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T�υ Hλία Aναγνωστάκη

ΣTHN EΛΛHNIKH παράδ�ση � τρύ-
γ�ς δια�ρ�νικά παραπέμπει στ� λη-
ν�, τ� πατητήρι, και σ�εδ�ν αυτ�μα-
τα υπ��άλλει τ�ν μ�ύστ�, τα �αρέ-
λια ή τα πιθάρια και τ� νέ� κρασί.
T�σ� στην επιγραμματική π�ίηση
και στην ψη�ιδωτή αναπαράστασή
τ�υ �σ� και στις περιγρα�ές τ�υ
στη λ�γ�τε�νία και τ� δημ�τικ� τρα-
γ�ύδι, � τρύγ�ς και τα στ�ι�εία π�υ
συνθέτ�υν την εικ�ν�γρα�ία τ�υ
συνδέ�νται σ�εδ�ν πάντα με τ�υς
μήνες Σεπτέμ�ρι� και Oκτώ�ρι�.
Πρ�κειται για έναν τρύγ� υγρ�, δρ�-
σερ� και ερωτικ�, �π�υ �ι �υμ�ί απ�
την έκθλιψη των στα�υλιών, τα
�ρώματα και �ι αναθυμιάσεις των
πνευμάτων απ� τις #υμώσεις με-
θ�ύν και τις πέντε αισθήσεις.

Oμως ήδη απ� π�λύ παλιά υπήρ�ε
και μια άλλη εκδ��ή τρύγ�υ, $ηρ�ύ,
α�υδατωμέν�υ π�υ ε�θρεύεται τ�
υγρ� στ�ι�εί� και απ�#ητά τη �ρυ-
γανισμένη γη η ατμ�σ�αιρα για να
απ�δώσει. Eίναι � τρύγ�ς της στα�ί-
δας, τ�υ �ψυγιά, �πως τ�ν απ�καλέ-
σαμε. Kαι είναι � �ψυγιάς ή ψυ	ιάς
(στα κρητικά � �ώρ�ς π�υ ψύ�εται,
στεγνώνει, γίνεται στα�ίδα τ� στα-
�ύλι), τ� απαραίτητ� συνακ�λ�υθ�
εν�ς τρύγ�υ π�υ δεν δίνει τις �αρές
και τις δρ�σιές τ�υ κρασι�ύ, αλλά έ-
�ει εντ�ύτ�ις σε π�λλές περιπτώ-
σεις τ�νισμένα τα ίδια ευ�ρ�συνα
και ε�ρταστικά στ�ι�εία με τ�ν τρύ-
γ� τ�υ πατητηρι�ύ. Σε π�λλές μάλι-
στα περι��ές, κυρίως στα νησιά τ�υ

Aιγαί�υ, η μερική απ�$ήρανση των
στα�υλιών μετά τ�ν τρύγ� �δηγ�ύ-
σε ακ�λ�ύθως στη σύνθλιψή τ�υ για
την παραγωγή εν�ς ειδικ�ύ γλυκ�ύ
κρασι�ύ, �πως ήταν πιθαν�τατα �ι
μαλ�α#ίες, �ι μ�νεμ�άσι�ι �ίν�ι και
ακ�μη σήμερα τ� �ισάντ� στη Σα-
ντ�ρίνη.

O τρύγ�ς
της κ�ρινθιακής

Oι περι��ές τρύγ�υ για στα�ίδα
υπήρ$αν πάντα η ��ρει�ανατ�λική
Πελ�π�ννησ�ς και τα I�νια νησιά,
κυρίως Zάκυνθ�ς και Kε�αλληνία.
Aν και �ι πληρ���ρίες π�υ διαθέ-
τ�υμε γενικώς περί τρύγ�υ είναι α-
νύπαρκτες, σε αντίθεση με τις περι-
γρα�ές παρασκευής, εμπ�ρίας και
κατανάλωσης �ίνων, �μως στις αρ-
�ές τ�υ 19�υ αιώνα με εδραιωμένη
πλέ�ν παγκ�σμια τη �ήμη της κ�-
ρινθιακής μας παραδίδεται μια απ�
τις παλαι�τερες περιγρα�ές τρύγ�υ
ή διαδικασία παραγωγής στα�ίδας.
T� 1801 � Scrofani στ� έργ� τ�υ
«Tα$ίδι στην Eλλάδα» ανα�έρει
σύμ�ωνα με τη μετά�ραση Λ�γ�θέ-
τη: «O τρυγητς των στα�υλών γίνε-
ται με μα	αιρίδια καμπύλα εις τ� ά-
κρ�ν. Oι συγκ�μι�μεν�ι �τρεις
τ�π�θετ�ύνται εις καλάθια και μετα-
�έρ�νται εις τ�ν 	ώρ�ν απ��ηράν-
σεως, κείμεν�ν πάντ�τε εντς ή εις
ένα των άκρων τ�υ αμπελών�ς... T�
έδα��ς τ�υ 	ώρ�υ είναι απ 	ώμα,
αλλά τσ�ν καλά πατημέν�ν με επι-
�άνειαν στιλπνήν την �π�ίαν δί-

δ�υν με μίγμα κπρ�υ, �ει�ν αίμα
και ά	υρα σιτηρών. T� μίγμα απλώ-
νεται και θερμαινμεν�ν απ τας η-
λιακάς ακτίνας λαμ�άνει μ�ρ�ήν
	�νδρ�ειδ�ύς μαστί	ης... τ�ύτ� ε-
μπ�δί�ει πως τα 	ώματα αναμι-
γνύωνται με τας στα�υλάς και υπ�-
��ηθεί πως η στα�υλή απ��ηραί-
νεται ενωρίτερ�ν... Aι στα�υλαί α-
πλών�νται στ�ν 	ώρ�ν η μία παρά
την άλλην. Eκεί τας α�ήν�υν νύκτα
και ημέραν, αλλά �ρ�ντί��υν να τας
αναστρέ��υν ανά εικ�σιτετράωρ�ν.
H περιγρα��μενη επί�ριση με κ�-
πρ� απαγ�ρεύτηκε διά ν�μ�υ τ�
1922 και έκτ�τε επε$ετάθηκε η απ�-
$ήρανση σε απλωμένα �αρτιά στα
στέγαστρα στις λεγ�μενες σκιές ή
σε κρεμαστ�ύς �ψυγιάδες.

O τρύγ�ς
της σ�υλτανίνας

Mια απ� τις πρώτες μαρτυρίες α-
π�$ήρανσης στα�υλιών για παρα-
γωγή κρασι�ύ στην Kρήτη μας πα-
ρέ�ει έγγρα�� τ�υ 1301. H πρακτι-
κή της α�υδάτωσης των στα�υλιών
θα πρέπει να ήταν �μ�ια με αυτήν
π�υ γνωρί#�με απ� την αρ�αι�τητα
για τ�ν λικερ�ύ�� �ίν� passum, αλ-
λά και κατά τ�υς νε�τερ�υς �ρ�-
ν�υς για την παραγωγή των γλυκών
κρασιών της Xί�υ ή τ�υ �ισάντ� στη
Σαντ�ρίνη. Oμως, �σ� κι αν η Kρήτη
παρήγαγε πάντα �ίν� πάσσ� ή στα-
�ίδα (δευτέρας π�ι�τητας συγκρι-
τικά με την κ�ρινθιακή), � γενικευ-
μέν�ς τρύγ�ς τ�υ �ψυγιά υπήρ$ε

Eκτς απ 
τ�ν γνωστ
τρύγ� τ�υ �θι-
ν�πώρ�υ, 
τ�ν τρύγ� για
κρασί, υπάρ�ει
και η εκδ��ή
τ�υ �ηρ�ύ, 
α�υδατωμέν�υ
τρύγ�υ. Eίναι 
� τρύγ�ς 
της στα�ίδας,
τ�υ �ψυγιά. Σε
π�λλές μάλιστα
περι��ές, 
κυρίως στα νη-
σιά τ�υ Aιγαί�υ,
μετά την μερική
απ��ήρανση
των στα�υλιών
ακ�λ�υθεί η
σύνθλιψή τ�υς
για την παρα-
γωγή ενς ειδι-
κ�ύ γλυκ�ύ
κρασι�ύ, πως
ήταν πιθαντα-
τα �ι μαλ!α"ίες,
�ι μ�νεμ!άσι�ι
�ίν�ι, και ακμη
σήμερα 
τ� !ισάντ� 
στη Σαντ�ρίνη
(�ωτ. Aνδρέας
Σμαράγδης απ
τ� !ι!λί� 
«O Σαντ�ρίνης
της Σαντ�ρί-
νης», Eκδ. Iδρύ-
ματ�ς Φανής
Mπ�υτάρη,
Aθήνα 1994).
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TTρρύύγγ��ςς  ττ��υυ  ��ψψυυγγιιάά
κκααιι  ττ��υυ  κκρραασσιι��ύύ
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   «« ιι νν ττ εε ρρ μμ έέ δδ ιι �� »»

σσ ττ �� νν   ππ αα ρρ αα δδ �� σσ ιι αα κκ 

   ττ ρρ ύύ γγ ��   ττ ηη ςς   KK ρρ ήή ττ ηη ςς

H στιγμή της συγκ�μιδής. 
O τρυγητής κ!ει με τ� μα�αιράκι
τ�υ τ� στα�ύλι για να τ� τ�π�θετή-
σει στ� καλάθι (�ωτ. Iωάννης 
Bαλτής – Heinz Troll απ 
τ� !ι!λί� «O Σαντ�ρίνης 
της Σαντ�ρίνης, Eκδ. 
Iδρύματ�ς Φανής Mπ�υτάρη, 
Aθήνα 1994).

γι’ αυτήν μια υπ�θεση πρ�σ�ατη,
δηλαδή μετά τ� 1920 με την εισα-
γωγή και καλλιέργεια της σ�υλτανί-
νας. Oλ�κληρες �ιν�παραγωγικές
περι��ές �πως η Πεδιάδα και τ�
Mαλε�ί#ι στρά�ηκαν σ�εδ�ν στη
μ�ν�καλλέργεια της σ�υλτανίνας
και της στα�ίδας με �λέθριες συνέ-
πειες, εκτ�ς π�λλών άλλων λ�γων,
για τ�ν παραδ�σιακ� κρητικ� αμπε-
λώνα. Kι ενώ στην Kρήτη � τρύγ�ς
ήταν ανέκαθεν μια γι�ρτή, μια δρα-
στηρι�τητα και μια �ικ�ν�μική
πραγματικ�τητα σ�ετι#�μενη με τ�
πατητήρι, � τρύγ�ς π�υ π�λλ�ί απ�
μας γνωρίσαμε ήταν τ�υ �ψυγιά και
τ�υ Aυγ�ύστ�υ. Eνα ιντερμέδι�,
π�υ ήδη έ�ει τελειώσει για να δώ-
σει και πάλι πρωταγωνιστική θέση,
αν αυτ� είναι ακ�μη ε�ικτ�, στ�ν
τρύγ� τ�υ κρασι�ύ, αλλά κυρίως
στ�ν τρύγ� τ�υ τ�υρισμ�ύ και της
ηλι�θεραπείας.

Hλι�θεραπεία ρωγών

Θυμάμαι τ�ν παπα-Γιώργη και την
παπαδιά με συγγενείς και �ίλ�υς να
τρυγ�ύν τ� αμπελι την επ�μένη τ�υ
Δεκαπενταύγ�υστ�υ. Ψαθιά, μα-
ντήλες, κ��ίνια και λαντ#άκια, η λά-
ντ#α με την π�τάσα για τ� αλ�υσ�ύ-
διασμα, τ� τσ�ύ$ιμ� στα �έρια απ�
την π�τάσα, τ� γαϊδ�ύρι με τα κα-
�άσια, � �ρυγανισμέν�ς �ψυγιάς,
τ� άπλωμα των στα�υλιών και τ�
μεσημέρι στην παράγκα. Kι έπειτα η
πρ��δ�ς... και �ι αντικαταστάσεις,
αντί για λύγινα κ��ίνια και στα�ιδ�-
�αρτ�, τ� πλαστικ�, αντί για τ� γαϊ-
δ�ύρι, τ� αυτ�κίνητ�. Kι εγώ με τ�
Mαν�λη να �λέπ�υμε στα�ύλια να
απλών�νται στ�ν �ψυγιά κάτω απ�
τ�ν πυρακτωμέν� ήλι� τ�υ Aυγ�ύ-
στ�υ και να αναλ�γι#�μαστε τα γυ-
μνά κ�ρμιά, τις ρώγες π�υ $ερ�ψή-
ν�νται στην παραλία εκατ� μέτρα
πι� κάτω στ�υς �ψυγιάδες των $ε-
ν�δ��είων. Tραγ�ύδι τρυγητ�ύ,
Beatles, Rolling Stones. Mια μέρα τα
τραν#ίστ�ρ μας �ρέθηκαν πεταμένα
στη στέρνα, για τις μ�υσικές μας ε-
πιλ�γές. Δια�ωνία: Πεντ�#άλης απ�
μαγνητ��ων�. Mια άλλη ��ρά μά-
θαμε �τι κάηκε η δημαρ�ία απ�
τ�υς στα�ιδ�παραγωγ�ύς και η
στα�ίδα έγινε καπν�ς και �ιν�πνευ-
μα. Kι έπειτα $ερι#ώθηκε � αμπελώ-
νας με επιδ�τηση, με επιδ�τηση $α-
να�υτεύθηκε ως κρασάμπελ� με α-
μερικανικά υ�ρίδια και καμπερνέ.
Tέλ�ς, έπεσε η παράγκα και κτίστη-
καν �ίλες. Σήμερα � Mαν�λης ψά-
�νει απέλπιδα τ� κ�τσυ�άλι, τ� πε-
τρα�λάδι, τ�ν ρ�δίτη π�υ γνωρίσα-
με στ�υς αμπελώνες των παππ�ύ-
δων. Aνα#ητά και π�ικιλία θράψα για
να πειραματισθεί τ�ν μαλ�α#ία και �
γι�ς τ�υ με την κ�ρη τ�υ μας ρω-
τ�ύν τι σημαίνει σ�υλτανίνα, �ψυ-
γιάς, π�τάσα, τρύγ�ς.


