
Τα virtual ταξίδια κατά τη διάρκεια 
του lockdown υπήρξαν η μεγάλη 
μου απόλαυση και ειδικά αυτά 
που με «διακτίνιζαν» απευθείας σε 

μεγάλα οινοποιεία. Δε σας κρύβω, μάλιστα, 
πως σκέφτομαι όλο και περισσότερο ότι οι 
σύγχρονοι παραγωγοί κρασιών σύντομα θα 
κληθούν να προσαρμοστούν σε αυτού του εί-

δους τις ξεναγήσεις, καθώς οι καιροί πια ξεκα-
θαρίζουν -με τον πλέον σκληρό τρόπο-πως 
ότι δεν εξελίσσεται, χάνεται. Θα μου πείτε 
ότι δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί η φυσική 
επαφή και η επιτόπια γευσιγνωσία με την 
εικονική πραγματικότητα και θα συμφωνή-
σω. Εν μέρει όμως. Διότι, ναι μεν απουσιάζει 
από αυτού του είδους τα «ταξίδια» το τόσο 
σημαντικό κομμάτι των αισθήσεων, αλλά το 
ανθρώπινο μυαλό αποδεικνύεται να είναι ένα 
απίστευτο βιωματικό εργαλείο. Εξάλλου, με-
ταξύ μας τώρα, πόσοι είχαν και έχουν  τη δυ-
νατότητα χρόνου και χρήματος προκειμένου 
να επισκεφτούν οινοποιεία-μύθους ανά τον 
κόσμο, ώστε να μυηθούν σε αυτή την από-
λαυση; Κι επιπλέον, πόσοι οινοποιοί είχαν 
στο παρελθόν τη δυνατότητα να απευθυν-
θούν με διαδραστικό τρόπο σε ένα μεγάλο 
κομμάτι του οινόφιλου κοινού; Μέσω της τε-
χνολογίας αυτό πλέον είναι δυνατό! Εντυπω-
σιακά καλογυρισμένα βίντεο, παραγωγές σε 
360ο σε κάνουν να νιώθεις ότι πετάς πάνω 
από τους αμπελώνες κι ότι χάνεσαι μέσα 
στα κελάρια. Χωρίς να υπολογίσω τις συνε-
ντεύξεις με κορυφαίους οινοπαραγωγούς, οι 
οποίες όχι μόνο σου λύνουν τις απορίες, αλλά 

ανανεώνουν τον έρωτα για το κρασί.  
Μια από τις αγαπημένες μου, λοιπόν, ξε-

ναγήσεις ήταν και εξακολουθεί να παραμένει 
αυτή στην περιοχή Languedoc στη Γαλλία, 
με το ηλιόλουστο κλίμα, τις βοτσαλωτές 
παραλίες και το μεσογειακό σκηνικό,  μια 
«άλλη» Προβηγκία, με διαφορετικό τοπίο και 
χωρίς τα στίφη των επισκεπτών. Αν και για 
χρόνια επισκιάζεται από το Μπορντώ και τη 
Βουργουνδία σε ότι αφορά στην παραγωγή 
κρασιού, μη ξεγελιέστε. 

Θαυμάστε την στο www.langue-
doc-wines.com/en/in-pictures/langue-
doc-video/survollez-admirez-decouvrez  και 
κρατήστε στο μυαλό σας ότι πρόκειται για 
μια πολύ σημαντική, οριοθετημένη περιο-
χή οινοποίησης που έχει συνδέσει το όνομά 
της με τα natural και βιοδυναμικά κρασιά 
μεγάλων παραγωγών όπως ο πρωτοπόρος 
Gérard Bertrand, ο οποίος κατά την τα-
πεινή μου άποψη αποτελεί επί  του παρό-
ντος και τον μέγα πρέσβη των οίνων της 
Languedoc διαθέτοντας, αν θυμάμαι καλά, 
δεκαέξι  estates απίστευτης ποικιλομορφίας 
στον γαλλικό νότο- αν μπείτε στο site www.
gerard-bertrand.com/collections θα καταλά-

βετε τι εννοώ. 
Κινούμενοι διαδικτυακά, στο ίδιο όμως ρο-

μαντικό κλίμα, επιλέξτε τον σύνδεσμο www.
youtube.com/watch?v=Hyu6owslLvM για 
να πάρετε μια μικρή γεύση από το οινοποιείο 
του Gérard Bertrand, το Clos du Temple στην 
κοινότητα Cabrières που θεωρείται η γενέτει-
ρα των ροζέ κρασιών- το Clos du Templeborn 
από αυτό το ιστορικό terroir υπήρξε το επίση-
μο κρασί στα δείπνα της αριστοκρατίας και 
του βασιλιά Ήλιου (Λουδοβίκος ΙΔ́ ), ενώ η 
ιστορία του έχει ρίζες πίσω στο 1357. Σήμε-
ρα, το Clos du Temple παράγει το ομώνυμο 
έξοχο ροζέ που οφείλει μέρος της ξεχωριστής 
προσωπικότητάς του στο συνδυασμό τεσ-
σάρων κόκκινων ποικιλιών (GRENACHE, 
CINSAULT, SYRAH, MOURVÈDRE) 
και μιας λευκής (VIOGNIER). Είμαι σίγουρη 
ότι όταν ξεκινήσετε αυτή την όμορφη περι-
πλάνηση δε θα σας νοιάξει καθόλου που θα 
χαθείτε στην ιστορία και τη γεωγραφία αυ-
τού του τόπου. Αντιθέτως, θα σχεδιάσετε το 
επόμενο ταξίδι σας με περίσσιο ενθουσιασμό. 
Διότι, θα έχει γίνει ήδη μέσα στο μυαλό σας. 
Και για να σας συνδράμω, υπόσχομαι σύντο-
μα να επιστρέψω προτείνοντάς σας κι άλλες 
τέτοιες διαδρομές.

T H E  T R E N D L E T T E R

Ταξίδια στον κόσμο του κρασιού από … 
τον καναπέ!
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