσξηά (ζε κηα αξθεηά κεγάιε αθηίλα) έηζη θαη
ζην ρσξηφ κνπ ε θχξηα αζρνιία ησλ θαηνίθσλ είλαη ε γεσξγία θαη ζπγθεθξηκέλα
ηα ακπέιηα. Δ πνηθηιία πνπ θαιιηεξγνχκε είλαη ην ζνπιηαλί.
Δ θαιιηέξγεηά ηνπ μεθίλεζε ην 1922 κε ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ νη νπνίνη
επεηδή ήηαλ γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ έπαημαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ
εμέιημή ηνπ.
ηαλ ήκνπλ παηδί θαη έθεβε ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‘70 θαη ηνπ ‘80 ππήξρε δήηεζε
γηα ην πξντφλ θαη επίζεο θαιέο ηηκέο. Ώπηφ ζήκαηλε πνιιή θαη ζθιεξή δνπιεηά
γηα φινπο θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.
Ο ηξχγνο γηλφηαλ ηνλ Ώχγνπζην αιιά νη πξνεηνηκαζίεο άξρηδαλ έλα κήλα πξηλ.
Οη «νςηγηάδεο» ζηνπο νπνίνπο ζα θξεκνχζακε ηα ζηαθχιηα έπξεπε λα
θαζαξηζηνχλ πεξηκεηξηθά απφ ηα αγξηφρνξηα θαη λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ δεκηέο
ηνπο. Έπξεπε λα κπαιψζνπκε ηα ηξχπηα ηζνπβάιηα θαη λα πξνκεζεπηνχκε
θαηλνχξγηα γηα λα «ζαθηάζνπκε» (βάινπκε) ηε ζηαθίδα. Ώγνξάδακε ηζνπβάιηα
κε φζπξηα πνπ έπξεπε λα θαζαξηζηνχλ θαη λα είλαη έηνηκα γηα καγείξεκα ηηο
κέξεο ηνπ ηξχγνπ. Παίξλακε εξγάηεο απ’ ηα λφηηα κέξε ηνπ λεζηνχ νη νπνίνη
έκελαλ ζην ρσξηφ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηξχγνπ έηζη ν πιεζπζκφο ηνπ
ρσξηνχ απμάλνληαλ εθείλεο ηηο κέξεο. Τπήξρε δσληάληα, θίλεζε. Δ κέξα
μεθηλνχζε πνιχ λσξίο. ηηο 7 π.κ. βξηζθφκαζηαλ ζην ακπέιη. Οη πεξηζζφηεξνη
απ’ ηνπο εξγάηεο έθνβαλ ηα ζηαθχιηα ηα ηνπνζεηνχζαλ ζηα «ηζηγθάθηα»
(κεηαιιηθά θαιάζηα κε πνιιέο ηξχπεο). Σα «ηζηγθάθηα» ηα θφξησλαλ ζε
κνπιάξηα αιιά πνιχ ζπρλά ηα έβαδαλ νη ίδηνη νη εξγάηεο ζηνπο ψκνπο ηνπο. ηε
ζπλέρεηα ηα κεηέθεξαλ ζηνπο νςηγηάδεο Βθεί ηα έπαηξλε ν «αινπζηδηαζηήο» , ηα
βνπηνχζε ζε κηα κεγάιε ιάληδα κέζα ζηελ νπνία ππήξρε λεξφ, αινπζά (πνηάζα)
θαη ιάδη, ηα άθελε γηα 5΄ λα ζνπξψζνπλ, απφ εθεί ηα έπαηξλε ν «ηζηγθαδφξνο»
ηα κεηέθεξε ζηνλ νςηγηά φπνπ θαη ηα άπισλαλ νη απιψζηξεο.
Αελ κπνξνχζε θαλέλαο λα ζηακαηήζεη λα δνπιεχεη παξά κφλν γηα θνιαηζηφ ζηηο
10:00 πνπ πάληα ήηαλ θξέζθν ςσκί, θέηα, καχξεο ειηέο, αγγνχξη θαη ληνκάηα
θαη γηα κεζεκεξηαλφ θαηά ηηο 13:00. Ξεθνπξαδφκαζηε γηα 1-2 ψξεο ζηελ
επεξγεηηθή ζθηά ησλ δέληξσλ θη έπεηηα πάιη ζηνλ ήιην πνπ παξέκελε θαπηφο
αθφκα θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο.
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α λα ζπλέβαηλε φκσο θάηη καγηθφ, γηαηί ηνπο έβιεπα φινπο λα γεινχλ, λα
αζηεηεχνληαη, λα θιεξηάξνπλ νη λεφηεξνη, λα ζπδεηνχλ, λα ηξαγνπδνχλ θη έηζη ε
κέξα πεξλνχζε κε πνιχ θέθη.
Οη αλακλήζεηο εθείλσλ ησλ εκεξψλ είλαη πάληα επράξηζηεο.
Σα ζηαθχιηα παξέκελαλ πάλσ ζηνπο νςηγηάδεο γηα 15 κέξεο. Σφζν ρξεηαδφηαλ
γηα λα μεξαζνχλ θαη λα γίλνπλ ζηαθίδα. ηε ζπλέρεηα ηα θαηεβάδακε, ηα
θαζαξίδακε απφ ηηο «ηζακπνχξεο» (ηα ζθιεξά κέξε ηνπ ζηαθπιηνχ) θαη ε
ζηαθίδα φκνξθε θαη θαζαξή έκπαηλε ζηα ηζνπβάιηα θαη κεηαθεξφηαλ ζηηο
απνζήθεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ ρσξηνχ.
Απζηπρψο δελ κπνξψ λα ζαο κεηαθέξσ θάηη απφ ην άξσκα θαη ην ζπλαίζζεκα
εθείλσλ ησλ εκεξψλ, φπνηνο φκσο ην δήζεη ηνλ αθνινπζεί γηα κηα δσή, γη’ απηφ
ιππάκαη πνπ ην ζηαθχιη ζεσξείηαη πεζακέλν πξντφλ, ηνπιάρηζηνλ ζηα κέξε καο.
Σν ηξαγνχδη ηνπ ηξπγεηνχ
-Ώκπέιη κνπ, πιαηχθπιιν θαη θαινθιαδεκέλν,
Αέζε ζηαθχιηα θφθθηλα, λα κπσ λα ζε ηξπγήζσ,
Να θάκσ αζάλαην θξαζί, κνζθνβνιηά γηνκάην.
…………………………………………………
ζπνπ λα ’ξζεη κηαλ άλνημε, λα ’ξζεη έλα θαινθαίξη,
λα γχξεη απφ ηε καθξηλή ηελ μεληηηά ν θαιφο κνπ.
…………………………………………………
λα ηνλ θεξάζσ, ακπέιη κνπ, η’ αζάλαην θξαζί ζνπ,
ηεο μεληηηάο ηα βάζαλα λα παλ, λα ηα μεράζεη.
Κψζηαο Κξπζηάιιεο
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Δ 7 Ο Δομ Κιτώτης τημ εποτή της παγκοσμιοποίησης
Παλαγηψηεο εξέηεο
Σερληθφο ακπεινπξγίαο-νηλνινγίαο
Πέξπζη ςάρλνληαο γηα παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ακπειηνχ απεπζχλζεθα ζ’ έλα
θπηψξην. Ώθνινχζεζε ν παξαθάησ δηάινγνο κε ηνλ ππεχζπλν γεσπφλν γηα ην
ηκήκα ησλ ακπειηψλ:
-- Έρεηε «Φσθηαλφ», «Μαπξνχδη», «Γνπκηάηηθν» θαη «Πακίδη»;
-- Πνχ ηηο ζπκήζεθεο απηέο ηηο πνηθηιίεο;
--Έρεη γεκίζεη ε Βιιάδα Cabernet Sauvignon θαη Merlot θαη νη ληφπηεο πνηθηιίεο
ράλνληαη
--Σψξα έρνπκε παγθνζκηνπνίεζε!!!
Έηζη θαη εγψ δελ πήξα ηίπνηα θαη αλαδήηεζα αιινχ ηηο ληφπηεο πνηθηιίεο καο,
ηηο αξραίεο Θξαθηθέο πνηθηιίεο πνπ κ’ ελδηαθέξνπλ.
Γηαηί ζέισ λα δηαηεξεζνχλ νη παξαδνζηαθέο καο πνηθηιίεο ακπέινπ;
Πξψηα απ’ φια ιφγσ ηεο ηζηνξίαο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ην «Λεκληφ» ην
αλαθέξεη ν Ώξηζηνηέιεο σο «Λεκλία άκπεινο».
Έπεηηα γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα. Οη ειιεληθέο πνηθηιίεο ακπέινπ ππνινγίδνληαη ζε
πάλσ απφ 600! Σφζεο πνιιέο πνηθηιίεο, ηφζεο δηαθνξεηηθά αξψκαηα, ηφζεο
δηαθνξεηηθέο γεχζεηο, έλαο αθάληαζηνο πινχηνο. ηε αληνξίλε ην Ώζχξηηθν,
πνπ είλαη ηνπηθή πνηθηιία, αληέρεη ζηε θπιινμήξα θαη δε ρξεηάδεηαη λα
εκβνιηαζηεί κε ακεξηθάληθν ππνθείκελν.
Σέινο, γηαηί νη νηλφθηινη ζ’ φινλ ηνλ θφζκν έρνπλ βαξεζεί ηηο γαιιηθέο πνηθηιίεο
θαη ςάρλνπλ θξαζηά απφ ηνπηθέο πνηθηιίεο. ηηο Δ.Π.Ώ ζπγθεθξηκέλα έρνπλ
αλαθαιχςεη ην Ξηλφκαπξν Νάνπζαο (κηα απφ ηηο θαιχηεξεο εξπζξέο πνηθηιίεο
ζηνλ θφζκν), ην Ώζχξηηθν αληνξίλεο, ε ιεπθή Μαιαγνπδηά, ην ιεπθφ
Μνζρνθίιεξν Μαληηλείαο θαη ην θφθθηλν Ώγησξγήηηθν Νεκέαο.
Να δνχκε πφηε ζα ηηο αλαθαιχςνπκε εκείο…

94

Πειίηη Καηά Σφπνπο Ώγξνθηήκαηα www.peliti.gr
Σεχρνο 9ν επηέκβξηνο 2009-2010

«Καη ζάκαηηο είλαη λφζηηκα;
Άιινηε … κε έπληγαλ νη κπξνπδηέο. Ώξψκαηα φισλ ησλ εηδψλ. ΐέβαηα, ηέηνηα
επνρή, ην πξψην ήηαλ ην άξσκα ηνπ ζηαθπιηνχ.
Σψξα, είλαη ζα λα ηξηγπξλάσ ζε βνπβφ ηνπίν, πψο λα ην πσ, ληψζσ κνλαμηά.
Αελ μέξσ ηη γίλεηαη κε ζαο, κα εγψ κπνξεί λα κε ζπκάκαη ηη έθαγα ρηεο,
αιιά ζπκάκαη ηα πάληα απ’ ηα κηθξάηα κνπ».
Υξφλεο Μίζζηνο
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Δ 8 Ο κσρ Μιτάλης και το αμπέλι τοσ
πλέληεπμε ηνπ θ. Μηράιε Καζζηαλνχ απφ ην Πεξαρψξη ηεο Εζάθεο ζηνλ
Ώληψλε Παπαιεμαλδξή.
Σνλ θπξ-Μηράιε θαη ηελ θπξά Υξπζάλζε ηνπο είρα πξσηνζπλαληήζεη ζηε Μνλή
Σηκίνπ Πξνδξφκνπ ζηελ Ώλαηνιή ζε κηα πξνεγνχκελε γηνξηή αληαιιαγήο
ληφπησλ πνηθηιηψλ.
Ήηαλ ζπλέρεηα ηξηγπξηζκέλνη απφ θίινπο πνπ ξσηνχζαλ θαη ξσηνχζαλ…
Αε ζέιεζα λα ηνπο βαξχλσ θαη κε δηθέο κνπ εξσηήζεηο, άιισζηε έηξεραλ θαη νη
δνπιεηέο ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε γηνξηή…
κσο λα πνπ ήξζε ε ψξα θαη ησλ δηθψλ κνπ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ην ακπέιη.
Μ’ αθνξκή ην αθηέξσκα ζηα «Καηά ηφπνπο…» ξψηεζα, έκαζα θαη ηα γξάθσ
γηα θάζε ελδηαθεξφκελν θαη θάζε «λφκηκε» ρξήζε.
Μφλν πνπ κε ηνλ θπξ-Μηράιε κηα εξψηεζε θάλεηο θαη δπν ηνπιάρηζηνλ-ζνπ
πξνθχπηνπλ…
Οη γλψζεηο ηνπ θαίλνληαη αζηείξεπηεο θαη ε δηάζεζε ηνπ, ν δσληαλφο ηνπ ιφγνο,
ζε ππνρξεψλνπλ θαη ζε θάλνπλ λα ζέιεηο λα ηνλ γλσξίζεηο θαη λα κηιήζεηο απφ
θνληά.
ηα ηειεθσληθά καο ξαληεβνχ (πνπ θιείζακε γχξσ ζηηο 9 ην βξάδπ κε ηελ ηφζν
θαινκίιεηε θπξία Υξπζάλζε) πξνζπάζεζα λα θξαηήζσ θαη λα ζαο κεηαθέξσ ην
απφζηαγκα φζσλ είπακε, πξνο γλψζηλ….
Βξ: Κχξηε Μηράιε, κπνξείηε λα καο πεξηγξάςεηε ηνλ εηήζην θχθιν ησλ
εξγαζηψλ ζην ακπέιη;
Ώπ: ΐέβαηα. Οη εξγαζίεο ηνπ ακπειηνχ μεθηλάλε ην ρεηκψλα. Γελάξεο, Φιεβάξεο
θαη Μάξηεο είλαη νη κήλεο πνπ κπνξεί θαλείο λα θιαδέςεη θαη λα πξνεηνηκάζεη
ην ακπέιη, αθφκε είλαη ν θαηξφο γηα λα θπηεπηνχλ ηα θαηλνχξγηα θιήκαηα. πσο
ιέκε «Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κελ «μεηάδεηο»….
Βξ: Γηαηί ην ιέκε απηφ;
Ώπ: Γηα λα θιαδέςνπκε πξέπεη ην θεγγάξη λα είλαη ζηε ράζε ηνπ, ηφηε νη ρπκνί
φισλ ησλ θπηψλ, φρη κφλν ηνπ ακπειηνχ, θαηεβαίλνπλ, ράλνληαη θαηά θάπνην
ηξφπν θη απηνί.
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Βξ: Βίλαη ζεκαληηθφ απηφ θαη γηα πνην ιφγν;
Ώπ: ηαλ ην θπηφ πνπ θιαδεχνπκε έρεη πνιινχο ρπκνχο- πνιιή πγξαζία - ηφηε
ην θιάδεκα ζα ηνπ δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα. Ώλ ην θιαδέςνπκε ζε ηέηνηεο
ζπλζήθεο ην ακπέιη, θη άιια δέληξα θαη θπηά, «θνπθψλεη» θαη έρεη θίλδπλν γηα
αξξψζηηεο αξγφηεξα. Σν θξχν ηνπ Γελάξε δελ αθήλεη ηνπο ρπκνχο λ’ απιψζνπλ
ζην θπηφ θαη ην θιάδεκα ηφηε είλαη αζθαιέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ηνλ Ώχγνπζην
αιιά γηα ηνλ αληίζεην ιφγν. Δ δέζηε αθήλεη ηα θπηά ζηεγλά θαη κπνξνχλ ηφηε
λα γίλνπλ κηθξήο θιίκαθαο θιαδέκαηα, κπνξνχκε ηφηε λα θφςνπκε ηα
«ιαίκαξγα» λεαξά βιαζηάξηα.
Βξ: Γλσξίδσ φηη έρεηε πνιιέο πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ, πνιιά δηαθνξεηηθά
θιήκαηα. Με ηνλ ίδην ηξφπν θιαδεχνληαη φια;
Ώπ: Έρσ γχξσ ζηηο 30 πνηθηιίεο πνπ φιεο είλαη ληφπηεο, ηηο βξήθα απφ ηνλ
παηέξα κνπ θη απ’ ηνλ παππνχ κνπ αθφκε∙ θάπνηα θιήκαηα είλαη πάλσ απφ 100
ρξφλσλ. Σα θξαζνζηάθπια κνπ είλαη θπξίσο ην ξνδέ «Θηαθφ» θαη ε
«Μαπξνδάθλε». Σν πξψην θιαδεχεηαη ην ρεηκψλα θάπσο ειεχζεξα, ΓελάξεΦιεβάξε. κσο ε «Μαπξνδάθλε» ζέιεη πξνζεθηηθφηεξν θιάδεκα θάπσο αξγά –
γχξσ ζηηο 20 ηνπ Μάξηε – κφιηο αξρίζεη λα κπνπκπνπθηάδεη. Χζηφζν
θιαδεχνληαο ζε «ρακειφ θχπειιν» θη φρη φπσο είλαη ηα θαηλνχξγηα «γξακκηθά»
ζπζηήκαηα - κε ζηήξημε ζε ζχξκαηα- αθνινπζνχληαη νη ίδηνη γεληθνί θαλφλεο
ζην θιάδεκα. Ώπφ θεληξηθφ θνχηζνπξν ηνπ θιήκαηνο, ην «θνχξβνπιν»,
αθήλνπκε 2-3 βέξγεο πνπ ηηο θιαδεχνπκε ζηα 2-3 κάηηα ην πνιχ. ην πιάη
αθήλνπκε θαη 2 αθφκε «κάηηα», εθεδξηθά, κήπσο θάηη δελ πάεη θαιά κε ηα
θεληξηθά. Σα «κάηηα» πνπ είλαη θνληά ζηνλ «θνχξβνπιν» είλαη «αθάξπηζηα», δε
δίλνπλ ζηαθχιηα.
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Βξ: Σειεηψλνληαο ην θιάδεκα, πνηα εξγαζία αθνινπζεί;
Ώπ: Ώθνινπζεί ην ζθάςηκν ηνπ ακπειηνχ είηε κε θξέδα είηε κε «μηλάξη» θη
αξγφηεξα, πξνο ην ηέινο ΜαΎνπ, ην μαλαπέξαζκα κε θξέδα ή ζθάιηζκα γηα
ίζησκα θαη θαζάξηζκα απφ αγξηφρνξηα. Σν ζθάςηκν είλαη απαξαίηεην φπσο θαη
ην «μειάθθσκα» -ζθάςηκν γχξσ απφ ηε ξίδα ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ην
θιήκα λα ζπγθξαηήζεη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν λεξφ ηηο δξνζεξέο επνρέο-.
Μηιάκε βέβαηα γηα ακπέιηα «μεξηθά» πνπ δελ ρξεηάδνληαη πφηηζκα ην θαινθαίξη.
Βξ: Μεηά ην θιάδεκα, ην ζθάςηκν- ίζησκα ή θαη αλάκεζα ζ’ απηέο ηηο δνπιεηέο
δελ πξέπεη λα πάξνπκε κέηξα γηα πξνζηαζία απφ αζζέλεηεο, κχθεηεο , θ.η.ι.;
Ώπ: Γη’ απηφ ην ζθνπφ έρνπκε ηα ξαληίζκαηα θαη ηα ζεηαθίζκαηα. Μ’ απηή ηε
ζεηξά θαη φρη αλάπνδα! θνπφο ηνπο είλαη ε πξνζηαζία απφ ηνλ πεξνλφζπνξν
θαη ηελ «αζεηαθηά».
Βξ: Αειαδή;
Ώπ: «Ώζεηαθίεο» ιέκε ηηο πξνζβνιέο απφ κχθεηεο.
Βξ: Πφηε μεθηλάηε ηα ξαληίζκαηα;
Ώπ: Σν πξψην ξάληηζκα γίλεηαη φηαλ ηα θαηλνχξηα βιαζηάξηα θηάλνπλ ηνπο 1520 πφληνπο.
Βξ: Με ηη ξαληίδεηε;
Ώπ: Με γαιαδφπεηξα αλαθαηεκέλε κε αζβέζηε ή κε ζεητθφ ραιθφ γίλνληαη ηα
ξαληίζκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα κε ζεηάθη (ζε ζθφλε) ζεηαθίδνπκε. Ώθνινπζεί
δεχηεξν ξάληηζκα. Θεηάθηζκα κφιηο αλνίμνπλ ηα ηζακπηά πξηλ ηελ αλζνθνξία.
Σέινο ε ίδηα δηαδηθαζία γίλεηαη γηα ηξίηε θνξά φηαλ ζρεκαηηζηνχλ νη ξψγεο ζε
κέγεζνο κηθξφηεξν ηνπ κπηδειηνχ.
Βξ: Αε ρξεηάδεηαη αλάκεζα λα γίλεη βιαζηνιφγεκα ή θνξθνιφγεκα;
Ώπ: Βκείο εδψ δελ θφβνπκε θνξθέο, αθήλνπκε ην ακπέιη λ’ αλαπηπρζεί φπσο
ζέιεη, θη απηφ γηαηί καο ρξεηάδεηαη φιν ην θχιισκα γηα ζθηά ην θαινθαίξη.
Ώθαηξνχκε ηα παξαπαλίζηα βιαζηαξάθηα θαη ηα «παηφθπιια» ηα θάησ – θάησ
θχιια κέρξη ηα ηζακπηά ψζηε λα ζηαθχιηα λα κέλνπλ ζηνλ αέξα, λα αεξίδνληαη
θαη λα κελ θξαηάλε πγξαζία, πνπ ζεκαίλεη ζαπίζκαηα θαη αξξψζηηεο. Σέηνηα
επνρή - Ενχλε κήλα- «παζζαιψλνπκε», βάδνπκε ζηεξίγκαηα θαη δέλνπκε ςειά
ηα απισκέλα βιαζηάξηα, έηζη πνπ ηα ζηαθχιηα λα κελ αθνπκπάλε ζην ρψκα θαη
λα βξίζθνληαη ζηε ζθηά πνπ απιψλνπλ απφ πάλσ ηνπο ηα θαηλνχξηα βιαζηάξηα
ζαλ νκπξέια.
Βξ: Κξαηάηε ζην θιήκα φια ηα ηζακπηά πνπ έρεη «δέζεη» ή ηα αξαηψλεηε;
Ώπ: Ώθήλνπκε ζην θιήκα φια ηα ηζακπηά, γεληθά ην αθήλνπκε λα καο δψζεη φηη
απηφ ζέιεη.
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Βξ: Εζρχεη ην ίδην θαη γηα ην λεαξφ ακπέιη πνπ ίζσο δελ κπνξεί λα ζξέςεη φια ηα
ηζακπηά πνπ έρεη βγάιεη;
Ώπ: Ά, εδψ ηζρχεη ην «θάζε ηφπνο θαη δαθφλη, θάζε καραιάο θαη ηάμε»..
Βξ: Πνπ πάεη λα πεη;
Ώπ: Πα’ λα πεη φηη ζε θάζε ηφπν έρνπκε κηθξέο ή κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηε
λννηξνπία θαη ζηηο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο. Πνιιέο είλαη πξνζαξκνζκέλεο θαιά
ζηνλ θάζε ηφπν, αλάινγα κε ην θιίκα θαη ηα ρψκαηα….
Βξ: Γηα θαηλνχξγην ακπέιη ηη ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε;
Ώπ: Γηα ηα θαηλνχξγηα θιήκαηα ρξεηάδεηαη βαζχ ζθάςηκν σο 0,50κ θαη θχηεκα
Γελάξε-Φιεβάξε. Βδψ θπηεχνπκε θιεκαηζίδεο πνπ έρνπκε δηαιέμεη απφ ην
θιάδεκα. Ώλνίγνπκε ιάθθν σο 1,30κ. κάθξνο 0,20-0,30κ. πιάηνο, βάζνο σο
0,50κ. θαη παξαρψλνπκε ηηο βέξγεο κε ρψκα αλαθαηεκέλν κε θνπξηά γηα λ’
απιψζνπλ ξίδα.
ηαλ ηηο κεηαθπηεχνπκε ζην ακπέιη αθήλνπκε 2-3 «κάηηα» πάλσ απφ ην ρψκα.
Γηα ηξία ρξφληα ην ρεηκψλα κέρξη λσξίο ηελ άλνημε θάλνπκε «μειάθθσκα».
Ώλνίγνπκε ηηο γνχβεο σο 0,20κ βάζνο γχξσ απφ ην βιαζηφ θαη θφβνπκε ηηο
επηθαλεηαθέο ξίδεο ψζηε λα κε ξηδνβνιήζεη επηθαλεηαθά ην θπηφ, λα πάεη ε ξίδα
ηνπ ζε βάζνο θαη λα αληέρεη ην θαινθαίξη ρσξίο λεξφ.
Ο άιινο ηξφπνο είλαη κε «θαηαβνιάδεο». Παξαρψλνπκε έλα αλαπηπγκέλν
βιαζηάξη ζηε γε, ξίρλνπκε θη εδψ θαιφ ρψκα θαη ην αθήλνπκε λα ξηδνβνιήζεη.
Σνλ επφκελν ρξφλν ην θφβνπκε απφ ην κεηξηθφ θπηφ θη έηζη έρνπκε έλα
θαηλνχξην θιήκα.
Βξ: Μνπ θαίλεηαη φηη ήξζε ε ψξα λα πνχκε γηα ηνλ ηξχγν θαη ην θξαζί. Πφηε
είλαη θαηξφο λα ηξπγήζνπκε;
Ώπ: Βδψ έρνπκε κεγάιεο δηαθνξέο απφ ηφπν ζε ηφπν θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο
παίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν. Πεξηκέλνπκε βέβαηα λα γιπθάλνπλ ηα
ζηαθχιηα θαη απηφ ην θξίλσ εκπεηξηθά, «κε ην κάηη» φπσο ιέκε, ζπάληα ζα βάισ
θακηά ξψγα ζην ζηφκα απ’ απηέο πνπ θαίλνληαη αγίλσηεο γηα δνθηκή……
Βξ: Καη ν θαηξφο; Ση γίλεηαη κε ηηο βξνρέο;
Ώπ: Γη’ απηφ ιέκε «ζέξνο, ηξχγνο, πφιεκνο», γηαηί πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη απφ
πξηλ θη φζν πεξηζζφηεξνη ηφζν θαιχηεξα, λα ηξέμνπκε λα πξνιάβνπκε ηνλ
θαηξφ.
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Βξ: Ώκέζσο βάδεηε ηα ζηαθχιηα ζηελ θάδε θαη ηα παηάηε;
Ώπ: Βκείο έρνπκε ζηαζεξφ κέξνο γηα ην πάηεκα ην «ιελφ» πνπ είλαη ρηηζηφο θαη
κε θάλνπια ζην θάησ κέξνο γηα λα παίξλνπκε ην δνπκί θαη βέβαηα παηάκε ηα
ζηαθχιηα κε ηα πφδηα. κσο απηφ δελ γίλεηαη ακέζσο κεηά ηνλ ηξχγν. Πξψηα
ξίρλνπκε ηα ζηαθχιηα ζην ιελφ θαη η’ αθήλνπκε 3-4 κέξεο. Σφηε «ηξαβάκε»,
βγάδνπκε ην «απφζηαγκα», ην κνχζην δει. πνπ έρεη βγεη πξηλ ην πάηεκα θαη
πνπ είλαη πνιχ δπλαηφο, έρεη πνιιά δάραξα θαη γη’ απηφ ηνλ θάλνπκε πεηηκέδη ή
μίδη. Ώλαινγηθά ππνινγίδνπκε φηη θάζε βαξέια ησλ 64 θηιψλ ζα καο δψζεη 8
θηιά «απφζηαγκα». Ώθνινπζεί ην πάηεκα θη αθνχ πάξνπκε ην κνχζην,
θαζαξίδνπκε ην ιελφ θαη ζηχβνπκε φηη απφκεηλε κε ηηο «ηζηπνπξηέο» ή
«ηξφθνια». Σν ηειεπηαίν απηφ δνπκί ην θξαηάκε ρσξηζηά γηαηί δελ έρεη πνιιά
δάραξα θαη «βξάδεη» γξήγνξα.
ε ιίγε κέξεο ηειεηψλεη ε δχκσζε, γίλεηαη έλα ειαθξχ θξαζί πνπ κπνξνχκε λα
ην πηνχκε πξηλ γίλνπλ η’ άιια θξαζηά θαη ην ιέκε «ιάγθεξν».
Βξ: Βίλαη κεγάιε ηζηνξία ην θαιφ θξαζί. Χζηφζν ηη ζα ’πξεπε λα πξνζέμεη
θαλείο πεξηζζφηεξν ψζηε λα κε ρξεηαζηεί λα θαηαθχγεη ζηε «βνήζεηα» ρεκηθψλ;
Ώπ: Πέξα απ’ φηη πεξηγξάςακε παξαπάλσ, δπν πξάγκαηα είλαη πνιχ
ζεκαληηθά: θαζαξηφηεηα παληνχ φπνπ γίλνληαη νη δνπιεηέο ηνπ θξαζηνχ- απ’ ην
ακπέιη σο ην βαξέιη- θαη πξνζνρή ζηα κεηαιιηθά ζθεχε θαη εξγαιεία∙ ν
κνχζηνο θαη ην θξαζί θαιφ είλαη λα κελ έρνπλ θακηά επαθή κε κέηαιιν.
Βξ: Φπζηθά δελ σξηκάδνπλ ηαπηφρξνλα φιεο νη πνηθηιίεο, άιιεο είλαη πξψηκεο
θαη άιιεο φςηκεο θη εζείο έρεηε πνιιέο. Θέιεηε λα καο ηηο αλαθέξεηε καδί κε
θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο;
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Σελ απάληεζε ηνπ θπξ-Μηράιε ζα ηελ παξαζέζνπκε κε θάπνηα κνξθή πίλαθα,
ψζηε λα δηαβάδεηαη επθνιφηεξα κε βάζε ηελ θαηαλνκή ζε ιεπθέο-ξνδέ θαη
θφθθηλεο πνηθηιίεο ζηαθπιηψλ.
Λεπθά-ξνδέ
1. «Θηαθφ», θξαζνζηάθπιν κε ιεπθφ αξσκαηηθφ ζηαθχιη. Βίλαη
«θνληνθιάδη» , ζέιεη θνληφ θιάδεκα.
2. «Κνπθάθη» θξαζνζηάθπιν κε θνληφ κίζρν.
3. «Γνπιίλα» ρσξίο θαζφινπ κίζρν, ζέιεη πξνζνρή ζηνλ ηξχγν γηαηί
αγθαιηάδεη ην βιαζηάξη.
4. «ηαθηδνζηάθπιν»
5. «Ξηλνπνδηά» εχγεζην, θάλεη θαη επηηξαπέδην, κε αξθεηά μηλά (φπσο
καξηπξεί ην φλνκα) πνπ ρξεηάδνληαη ζην θξαζί αλαθαηεκέλα κε άιια
ζηαθχιηα.
6. «Ώκπγδάιη» έρεη μερσξηζηή σξαία «ζέληζα» -ιεπηφ άξσκα.
7. «νπιηαλίλα» ε γλσζηή ζηαθίδα.
8. «Ληαλνξφη» κε ςηιή ξφγα, φπσο ιέεη ην φλνκα ηνπ.
9. «Κξεηηθφ» ηξαγαλά ζηαθχιηα θαη κνηάδεη πνιχ κε ην «Θηαθφ» αιιά έρεη
δηαθνξεηηθή γεχζε.
10. «Λεπθφ μπξίρη» δίλεη κεγάιν θαξπφ θαη κεγάιν ηζακπί.
11. «Λεπθφ κνζράην» επηηξαπέδην θπξίσο κε κεγάιε ξψγα.
12. «Ώεηνλχρη» ραξαθηεξηζηηθή ξψγα (θάπσο κπηεξή), επηηξαπέδην θπξίσο
13. «Κνγηφ ληε γάιν» επηηξαπέδην.
14. «Ρνδαθί» επηηξαπέδην, γίλεηαη θαη ζηαθίδα γηαηί δελ έρεη θνπθνχηζηα.
15. «Φξάνπια» έρεη κεγάιε ξψγα, πξψηκε θαη ρξψκα θξάνπιαο.
16. «Ρνδαθί θξάνπια» ζπλδπαζκφο απφ ηηο πξνεγνχκελεο πνηθηιίεο.
17. «Φξάνπια φςηκε»
18. «ηδεξίηεο» φςηκε ιεπθή πνηθηιία ηξαγαλφ κε έληνλν θίηξηλν ρξψκα
«απγνπιάην»
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Κφθθηλεο πνηθηιίεο
19. «Μαπξνδάθλε» «Ώνπηέληηθν» πνηθηιία ηεο Εζάθεο, απ’ εδψ ηελ πήξαλε
ζε άιια κέξε. Κάλεη δηραισηφ ηζακπί.
20. «Υνληξνκαπξνδάθλε» κεγαιχηεξν ηζακπί θαη πεξηζζφηεξα ζηαθχιηα.
21. «Μπνπκπνχιεο» θάλεη κηθξή ξψγα ρσξίο θνπθνχηζη θαη δίλεη πνιιά
ζηαθχιηα.
22. «Μαχξνο ξνδίηεο» έρεη κεγάιε ξψγα θαη θάλεη γηα επηηξαπέδην.
23. «Κφθθηλνο (ξνδέ) ξνδίηεο» δηαδεδνκέλε πνηθηιία κε θαηαγσγή απφ ηελ
Πεινπφλλεζν , πην ςηιή – αλνηρηφρξσκε ξψγα.
24. «Μαπξνχδη» θνχξν θφθθηλν ζηαθχιη κε ππθλή ςηιή ξψγα.
25. «Κνξπζηάλν» θπξίσο επηηξαπέδην ζηαθχιη πνπ απιψλεη ζε «πεξγνπιηέο»
θιεκαηαξηέο.
26. «Κνηζηιίλα» πξψηκν επηηξαπέδην.
27. «Πεηξνθφξηζν» φςηκν επηηξαπέδην, θξαηάεη ηα ζηαθχιηα ηνπ σο ην
Φιεβάξε.
28. «Μαχξν κνζράην» γλσζηή, δηαδεδνκέλε πνηθηιία, κε κεγάιν ηζακπί θαη
ξψγα.
29. «ΐνζθνπνχια» θέξλεη πξνο ην ξνδέ.
30. «Βθηάθπιν» έρεη ηελ ηδηνηππία, απφ θεη θαη ην φλνκα, λα αλζίδεη εθηά
θνξέο, δελ θξαηάεη βέβαηα φινπο ηνπο θαξπνχο. Ώλάινγα θαη ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο σξηκάδεη, ζηαθχιηα σο ην ρεηκψλα.
31. «θπινπλίρηεο» ξνδέ πνηθηιία κε ρνληξή ξψγα πνπ σξηκάδνληαο
καπξίδεη. Έρεη ρνληξή θινχδα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρνληξή ξψγα
«πλίγεη» ηα ζθπιηά πνπ ζα πάλε λα ην θάλε, εμ νπ θαη ην φλνκα.
χληνκν βηνγξαθηθφ: ν θπξ-Μηράιεο δεη ζην Πεξαρψξη ηεο Εζάθεο, είλαη 75
ρξνλψλ ζήκεξα, παληξεκέλνο εδψ θαη 50 ρξφληα κε ηελ θαιή ηνπ θπξία
Υξπζάλζε θη έρεη 4 παηδηά θαη 8 εγγφληα.
Σνλ θπξ-Μηράιε ηνλ γλψξηζα ην 2001 θάλνληαο σηνζηφπ γηα αλαδήηεζε
θαιιηεξγεηψλ ληφπησλ πνηθηιηψλ. Ώπφ ηφηε ζπλδεζήθακε ζηελά. Μαδί κε ηελ
γπλαίθα ηνπ, ηελ θπξα-Υξπζάλζε, είλαη έλαο απφ ηνπο θάξνπο ηνπ Πειίηη, γη’
απηφ θαη εκείο ηνπο αθηεξψλνπκε σο ειάρηζηε αλαγλψξηζε ηεο αγάπεο καο απηφ
ην ηεχρνο. Να είζηε γεξνί θαη αγαπεκέλνη φπσο ζαο γλσξίζακε!
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Δ. 9 ΟΠΑΠ Σαμτορίμης και Santo wines
Νίθνο ΐαξβαξήγνο
Οηλνιφγνο SANTO WINES
Σν λεζί αληνξίλε ή Θήξα βξίζθεηαη ζην λνηηφηεξν άθξν ηνπ Ώηγαίνπ
πειάγνπο, ζην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Κπθιάδσλ. Ώπέρεη απφ ηνλ Πεηξαηά
128 λαπηηθά κίιηα θαη 63 λαπηηθά κίιηα απφ ηελ Κξήηε. Δ έθηαζε ηεο είλαη 73
ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα.
Δ αληνξίλε ζα παξέκελε αθαλήο θαη άζεκε, φπσο ηφζα άιια λεζηά, αλ ε
θχζε δελ ηελ πξνίθηδε κε ηα ηφζν ζπάληα θαη παξάδνμα εθαηζηεηαθά θαηλφκελα.
Σν εθαίζηεην είλαη ε ζπκθνξά κα θαη ε επινγία ηεο αληνξίλεο. πκθνξά γηαηί
ην λεζί άιινηε ήηαλ ζηξνγγπιφ θαη είρε ην φλνκα «ηξνγγχιε», θαηάθπην απφ
ειαηψλεο. 3.500 ρξφληα πξηλ, κηα ηξνκαθηηθή έθξεμε βχζηζε ην κεγαιχηεξν
κέξνο ηνπ λεζηνχ ζρεκαηίδνληαο ηελ ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο «Καιληέξα».
, ηη απέκεηλε ρσξίζηεθε ζε ηξία θνκκάηηα θαη απνηέιεζε έλα κηζνθέγγαξν, ηε
ζεκεξηλή αληνξίλε, ηε Θεξαζηά θαη ην Ώζπξνλήζη. Ώλάκεζα ζηα ηξία απηά
λεζηά , ην εθαίζηεην ζηαδηαθά δεκηνχξγεζε θαηλνχξγηα λεζάθηα, ηελ Παιηά θαη
ηε Νέα Κακέλε (φπνπ θαη ν θξαηήξαο), θαη άιια κηθξφηεξα. ιν ηεο ην έδαθνο
είλαη γέλλεκα ηνπ εθαηζηείνπ, γη’ απηφ θαη ηα πξντφληα ηεο έρνπλ εμαηξεηηθή
λνζηηκηά, ην θξαζί, ηα ληνκαηάθηα, ε θάβα, ηα ιηγνζηά ιαραληθά θαη ρνξηαξηθά.
Ώπηή είλαη ε αληαπφδνζε γηα ηηο ζπκθνξέο πνπ ππέθεξε.
Ξερσξηζηή ζέζε ζηα πξντφληα ηεο αληνξίλεο θαηέρεη ην θξαζί ηεο.
Ώληρλεχνληαο ηελ νηλνπνηεηηθή παξάδνζε ηεο αληνξίλεο, ηαμηδεχνπκε πίζσ
ζην ρξφλν… ζηελ ηξίηε ρηιηεηία π.Υ.. ηηο αλαζθαθέο ηνπ Ώθξσηεξίνπ,
επξήκαηα φπσο θάξβνπλα απφ μχια ακπέινπ θαη ηζακπηά απφ ζηαθχιηα σο
δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζηελ αγγεηνγξαθία ηεο επνρήο, καξηπξνχλ φηη ε
ακπεινθαιιηέξγεηα ήηαλ κηα απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ.
Δ παγθφζκηα κνλαδηθφηεηα ηνπ αληνξηληνχ ακπειψλα νθείιεηαη ζην
ηδηφκνξθν νηθνζχζηεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο αιιεπάιιειεο εθξήμεηο ηνπ
εθαηζηείνπ θαη ηε ιάβα πνπ έθαςε ηηο πέηξεο θαη κεηέβαιε ην ρψκα ζε έλα
πνξψδεο έδαθνο, πινχζην ζε ζηάρηε, θίζζεξε θαη ειαθξφπεηξα, κε κνλαδηθή
φςε.
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Σν λεζί είλαη εμαηξεηηθά μεξφ θαη ζηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ
φηαλ σξηκάδνπλ ηα ζηαθχιηα, νη ζεξκνθξαζίεο κέζα ζηελ εκέξα είλαη πνιχ
πςειέο. Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο, ηηο αλάγθεο
ησλ θπηψλ ζε λεξφ αλαθνπθίδνπλ νη νκίριεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ
εμάηκηζε ηεο ζάιαζζαο θαη ζθεπάδνπλ ην λεζί, αλεβαίλνληαο απφ ηελ θαιληέξα.
Παξάιιεια φκσο ην λεζί καζηηγψλεηαη αλειέεηα θαη απφ ηνπο βφξεηνπο
αλέκνπο, ηα κειηέκηα, πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζπζζψξεπζε πγξαζίαο πάλσ ζηα
ζηαθχιηα κέζα ζηελ εκέξα. Σε λχρηα φκσο, φηαλ πέθηνπλ νη ζεξκνθξαζίεο θαη
νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο γίλνληαη ζρεηηθά πγξέο, ην εθαηζηεηνγελέο έδαθνο
ηνπ λεζηνχ απνξξνθά ηελ πγξαζία θη έηζη ηξέθνληαη ηα ακπέιηα.
ηηο πεξηνρέο πνπ ε θιίζε ηνπ εδάθνπο είλαη απφηνκε, νη αληνξηληνί έρνπλ
θαηαζθεπάζεη ηηο πεξίθεκεο ΠΒΓΟΤΛΒ – έρνπλ δειαδή δηακνξθψζεη ην
έδαθνο ζε επίπεδα ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη λα πεξηνξίδεηαη ε
απψιεηα λεξνχ.
αλ απνηέιεζκα απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ ζπλδπαζκνχ θιίκαηνο θαη εδάθνπο, ηα
ζηαθχιηα ηεο αληνξίλεο σξηκάδνπλ γξήγνξα θαη δηαηεξνχλ ηελ νμχηεηά ηνπο.
πσο θαζεηί άιιν ζηελ αλεκνδαξκέλε αληνξίλε, έηζη θαη ηα ακπέιηα ηα ίδηα
είλαη ηδηφκνξθα. Σα θιήκαηα είλαη αξαηνθπηεκέλα, ρακειά ζην έδαθνο.
Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηα ζηαθχιηα απφ ην κέλνο ησλ ζαξσηηθψλ
αλέκσλ πνπ καζηίδνπλ ηνλ ρεηκψλα ην λεζί, νη αληνξηληνί θιαδεχνπλ ηα
ακπέιηα κε έλαλ ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παίξλνπλ ην ζρήκα ζηεθαληνχ θαη ηα
ζηαθχιηα λα κεγαιψλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο.
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πλήζσο δελ ζεκεηψλνληαη
ζνβαξέο πξνζβνιέο απφ
έληνκα θαη αζζέλεηεο. Δ
κφλε
επέκβαζε
θπηνπξνζηαζίαο είλαη 1- 2
πξνιεπηηθά ζεηαθίζκαηα
ηελ Άλνημε.
Ο αληνξηληφο ακπειψλαο
είλαη ν πην γεξαηφο ζηνλ
Βιιαδηθφ ρψξν. Μεξηθά
ακπέιηα κπνξεί λα είλαη
θαη 300 ρξφλσλ. Σα
πξέκλα ηνπ ακπειψλα
είλαη απηφξηδα θαη δελ είλαη εκβνιηαζκέλα
ζε ακεξηθαληθά ππνθείκελα
ακπέινπ. Κη απηφ γηαηί ε θπιινμήξα, ην ελνριεηηθφ έληνκν πνπ ζπλερίδεη λα
θαηαζηξέθεη ηνλ ακπειψλα ηεο πθειίνπ, δελ έθηαζε πνηέ εδψ. Βπηπρψο ην
εθαηζηεηνγελέο έδαθνο ηνπ λεζηνχ δελ ηελ επλνεί.
Να ινηπφλ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ θηηάρλνπλ έλα κνλαδηθφ ζηνλ θφζκν
κηθξνθιίκα, πνπ ζπληειεί ζηελ πιήξε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ θαη ηνπο
ραξίδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε πςειή δξνζηζηηθή νμχηεηα θαη ν
πςειφο αιθννιηθφο ηίηινο.
Δ ακπεινπξγηθή δψλε ΟΠΏΠ ΏΝΣΟΡΕΝΔ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην 1971 θαη
πεξηιακβάλεη ηα λεζηά Θήξα θαη Θεξαζία. Δ έθηαζε ηνπ ακπειψλα απηνχ είλαη
πεξίπνπ 13.000 ζηξέκκαηα. Οη πνηθηιίεο ηεο δψλεο απηήο είλαη ηξεηο ιεπθέο εθ
ησλ νπνίσλ θπξηφηεξε είλαη ην Ώζχξηηθν πνπ θαηαιακβάλεη ην 75% πεξίπνπ ησλ
ακπειψλσλ. Σν Ώζήξη θαη ην Ώεδάλη θαηαιακβάλνπλ ζρεδφλ ηζφπνζα ην 15%.
πλνηλνπνηνχκελεο κε ην Ώζχξηηθν ραξίδνπλ ζηνπο νίλνπο αξψκαηα ινπινπδηψλ
θαη θξνχησλ.
ε πνζνζηφ 10% θαιιηεξγείηαη θαη ε εξπζξή πνηθηιία Μαληειαξηά.
Αηάζπαξηεο ζηνλ ακπειψλα ππάξρνπλ πεξίπνπ 50 πνηθηιίεο ιεπθέο θαη εξπζξέο.
Οη πεξηζζφηεξεο είλαη ζπάληεο γεγελείο θαη θηλδπλεχνπλ λα ραζνχλ.
εκαληηθφηεξεο είλαη ην Μαπξνηξάγαλν θαη ην ΐνπδφκαην, πνπ δίλνπλ ηδηαίηεξα
θξαζηά βαζηάο παιαίσζεο.
Δ Έλσζε πλεηαηξηζκψλ Θεξατθψλ Πξντφλησλ - SantoWines - ηδξχζεθε ην
1947 πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ
παξαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο αληνξίλεο. Βίλαη ν κεγαιχηεξνο
παξαγσγφο νίλσλ ζην λεζί θαη κεηξά ζήκεξα εγγεγξακκέλα κέιε ηεο ην 100%
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ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγσγψλ, απφ ηα νπνία ηα 1000 είλαη ελεξγά. Δ έδξα ηεο
Santo Wines - ην νηλνπνηείν θαη ηα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο- βξίζθεηαη ζηελ
αληνξίλε, ζην παξαδνζηαθφ ρσξηφ Πχξγνο. Βπίζεο ιεηηνπξγεί ππνθαηάζηεκα
ζηελ Ώζήλα.
Δ Santo Wines αληαπνθξηλφκελε ζηηο απαηηήζεηο ηεο εγρψξηαο θαη ηεο δηεζλνχο
αγνξάο εθζπγρξνλίδεηαη θαη ραξάδεη λέα ζηξαηεγηθή. Δ θαηαζθεπή λένπ
νηλνπνηείνπ, νη επελδχζεηο ζε λέα
κεραλήκαηα θαη ην εμεηδηθεπκέλν
επηζηεκνληθφ
αλζξψπηλν
δπλακηθφ
ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλάπηπμή ηεο θαη ηελ
επηηπρεκέλε πνξεία ηεο εληφο θαη εθηφο
Βιιάδαο.
Σν Σκήκα Παξαγσγήο Οίλσλ ηεο Santo
Wines σο θχξην κέιεκα έρεη ηελ ζπλερή
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ
νίλσλ κε ζεβαζκφ ζηελ 3500 εηψλ
νηλνπνηεηηθή παξάδνζε ηνπ λεζηνχ. Οη
νίλνη ΟΠΏΠ ηεο SantoWines ηπγράλνπλ
δηεζλνχο
αλαγλψξηζεο
θαη
έρνπλ
επαλεηιεκκέλα βξαβεπηεί ζε δηεζλείο
δηαγσληζκνχο νίλνπ.
Έξεπλα θαη Ώλάπηπμε
Ο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο SantoWines ηελ θαζηζηά πάληνηε
επαηζζεηνπνηεκέλε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παξαγσγνί
αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηνπ λεζηνχ.
Δ SantoWines κεξηκλά γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ
πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ζα εληζρχζνπλ
ηνπο αγξφηεο.
Σν Σκήκα Έξεπλαο θαη Ώλάπηπμεο ηεο Santo Wines, έρεη δεκηνπξγήζεη κηα
ηξάπεδα γνληδηαθνχ πιηθνχ ησλ γεγελψλ πνηθηιηψλ ηνπ λεζηνχ γηα λα δηαζψζεη
ηνπο γεγελείο ηχπνπο ζηαθπιηνχ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην λεζί. Πνιιέο απ’
απηέο ηηο αξραίεο πνηθηιίεο δελ θαιιηεξγνχληαη πηα, γη’ απηφ είλαη θαη ηφζν
πνιχηηκε ε δηάζσζή ηνπο κέζα ζην ρξφλν.
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Σα θξαζηά πνπ παξάγεη ν ζπλεηαηξηζκφο:
ΏΝΣΟΡΕΝΔ ΏΤΡΣΕΚΟ
ΟΕΝΟ ΛΒΤΚΟ ΞΔΡΟ
ΏΝΣΟΡΕΝΔ ΏΤΡΣΕΚΟ RESERVE
ΟΕΝΟ ΛΒΤΚΟ ΞΔΡΟ
ΏΝΣΟΡΕΝΔ ΝΤΥΣΒΡΕ
ΟΕΝΟ ΟΝΟΜΏΕΏ ΠΡΟΒΛΒΤΒΧ ΏΝΣΟΡΕΝΔ ΏΝΧΣΒΡΏ
ΠΟΕΟΣΔΣΟ
ΏΝΣΟΡΕΝΔ ΝΤΥΣΒΡΕ RESERVE
Σν Νπθηέξη νλνκάζηεθε έηζη γηαηί νη ακπεινθαιιηεξγεηέο ηξπγνχλ ηα ζηαθχιηα
ην πξσί θαη ηα επεμεξγάδνληαη απζεκεξφλ. Βπνκέλσο παηνχλ ηα ζηαθχιηα κέρξη
αξγά ην βξάδπ (θάλνπλ δειαδή «λπρηέξη») θαη ε φιε ηνπο θαηεξγαζία γηλφηαλ
ηε λχθηα φπνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ρακειφηεξεο. Οη ππφζθαθεο «θάλαβεο» κε
ηα κειεηεκέλα παξαζπξάθηα ηνπο δεκηνπξγνχλ ηα θαηάιιεια λπθηεξηλά
ξεχκαηα πνπ απαηηεί ε δχκσζε.
ΚΏΜΒΝΔ – ΟΕΝΟ ΒΡΤΘΡΟ ΞΔΡΟ
ΣΟΠΕΚΟ ΏΕΓΏΕΟΠΒΛΏΓΕΣΕΚΟ
ΜΏΤΡΟΣΡΏΓΏΝΟ ΟΕΝΟ ΒΡΤΘΡΟ ΞΔΡΟ
ΣΟΠΕΚΟ ΏΕΓΏΕΟΠΒΛΏΓΕΣΕΚΟ
ΐΟΤΑΟΜΏΣΟ ΟΕΝΟ ΒΡΤΘΡΟ ΞΔΡΟ
ΣΟΠΕΚΟ ΏΕΓΏΕΟΠΒΛΏΓΕΣΕΚΟ
ΏΝΣΟΡΕΝΔ VINSANTO ΟΕΝΟ ΦΤΕΚΧ ΓΛΤΚΟ
Εδηαίηεξε ζέζε ζηα θξαζηά ηεο αληνξίλεο θαηέρεη ην πεξίθεκν γιπθφ
«Vinsanto». Λίγα θξαζηά έρνπλ δηαηεξεζεί ζηελ ίδηα κνξθή ζήκεξα ζε ζρέζε κε
ηελ κνξθή θαη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο ζηνπο αξραίνπο ειιεληθνχο ρξφλνπο.
Με ηελ γιπθηά γεχζε ζην ζηφκα ν Δζίνδνο έγξαθε ηνλ 7ν αηψλα π.Υ. «Άπισζε
ηα ζηαθχιηα δέθα κεξφλπρηα ζηνλ ήιην θαη πέληε ζηε ζθηά» πξνδίδνληαο ηελ
αξραία ζπληαγή ηεο νηλνπνίεζεο ηνπο. Ο νίλνο Vinsanto έξρεηαη λα καο
γιπθάλεη κε ηελ ίδηα απηή γεχζε ησλ νίλσλ «πάζζν», ησλ ζπκπνζίσλ ηνπ
Πιάησλνο θαη ηνπ σθξάηε πνπ έπηλαλ ζηελ αξρή σο άθξαην νίλν.
Οη Βλεηνί θαηαθηεηέο ηνπ λεζηνχ ηνλ 12ν αηψλα αλαβάπηηζαλ ηνλ νίλν απηφ
απνδίδνληαο κε ιαηηληθνχο φξνπο ηελ έθθξαζε "νίλνο ηεο αληνξίλεο" (vino di
Santorini), σο vino santo θαη ζηε ζπλέρεηα Vinsanto (vin-νίλνο ηεο santo107
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αληνξίλεο). Με ην φλνκα απηφ ν Vinsanto ηαμίδεςε ζηα ιηκάληα ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Ρσζίαο, ηεο Σεξγέζηεο, ηεο Ώγθφλαο, ηεο ΐελεηίαο. Σν
πεξίθεκν απηφ γιπθφ θξαζί πνπ εθδειψλεη ηε κνλαδηθφηεηα ηεο αληνξίλεο,
ζπκπιήξσλε ηηο γεπζηηθέο παλδαηζίεο ησλ αξρφλησλ ηνπ Μεζαίσλα θαη
απνηεινχζε γηα πνιινχο αηψλεο ηε "ζεία κεηάιεςε" ζε φια ηα δηζθνπφηεξα ηεο
Οξζφδνμεο εθθιεζίαο Παζψλ ησλ Ρσζηψλ.
Πξψηε αλαθνξά ηνπ φξνπ Vinsanto έρνπκε ην έηνο 1729, φηαλ ζε επηζηνιή
ηνπο πξνο ηνλ Καζνιηθφ Βπίζθνπν ηνπ λεζηνχ, θαξαβνθχξεδεο γξάθνπλ φηη έλα
πεηξαηηθφ θαξάβη θνχξζεςε δπν ζαληνξηληά θαΎθηα θαη πήξαλ δέθα βαξέιεο
θξαζί θαη πέληε βαξέιεο Vinsanto.
Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ επηιέγνληαη θαιά σξηκαζκέλα ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο
Ώζχξηηθν θαη Ώεδάλη. ηε ζπλέρεηα γηα 7 κε 10 εκέξεο αθνινπζεί ε πεξίνδνο
ηνπ ιηαζίκαηνο θάησ απφ ηνλ δεζηφ απγνπζηηάηηθν ήιην. Ώθνινπζεί πξνζεθηηθφ
ζπάζηκν θαη πίεζε ησλ ζηαθπιηψλ θαη μεθηλά ε αξγή δχκσζε πνπ ειέγρεηαη
θαζεκεξηλά. Λφγσ ηεο κεγάιεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζάθραξα, ε δχκσζε ζηακαηά
πξφσξα θαη δίλεη έλα θπζηθψο γιπθφ θξαζί ρσξίο πξνζζήθε αιθνφιεο.
ηελ ζπλέρεηα ην θξαζί σξηκάδεη ζε δξχηλα βαξέιηα γηα ηνπιάρηζηνλ 24 κήλεο.
Ο ρξφλνο, κεηιίρηνο επεξγέηεο ηνπ Vinsanto, ηνπ πξνζζέηεη αλεθηίκεηε αμία
αξσκάησλ θαη γεχζεο θαζψο αλαπαχεηαη γαιήληα ζηηο ζθνηεηλέο θάβεο ησλ
λεζηψλ.
Έλα πνηήξη Vinsanto είλαη ην ζεζαχξηζκα ησλ ρπκψλ καο νιφθιεξεο
ακπειηάο, φπσο ιέλε νη ληφπηνη, ιφγσ ηεο κηθξήο απφδνζεο ησλ ακπειηψλ αιιά
θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ιηαζίκαηνο πνπ ζπκππθλψλεη ηα ζηαθχιηα. Δ επίδξαζε
ηνπ ήιηνπ πξνζδίδεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζ’ απηφλ νθείιεηαη θαηά έλα
κέξνο ε πνιππινθφηεηα ηνπ Vinsanto.
Σν ρξψκα ηνπ κνλαδηθνχ απηνχ θξαζηνχ ζηελ αξρή είλαη πνξηνθαινθίηξηλν κε
ρξπζαθί αληαχγεηεο θαη ζπκίδεη έληνλα ην ρξψκα ηνπ ειηνβαζηιέκαηνο απφ ηελ
Οία. ζν πεξλνχλ ηα ρξφληα φκσο ζην βαξέιη, νη αληαχγεηεο γίλνληαη θαθέ. Έλα
Vinsanto βαζηάο παιαίσζεο παίξλεη βαζχ ζθνχξν ρξψκα πνπ μεγειά πνιινχο
γηα ηελ πνηθηιηαθή ηνπ ζχλζεζε, ραξαθηεξίδνληάο ην ζαλ εξπζξφ νίλν.
Σν άξσκά ηνπ πξσηφγλσξν, είλαη έληνλν θαη πνιχπινθν, κε πξσηεχνληα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο παιαίσζεο, ησλ κπαραξηθψλ, ηνπ κειηνχ θαη ηεο ζηαθίδαο
ελψ δεπηεξεπφλησο ζπλνδεχνπλ ιεκνλαλζή.
Δ γιπθηά γεχζε είλαη θακηά θνξά έληνλε πνπ φκσο ηζνξξνπείηαη επηηπρψο κε
ηελ νμχηεηα ηεο πνηθηιίαο. Έλα θξαζί ζηξνγγπιφ, βεινχδηλν, πινχζην, πνπ
πξνζπαζεί λα μεγειάζεη ηε γιψζζα κεηαμχ κειηνχ θαη ιεκνληνχ. Δ γεχζε ηνπ
είλαη ηδηαίηεξα καθξηά θαη αξσκαηηθή.
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εξβίξεηαη θξχν ζηνπο 10ν C. Πίλεηαη επράξηζηα ζαλ απεξηηίθ, κπνξεί φκσο
θάιιηζηα λα ζπλνδεχζεη δπλαηά ηπξηά αιιά θαη ην επηδφξπηφ ζαο.
Βπίζεο εμαθνινπζεί λα είλαη ν νίλνο ηεο Θείαο Βπραξηζηίαο θαη ηνπ κπζηεξίνπ
ηνπ Γάκνπ.
SANTORINI VINSANTO 4
4 ΒΣΧΝ ΠΏΛΏΕΧΔ
SANTORINI VINSANTO 8
8 ΒΣΧΝ ΠΏΛΏΕΧΔ
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Δ.10 Οίμος και Χριστιαμισμός
«Οἴλος εὐθραίλεη θαρδία ὰλζρώποσ», Ώγία Γξαθή (Φαικ. ξγ΄15)
ηελ Καηλή Αηαζήθε, ζην γάκν ηεο Καλά, φηαλ ε Παλαγία ιέεη ζην Υξηζηφ
«νἴλνο νὐθ ἔρνπζη», εθείλνο κεηαηξέπεη ην λεξφ ζε θξαζί,, «ηὸ ὓδσξ νἴλνο
γεγελεκέλνλ».
ην ηειεπηαίν δείπλν ηνπ Υξηζηνχ κε ηνπο καζεηέο ηνπ ιίγν πξηλ απφ ηε
ζχιιεςε ηνπ, ζηνλ Μπζηηθφ Αείπλν, ν νίλνο θαζαγηάζηεθε απφ ηνλ Κχξην. Ώπηφ
ήηαλ ε αξρή ηνπ Μπζηεξίνπ ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο. Ο νίλνο καδί κε ηνλ άξην
είλαη ηα δχν βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο Λεηηνπξγίαο ηεο Μεηάιεςεο, ηα
νπνία πξνζθέξνληαη ζηνπο πηζηνχο σο ην ψκα θαη Ώίκα ηνπ Κπξίνπ. Σν θξαζί
είλαη ην κέζνλ ηεο αηψληαο ζσηεξίαο θαη ιχηξσζεο ηνπ αλζξψπνπ δηά ηεο Θείαο
Κνηλσλίαο:
«Καὶ ιαβψλ ηὸ πνηήξηνλ θαὶ εὐραξηζηήζαο ἔδσθε αὐηνχο ιέγσλ, πίεηε ἐμ αὐηνῦ
πάληεο, ηνῦην γὰξ ἐζηί ηὸ αἷκα κνπ ηὸ θαηλῆο δηαζήθεο ηὸ πεξί πνιιῶλ
ἐθρπλφκελνλ εὶο ἄθεζηλ ὰκαξηηῶλ».
Ο νίλνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο ιεηηνπξγηθέο ρξήζεηο. πσο ζην κπζηήξην
ηεο Θείαο Βπραξηζηίαο, αλακεκηγκέλνο κε λεξφ θαη κεηαβαιιφκελνο ζε αίκα
Υξηζηνχ. Γη’ απηφ αλέθαζελ πξνηηκάηαη ν εξπζξφο νίλνο, γηα λα πξνζνκνηάδεη
ζην αίκα Κπξίνπ. Λίγν πξηλ απφ ηε Μεηάιεςε, γίλεηαη «αλάκεημηο θαη δένληνο
χδαηνο ζην θαζαγηαζκέλν πνηήξηνλ, ην νπνίν ζπκβνιίδεη φρη κφλν ην δνλ θαη
ζεξκφλ αίκα ηνπ Κπξίνπ, αιιά θαη ηελ δψζαλ θαη ζεξκήλ πίζηε ησλ
θνηλσλνχλησλ». Βμάιινπ ν νίλνο ζπκβνιίδεη ηνλ Υξηζηφ, θαηά ηνλ Κππξηαλφ,
θαη ην χδσξ ηνπο πηζηνχο, θαηά άιινπο ην αίκα θαη χδσξ πνπ έξξεπζαλ απφ ηελ
πιεγείζα πιεπξά ηνπ Εεζνχ πάλσ ζην ηαπξφ. Βπίζεο κε ηνλ νίλν
θαζαξηδφκαζηε απφ ηελ ακαξηία, ελψ κε ην χδσξ απαιιαζφκαζηε απφ ηελ
ηηκσξία, ζχκθσλα κε ηνλ Εεξψλπκν. Ο νίλνο, ηέινο, ρξεζηκνπνηείηαη ζηα
εγθαίληα ησλ λαψλ, πξνο «θάζαξζε» ηεο Ώγίαο Σξαπέδαο.
Σελ εκέξα ηεο Μεηακνξθψζεσο ηνπ σηήξνο (6 Ώπγνχζηνπ) ζηηο εθθιεζίεο
κνηξάδνπλ έλα ηζακπί ζηαθχιη.
Πεγή: Παλαγηψηεο Φνπξλάξεο «Κξαζί», Βθδφζεηο Σνπκπήο.
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Δ.11 Ο Άγιος Τρύυφμας, ο προστάτης τφμ αμπελοσργώμ
Ο Άγηνο Σξχθσλαο έρεη θαζηεξσζεί σο ν Άγηνο πξνζηάηεο ησλ ακπεινπξγψλ,
παξνπζηάδεηαη κάιηζηα ζηηο λεφηεξεο αγηνγξαθίεο λα θξαηά θιαδεπηήξη. Σελ
πξψηε Φεβξνπαξίνπ νη ακπεινπξγνί ηεο ΐ. Βιιάδαο ηηκνχλ ηνλ Άγην κε πιήζνο
εζηκηθψλ πξαθηηθψλ θαη γηνξηψλ. Ο Άγηνο απηφο ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηφο θαη
ζεβαζηφο ζηηο ακπεινπξγηθέο δψλεο ηεο Μαθεδνλίαο ησλ Βιιήλσλ ηεο
Ώλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, ηεο Ώλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ Πφληνπ κεηά ην
1924,θάηη πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ ελίζρπζε ηεο ιαηξείαο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε
ησλ ζρεηηθψλ εζίκσλ θάζε ρξφλν. ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο αθφκε
θαη ζήκεξα ε κλήκε ηνπ Ώγίνπ Σξχθσλα γηνξηάδεηαη κε κεγάιε επηζεκφηεηα
θαη ιακπξφηεηα. ηε Γνπκέληζζα ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ γίλεηαη ην θνπξκπάλη, πνπ
πεξηιακβάλεη ηε ζπζία ελφο αξζεληθνχ κνζραξηνχ. Ο παπάο επινγεί ην θξέαο ην
νπνίν κνηξάδεηαη ζε φιε ηελ θνηλφηεηα, ε νπνία ην θαηαλαιψλεη ζπλνδεία
άθζνλνπ θξαζηνχ. Παξαιιαγή ηνπ ίδηνπ εζίκνπ ζπλαληνχκε ζηνλ Σξίινθν θαη
ζηε ηελήκαρν, θνληά ζηε Νάνπζα.
Πεγή: Παλαγηψηεο Φνπξλάξεο «Κξαζί», Βθδφζεηο Σνπκπήο.
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Δ.12 Το κρασί
Λατθφ παξακχζη

Ή

ηαλ έλαο πάππνο θαη κηα κπάκπσ. Μηα κέξα, εθεί πνπ πήγαηλαλ ζην
ρσξάθη, βξήθαλ ζην δξφκν κηα πεληάξα. Μηα πεληάξα εθείλα ηα
ρξφληα ήηαλ πνιχο παξάο. Πάελεο ζην παδάξη, έπαηξλεο φ,ηη ζνπ
ρξεηάδνληαλ θαη πεξίζζεπαλ θηφιαο.
- Χρ, σρ, σρ! είπελ ν πάππνο. Θα πάκε ζην παδάξη, κπάκπσ, θαη ζα
πάξνπκε απ’ φια ηα θαιά!
- Βκ, ζα λα ‘ρνπκε θαη ‘κεηο θάλα ηπρεξφ, είπελ ε κπάκπσ.
Ήξζε ην άββαην θαη πήγαλ ζην παδάξη ν πάππνο θαη ε κπάκπσ.
ηε ζηξάηα πνπ πήγαηλαλ, απφζηαζελ ν πάππνο, θη έθαηζε λα μαπνζηάζεη.
Πεξλνχζαλ ν θφζκνο θαη ηνπο θαιεκεξλνχζαλ. Λέεη ε κπάκπσ:
- ήθσ δφιηε πάππν, κπνχρηηζα λα καδψλσ θαιεκέξεο.
Πήγαλ ζην παδάξη θαη ιέεη ν πάππνο:
- Ξέξεηο ηη ιέσ κπάκπσ; Να πάξνπκε ιίγν θξηάο. Πφζνλ θαηξφ έρνπκε
λα θάκε θξηάο…
Καη ηξάβεμαλ θαηά ην ραζαπηφ.
- Βίλαη θαιφ ην θξηάο; Ρψηεζε ην ραζάπε ν πάππνο.
- Καιφ ιέεη; α ινπθνχκη, είπε ν ραζάπεο.
Σξαβάεη ν πάππνο ηε κπάκπσ παξαπέξα θαη ηεο ιέεη:
- Ώληί λα πάξνπκε θξηάο, κπάκπσ, δελ παίξλνπκε ινπθνχκη θαιχηεξα;
- Καιά ιεο, πάππν, είπελ ε κπάκπσ. Λνπθνχκη λα πάξνπκε.
Καη πήγαλ λα πάξνπλε ινπθνχκη. Ρψηεζαλ:
- Βίλαη θαιά ηα ινπθνχκηα ζνπ ξε παηδί;
- Καιά ζα καζηίρα είλαη, είπελ ν ινπθνπκάο.
- Αελ παίξλνπκε καζηίρα, κπάκπσ; είπελ ν πάππνο.
Καη ηξάβεμαλ θαηά ην καζηηρά.
- Βίλαη θαιή ε καζηίρα ζνπ;
- Καιή ζαλ ην κέιη, είπελ ν καζηηράο.
Λέεη ε κπάκπσ ζηνλ πάππν:
- Ξέξεηο ηη ιέσ πάππν; Να κελ πάξνπκε καζηίρα, λα πάξνπκε κέιη.
- Καιά ιεο, κπάκπσ, είπελ ν πάππνο. Μέιη λα πάξνπκε.
Σν κέιη ηξψγεηαη θαη δίρσο δφληηα.
- Βίλαη θαιφ ην κέιη; ξψηεζε ε κπάκπσ ηνλ άλζξσπν πνπ ην πνπινχζε.
- Καιφ ζα δάραξε, είπε ν κειάο.
- Ώιήζεηα, κπάκπσ, δελ παίξλνπκε δάραξε; είπελ ν πάππνο.
Δ κπάκπσ δελ ηνπ ράιαζε ην ραηίξη ηνπ πάππνπ, θαη πήγαλ λ’ αγνξάζνπλ δάραξε.
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Ρψηεζε ν πάππνο ηνλ κπαθάιε:
- Βίλαη θαιή ε δάραξε;
- Καιή, είπε ν κπαθάιεο, γιπθηά θαη άζπξε ζαλ ην γάια.
- Αελ πεγαίλνπκε λα πάξνπκε γάια, λα θθηάζνπκε κηα παπάξα λα θάκε;
είπελ ε κπάκπσ.
Καη ηξάβεμαλ θαηά ην γαιαηά. Σνλ ξψηεζαλ:
- Βίλαη θαιφ θαη παρχ ην γάια ζνπ;
- Καιφ θαη παρχ ζα βνχηπξν, ηνπο ιέεη ν γαιαηάο.
- Σφηε θαιχηεξα λα πάξνπκε βνχηπξν, είπαλ θη νη δπν.
Μπξνζηά ν πάππνο, θνληά ε κπάκπσ, πήγαλ θαη βξήθαλε ην βιάρν πνπ
πνπινχζε βνχηπξν.
- Έρεηο θαιφ βνχηπξν; ηνλ ξψηεζαλ.
- Αε γίλεηαη θαιχηεξν, είπελ ν βιάρνο. Καζαξφ θαη θίηξηλν ζα ιάδη.
- Αελ παίξλνκε ιάδη, κπάκπσ; είπελ ν πάππνο.
Καη ηξάβεμαλ θαηά ην ιαδά.
- Βίλαη θαιφ ην ιάδη;
- Καιφ είλαη, ηνπο είπελ ν ιαδάο. Ξάζηεξν θαη θαζαξφ ζαλ ην θξαζί.
Σν ‘ζειελ ν πάππνο ην θξαζί. Κη ε κπάκπσ ην ‘ηζνπδε θη απηή. Κνηηάρηεθαλ
ζηα κάηηα θαη, ρσξίο λα πνχλε ιφγν, ηξάβεμαλ ίζηα ζηελ ηαβέξλα.
Έθαηζαλ μεπαησκέλνη απφ ηελ θνχξαζε θαη ξψηεζαλ ηνλ ηαβεξληάξε:
- Βίλαη θαιφ ην θξαζί;
- Καιφ ζαλ θξαζί, ηνπο είπελ. Ανθηκάζηε θαη ζα ηδείηε.
Καη ηνπο έδσζε έλα πνηήξη λα ην δνθηκάζνπλ. Σν δνθίκαζαλ θαη ηνπο άξεζε.
- Ση ιεο πάππν, είπελ ε κπάκπσ, δελ θαζφκαζηε λα πηνχκε αθφκα ιίγν;
- Καη δελ θαζφκαζηε; είπελ ν πάππνο.
Έθαηζαλ, ήπηαλ, μαλαήπηαλ, θαη ην ‘θθηαζαλ ην θεθάιη. Λέεη ε κπάκπσ:
- ήθσ, δφιηε πάππν. Έηζη πνπ γηλήθακε, δελ είκαζηε γηα η’ εδψ.
- Καιά, κσξ’ κπάκπσ, ζα θχγνπκε, είπελ ν πάππνο. Μα μέξεηο ηη ιέσ;
Αελ πξέπεη λα θχγνπκε, πξηλ πηνχκε απφ αθφκα έλα ζηελ πγεία απηνπλνχ
πνχραζε ηελ πεληάξα.
Δ κπάκπσ πάιη δελ ηνπ ράιαζε ην ραηίξη ηνπ πάππνπ. Ήπηαλ απφ αθφκα έλα,
πιήξσζαλ, πήξαλ θαη ξέζηα ‘πν ηελ πεληάξα θη έθπγαλ γηνκάηνη θέθη.
Έθπγαλ, θη έκαζαλ θη έλα πξάκα πνπ, γέξνη απηνί, δελ ην ‘μεξαλ.
Πσο ην θξαζί είλαη ην κφλν πξάκα πνπ δελ νκνηάδεη κε ηίπνηα άιιν.
Α. Μαθεδνλία
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Δ.13. Σταυσλοθεραπεία
Με ηνλ φξν ζηαθπινζεξαπεία, ελλννχκε ηελ απνθιεηζηηθή κνλνθαγία κε
ζηαθχιηα, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηνλ
επηδησθφκελν ζθνπφ ηνπ θαζελφο, πνπ επηζπκεί λα ηελ θάλεη.
Με ην θείκελν απηφ, ζα ήζεια λα απνηππψζσ ηηο εκπεηξίεο ησλ ηξηάληα
ρξφλσλ (30) ζηαθπινζεξαπείαο κνπ, ψζηε λα κπνξέζσ λα βνεζήζσ ηνπο
ζπλαλζξψπνπο κνπ, πνπ ππνθέξνπλ θαη δελ γλσξίδνπλ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε
ηεο ζηαθπινζεξαπείαο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ.
Ώξρηθά, ζα ήζεια λα θάλσ κηα αλαθνξά ζην ιφγν γηα ηνλ νπνίν έθαλα
ζηαθπινζεξαπεία. Ήκνπλα κφιηο ηξηάληα εηψλ θαη αληηκεηψπηδα έλα ζσξφ
πξνβιήκαηα πγείαο. Βίρα ελνριήζεηο ζην ζηνκάρη(γαζηξίηηδα), ζην θπθινθνξηθφ
κε πίεζε 9,5-13,5, απρεληθφ, αυπλίεο, δπζθνηιηφηεηα, αηκνξξνΎδεο θαη άιια.
Απζηπρψο ε θαηάζηαζε κε ηελ επίζεκε ηαηξηθή θαη κε ηα θάξκαθα γηλφηαλ
νινέλα θαη ρεηξφηεξε, κε απνηέιεζκα λα ππνθέξσ θαη λα αξρίζσ πιένλ λα
αλεζπρψ. Έηζη, αλαγθάζηεθα λα εξεπλήζσ ηελ αηηία ηνπ θαθνχ θαη αλέιαβα
κφλνο κνπ λα ςάμσ ηνλ ηξφπν γηα λα ζεξαπεπηψ.
Δ έξεπλα απηή κε νδήγεζε ζε αλζξψπνπο, νη νπνίνη θάλνληαο
ζηαθπινζεξαπεία θαηάθεξαλ λα ζεξαπεπζνχλ απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο πνπ
αληηκεηψπηδαλ. Έςαμα θαη βξήθα ρξήζηκα βηβιία θπζηνζεξαπεπηψλ (Πέηξνπ
Διία, αββίδε άββα, Μπέληδακηλ), ηα νπνία κειέηεζα θαη ηειηθά εθάξκνζα.
Ώπνθάζηζα ινηπφλ, ην επηέκβξην ηνπ 1979, λα θάλσ ηελ πξψηε κνπ
ζηαθπινζεξαπεία γηα δεθαπέληε(15) εκέξεο. Ήκνπλα ηφηε, 90 θηιά θαη κε έλα
ζσξφ πξνβιήκαηα. Μεηά απφ δεθαπέληε εκέξεο κνλνδίαηηαο κε ζηαθχιηα (ρσξίο
θάξκαθα θαη ιηπάζκαηα) θαη αθνχ έραζα δψδεθα θηιά ηνμηθά, έθπγαλ απφ πάλσ
κνπ φινη νη πφλνη θαη μαλάλησζα. Έηζη ινηπφλ απφ ηφηε θαη κέρξη ζήκεξα, θάζε
ρξφλν, απφ ηα κέζα επηεκβξίνπ, έσο ηα κέζα Οθησβξίνπ, θάλσ
ζηαθπινζεξαπεία κε βηνινγηθά ζηαθχιηα γηα δηάζηεκα 25 έσο 32 εκέξεο. Σν
απνηέιεζκα είλαη πσο κέρξη ζήκεξα δελ αξξψζηεζα απφ θάηη ζνβαξφ, ελψ
εξγάδνκαη πάξα πνιχ ρεηξσλαθηηθά ρσξίο λα έρσ φκσο θάπνηα θαθηά
ζπλήζεηα(μελχρηηα, θάπληζκα, πνηά θ.α.).
Γηαηί έθαλα κολοδίαηηα κε ζηαθύιηα;
Κνξπθαίνη επηζηήκνλεο αζρνιήζεθαλ θαη αλέιπζαλ ηα ζηαθχιηα επεηδή
ηνπο εληππσζίαζε ε επεξγεηηθή ηνπο δξάζε, ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ.
Ώπφ ηηο αλαιχζεηο απηέο πξνέθπςε φηη ηα ζηαθχιηα πεξηέρνπλ δψδεθα
(12) απφ ηα δεθαέμη (16) ζηνηρεία, πνπ απνηειείηαη ην αλζξψπηλν ζψκα. Ώπηά ηα
ζηνηρεία είλαη : Ώζβέζηην, Μαγλήζην, ίδεξνο, Μαγγάλην, Νάηξην,
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Κάιην, Φψζθνξνο, Θείν, Φζφξην, Υιψξην, Ώξγίιην θαη Ππξίηην.
Βπηπξφζζεηα, είλαη πάξα πνιχ πινχζηα ζε ΐηηακίλεο Ώ, ΐ, C, πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ ζξέςε θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο.
ια ηα παξαπάλσ ζπζηαηηθά ηνπ ζηαθπιηνχ είλαη δσληαλά θαη βηνελεξγά,
κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχλ κέζα καο δσληαλά θχηηαξα.
Σν απνζηαγκέλν λεξφ πνπ πεξηέρεη, μεπιέλεη θαη θαζαξίδεη φια ηα
εζσηεξηθά καο φξγαλα. Σα ζηαθχιηα πεξηέρνπλ 20%-30% ζηαθπινζάθραξν,
απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο.
Σν θπηηθφ ιεχθσκα ηνπ ζηαθπιηνχ (πεξίπνπ 2%) ηξέθεη θαη δπλακψλεη,
απνθαζηζηψληαο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πεπηηθψλ νξγάλσλ. Βπίζεο, είλαη
πάξα πνιχ πινχζην ζε νξγαληθά άιαηα θαη ζάθραξα θαη δηθαίσο ζεσξείηαη ν
βαζηιηάο ησλ θξνχησλ, αθνχ κε φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ζπλαγσλίδεηαη ην
κεηξηθφ γάια.
Πώς γίλεηαη ε ζηαθσιοζεραπεία;
Γηα λα μεθηλήζεη θαλείο ζηαθπινζεξαπεία πξέπεη πξψηα λα εηνηκαζζεί
ςπρνινγηθά. Αεχηεξνλ, πξέπεη λα κείλεη 1-2 εκέξεο ρσξίο ηξνθή, κφλν κε λεξφ
θαη θάζε κέξα ρξεηάδεηαη έλα θιχζκα, πξνθεηκέλνπ λα αδεηάζεη ην έληεξν. Σελ
ηξίηε εκέξα, μεθηλάεη λα ηξψεη ζηαθχιηα θάζε ηξεηο ψξεο. Σα ζηαθχιηα ζα
πξέπεη λα είλαη καχξα, ψξηκα θαη απαιιαγκέλα απφ θάζε είδνο αγξνρεκηθνχ
(ιηπάζκαηα, θάξκαθα, νξκφλεο θ.α.), δειαδή λα είλαη βηοιογηθά.
Καιφ ζα είλαη κεηά ηελ θαηαλάισζε 2-3 εκεξψλ κε ζηαθχιηα λα θάλεη κηα
εκέξα δηαθνπή θαη λα θαηαλαιψζεη κφλν λεξφ θαζψο θαη λα θάλεη έλα θιχζκα.
Μεηά ζπλερίδεη κε ζηαθχιηα ή ρπκφ ζηαθπιηνχ. Σα ζηαθχιηα πξέπεη λα
ηξψγνληαη κε ηε θινχδα. Σα δε θνπθνχηζηα πξέπεη λα θαηαπίλνληαη ακάζεηα
εθηφο εάλ θάπνηνο ππνθέξεη απφ έιθνο ζηνκάρνπ, νπφηε ζα πξέπεη λα
θαηαλαιψλεη κφλν ρπκφ ζηαθπιηνχ.
Δ πνζφηεηα θαλνλίδεηαη απφ ηελ φξεμε ηνπ θαζελφο. Μηα πξαθηηθή
ζπκβνπιή ζην ζεκείν απηφ είλαη λα απνθεχγεηε λα βξίζθεζηε ζε θνπδίλα φπνπ
καγεηξεχνπλ θαη κάιηζηα θαγεηά κε έληνλεο-εξεζηζηηθέο κπξσδηέο θαη γεχζεηο.
Πάληα ην ζηνκάρη ζαο λα είλαη γεκάην απφ ζηαθχιηα φηαλ πξφθεηηαη λα βξεζείηε
θνληά ζε ηξίηνπο πνπ γεπκαηίδνπλ. Να θξνληίδεηε λα είζηε ήξεκνη θαη λα
θνηκάζηε πνιχ λσξίο ψζηε λα ζπκπιεξψλεηε 8 ψξεο χπλν ηε λχρηα. Καιφ είλαη
ζην θξεβάηη λα πεγαίλεηε γηα χπλν πξηλ ηηο δψδεθα ηε λχρηα.
Δηάρθεηα ηες ζηαθσιοζεραπείας:
Δ δηάξθεηα ηεο είλαη αλάινγε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ θαζελφο θαη κε ην ηη
επηδηψθεη. Γεληθά, ζα ιέγακε φηη 5-10 εκέξεο ζηαθπινζεξαπείαο είλαη
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απαξαίηεηεο γηα λα αλαδσνγνλεζεί ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο. ε πεξηπηψζεηο
φκσο αζζελεηψλ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο εκέξεο. Ο ίδηνο ν νξγαληζκφο καο
καο εηδνπνηεί πφηε πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε ηε κνλνδίαηηα. ηαλ ζα έρεη
απνηνμηλσζεί θαη αλαλεσζεί, ηφηε κε ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο πνπ έρεη, ζα καο
αλαγθάζεη λα δηαθφςνπκε ηελ ζηαθπινζεξαπεία.
Σσκπηώκαηα ποσ παροσζηάδοληαη θαηά ηε δηάρθεηα ηες ζηαθσιοζεραπείας:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ππάξρεη πηζαλφηεηα, θπξίσο ηελ ηξίηε ή
ηέηαξηε εκέξα, λα παξνπζηάζεη ν νξγαληζκφο θάπνηα ζπκπηψκαηα φπσο
θνκκάξεο, πνλνθέθαιν, ζππξάθηα ζ’ φιν ην ζψκα ή ζε κεξηθά ζεκεία. ια ηα
παξαπάλσ είλαη ζεκεία εληαηηθήο θαζάξζεσο θαη απνηνμηλψζεσο ηνπ ζψκαηνο.
Βπίζεο, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα παξνπζηαζηεί επθνηιηφηεηα ή
δπζθνηιηφηεηα. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, έλα ή δχν θιχζκαηα είλαη
απαξαίηεηα ψζηε ηα ζπκπηψκαηα λα ππνρσξήζνπλ. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη
φια ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα, είλαη απνηνμηλσηηθήο θχζεσο γηα ηνλ νξγαληζκφ
καο θαη δελ πξέπεη λα καο αλεζπρνχλε θαζφινπ.
ζν απηά ηα ζπκπηψκαηα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ζεξαπείαο, πξέπεη λα ζπλερίδεηαη ε ζεξαπεία ρσξίο θαλέλα ίρλνο αλεζπρίαο.
Βάλ φκσο επηκείλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, δείγκα φηη ν νξγαληζκφο
είλαη πνιχ ηνμηλσκέλνο, ηφηε πξέπεη λα γίλεη δηαθνπή ηεο ζηαθπινζεξαπείαο γηα
24-48 ψξεο θαη λα θαηαλαισζεί απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κφλν λεξφ κε
ιίγν κέιη θαη ιεκφλη έσο φηνπ ππνρσξήζνπλ ηειείσο ηα ζπκπηψκαηα. Μεηά ηελ
ππνρψξεζε ησλ ζπκπησκάησλ ζπλερίδνπκε ηελ ζηαθπινζεξαπεία, κέρξη λα
πεηχρνπκε ηνλ ζθνπφ καο.
Πώς εσεργεηεί ε ζηαθσιοζεραπεία;
χκθσλα κε νκνινγίεο θνξπθαίσλ επηζηεκφλσλ, ε ζηαθπινζεξαπεία είλαη
επεξγεηηθή ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο : δηάιπζε ηνπ πεξηηηνχ βάξνπο, ζε
αξζξίηηδεο, ςακκίαζε, δπζθνηιηφηεηα, αλσκαιίεο ήπαηνο θαη ηεο ρνιεδφρνπ,
ξεπκαηηζκνχο, αηκνξξνΎδεο, δεξκαηνπάζεηα, εθδέκαηα, αθκή, λεθξνιηζίαζε,
θνιίηηδα, πεπηηθέο αλσκαιίεο, έιθε θαη ζηε δηάιπζε θαη εμσηεξίθεπζε ηεο
θιεγκνλήο θαη ηεο ληθνηίλεο απφ ηνπο πλεχκνλεο (δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ
νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ νιέζξηνπ θαπλίζκαηνο).
Βκπξφο ινηπφλ, απνιχησο θαλέλαο δελ πξέπεη λα κέλεη ακέηνρνο ζηελ
επεξγεζία πνπ ππφζρεηαη ε ζηαθπινζεξαπεία φηαλ φιεο νη άιιεο ζεξαπείεο δελ
κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ξηδηθή βειηίσζε ηεο πνιχηηκεο ζσκαηηθήο θαη
ςπρνδηαλνεηηθήο καο πγείαο, πνπ είλαη ηφζν απαξαίηεηε γηα θάζε επηηπρία θαη
γηα θάζε πξφνδν ζηε δσή καο. Βπηπιένλ, ε ζηαθπινζεξαπεία πξέπεη λα
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ζπλδπάδεηαη κε αηκφινπηξα, καζάδ, γπκλαζηηθή θαη θίλεζε ζε θαζαξφ αέξα.
Δηαθοπή ηες ζηαθσιοζεραπείας:
Δ ζηαθπινζεξαπεία δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη απφηνκα. Υξεηάδεηαη λα
αθήζνπκε λα πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ άιινο κηζφο ρξφλνο απφ απηφλ ηεο ζεξαπείαο
γηα λα επαλέιζνπκε ζηελ θαλνληθή καο δηαηξνθή. Αειαδή, εάλ θάλακε 20
εκέξεο ζηαθπινζεξαπεία, ρξεηαδφκαζηε ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο αθφκε.
Πξνζέρνπκε γηα 5 εκέξεο λα ηξψκε νπσζδήπνηε έλα γεχκα θάζε εκέξα
ζηαθχιηα, ελψ ηα άιια λα είλαη ζαιάηα επνρήο σκή θαη έλα είδνο θξνχηνπ,
επίζεο επνρήο. Σελ 6ε εκέξα, ιίγν καχξν ςσκί κε ζαιάηα επνρήο κε ιίγν ιάδη
θαη ιεκφλη θαη κεηά πην ειεχζεξε δηαηξνθή, ρσξίο θαζφινπ αιάηη. Σν ρισξηνχρν
λάηξην(NaCl) είλαη ηνμηθφ δειεηήξην ελψ ην θπηηθφ αιάηη (απφ ζέιηλν) είλαη
αθίλδπλν.
Σν θξέαο, ην ςάξη ή νη ηξνθέο δσηθήο πξνέιεπζεο, εθηφο απφ ην θξέζθν
γάια, ζα πξέπεη λα θαηαλαισζνχλ κεηά απφ 30-40 εκέξεο γηα λα κελ
ηνμηλψζνπλ ηνλ νξγαληζκφ καο.
Βάλ ζπλερίζνπκε λα ηξψκε ζαιάηεο θαη θξνχηα, ν νξγαληζκφο καο
ζπλερίδεη λα απνηνμηλψλεηαη γηα φζν δηάζηεκα θαηαλαιψλνπκε αιθαιηθέο
ηξνθέο (ζαιαηηθά-θξνχηα-σκνχο μεξνχο θαξπνχο).
Μεηά ηελ απνηνμίλσζε ζα πξέπεη λα απνθεχγνπκε ηα «δειεηήξηα» πνπ
δπζηπρψο ζήκεξα ηα θαηαλαιψλνπκε κε επραξίζηεζε θαη κάιηζηα ζε πνιχ
κεγάιεο πνζφηεηεο, ηα νπνία δειεηεξηάδνπλ ην αλζξψπηλν ζψκα θαη
δεκηνπξγνχλ αλίαηεο αζζέλεηεο. Σέηνηα «δειεηήξηα» είλαη:
1. Το αιάηη - Ώλφξγαλε επηθίλδπλε νπζία γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ.
2. Ο θαθές - Καξδηνηνλσηηθφ δειεηήξην πνπ γηα λα εμνπδεηεξσζεί ρξεηάδεηαη
νξγαληθφ αζβέζηην, ην νπνίν αθαηξεί απφ ηα νζηά (πξνθαιεί νζηενπφξσζε).
3. Τα ηεγαλεηά - Σν θακέλν ιάδη παξάγεη ηνμίλεο.
4. Η δάταρε - Δ θξπζηαιιηθή δάραξε είλαη επηθίλδπλε επεηδή πεξλάεη
επεμεξγαζία κε ρεκηθέο νπζίεο.
5. Το θρέας - Πξνθαιεί ειεχζεξεο ξίδεο θαη πησκαΎλεο.
6. Το θάπληζκα – Δ πίζζα γεκίδεη ηηο θπςειίδεο ησλ πλεπκφλσλ θαη πεξηνξίδεη
ηελ νμπγφλσζε ηνπ αίκαηνο θαζψο θαη ηελ απφθξαμε ησλ αγγείσλ.
Με ηηκή
σθξνληάδεο Γξεγφξηνο
Κηελίαηξνο-ΐηνθαιιηεξγεηήο
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Δ.14. Σσμταγές
Πετμεζόυφμο
Υιηθά:
800 γξ. ιεπθφ ζθιεξφ αιεχξη
200 γξ. αιεχξη νιηθήο
½ θιπηδάλη μαλζέο ζηαθίδεο
½ θιπηδάλη καχξεο ζηαθίδεο
1 θιπηδάλη ρνληξνθνπαληζκέλα θαξχδηα ή θνπληνχθηα
1 θιπηδάλη πεηηκέδη
½ θιπηδάλη γιπθφ θξαζί
2 θαθειάθηα μεξή καγηά
3 θνπηαιηέο ιάδη
μχζκα απφ έλα πνξηνθάιη ή 2 καληαξίληα
1 θνθηφ θνπηαιάθη θαλέιια
½ θνπηαιάθη ηξηκκέλν κνζρνθάξπδν
ιίγν αιάηη, ζνπζάκη
Εθηέιεζε.
’ έλα πήιηλν ή κεηαιιηθφ κπνι αλαθαηεχνπκε θαιά κε ειαθξψο δεζηφ λεξφ 4
θνπηαιηέο απ’ ην αιεχξη καδί κε ηε ζηεγλή καγηά. θεπάδνπκε θη αθήλνπκε λα
θνπζθψζεη γηα 10΄. ην κεηαμχ ζε κηα κεγάιε ιεθάλε βάδνπκε ην ππφινηπν
αιεχξη, ηα κπαραξηθά, ην αιάηη, ην μχζκα θη αλαθαηεχνπκε θαιά. Ρίρλνπκε ζηε
ζπλέρεηα ην πεηηκέδη θαη ην θξαζί θαζψο θαη ην ιάδη. Ώλαθαηεχνπκε θαη
πξνζζέηνπκε ιίγν ριηαξφ λεξφ αξρίδνληαο λα δπκψλνπκε. Παξάιιεια, ξίρλνπκε
θαη ηε θνπζθσκέλε καγηά θαη ζπλερίδνπκε ην δχκσκα (πξνζζέηνληαο κε θεηδψ
λεξφ αλ ρξεηαζηεί) ψζπνπ ε δχκε γίλεη καιαθή θαη μεθνιιάεη απ’ ηα ρέξηα. Ίζσο
ρξεηαζηεί θαη ιίγν αθφκε αιεχξη. Σειεπηαία πξνζζέηνπκε ζηαθίδεο θαη μεξνχο
θαξπνχο θαη δπκψλνπκε κέρξη λα ελζσκαησζνχλ ζηε δχκε. Πιάζνπκε ζε
ζηξνγγπιφ θαξβέιη ή ιεπηέο θξαληδφιεο. Ώιείθνπκε κε ιίγν ριηαξφ λεξφ (γηα λα
θνιιήζεη) θαη παζπαιίδνπκε ηα ςσκηά κε ζνπζάκη. θεπάδνπκε ηα ςσκηά θαη η’
αθήλνπκε λα θνπζθψζνπλ γχξσ ζηα 45′. Φήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνχξλν
ζηνπο 180ν C γηα πεξίπνπ κία ψξα.
Σε ζπληαγή καο ηελ έδσζε ν Μηράιεο Γεπγνπιάο, κειεηεηήο ηεο παξαδνζηαθήο
δηαηξνθήο.
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Μοσστοσκούλοσρα
Τιηθά:
1 λεξνπφηεξν κνχζην
1 λεξνπφηεξν ειηέιαην
1 θιηηδαλάθη ηνπ θαθέ κέιη
1 βαλίιηα
1 θ.γ. ζφδα
1 κπέηθηλ
1-2 θ.γ. θαλέια
Λίγν αιάηη
Ώιεχξη φζν πάξεη
Πξναηξεηηθά κηα θνχπα ζηαθίδεο θαη κηα θνχπα ζνπζάκη.
Βθηέιεζε:
Ρίρλνπκε ζ’ έλα κπνι ην ιάδη, ην κνχζην θαη ην κέιη θαη αλαθαηεχνπκε κέρξη λα
δηαιπζεί θαιά ην κέιη. Καηφπηλ πξνζζέηνπκε ηελ θαλέια θαη ηε ζφδα.
ηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε ζηγά ζηγά ην αιεχξη, κέζα ζην νπνίν έρνπκε αλακείμεη ην
κπέηθηλ, κέρξη λα θηηάμνπκε κηα καιαθή δχκε πνπ λα μεθνιιάεη απφ ηα ρέξηα
καο.
Πξναηξεηηθά βάδνπκε κηα θνχπα καχξεο ζηαθίδεο. Πιάζνπκε ηα
κνπζηνθνχινπξα πάλσ ζε πάγθν φπνπ έρνπκε ξίμεη ζνπζάκη. Ώξαδηάδνπκε ηα
θνπινπξάθηα ζε ιαδσκέλν ηαςί θαη ςήλνπκε ζε κέηξην θνχξλν ζηνπο 180νC γηα
είθνζη ιεπηά.
Καιή επηηπρία
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Αμτί επιλόγοσ
Έλα νηθνζχζηεκα φζν πην πνιχπινθν είλαη ηφζν πην ζηαζεξφ κέλεη
Σν 2001 μεθηλήζακε ηελ εξαζηηερληθή νηθνγελεηαθή καο πξνζπάζεηα, κε ζθνπφ
λα παξάγνπκε δηάθνξα θξνχηα γηα νηθνγελεηαθή θαη θηιηθή θαηαλάισζε .
Έρνπκε έλα ρσξάθη επηά ζηξεκάησλ. Ώπφ ηελ κηα κεξηά αξρίζακε λα θπηεχνπκε
δέλδξα απφ ηελ άιιε ακπέιη, ζε κηα γσληά δαζηθά δέλδξα ηεο πεξηνρήο, θαη
δηάθνξα βφηαλα. Έηζη ζήκεξα είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα γεπφκαζηε ηα
απνηειέζκαηα εθείλεο ηεο πξνζπάζεηαο, πνπ αζθαιψο ζπλερίδεηαη.
Ώηζζεηηθά θαη παξαγσγηθά, έλα «γπκλφ» ρσξάθη κεηαηξάπεθε ζε έλα
παλέκνξθν ηφπν. Έμη δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο θεξάζηα, έμη κήια, ηέζζεξηο
αριαδηέο, θάζηαλα, θαξχδηα, θνπληνχθηα, ξνδάθηλα, βεξίθνθα, δακάζθελα ,
κνχξα, βαηφκνπξα, θνξφκεια, .θξάλα., ζπλζέηνπλ απηφλ ηνλ πίλαθα. Βθεί φκσο
πνπ «θνιιήζακε» θπξηνιεθηηθά είλαη ην ακπέιη φπνπ ζπγθεληξψζακε πελήληα
δηαθνξεηηθά ζηαθχιηα .
Σν ακπέιη ην μεθηλήζακε παίξλνληαο κνζρεχκαηα απφ έλα ακπέιη ζηελ
Ώριάδα ηεο Φιψξηλαο ηνπ κπάξκπα ηαχξνπ Ώλησληάδε, απηφξηδν θαη
παξαγσγηθφ επί εθαηφ θαη πιένλ έηε . Όζηεξα καδέςακε απφ φια ηα ακπέιηα θαη
ηηο κεκνλσκέλεο θιεκαηαξηέο ηεο πεξηνρήο κνζρεχκαηα. Μηα δηαδηθαζία πνπ
καο έγηλε ρφκπη κέρξη καλίαο. ήκεξα έρνπκε ζην ρσξάθη καο ζρεδφλ φιεο ηηο
πνηθηιίεο ηεο πεξηνρήο θαη άιιεο ηφζεο απφ δηάθνξα κέξε ηεο Βιιάδαο θαη ηνπ
θφζκνπ.
Καιιηεξγνχκε «βηνπξαθηηθά» ή έηζη ηνπιάρηζηνλ λνκίδνπκε, κε απνηειέζκαηα
εμαηξεηηθά ζην ακπέιη, αιιά , πξνο ην παξφλ, φρη ηφζν ηθαλνπνηεηηθά ζηα
δέλδξα.
ήκεξα έρνπκε 380 θιήκαηα 50 πνηθηιίεο.
Σελ κεγαιχηεξε επραξίζηεζε ηελ αηζζαλφκαζηε ηνλ επηέβξε φηαλ
δνθηκάδνπκε 50 δηαθνξεηηθά ζηαθχιηα
Σα θιήκαηα θχηεςε ν εμάρξνλνο ηφηε γηνο καο Γηάλλεο [έηζη κπνιηάζζεθε κηα
γηα πάληα κε ηελ γε]
Σν ρσξάθη θνπξίζηεθε πξηλ ηε θχηεπζε.
Σα κηζά θαη πιένλ θιήκαηα είλαη απηφξηδα
Τπάξρνπλ πάλσ απφ δέθα πνηθηιίεο πνπ δελ είλαη θαηαγεγξακκέλεο .
Σα ζηαθχιηα πνπ παξάγνπκε είλαη «θαζαξά» [ρξεζηκνπνηνχκε κφλν
βνξδηγάιεην πνιηφ θαη ζεηάθη ].
Σν θξαζί καο κηα ραξά .[ινη νη γεσπφλνη θαη νη νηλνιφγνη, έιεγαλ, κα ηη
θξαζί κπνξείο λα θηηάμεηο κε απηφλ ηνλ αρηαξκά ?]
Θα ραξνχκε πνιχ εάλ θαηαθέξνπκε λα έξζνπκε ζηελ επφκελε ζπλάληεζε ηνπ
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Πειίηη θαη λα ραξίζνπκε κεξηθά κπνπθάιηα θξαζί θαη κνζρεχκαηα απφ ηηο πην
ζπάληεο πνηθηιίεο .Ώιιά θαη λσξίηεξα φπνηνο θίινο επηζπκεί κπνξεί λα
επηζθεθζεί ην ακπέιη καο θαη λα πάξεη κνζρεχκαηα απφ φπνηεο πνηθηιίεο ζέιεη .
Γηψξγνο –Μαξία- Αάθλε –Γηάλλεο Ώλησληάδε.
gantoni@sch.gr

Σν 2010 ην 10ν ηεχρνο ζα έρεη αθηέξσκα ζηνλ «ζηνλ νζπξίσλ ηε γηνξηή»
Σα φζπξηα ζηε δηαηξνθή ησλ Βιιήλσλ απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα.
Πεξηκέλνπκε ηηο δηθέο ζαο πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο
.
αο επραξηζηνχκε πνιχ.
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