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«Η ιστορία του κόσµου         

σε 6 ποτήρια», Κέδρος.

 

Πόσο πίσω  στην ιστορία της  ανθρωπότητας  πηγαίνουν το κρασί, η µπίρα,           
ο καφές, το κονιάκ, το ρούµι, το ουίσκι, το τσάι και η κόκα κόλα; 

«Τι  θα πιείτε;» Είναι  η ερώτηση  που σπάει τον  πάγο σε  φιλικές  συγκεντρώσεις, σε 

δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους. Ακολουθούν  οι προτιµήσεις και  οι παραγγελίες  του 
καθενός. Και  παρ'  όλο  που πολύ εύκολα ο καθένας έχει το ποτό της  επιλογής του, το 
αγαπηµένο του µπαρ, τη σκοτεινή γωνιά του σπιτιού όπου  φυλάει τα κρασιά  του, πολύ 
δύσκολα µπορούµε να φανταστούµε πόσο πίσω στην  ιστορία της  ανθρωπότητας 
πηγαίνουν  η  µπίρα, το κρασί, ο καφές, το  κονιάκ, το ρούµι, το ουίσκι φυσικά, το τσάι 
και η κόκα κόλα.

Ολα  αυτά  τα  ποτά συνδέονται µε  την ιστορία  της ανθρωπότητας, τις µετακινήσεις των 
πληθυσµών, τις στιγµιαίες εφευρέσεις που προέκυψαν από την ανάγκη επιβίωσης. 

Ανά τους αιώνες, τα ποτά  αυτά χρησιµοποιήθηκαν  ως συναλλαγµατικό µέσο, ως 

προσφορές προς  τους θεούς  σε θρησκευτικές τελετές, ως σύµβολα πολιτικής ισχύος ή 
αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης για καλλιτέχνες και  φιλοσόφους. Κάποια κλήθηκαν να 
υπογραµµίσουν  τη δύναµη  και την αίγλη της ελίτ της  εποχής τους και άλλα να 
χειραγωγήσουν  ή  να ναρκώσουν  τις  µάζες. Ακόµα και  σήµερα πίνουµε για  να 
γιορτάσουµε  τον ερχοµό  ενός  παιδιού  ή για  να τιµήσουµε τους νεκρούς, για  να 
ενισχύσουµε κοινωνικούς δεσµούς, για να κλείσουµε εµπορικές συµφωνίες  και 

συνθήκες, για να οξύνουµε τις αισθήσεις ή να κοιµίσουµε το νου…
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 •   Ποτά όπως το ρούµι, το  κονιάκ 
και το ουίσκι ανταλλάσσονταν µε 
σκλάβους και έγιναν ιδιαίτερα 
δηµοφιλή στις  αποικίες  της  Βόρειας 
Αµερικής.

 •   Το αγαπηµένο ποτό του Αιώνα 
των Φώτων  (18ος) ήταν  ο  καφές, 

ρόφηµα µυστηριώδες και ραφινάτο, 
προερχόµενο  από τη Μέση Ανατολή. 
Τα καφενεία που  ξεφύτρωσαν σε 
όλη την  Ευρώπη ετοίµαζαν  τον  καφέ 
σε ένα νηφάλιο και πολιτισµένο 
περιβάλλον, τελείως διαφορετικό 
από  το  κλίµα της ανατολίτικης 
ταβέρνας, που σέρβιρε αλκοόλ, και 
γρήγορα  έγιναν  το επίκεντρο 
εµπορ ι κών , πολ ι τ ι κών  κα ι 

φιλοσοφικών ανταλλαγών.

 •   Η  µπίρα χρονολογείται  περίπου 

από  το 3000 π.Χ. στην Ανατολική 
Μεσόγειο. «Σε ύστερα  αιγυπτιακά 
κείµενα  αναφέρονται τουλάχιστον 
δεκαεφτά ποικιλίες µπίρας, κάποιες 
από  τις  οποίες περιγράφονται µε 
ποιητικούς όρους, που θυµίζουν 
σύγχρονα διαφηµιστικά σλόγκαν:       
η καλή και  όµορφη, η ουράνια,         
η εύθυµη, το συµπλήρωµα του 
γεύµατος, η άφθονη, η ζυµωτή», 

γράφει  ο  Tom Standage. Και  ήταν 
τόσο  βασικό είδος διατροφής  για 
τους  Αιγύπτιους, ώστε οι εργάτες 
που  συµµετείχαν στην κατασκευή 
των πυραµίδων συχνά  πληρώνονταν 
σε µπίρα!

 •   Το µεγαλύτερο γλέντι που έγινε 
ποτέ στην  ιστορία δόθηκε από τον 
βασιλιά  Ασσουρνασιρπάλ Β΄ της 
Ασσυρίας το 870  π.Χ. Στο  τραπέζι 
κάθισαν  69.574  καλεσµένοι!             
Ο  Ασσουρνασιρπάλ πρόσφερε στους 

καλεσµένους του  δέκα χιλιάδες 
κανάτες µπίρα  και  δέκα χιλιάδες 
ασκούς κρασί -  µαζί µε  15.000 
αρνιά, 1.000  βόδια, 10.000  ψάρια 
και 10.000  αυγά (µεταξύ χιλιάδων 
άλλων εδεσµάτων).

 •   Τον 5ο  αιώνα  π.Χ. το  ελληνικό 
κρασί εξαγόταν  µέχρι τη Νότια 
Γαλλία  δυτικά, την  Αίγυπτο  νότια, 
την  Κριµαία ανατολικά και  βόρεια 
την  περιοχή του Δούναβη. Επρόκειτο 
για εµπόριο σε µαζική κλίµακα.        

Σε  ένα µόνο ναυάγιο 
που  ανασύρθηκε  στη 
Νότια Γαλλία βρέθηκε ο 

εκπληκτικός αριθµός 
των 10.000  αµφορέων, 
µε άλλα λόγια 250.000 
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σηµερινά µπουκάλια.

 •   Μέχρι  και ο  Τζορτζ  Ουάσιγκτον 
επιδόθηκε στην  ποτοποιία, όταν τα 
τελευταία χρόνια της ζωής  του 
ίδρυσε  το  δικό  του  αποστακτήριο 
ουίσκι. Ηταν  ο Σκωτσέζος επιστάτης 
του που του υπέδειξε  ότι µπορούσε 
να βγάλει κέρδος από τα σιτηρά  που 

καλλιεργούσε στις εκτάσεις του στο 
όρος  Βέρνον. Η  παραγωγή άρχισε µε 
δύο  αποστακτήρες το 1797, για να 
φτάσει τους  πέντε, που  παρήγαν 
έντεκα χιλιάδες  γαλόνια  ουίσκι λίγο 
πριν  από το  θάνατό  του, τον 
Δεκέµβριο του 1799.

 •   Σύµφωνα µε την κινεζική 
παράδοση, το τσάι  ανακαλύφθηκε 
από  τον  αυτοκράτορα Σεν Νουνγκ, 
του οποίου  η βασιλεία χρονολογείται 
γύρω στο 2737  - 2697  π.Χ. 

Καταναλωνόταν  µε τη  µορφή ενός 
θεραπευτικού χυλού µαζί  µε φρέσκα 
κρεµµυδάκια, πιπερόριζα και άλλα 
υλικά. Οι φυλές  της σηµερινής 
Βόρειας Ταϊλάνδης έβραζαν τα 
φύλλα ή τα µαγείρευαν  στον  ατµό 
και στη συνέχεια  τα  έπλαθαν σε 
µπαλάκια, τα  οποία έτρωγαν  µε 
αλάτι, λάδι, σκόρδο, λίπος και παστό 
ψάρι. Ετσι το τσάι ήταν  φάρµακο και 

τρόφιµο πολύ πριν γίνει ποτό.

 •   Ο  φαρµακοποιός, Τζον 
Πέµπερτον, από  την  Ατλάντα της 
Τζώρτζιας, έφτιαξε την κόκα κόλα -
σ ύ µ β ο λ ο σ ή µ ε ρ α  τ η ς 
παγκοσµιοποίησης-  τον  Μάιο  του 
1886. Η  αυθεντική εκδοχή της 
περιείχε µικρό  εκχύλισµα κόκας, και 
άρα ί χνη κοκα ΐνης . (Αυτό 
αφαιρέθηκε στις αρχές του 20ού 

αιώνα, αν και το αναψυκτικό 
περιέχει άλλα εκχυλίσµατα  φύλλων 
κόκας  µέχρι  σήµερα.) Η  πρώτη 
διαφήµιση της κόκα  κόλα, που 
εµφανίστηκε στην Atlanta Journal 
στις 29  Μαΐου 1885, ήταν  σύντοµη 
και σαφής: «Πίνετε κόκα κόλα! 
Απολαυστική!  Δροσιστική!  Υπέροχη! 
Δυναµωτική!  Το  νέο αναψυκτικό που 
αρέσει  σε µικρούς και µεγάλους, 

περ ιέχε ι  τ ι ς  ι δ ιότητες του 
εκπληκτικού φυτού  της κόκας και 
του περίφηµου καρπού της κόλας».

 •   Το κονιάκ αρχίζει την «καριέρα» 
του ως  «καιόµενο νερό» (aqua ar-
dens), και αργότερα, σε διάφορες 

περιοχές της Ευρώπης, ως aqua    
vitae, δηλαδή «το  νερό  της ζωής». 
Ανακαλύφθηκε τον δωδέκατο αιώνα 
από  τον  Ιταλό  αλχηµιστή Μιχαήλ 
Σαλέρνους, ο οποίος  βασιζόµενος σε 
αραβικά  χειρόγραφα απέσταξε κρασί 
και το  δηµιούργησε. Πέρα  από  τις 
θεραπευτικές του ιδιότητες, ο απλός 
κόσµος αγκάλιασε το  aqua vitae όχι 
για τις  υποτιθέµενες θεραπευτικές 

του ιδιότητες, αλλά και για την 
ικανότητά  του να  προκαλεί  µέθη 
ε ύ κ ο λ α κ α ι γ ρ ή γ ο ρ α .                      
Τα οινοπνευµατώδη  γνώρισαν 
µεγαλύτερη επιτυχία στις ψυχρές 
χώρες  της Βόρειας  Ευρώπης, όπου 
το κρασί ήταν ελάχιστο  και ακριβό. 
Αποστάζοντας µπίρα, οι κάτοικοί 
τους  κατάφεραν να παρασκευάσουν 
για πρώτη φορά  δυνατά αλκοολούχα 

ποτά  χρησιµοποιώντας ντόπια υλικά. 
Σε  άλλες περιοχές της Ευρώπης  το 
aqua vitae έγινε γνωστό ως «καµένο 
κρασ ί» , «B rann twe in» στα 
Γερµανικά και  «brandywine» ή 
απλώς  «brandy» (κονιάκ) στα 
Αγγλικά.

 •   Το ρούµι άρχισε να 
παρασκευάζεται από τα  κατάλοιπα 
τ η ς  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ 
ζαχαροκάλαµου. Οι Πορτογάλοι το 
ονόµαζαν κονιάκ  ζαχαροκάλαµου και 

το έφτιαχναν είτε από το χυµό  του 
ζαχαροκάλαµου είτε από τον αφρό 
που  ανέβαινε  στην  επιφάνεια  όταν 
αυτός έβραζε. Οι παραγωγοί των 
νησ ιών Μπαρµπάντος όµως 
προχώρησαν ένα βήµα παραπέρα: 
άρχισαν να  χρησιµοποιούν  τη 
µελάσα, ένα, κατά τ'  άλλα, άχρηστο 
κατάλοιπο  της  επεξεργασίας του 
ζαχαροκάλαµου. Ετσι κατόρθωσαν 

να φτιάξουν  πολύ πιο φθηνό  κονιάκ 
χωρίς  να  ζηµιώσουν  καθόλου  την 
παραγωγή ζάχαρης. Ενας ταξιδιώτης 
που  επισκέφτηκε τα  Μπαρµπάντος το 
1651  παρατήρησε ότι το ποτό που 
προτιµούσαν  οι νησιώτες  ήταν  το 
«Ραµπουλιόν, ή αλλιώς… Διάολος, 
που  φτιάχνεται από αποσταγµένο 
ζαχαροκάλαµο - ένα  θερµό, φριχτό 
και απαίσιο  ποτό». Στην  αργκό της 

Νότιας Αγγλίας  «rumbullion» 
σηµαίνει καβγάς, οχλαγωγία, αυτό 
δηλαδή που  συνέβαινε όταν 
µεθούσαν οι νησιώτες. 
Τ ο r u m b u l l i o n , γ ρ ή γ ο ρ α , 
συντοµεύτηκε σε rum (ρούµι).

Γ ν ω ρ ί ζα τ ε   ό τ ι . . .
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