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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΙΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΙνΙΜΑ

Προτεινüμενοò τßτλοò του ΠρσγρÜμματοò:
Κρασß και τσßπουρο στο Βελβεντü

Συνολικüò αριθμüò μαθητþν που θα συμμετÜσχουν στο πρüγραμμα:
Β 1 +Β2 Γυμνασßου 26+24:59

Συνολικüò αριθμüò Εκπαιδαητικþν: 2

Ονομασßα τηò ΕκπαιδευπκÞò ΜονÜδαò:
Ταχ. Διεýθυνση: ΓυμνÜσιο Βελβεντοý Τ.Κ: 50400
Νομüò ΚοζÜνηò ΠεριφÝρια ΔυτικÞò Μακεδονßαò
Τηλ.0464 3Ι440 Fax.0464 31843

Ονοματεπþνυμο του ΔιευθυντÞ ηò ΕκπαιδευτικÞò ΜονÜδαò:
Επþνυμο: Ματθαßου ¼νομα: ¶wα

Κýριοò Υπευθυνοò του ¸ργου:
Ονοματεπþνυμο: ΒλÜχου Βαßτσα
Ιδιüτητα \ θÝση: ΚαθηγÞτρια ΠΕΙ 5
Ταχ. Διειιθυνση: Βελβεντü 50400β ΚοζÜνη
Τηλ. 0464 32522

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑνΙΜΑΤΟΣ

1. ΣυνοπτικÞ περιγραφÞ του πρσ1,ρÜμματοò.

" ΜετÜ το πωηlγýρι του τρυγητοý, αφοý τα σταφýλια θα Ýβραζαν και
θα γßνονταν τα " τσßπρα ", Ýφτανε και η αητυχισμÝνη στιγμÞ, που

γÝμιζαν βαÝνια και νταμι.ζÜνεò απ' τα αγαπιºμÝνα παραδοσιακÜ τοτÜ,
το κρασß και το ρακß."
" Οι Βελβενπνοξ με νεροκρÜσι ανακοýφιζαν την καλοκαιρινοß τουò
δßψα, ενþ με παλιü καθαρü κρασß απολýμαιναν τα τραýματα Þ Ýκαναν
γιατροσüφια "

" Το ρακß το Ýτηναν - και το πßνουν - νερωμÝνο οι Βελβεντινοß πριν το
φαγητü. ¹ταν το ανδρικü κÝρασμα σε ετπσκÝψειò και χαρÝò.
ΘαυμαστÝò θεραπευπκÝò ιδιüτητÝò του απÝδιδαν για απολýμανση,
εντριβÝò, πονüδοντο, Þ κοþüπονο."
Ν]ΟΣΙΑΣΜΑΤΑ ΑΙΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΖΙΝΙΚΟΥ _ ΚΑΚΟΥΛΗ "Λασγραφικοß
ανταßλοι του Βελβηποý "

Τα μικρÜ αυτÜ αποσπÜσματα απü το βιβλßο α1ò lωρßαò Τζινßκου, μαò
δεßlγει ην ξεχωριστÞ θÝση που Ýχουν στò τοΖπκÝò διατροφικÝò
συνÞθειεò των Βελβενπνþν στα παραδοσιακÜ αυτÜ ποτÜ: το κρασß
και το ρακß ( τσßπουρο ).



ΟρμωμÝνοι απ' την παρÜδοση λοιπüν, θελÞσαμε καθηγητÝò και
μαθητÝò, να δουμε τη σχÝση που υπÜρχει ανÜμεσα στºι ρÞση
παραδοσιακþν οινοπνευματοδþν ποτþν και τιιò νεολαßαò μαò.

Με σεβασμü στα τοπικÜ μαò Þθη και Ýθιμα να τα διαχωρßσουμε απü
την υπερβολÞ, την Üγνοια, ην αλüγιστη χρÞση, τον εθισμü

Στο χωριü μαò δε νοεßται νοικοκυριü χωρßò δικτ1 του παραγωγÞ
κρασιοý και τσßπουρου. ΚÜθε χτüνο, στο τÝλοò του φθινοπþρου, σε
κÜθε γειτονιÜ σε 24ωρη βÜοη, τα καζÜνια ανÜβουν για να βρÜσουν τα
τσßπουρα. Εßναι το βελβαmνü πανηγυρι για την καινοýργια σοδειÜ και
σε αυτü δεν εßναι αμÝτοχοι οινÝοι μαò. Η " μαθητεßα " επομÝνωò γßνεται
στο ßδιο το σπßτι του νÝου.

Πιστεýουμε πωò αν γνωρßσουμε την παρÜδοσÞ μαò και την
αγατεÞσουφ τüτε μüνο θα αγαπιlσq¹ββ τογ τρτο μαò και τα αγα,θÜ που

μαò δßνει αξιοποιþνταò τα μβ τÝτριρ τΡüπο παυ μüνο ΤηΙΔ και ΧΑΡΑ
να δßνουν



ΠΩΣ ΔΟΥΔΕΨΑΜΕ

Το πρüγραμμα τηò ΑγωγÞò Υγεßαò μαò þθησε να ψÜξουμε το χþρο που
ζοýμε, ποι) }ταò διαμορφιßινει και το διαlιορφßυνουμε και να δοýμε τOυò συντοπßτεò
μαò σε Üλλεò δραστηριüτητεò και εκδηλþσεò .

ΣυγκροτÞσαιΕ 4 ομÜδεò δουλειÜò με τα παρακÜτω αντικεßμενα :

1- ΣυγκÝντρωση υλικοý απü το αρχεßο ττιò εφημερßδαò του Μ.Ο.Β. και τη
βιβλιοθÞκη του Πνευματικοý . ΖωγραφικÞ με κÜρβουνο με θÝμα ο οßνοò
στην ποßιºση.

2- Συνgντευξειò απü αμπελουργοýò και καζανÜδεò
ΦωτογρÜφιση

3- Σßινταξη κειμÝν(τ)ν στον υπολογιστÞ
4- Επßσκεψη στον αμπεΚΙινα του κυρßου ΒογιατζÞ και στο οινοποιεßο του.
Απü το ΝοÝμβριο μÝχρι το ΜÜιο συναντιüμαστε στο Πνευματικü ΚÝντρο Ι

Þ 2 φορÝò ττ1ν εβδομÜδα και συζητοýσαμε, καταγρÜφαμε στοιχεßα απü τη
?ηγÝò που εßχαμε στη διÜθεσÞ μαò και προγραμματßζαμε τη δουλειÜ μÝχρι
την επüμιαηη συνÜντηση.
Η ΒιβλιοθÞκη του Μ.Ο.Β. υΖεÞρξε πολýτιμοò συνεργÜτηò μαò.

Στην εργασßα μαò χρησιμοποιιßσαμε τιò εξÞò πηγÝò
l- Εγχειρßδιον περß ΚοζÜνηò και των περικωμþν τηò.

Αντþνιοò ΖανδÝò
2- Λαογραφικοß αντßλαλοι του Βελβgνδοý

ΑθηνÜ Τζινßκου - Κακοýλτ1
3- Iστορßα του ελληνικοý κρασιοý

Πολττιστικü ßδρυμα Ε.Τ.Β.Α. 1992
4- Ο οßνοò στην ποßηση

Μ.Ζ. ΚοπιδÜκηò Ι995
ºδρυμια Φ. ΜπουτÜρη

5- Οßνοò ο Βυζαντινüò - Ηλßαò ΑναγνωστÜκηò - Κρασß απü κÜθε
τρυγο

6- Ο οßνοò στη νεοελληνικÞ ποßηση - ΑθηνÜ ΓεωργαντÜ
7- ΕφημερßδαΚΑ Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
8- Αρχεßο εφημερßδαò Μ.Ο.Β.
9- ΜεγÜλοò ιατρικüò οδηγüò - ¸κδοση Γιαλ,λÝλτ1
10- Στοπ! Μην αυτοκτονεßτε στουò δρüμουò - ΙωÜννηò Π.ΣουμÜνηò
Ι Ι-"ΚÜνω το δικü μου κρασß" Αργýρηò Ν. Τσακßρηò - οινολüγοò



Πλι,lροφορßεò και απüψεò χρÞσιμεò για τα θÝματÜ μαò ττÞραμε απü μ
συνεντεýξειò με ,* «. Χαρßσιο düγßατζÞ, .ου κ. Νικüλα ΖορψπÜ, τον κ, ΠερυòλÞ

καμκοýτÞ. 
'*ρη"ιμοποιþνταò 

τιò φωτογραφικÝò μαò μηχανÝò, τα μολυβια και τιò

μπüγÝò μαò, αποπεßραθÞκαμε να καταγρÜψουμε παραδοσιακÝò εικüνεò του τρýγου,

bτιγμεξ που για τον τüπο μαò εßναι γιορτÞ και πανηγýρι,

Η εργασßα μαò »rÞ δεý εξÜντλησε [τÝβαια το θÝμα,^ üμωò τα παιδιÜ

απεκüμισ«υ λüυ,α οφÝ}ýº , ^ρωοrò γι« ,ο θÝμα, καλλýργια δεξιοτÞτων, χαρÜ

δη μιου ργßαò, συντ ροφικüτηταò και επικοιν ωνßαò,

ΕΥΧΑΡΙΣΤ ΟΥΜΕ

Το Μ.Ο.Β. και ιδιαßτερα τον Κþστα ΑγòιυρÜτσιο και την υπεýθυνη τηò

βιβλιοθÞκι1ò Μαρßα Κüζανα
τüν κ.ΒüγιÜτξη για την ξgνÜγησÞ μαò στον αμπελþνα του 

,

τον κ. τιÝρrοÞ καμκοýτη για τιò πληροφορßεò που μαò Ýδωσε για τα

καζÜνια.
Τοý κ. ΓιÜwτ1 Παπαγüρα για το παραδοσιακü ποßημα που μαò χÜρισε,

Και το θυμüσοφο Νικüλαο _ΖορμπÜ για τα βιλβινÜ μασλÜτια που μαò

διηγÞθηκε με. τον δικü του γλαφυρü τρüπο,

ΔGΥΛΕΨΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
Στιò συνεντεýξειò:

Παπαγüρα Κατερßνα
Τσπσιþκαò Νßκοò
ΣαμαρÜò ΖÞντον

Στα κεßμενα:
ΚαραβασßλαΡÜνια
ΜπελιÜ Μαρßνα
ΑναστασιÜδοιι Χριστßνα
ΛÜπτα Ροýλα
ΦραγκουλÜκη Κατερßνα
Νßτσικα ΕλÝνη
Αργυροποýλου ΒÜσω

Τιò ζωγραφιÝò με κÜρβουνο δοýλεψε:
Η ¶ιnra ΕμμοτνουÞλ

Και βοÞθησαν οι:
Καραβασßλα ΡÜνια
ΓκÝκαΧρυσωτθη
ΜπελιÜ Μαρßνα
Αναστασιßδου Χριστßνα
Νßτσικα Ελεrπι
ΛÜπιαΡòýλα
ΦραγκουλÜκη Κατερßνα
Αργυροπι,ýλ,ου ΒÜσω

Στον ΗΙΙ/ οι:
Κ,ειραβαγγÝλλαò ΜÜρκοò
Κουτιþλαò ΓιÜιτνηò
Ασμιò Γýwηò
ΘεοδωρÜκηò ΜηνÜò



"Βενβενδüν και Βελβεντüν, κþμη προò το ανατολικüν των Σερβßων
ωò 3 þραò απÝχουσα. Ειò υπþρειαν του Πιερßου συνßσταται ωò απü 400
σπßτια. Οι κÜτοικοι εßναι περισσüτεροι απü üσουò αναλογοýσιν ειò
αυτÜ, επειδÞ δεν ταξιδεýουσιν αλλÜ ζþσιν ειò αυτÞν üλοι απü την γην
των. Η γεωργικÞ και η κτηνοτροφßα εßναι απü τουò κοινοýò πüρουò των
προσüδων των."

¸τσι περιγρÜφονταν το Βελβεντü απü τον ΜιχαÞλ ΚαλλινδÝρη στα
"ΓραπτÜ Μτημεßα" στο εγχειρßδιον "περß ΚοζÜνηò και των περικωμþν
τιlò" του δÜσκαλου Αντωνßου ΖανδÝ.

Και κατÜ τον ΓÜλλ,o πρüξενο Πουκεβßλ, οτÞ σχετικÞ για το
Βελβεντü περικοπÞ, αναφÝρονται τα εξÞò: " Σε δýο λαιγεò απüσταση
απü τα ΣÝρβια, συνεχßζονταò κατÜ μÞκοò του ΑλιÜκμονα επß τηò δεξιÜò
üχθηò, φτÜνει κανεßò στο Βελβεντü, κþμη των 428 σππιþν που βρßσκεται
μισÞ þρα βαδßσματοò απü το ποτÜμι.

Ο ουρανüò φαßνεται να Ýχει αηλογÞσει αυτüν τον τüπο, τον οποßο
προστÜτευε μπροστÜ στην αναρχßα."

Και παρακÜτω αναφÝρει: "...Εýρωστοι, φιλüπονοι, φιλομαθεßò οι
Βελβενδινοß, παρουσιÜζουν στο μÝσον τηò Αρχαßαò Πιερßαò ιξνα θÝαμα το
οποßον δεν αντικρßζει κανεßò πουθενÜ αλλοý.

Στο πλÜι χωραφιþν καλþò καλλιεργημÝνων τα οποßα δßδουν üλα
τα εßδη των καλþν καρπþν, φýονται οι αμπελþνεò και Ýνα μεγÜλο
πλÞθοò απü οπωροφüρα δÝνδρα."

Η ΒελβενδινÞ λαογρÜφοò κ. ΑθηνÜ Τζινßκου-Κακοýλη μαò
περιγρÜφει τον τρýγο στο Βελβεντü ωò εξÞò: "Σ"ηυ αρχÞ του

φθινοπþρου ο τρýγοò σκορποýσε ανεßπωτη χαρÜ στη φαμελιÜ, γιατß Þταν
σωστü αγροτικü παιηγýρι και γιατß η νοικοιcυρÜ με το μοýστο Ýκανε ιhια
σωρü ολüγλυκεò λιχουδιÝò. Αφοý τον υπÝβαλλε σε χημι.κÞ επεξεργασßα

με πρωτüγονη μÝθοδο, Ýβραζε με αλεýρι, καζÜνια ολüκληρα τη

"μ'στο'πτα" τηò χρονιÜò το φαθ, την Üδειαζε αχγιστÞ σ' απλωτÝò πιατÝλεò,
τη στüλιζε με καρýδια και την κερνοýσε χαροýμενη να την γευτοýν üλοι.
ΑρκετÞ ξÞραινε για το χειμþνα κι Üλλ;η την Ýστελνε πεσκÝσι σ' üσουò
ακüμα δεν εßχαν τρυγÞσει.

Μα πρþτα-πρþτα μοýστωνε τιò ραμματτÝò, τα καρýδια κι Ýκαμνε
σιτζοýκια, που Þταν τρανüò πειρασμüò για τα παιδιÜ, καθþò βδομÜδεò τα
Ýβλεπαν εκτεθειμÝνα στον αÝρα να ζαχαρþνουν.

Στον τρýγο γÝμιζαν οι κÜβανοι κι απü το πετιμÝζι που
αντικαθιστοýσε τÝλεια τη ζÜχαρη. Με πετιμÝζι και ξερÜ φροýτα, κιιδþνι
και κολοκýθα ετοßμαζαν τα γλυκýτατα ριτσÝλια.

ΜετÜ το παιηlγýρι του τρυγητοý, αφοý τα σταφýλια θα Ýβραζαν
και θα γßνονταν τα "τσßπρα", Ýφτανε κι η ευτυμσμþιη στιγμÞ που γÝμιζαν
βαÝνια και νταμιτζÜνεò απ' τα αγα:τημÝνα παραδοσιακÜ ποτÜ, το κρασß
καιτο ρακß.



Το κρασß συνüδευε το καθημερινü γιüμα κι Þταν ο δυναμßτηò
κεφιοý σε χαρÜ και διασκÝδαση. Το πüσο τονωτικü Þταν ιδßωò για τον
τρανü, το φανερþνει το δßστιχο:

"ο ýΖηιοò τρÝφει το παιδß κι ο Þλιοò το μοσχÜρι
και το κρασß τον γÝροντα, τον κÜνει παλληκÜρι."

Μα για να ιτη ζαλßζει με τιò ζÝστεò χρειÜζονταν νÝρωμα üπωò
σιιμβουλεýει Üλλο δßστιχο:

"üταν ο μÞναò δεν Ýχει ρο
θÝλει στο κρασß νερü."

Το ßδιο Üλλωστε Ýκαναν κι αρχαßοι ¸λληνεò που νερþνονταò τον
"Üκρατον οßνον" δημιουργοýσαν το κρασß (απü το ρÞμα κερανýμω :
ανακατþνω), για να μποροýν να το πßνουν Üφοβα. Ακüμα και η φρÜση
"Ýβαλε νερü στο κρασß του", που λÞεται για üσουò μετριÜζουν την οργÞ
τουò, φανερþνει πüσο το νερü καταλαγιÜζει την μεθυστικÞ δýναμη του
πανÜρχαιου ποτοý.

Οι Βελβενδινοß με "νεροκρÜσι" ανακοýφιζαν την καλοκαιρινÞ τουò
δßψα, ενþ με παλιü καθαρü κρασß απολýμαιναν τα τραýματα Þ Ýκαναν
γιατροσüφια.

Το κρασß Þταν εξßσου με το ψωμß ¸ρü, αφοý και τοýτο η χÜρη του
Θεοý το μετο¼σιþνει σε αßμα Χριστοý. ß\λλωστε Ýναρξη των θαυμÜτων
Του Ýκαμε ο Κýριοò μετατρÝπονταò το νερü σε κρασß στο γÜμο τηò
ΚανÜ.

Μα στιò σχετικÝò λαßκÝò δοξασßεò ανακαλýπτουμε κι επιδρÜσειò
απü ττlν αρχαßα παρÜδοση. Εßναι γνωστÝò οι σπουδÝò που πρüσφεραν οι
αρχαßοι στουò Θεοýò χÞνονταò στη γη γÜλα, μÝλι, λÜδι και κρασß. ¸τσι
σα μακρινÞ ανÜμιτηση των αρχαßων σπουδþν το να χυθεß κρασß Þταν για
τον Βελβενδινü σημÜδι κα?rÞò -χηò. Οι γÝροι νοικοκυραßοι στην πρþτη
λÜσΖεη για τα θεμÝλια του σπιτιοý το Üφηναν να τρÝξει, για να εßναι και
το σπιτικü καλορßζικο.

Το κρασß, το θεßο δþρο του ΒÜκχου, τραγουδÞθηκε στουò αιþνεò
üσο τßποτε Üλλο. ΕιδικÜ η ΒελβενδινÞ λαΤκÞ Μοýσα θÝλει üχι μüνο το
λεβÝυ"η να τρελαßνεται για τη μεθυστικÞ του απüλαυαι, βα κι αυτÞ την
ακαμÜτρα κüρη, üπωò φαßνεται απ'το παρακÜτω τραγοýδι:



Σκþθκα ν' ανÜψου ττ7 φουαÜ
ΠιÜνου τ'νουρÜ απου τγατα
ΘÜρσα Þταν η ρüκα μου
Κι μ'Ýπιασιν τρουμÜρα
Κρýψι μοι, μÜννα μ'κρýψι μοι!
Ν« μη μοι δεß η ρüκα!
Ποý να σοι κρýψου κüρη μου,
Που να σοι καßπιþσου;
Κρýψι μοι, μÜννα μ' κρýψι μοι!
Στου βαριλιοý τονν ττlλου,

Για Δε σοι κρýβου, κüρη μου,
fuΙοι τßνειò του τρασß μου
Για Δε στου πßνου, μÜννα μου.
Στου στüμα δαν του βÜνου.
ΤσουκÜλα πßνου του πρωß
ΤσαυκÜλι του μεσιμÝρι
¶ιwι κι αποý βραδý-βραδý
Σrρ«γγßφυ του βαενι.
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Η γυþοη "ηò 
δημιουργßαò του κρασιοý χÜνεται στα βÜθη των

ιτþνων. Κòιι εßναι πο}"ý ευκσ}ο να καταλÜβει κανεßò τ* γιατß. Αρκεß να,

πατÞσουμε Ýνα τσαμπß σταφýλι και να τσ ε¸(αταλεßψαυμε στην τßηgη το,ιl.

ΞαφνικÜ και χωρßò επÝμβαση καμιÜ, ο μσýστοò αρβζει να ( κοχλÜξει ),
ενþ μειþνεται σιγÜ σιγÜ η γ}"υκιÜ,ògÞ_ι γgτ5€η και τη θÝαη τηò παßρνει τα
αλκοüλ, το γνωστü μοò δηλαδÞ οινÜπνειιμα.

Αυτü το φαινüμενο τηò μετατροιτÞò του σταψυλισý σε κρασß
ονομÜστηκε απü τον ΠÜτερ " αλκοολικÞ ζýμωση " και διαρκεß περßπου
δεκαπιξντε μÝρεò.

Τι εγνοοýμε üμωò οÞμ"ρ« üταν μιλÜμε για κρασß; Εξ' σρισμοý το
κρασß. εßναι το προΤüν ποιι παρÜγεται απ*κ,λειστκÜ, απÜ την α},κòχιλ,ικÞ

φμωοη νωπþν σταφυλιþν και τοτ} μαýσταυ παυ βγαßνει απü αυτÜ. Αυτü,
λοιπüν, που απλÜ ο λαüò λÝει " βρÜαιμο " το¼ κρασισß} σφεßλεται σπ]ν
παρουσßα μικροσκοπικþν _ζυμþν, που δεν εßναι τßπστα Üλλ.ο απÜ τι1

γνωστÞ μαγιÜ που γνωρßζουμε. Στο κρασt σι φμεò αυτÝò που μαιÜζσιιν
μα αüρατη σκüνη σαν ¸η ß¸ρη τÞò Üνιιιξηò, ενττ;πßζσßτδι με ßτικραοχ*πιο
πÜνω στιò φλοýδεò κÜθε ρþγαò σταφυλτþ.

¼ταν λοιπüν σπÜσει το σταφýλι και ελευθερωθεß ο χυμüò,
βρßσκο.,ται ξαφ.,,1χÜ μÝσα στα μαýστ* και αρχß.ζαιιγ 1rα " δοτ}}§ýα¼1., ".
Να " τρþνε " δηλαδÞ τα σÜιετχαρα και να παρÜγ,:ιßν αλκαü}". ¸τσι
μποροýν να " φτιÜξουν " διαφορετικοýò τýπουò κρασιοý, ανÜλογα με τξ
ετßνΦÞκεò οινοπαßηαηζ,,ητν πòτιετ},"ßα τc}ι} σ¸αqfß_}λιοιß, τι,ò τλψταταλαγικÝò
συνθÞκεò και τη θερμακρασßα τηò ζυgιε*στlò.

Απü τουò τυπουò των κρασιþν ξεχωρßòουμε τα λsυκÜ και τα
ερυθρÜ" τα ξηοÜ και τα γλυκÜ- τα αφρεßÝη και αεÝ τ,α,τεSεπκτßò Üεειτlηò
Ýχουμε τα επιτραπÝζια. Τα τελεττ*ßα κυκλ*φ+ροýν εμφιαλωlιÝν*,
αναφÝρσυν στην ετικÝτα το üνομυ τηò ταιριοχÞò απ' την ιτποßα
προÝρχρ.7χαι καθþò κα,ι τη χρο.τιÜ παραγειτγÞò.

Μια σημαντικÞ - παραγΦγτκÞ - μεταπαιητικÞ μονÜδα
δημιουργεßται στο Βελβεντü πσ¼ θα α-ομβÜλ;*ι α¸ην ατ,&χτξη ¸¸ßò

ε.ιτρýτερηζ περιογ;lò. Οι ΤταÜwηò και ΝικÜλααò Χ, ΒαγιατζÞ, πρσχ*τρ*ßιν
στον αμπελþνα τουò, στην περιοχÞ "ΒαμβακυÝζ", σ,Ετ} δηυιοιιργßα μικραý
òινοποωßσυ - εμφια}*ττηρßσ*,. .4.πÜ τη σττιÜτευξß ποι: Ýδ*>σε $ξlιν
εφημερßδα του Βελβεμτατι ο ΓιÜνηò ΒσγιατζÞò, Χημικ*ò - Φινσfi(}ι*ò τηò
"ΜπρυτÜρη Α,Ε," πληρσφσρηθÞκαμε ,τΦò Φ νÝοò αýγχτανοò αριπελ.ιßναò
30 στρεμι;-ι,Jιτων δηpιιι":ρ,ρηθηκε ατη S*σt1 τ*υ πα}*ι*ßι €ηò *τΗΦfÝι.ειιχò

ηοντβ στη λßμγη. _rI φυτgμσÞ ται} μs τστεικÝò και Üλλεò πακý,,ßεò Üα,*ιò

Ξυνüμαυρο, Ivleriot Ca'bernet, ΒÜψα, ΙνΙασχοβαýβο, Cinsault,
Βεροιþτικο, ΒαυξÜρτκΦ; Λη6ττ,ιds.,ση, CΙιατdιτη**γ, Ρ*δß,ττ1, ¸rebi.*n*;:lu

Malvasia, Aromatika, 1νtττσ-τßκι, Κσυκοý}.τ,, Τααοýαι, Αλαßταα,
Πβτσ}Üρr«ο Üρχισε το ß99ß και ολοκληρþθηκg τα ß994.



Στüχοò η παραγωγÞ κρασιοý υψη2rÞò ποιüτηταò που να συνδιÜζει
ιδιαιτερüτητα και χαραιòτÞρα. ',

Το 199º ιδρýεται η " ΚτÞμα ΒογιατζÞ Ε.Π.Ε '' με αντικεßμενο την
παραγωγÞ και ανÜδαξη των προΤüντων του αμπελþνα. Η «λιοη ,οr,
αμπελþνα εßναι μικρÞ και διακρßνονται 3 ομÜδεò εδαφþν: τα
αμμοΖεηλþδη, τα αρ.ρλοΖωλþδη και τα αργυκßιδη ασβεστολιθικÜ. Το
κλßμα εßναι ηπειρωτικü και η παρουσßα ανÝμων σιιμβÜλει στη μειωμÝνη
εμφÜνιση ασθενειτßτν. Η φýτεψη εßναι ΖωκιÞ, 450 φυτÜ ανÜ στρÝμμα και
η ποικλιαι,α,1 σýνθεση περιλαμβÜνει Ι0 κýριεò ποικλßεò, 5 λευκÝò και 5
ερυθρÝò καθþò και πολ.λÝò τοΖπκÝò ποικιλßεò, αρκετÝò «rrü ,ò οποßεξ
προαναφÝρονται.

Το οινοποιεßο θα Ýχει τη δυνατüτητα να συμμετÜσ-χει στην ¸νωση
των Δρüμων του Κρασιοý τηò Μακεδονßαò που εßναι Ýνα τüυριστικü
προßüν, πρωτοποριακü στον ελληνικü χþρο, με πολý μerÜλεò
δυνατüτητεò υποστÞρΦò τηò τουριστικÞò ανÜπτυξÞò αφοý υ,.rοò οrrο
οινοποιεßα α;μμετÝχουν αρχαιολσγικοß χþροι, ξενοδιοχεßÜ, εοο«ßüρr,
χþροι φυσυcηò καλλονÞò.
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ΤΟ ΞΥΑΙΝΟ ΕΑΡΕΑß

Το βαρÝλι αντικατÝστησε τον αμφορÝα. Εδþ και αιþνεò Þταν το
.,^-._.ò___: ò^^-^j^ ;r'-,...-- ò-^._:
μΟναοΓ.(ο ýσχδιΟ Τßα τη òυμωσj^ι καß ýßατηρηση του κρασßου. Σημερα
κρατÜει πÜντοτε. το προβÜδισlια στη δημτιοι-ιργßα κρασιßον ποιüτηταò. Τα
αναντικατÜστατα πλεονεκτÞματÜ του εßναι το üτι επιτρÝπει τιιν αργÞ
{}Ξτr^;Þr.r,.rrrτrr τa}lι l.{.l{γaΞιηττ ι-rrl τaτα_., jιι ισθ n,rrτr.τ, ιÝ ττιτι ! r η Λ^/.\ι ,π+ιν^/ο νdιVbUIVywVl| υνυ Νγυνινυ Νυι LVy 9ΡJιrννυ!ινΡν !νυ ΡaJ ιιΡιjjμιj,ιιη.ßj, λß.ιι

γευστικdι σº;στατlκÜ,
Ακüμιη ιßνα σημαντικü πλεονÝκτημα του ξýλινου βαρελιοý εßναι üτι

σε α..rτßθε.=º υε τα υτ1 τοοιßrδη -ιßθτ,κÜ ιßτοοεß τÜτττ. αττÝ ßτΩιßτßιλßò -":- .ι τ- ι-ν.i.,"r*".i ß-ιυΞ*- υjι--. --.Ηι-ν.ßηΞνα:

προýποθÝσειò, να επßτρÝν-ει fiν συμπαραμο.νÞ του κβOfιοý με την
οινüλασΖεη. Η επανειλημμsνη χρησιμοποßηση ενüò ξυλινου βαρελιου
στινß:πßτγε:τιß,' ß;τι υι:τßτ ιτπßι 3 : 4 ß:ρßτνιιß τ<; òιßοß:}"ι ß;τlε:ι ε:ξιτ-.,τ}"mθε:ß ιτπιß, a ,g ι 

' 
--rν--- --Ξ-- - -- -. ß:--

τÝτοια σLισταα"κÜ και δεν Ýχει Ü}λα να δþσει. Το μειο.,,Ýκτημα του
βαρελιοý ( γι' αυτü τεßνει να αντικατασταθεß απü ανοξεßδωτα δοχεßα για

"ην 
?ßαροχÞ κρασ-rþν ?τοºJ δε,, προορßζο"",τα,," να δþσοr;ν υl.ß,η}Þ ποιüτητα }

εßýαι η ακριβÞ τοι_ι τιμÞ και η δι|ßσ-κολη διατÞρηση 
"ηò 

«*bηρþτηταò.
Ξ-l-=ò-...-:..-!. .,=-. ò:____-1..._-_ ο,--,-_a_º --..-- -ι--_- 

.1 .- _,,_L_-DνοδικLικυ δνυ (,μυινυ ρυρδrιι ,ιδ,τρυκυσΙων /ιΙΤρων με σßßμερßνεò Τßμεò
(ß995) στοιχßζει j5O0O0 δραχμÝò, Ý",ια μεταχειρισμÝνο απü κα),_ü F=ý?,_ο Þ
ιξνα καινοýργιο δοýινο δgýτερηò ποιüτηταò απü καστανιÜ 50000 δοχ. ενþ
Ý.r^ *.r_^-Ξ.i_R-.,,_o-- ß_θr*,^ ^_,..\Λητ!,_-_^ηm-4. !ßΙß-ιß'!ß-ιß1 Ι^^, -^ ^-^;^ .-,-,,-λ 

^^,^.òνιτ ιΙ,νιJSοιυιl',ιν ιυιιιιf, λιτrΡ,ιιιr\υυι|LιΙ,ιf, τι-rνν\.rν UPλ.r LV ßj7LυιιJ Ψυυιßιυ δχδι
σαφßυò πολ}Þ μεγαΜτερη διÜρκεια ζωÞò ( 3Ο χρßlνιÜ και περισσüτερο ,l.
Τα φτηνüτερα βαρÝλια εßναι εßτε απü ξýλο δευτερηò ποιüτηταò εßτε
ι ι fτarη/cιΙ.rιττι Ι ÝιΙττ

,Γ^ ρ-^:1 .- ..^_^.-Δ^^,t., 
-^τß α ρýρθΛß(ß για να γαησιιßοποιηυουν πρεπεß φυσικα να ειναß

απüλυτα στεγανÜ. Τα δοκιμÜζουμε βÜζονταò νερü. Αν χÜνουν λφο, τα
κοιτ,τÜιιε. γειιÜτα ιιÝγοι να σταLßßßπ-'ßσοι-ιν να τοÝγουν Αν πÜλι το ΒαοÝλ.ι'-r------Γ--,-Γ------ a--rι,l- ---Γ-----ι---,, --, -Γ-r"--"
συνεχßσει να τρÝχει, το σηκþ1,,ουμε üρθιο και το σφßßγουμε, χτυπþντα,ò

τα στεφÜνια. ßνßποροýμε να δοκιμÜσουμε να εΖητýχουμε τη στεγανüτητα
σφηνþνονταò βε σουγιαδÜκι θ-;α τ:σμματÜκι ιß¸αιßjτÜß<ι. Το υπαυπÜκι
μποροýμε να. το Ýχοι-ιl-ιε βουτÞξει σε ßσα μÝρη ασπραδιοý και ασβÝστη.
Αν συνεχßζει να τρÝχει, τüτε γιειÜζεται βαρελÜ.



c t Ι κ ρ ι\ , Ι , t Η jι Ι /ι Ι μΙ ιtltΗß \-' t\l. ,{ r,Lir- L. L L 
'- 

/Ιl.-ΓΙ 
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Τελsυταßα παρατηροýμε μια στροιο3 στιò παραδοσιακÝò συνταγÝò,
-rß-r--_, ß Ý,=r^,- ηr!α ',: ß.Ý--*^^*ß Xrrr-rrrιrnÝ ηa!α .Ξ{τ τ.ar,.a.,λa-ra-,, ιιν-Ü ,ττει.τÜ ιι-sιι

'Ιννß,ιi,ß 
rνυJν: ΙΙ* Ιaß τνßνννΙιsΞι.ß νß§9ΡνΥ.ι Ιιυ νψ.9ÞΡυψννι*Ξι*.9νΞ* ΞΙυß

κυρßωΞζ για το κρασß-
ΔιαβÜζαμε σε διÜφορα παριοδικÜ και εφημερßδεò üτι το κρασß

εß:ναι φÜρμακßτ! Cτß ιτ L]ßνοò ειßφ6_τgfγ6lι την ".. υγεß§, δριß:γτιιò πρòß."τlπτι*ßτ"

και θεραπευτικÜ. Αν, βÝΒαια, το παρακÜ"Jεται, θßß σαò §ßξεß,fια τα κα}Ý
στο κρεβÜτι.

Ιr,{ε}οÝτη ε,",üò γιι?λικοý πανεπισημßσt} Ýδειξε ütι *σιτι ¸ßνΦι}ψ

κüκκτ",ο κρα;ß οr' jr«ρÝò ποσüτητεò Ýχουν }ιε¾þ} καρδιστονΦτικÞ
ωφÝ}εια και ειδικÜ σε στεφανταßεò νüσσυò αδ ßτοσοστü 3Ο - 5Ο ?ß απÜ
α"ιιΞοýζ ε+υ απεßγ_φ; εr.τε}þò απü την κα¸s.}Ü},"{*ση κρασιοý, Φαße,ετ,*ι üτι
το κραò'θι αυξÜνει το ýψοò τηò }IDL ( ' καλÞò '* χολτατερüληò },
εμποδßζει τ-η δßßμιουργßα θρÜμβο*ν σ,διò αρηρΕò και σßα αγγεßα και
μειþνει τον κßνδι*ινο ειιφραγμÜτων.

Το κρασß ενισχβει την παρουσßα του μαγνησßοιτ αλλÜ üταν
υπερβοýμε τσ üπισ τΦν 7 παηρtτ*ν κρασßΦ¸ß την ημÝρα, üß"α
α."¸ιστρÝφοντατ και το ματνÞσιο εξαφανßζεtαι.

Η τανßτη που περÝχεται στο κüκκινο κρασß ενεργεß θεακÜ σηò
:--^- --ßßßF/- τf ιΙα' Ι-ºr,τrjatttarιΙι' Ι ΙºιτÞ1''r."-'.

Τι- κρασß δεν Ýχρι βιταμßνεò Α, C και D, αλλÜ Ýγρι Sιταμßνεò τηò
ομÜδαò Β.Την ΒΙ ενÜντια στη νευρασθÝνεια την Β3 για την ανακοÜφιαη
,{αß Ξην ε_εòτß}",ι:οση Ξf_ιßν €:§τ§ερμτεεßτν τρα.υgταττ.ιιιß Εß3 τòτιι α-ιιξÜνει τrg

δημιουργßα κüκκινων αιμοσφτιρßειτν και κατÝτπιτλs4"ιÜ ττlν κοýρθßιß1 G€

ηλικιωμÝνα Üτομα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ ΤΟΝΙΖΟΥΝ

l,νfτlν υπερβαß,,ετε πò,τÝ τ* 1gr α}.κ**}" για κÜSε κτ}Ý ε*υ βραιιò
του σþματüò σαò. ΔηλαδÞ περßπ,συ 0,75 τσυ λßτρσυ για Ýνα δραστιßριο
Üνδρα ειηºλικα και 0,50 για μια μχαßκα Þ Üτομο που κÜνει καθιστικÞ
r,.,-"!, - ζ -- r -r, τΓ- .- -.,..:,. τ.^Ξ -.^- i ^r ^Liirii e,t,νιßa, ιι, ιινιΙrιιΙLι, ιrΙ,Ι,ιr-



ΤΟ ΡΑΚΙ

Το ρακß το Ýπιναν -και το πßνουν - νερωμÝνο οι Βελβεντινοß πριν
το φαγητü. ¹ταν το αντρικü κÝρασμα σε επισκÝψειò, χαρÝò και
διασκεδÜσειò.

ΘαυμαστÝò θεραπευτικÝò ιδιüτητεò του απÝδιδαν για απολýμανση,
εντριβÝò, πονüδοντο Þ κοιλüπονο. Μα üταν τουò χβνονταν το' χαν κακü
σημÜδι. Ποια η λογικη εξÞγηση; Απλοýστατα, το ρακß Þταν πολý ακριβü
και κÜτι Ý.πρε;ιεενα φοβοýνται για να εßναι προσεκτικοß.

Οι σημερινÝò ΒελβεντινÝò με ρακß, ζÜχ«ρη, κανÝλα, μÝντα,
φρÜουλα, κερÜσια Þ βýσσινα, κρÜνα, βατüμουρα κÜνουν θαυμÜσια
αρωματικÜ λικÝρ.

Με τουò κιρατζÞδεζ, το ρακß και το κρασß Ýφτανε ωò τη ΚορυτσÜ
και τη ΛÜρισα. ΜÜλιστα οι παλιοß Βελβεντινοß θυμÞθηκαν και μαò εßπαν
τα εξÞò:" ΕπειδÞ το ρακß απαγορεýονταν να βγει Ýξω απ' το χωριü, τον
τüπο παραγωγÞò του, οι κιρατζÞδεò το Ýβαζαν σε τουλοýμια (προβεÝò)
στη συνÝχεια αυτÜ τα Ýκρυβαν μÝσα στιò νταμπζÜνεò με το κρασß και
Ýτσι το μοσχοπολοýσαν γιατß Þταν ονομαστü το Βελβεντινü ρακß."

Το ρακß παρÜγεται παραδοσιακÜ σε οικογενιακη βÜ"η κιτρßωò, και
εßναι το απüσταγμα των στεμφýλτον των σταφυλιþν, που εßναι γνωστü με
διÜφορεò ονομασßεò σε üλ;ι,1 τη χþρα(τσßπουρο, γρÜπα, τσικουδιÜ, ρακß
κ.α.).Ε,ßναι Ýνα ποτü, το οποßο εßναι Üμεσα συνδεδεμÝνο με την Ýνοια τηò
ελλτlνικÞò φιλοξενßαò, αφοý εßναι αναντικατÜστατο στη συνοδεßα
παραδοσιακþν ορεκτικþν και προσφÝρεται ιδιαßτερα στα καφενεßα των

χωριþν.
Το ρακß παρÜγεται απü ην απλÞ Þ την διπλÞ απüσταξη των

φμωθÝντων στεμφýλων, με Þ χωρßò προσθÞκη σπüρων γλυκÜνισου Þ
Üλλων αρωματικþν φυτþν. ΣÞμερα, πÜντα σε οικογενειακÞ βÜοη, η
ετÞσια παραγωγÞ του φτÜνει τουò 7000 με 8000 τüνουò.

Η σημασßα αυτοý του αποστÜγματοò εßναι μεγÜλη, γιατß απü τι1

μßα, η παραγωγÞ του εßναι συνδεδεμÝνη με τιlν παρÜδοοη με μεγÜλο
üφελοò για την ελληνικÞ οικογÝνεια και απü την Üλλr], γιατß αποτελεß τον
πρüδρομο του οýζου, ενüò Üλλου ελ"ληνικοý αποστÜγματοò, με ετÞσια
παραγωγÞ που φτÜνει τουò 50000 τüνουò ( στοιχεßα Ι987 ).

Η κυριüτερεò περιοχÝò παραγωγÞò τσßπουρου στη χþρα μαò εßναι η
Δ.Μακεδονßα, η Θεσσαλßα, ο Τýρναβοò, η ΚρÞτη ( τσικουδιÜ ).

Η τεχνικÞ τηò απüσταξηò εßναι Ýναò απü τουò σημαντικüτερουò
παρÜγοντεò που ετηδροýν στην ποιüτητα του παραγüμενου τσßπουρου.

Η αποστακτικÞ συσκευÞ ονομÜζεται Üμβυκαò απ' την αρχαßα
ελλτ,lνικÞ " Üμβυξ " ( δοχεßο με μικρü Üνοιγμα ). Ο χαλκüò αποτελεß το
καλýτερο μÝταλλο κατασκευÞò του Üμβυκα γιατß εßναι ε,ýπλαστοò, καλüò
αγωγüò τηò θερμüτηταò, αντιστÝκεται στη διÜβρωση απü τη φλÜγα και



αντιδρÜ με τα θειοýχα συστατικÜ και τα λιπαρÜ οξÝα του υπÜρχοντοò
κρασιοý και των στεμφýλττν δßνονταò αρεστÜ χαρακτηριστικÜ.

Ο üγκοò του Üμβυκα, σýμφωνα με τον παραδοσιακü τρüπο
παραγωγÞò, εßναι 130 λßτρα.

ΚατÜ την απüσταξη, η πρþτη ýλη ( φμωθÝντα στÝμφυλα,
περιεχüμενοò οßνοò και τυχþν οινüλαατη ) προστßθενται στον καυστÞρα
του Üμβυκα μαζß με μικρÞ ποσüτητα νεροý ( 25-3α% κατ' üγκο ). Η
θÝρμανση τηò πρþτηò ýληò γßνεται απαηθεßαò με καýση ξýλων. Το
τσßπουρο που λαμβÜνεται μπορεß να εßναι απ}rÞò Þ δ*2rÞò απüσταξηò.

Σrην πρþτη απüσταξη, οτ σπüροι γλυκÜνισου Þ Üλλων
αρωματικþν φυτþν προστßθενται στο μßγμα στεμφýλων - οßνου - νεροý,
ενþ σττ1 δευτερη προστßθενται στην καρδιÜ του πρþτου αποστÜγματοò,
που υπüκεπαι στη συνÝχεια την απüσταξη.

¸να τσßπουρο χαρακτηρßζεται ποιοτικü üταν το Üρωμα και η γgυση
του εßναι οι καΜτερεò δυνατÝò και üταν δοθεß ιδιαßτερη προσοχÞ στουò
παρακÜτω παρÜγοντεò :

1. Στην πρþτη ý2ιτ1 ( ποικιλßα σταφυλιþν, βαθμüò ωρßμανσηò,
υγ¸ινÞ τουò κατÜσταση ).

2.Στην τεχνιιcÞ τηò απüσταξηò ( ηιποò αποστακτυ«Þò συοκωÞζ,
διαστÜσειζ τÞζ, μεθοδολσγßο rηò απüσταξηò, θÝρμανση ).
3. ΣυνθÞκεò παλαßωσηò ( ποικιλßα αμπÝλου, μÝγεθοò βαρελιαý,

κατεργασßα βαρελιοý, χρüνοò, θερμοκρασßα και υγρασßα τηò
κÜβαò παλαßωσηò ).

4. Το νερü του "σβησßματοò " (βρüχινο Þ αποσταγμÝνσ).
5. ΠροσθÞκη αρωματικþν υλþν.( ποικιλßα αρωμαπκþν φυτþν

μεγÜλη : ΓλυκÜνισο, ΜÜραθοò, Μαστßχα Χßου, ΜοσχοκÜρυδο,
Κακουfuξ, ΚανÝλα, ΚριθÜρι, κ.0. ) Το γλυκÜνισο μαζß με τον

μÜραθο εßναι που δßνουν το "γÜλα" στο τσßπουρο, üταν
προστεθεß σε αυτü νερü.

Η απüσταξη του τσßπουρου στο Βελβεντü γßνεται στα καζÜνια, τα
παραδοσιακÜ εργασττlρια που παρασκευÜζουν το ποτü των

μερακλÞδων. Η λειτουργßα τουò διαρκεß απ' τιò αρχÝò του ΝÝμβρη
μÝχρι τιò παραμονÝò των ΧριστουγÝwων. Εßναι περßπου º,

βρßσκονται διασκορπισμÝνα σε γειτονÝò του Βελβεντοý στιò
οποΚò και παρατηρεßται ασυνÞθισττ1 κßνηση εκεßνη την περßοδο.



ΙΙΑΡΑΔΟΣΗ

Σε Üμβυκα Βελβενπνü βρÝθηκε μια παρÝα
τÜχαντουò ψαητοκÜλεσαν ο Γοýλαò με τον Τσßμο
πüχουν τριÜντα καζανÝò να βρÜσουν - μεταβρÜσουν.
Να μÜθουν λÝει Þθελαν τα τσßπουρα πωò βρÜζουν,
πωò βγαßνει το καλü ρακß και πωò το πρωτüρÜκι.
ΔεμÝνοò στην παρÜδοση ο μπαρμπα- ΚαζανÜρχηò
Ýχει στη μÝση την ποδιÜ το σκοýφο στο κεφÜλß 

'-

και εξηγεß πωò γßνονται μßα μßα οι δουλεßεòπου κÜνει.
Πωò καζανιÜζουν στην αρχÞ και πωò το δευτερþνουν
πωò κλεßνουν τα αρμολογητÜ με την αλειιροστÜχτη ι(αι πωò
ταιριÜζουν τη φωτιÜ μην εßν'αψιÜ η καýτρα
Σε λφο μεσ'το χÜλκωμα το καλογανωμιßνο αρχßζει
ΤρÝχει το ρακß σαν δÜκρυ - σαν διαμÜντι.
- ΑγÜλια-αγÜλια τη φωτιÜ, ακοýγεται ο μεγÜλοò,
- μη μου " ξερÜσει " το ρακß, δε θÝλω ρεζιλßκια...
- Για να το δοκιμÜσουμε και παßρνει το ποτÞρι
üλοι εßναι χαμογελαστüß και τον κοιτοýν στο στüμα.
- Αò εßναι καλοξüδευτο καλýτερο δε βγÞ«ε...
Το δοκιμÜζουν üλοι τουò και εýχονται τα ßδια.
Πßνονταò - δοκιμÜζονταò στρþνεται το τσιμποýσι.
Σε λφο η θρÜκα γÝμισε λογÞò - λογÞò κοψßδια, ρÝγκεò
σκοτÜκια και πλειτριÜ ποýχαν αλατισμþη
Αρχßζουν τα πειρÜγματα, τα αστεßα και τα γÝλια.
ΒγÞκαν κιθÜρεò στη σειρÜ εßπαν γλυκÜ τραγοýδια
η νýχτα αντý,Üλησε απ'τò παλιÝò καντÜδεò.
ΕλληνικÞ παρÜδοση απü χιλιÜδεò χτüνια σαν Üλλοι
ΒÜτχοι - Σιληνοß - ΜαινÜδεò τραγουδÜνε.
Λεò κι Þρθε ο Διüνυσοò τιò Μοýσεò ν' ανταμþσει.

,,ΓΙΑλ[ιγΙ{Σ ΠΑΠΑΓοΡΑΣ,,



ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΚΑΖΑΝΙΑ

¼πωò κÜθε χιüνο τÝτοια εποχÞ, Ýτσι και φÝτοò Üνοιξαν τα καζÜνια,
τα παραδοσιακÜ αυτÜ εργαστÞρια, που παρασκευÜζουν το ποτü των
μερακλÞδων " το ρακß ".

Μια διαδικασßα η οποßα, ξεκινÜει απü πολý παλιÜ και ευτυχþò,
διατηρεß και στιò μÝρεò μαò το παραδοσιακü τηò χρþμα.

¼πωò μαò λÝνε οι ηλικιωμÝνοι, παλιüτερα Ýκαναν τα τσßπουρα στο
καζÜνι με θρησκωτικÞ ευλÜβεια, πßνονταò τσßπουρο καθþò Ýψηναν
κοýκλεò (ρüκεò) που Þταν και ο κυρßωò μεζÝò.' Η νýχτο Ýχει απλþσει παντοý, τα αστÝρια κεντοýν τον ουρανü.
¸να σιγανü μα ψυχρü αερÜκι τρεμουλιÜζει τα φýλλα των δÝντρων και
γÝμιζε το χþρο με ανατριχfüα.

ΠερÜσαμε το φλινο "κατÝφλιο" και μπÞκαμε στο καζÜνι. Δυο
Üτομα Þταν γýρω, απü τη φωτιÜ, καπνισμÝνοι και αποκαμωμÝνοι απü την
αýτηιßα, Ýτριβαν τα χÝρια τουò ψιλοκουβεντιÜζονταò.

-Καλþò κÜμνιτι ! ΚαλÜ μπιρικÝτια. Τουò χαιρετßσαμε.
-Καλþò Þρθατι ! ΚουπιÜστι ! Μπουßρουμ στου φρÝσκου.
ΚÜτσιτι.

Σε λφο γÝμισε το καζÜνι απü ü2rη ,ην παρÝα, το τραπÝζι στρωμÝνο με
αρκετοýò μεζÝδεò και η σκÜρα Ýψηνε συνεχþò την πλευριÜ και την ρÝγγα.

Το φρÝσκο κρασß αδιÜκοπα γÝμιζε τιò κοýπεò. Η βραδιÜ κυλοýσε
Þουχο και αργÜ. Το τραγοýδι Üρχισε να δυναμþνει, με τη συνοδÝια μιαò
κιθÜραò, τα αστεßα δßνανε και πÝρνανε, περιμÝνονταò το αφεντιιòü να
αρχßσει το χορü.

¼λοι περιμÝναμε να αρχßσει το καζÜνι να στÜζει τιò πρþτεò
σταγüνεò. Ασ»,rÞθιστη συγκßνηση για τον παραγωγü η βραδιÜ αυτÞ,
üπου με ευλÜβεια και μυσταγωγßα, περιμÝνει να δοκιμÜσει τη φετινÞ του
σοδειÜ. ¶ραγε θα Ýχει τα γρÜδα η ρακß που περιμιhιει;

Το καζÜνι αρχßζει να τρÝχει, το αφεντικü βýθισε το γραδüμετρο
στο ρακß.

-Εικοσιοκτþ ! ΦωνÜζει χαροýμενοò.
-ΜωρÝ μπρÜβο! Δυνατü ρακß βγÜλαμε.
Αφοý απολαýσουμε τουò τελεττταßουò μεζÝδεò, μαζß με το φρÝσκο

ρακß, ξεκινÞσαμε να φýγουμε την þρα που ο πρþτοò κüκοραò χαιρετοýσε
την καινοýρια μÝρα.

Εκεß προò την ανατολÞ ξεπρüβαλε η αυγοýλα, και χÜιδεψε τα
καπνισμÝνα και κομμÝνα απü το ξενυμι πρüσωπü μαò. ¹ταν μια
üμορφη βραδιÜ με γλυκü βελβεντινü φθινοτωρινü χτþμα.

.Ζ.



ΣΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Στο Βελβεντü λειτουργοýν 3 καφενεßα. Οι ιδιοκτÞτεò τουò μαò
εßπαν üτι οι Βελβαητινοß που ιτηγαßνουν σ' αυτÜ εßναι ηλικßαò απü 45 Ýωò
º5 χρονþν, με εξαßρεση το καλοκαßρι που τα εΖπσκÝπτονται και
μικρüτερηò ηλικßαò συντοπßτεò μαò (25-40 χτονþν ).

Εκεß σερβßρεται περισσüτερο τσßπουρο παρÜ κρασß. Με το
τσßπουρο προσφÝρονται εκλεκτοß μεζÝδεò, üπωò συκþτι, λουκÜνικα με
πρÜσο, καυτερÞ ΖππεριÜ, τσßροò, λακÝρδα και $ιÜδια. Οι
τσιπουρομεζÝδεò κρατÜνε σιιντροφιÜ τα κρýα βρÜδια του χειμþνα στουò
ηλικιωμÝνουò Βελβενπνοýò, που αναπολοýν τα νιÜτα τουò και
εξιστοροýν τιò ευχÜριστεò αλλÜ και τιò κακουχßεò που πÝρασαν. Εßναι
μεγÜλη τιßχη να τουò πετýχειò σε τÝτοιεò στιγμÝò και να μοιραστεßò μαζß
τουò ττι σοφßα και τιò εμπειρßεò τουò.

Τα ζεστÜ μεσημÝρια του καλοκαιριοý γεýεται τη μαγεßα του
τσßπουρου και η νεολαßα του χωριοý μαò συζητþνταò με τουò
μεγαλýτερουò και πßνονταò το παραδοσιακü τσßπουρο, που το φτιÜχνουν
οι καζανÜδεò στα καζÜνια με ιδιαßτερο μερÜκι και γνþση πολ.λ/υν ετþν, η
οποßα κληρονομεßται απü γενιÜ σε γενιÜ. ΚαμιÜ φορÜ βÝβαια, üπωò μαò
λÝνε οι ιδιοκτÞτεò των καφενεßων, συμβαßνουν κÜποια περιστατικÜ
εξαιτßαò τηò κατανÜλωσηò του τσßπουρου που εßναι ασÞμαντα. Το
üφελοò απ6 αυτÞ ανθρþπων μεγαλýτερηò ηλικßαò και νÝων στα
παραδοσιακÜ καφενεßα εßναι üτι οι νεüτεροι, Ýχουν να αποκομßσουν
μεγÜλο κÝρδοò απ'αυτÞ α1 μεταβßβαση Ρþσηò, εμπειρßαò και σοφßαò απ'
τη μια γενιÜ σττιν Üλλη.

Εξßσου στιμαντικü εßναι το üτι δßνεται μια θαυμÜσια ευκαιρßα να
τεθοýν κÜποιεò προýποθÝσειò για τη γεφýρωση του λεγüμενου "χÜσματοò
των γενεþν" και την αρμονικÞ συνεργασßα üλων των ηλικιþν στην
κοινωνßα.



Οß ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΙΙΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΙΙΙΙΙΞΞΙΙΙ

Η κýρια δρÜοη του οινο2τνεýματοò - και ο κýριοò λüγοò για τον
οποßο οι περισσüτεροι Üνθρωποι απολαμβÜνουν το ποτü σε μÝτριεò
ποσüτητεò - εßναι μßα βαθμιαßα Üμβλυνση των αντιδρÜσεων του
εγκεφÜλου και των νεýρων. ¸να Þ δýο ποτÜ δρουν σαν ηρεμιστικü Þ
χαλαρωτικü φÜρμακο. Ακüμα και σε μικρÝò ποσüτητεò το σινürτνευμα
δεν εßναι διεγερτικü, üπωò πολλοß Üνθρωποι πιστεýουν, Ωστüσο, μερικÝò
φορÝò προκαλεß κÜποια ευχÜριστη Üραη των αναστολ.dον και αυτü μιπαρεß
σε μερικÝò περιπτþσειò να Ýχει κÜποια δημιουργικÞ επßδραση που
διαφορετικÜ δεν θα υπÞρχε. ΠροσωβτÜυ το ΦινÜ?ηÝft}μft ριπ+ρεß, επßσηò,
να κÜνει αυτüν που Ýχει τπεß να αισθÜγεται - αν üχι να δεßχνει Üτι εßναι -
ασυνÞ θιστα φπνιοò και πνευματþδηò.

Το οινüπν,ευμα εßναι επßσηò αγειοδιαmαλακý και τ1 pof] ¸Φυ

αßματοò προò το δÝρμα μÝσα απ' τα διαηρυσμÝνα αγγεßα μπορεß να κÜνει
να φαßνεται üτι κυκλοφορεß θερμüτητα μÝσα σε Ýνα παγωμÝνο σþμα.
Ακüμα, εßναι Ýνα διουρητικü προκαλþνταò αυξηβÝνη απþλεια νερσý
(λüγω τηò μεγÜληò ποσüτηταò των οýρων και των σι)χγþν συρÞσεων)
απü το σþμα.

Η 7"Þψη μεγÜλων ποσοτÞτων οινοπνεýματοò προκαλεß ταχεßα
5[f.τ_τωσξ του σÜκχαρου σ¸ο αßμα. ΑυτÜ μπ*ρεß να σδηlÞσετ μετÜ ατÜ
λrγεò þρεò σε υπογλυκαιμßα, που κÜνει αυτÜν παυ Ýχει ,tτ€ι να γιþθει
αδυναμßα, ζÜλη, σýγχυοη, και παρÜδοξη πεßνα. ( Αν σαò συμβεß αυτü,
τüτε πιεßτε κÜτι, γλυκü Þ καταπιεßτε λß¾¾τ ζÜχορτ1 ). Επßσßlò, το πατü
αυξÜνει συνÞθωò τη σεξουαλικÞ εΖηθυμßα, ενþ σταν Üνδρα ελαττþνεται

η ικανüτητα διατηρÞσεωò στýσεωò - πιθανþò επειδÞ τσ οινüπνευμα
καταστÝλλει τα αντανακλαστικÜ τηò ατυσεΦò καß τηò δκσπθρματßσεωò.

Αν και τα οινα7τνευματþδη ποτÜ περιÝχατιν πολλÝò θερμß&εò ιr§ τη

μορφÞ υδατανθρÜκων, δεν Ýχουν Üλλη διατρσφÞ αξßα. Αυτüò ε{ναι α
λüγοò για τον οποßο Üτομα με υπερβσλικü σωματικü βÜροò που πßνο¼ν

πολý αναπτýσσουν συχγÜ αυμπτd,ιματα §γ§πß§ρκsÜq θρÝγεωò.
ΤÝλοò, η σιιστατικÞ χρÞση μεγÜλε*ν ποσοτÞτειιν ýινΦ?Εγευματοò

οδηγεß αναπüφευκτα σε προβλÞματα στην εργασßα, μÝσα ατην οικαγÝνεια
και με το νüμο. Το σινüπνÝ¸}μα ειτθýνεται αημταιττκÜ τια Ε* αηα τρßτα
περßπου των τροχαßων ατιτχημÜτατν. Αν πßνεται και σδηγεßτε, διατρÝχετε

μεγÜλο κßνδυνο να τραυματßσετε σοβαρÜ τον εαυτü σαò καß το¼ò Ü¶ουò
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