Παλιές ετικέτες, βραβεία, γυάλινα µπουκάλια. «Ελάχιστα έχουν µείνει από εκείνη την εποχή», οµολογεί ο
∆ηµήτρης Τασιός. «Πολλές φορές µας φέρνουν διαφηµίσεις που έχουν κρατήσει ή αποκόµµατα από
εφηµερίδες». Και η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινούσε ο παππούς, Γιώργος Τασιός, το 1945 κανείς δεν
φανταζόταν την εξέλιξη. Παιδί για όλες τις δουλειές, είχε µάθει γρήγορα την τέχνη των ποτών δίπλα σε έναν
Εβραίο έµπορο της Θεσσαλονίκης. Το 1945, λοιπόν, ιδρύει την πρώτη εταιρεία µε την επωνυµία «Αναψυκτικά
Τασιός» παράγοντας γκαζόζα µε την γκαζά (µπίλια) που υπήρχε στα µπουκάλια και καθώς γέµιζαν, ανέβαινε
στην επιφάνεια και σφράγιζε τη φιάλη. «Με δυο χειροκίνητες µηχανές όλες και όλες: Μία να κολλάει τις ετικέτες
και µια να βάζει τα καπάκια». Ο πόλεµος, όµως, ανατρέπει τα σχέδια του και αναγκάζεται να επιστρέψει στη
Θεσσαλονίκη. ∆εν το βάζει κάτω και το 1948 ανοίγει ξανά την επιχείρηση, αυτήν τη φορά µε ηµιαυτόµατο
γεµιστικό µηχάνηµα.

Συνέχεια. Ο ∆ηµήτρης Τασιός µπροστά στην ετικετέζα µε τα αναψυκτικά Χιονάτη.
Ηταν η εποχή που η Ελλάδα έβγαινε από τον Εµφύλιο, ξεκινούσαν τα πρώτα αναψυκτήρια και οι οικογενειακές
ταβέρνες δίπλα στο κύµα και κάθε περιοχή είχε και το δικό της εµφιαλωτήριο, αφού δεν υπήρχε δυνατότητα για
µεταφορά από πόλη σε πόλη. Το µόνο που του έλειπε ήταν το όνοµα: Ηθελε κάτι που να θυµίζει παραµυθένια
γεύση και που η εποχή ευνοούσε. «Βαφτίζει», λοιπόν, την γκαζόζα «Χιονάτη» και τα µεσηµέρια που τελειώνει
την παραγωγή τη µοιράζει µόνος του µε το κάρο από σπίτι σε σπίτι κι από ταβέρνα σε ταβέρνα.






















Το 1951 έρχεται το πρώτο βραβείο στην ∆ιεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης για την πατέντα της συνταγής, οι
δουλειές πηγαίνουν καλά, το προσωπικό αυξάνεται και µπαίνει η ιδέα για επέκταση µε πορτοκαλάδα, λεµονάδα,
βυσσινάδα, µπανάνα -πρωτοτυπία της εποχής- και µπυράλ, που είχε εξαιρετική ζήτηση: Ενα αναψυκτικό στο
χρώµα της κόλας, αλλά µε τον αφρό της µπύρας που έγινε γρήγορα γνωστό στα καφενεία και τα ζαχαροπλαστεία
της περιοχής. Ολα µε νερό Βερµίου. Το 1958, µάλιστα, η επιχείρηση επιστρέφει στη Σκύδρα, µόνιµα αυτήν τη
φορά. Εδώ µαθαίνει τη δουλειά και ο πατέρας του ∆ηµήτρη, Χαράλαµπος, που µπαίνει τη δεκαετία του '60.

Αυξάνει την παραγωγή ανανεώνοντας τον εξοπλισµό και µετατρέπει το παλιό εργαστήριο σε κάθετη µονάδα.
Παράλληλα, επεκτείνεται και στο εµπόριο ποτών, στη Μακεδονία.

Ιστορία. Κιβώτιο µε γκαζόζες «Χιονάτη» µε λογότυπο του 1975, που έχει µείνει ίδιο µέχρι σήµερα.
Το όνοµα γίνεται γνωστό και αρχίζουν οι πρώτες τοπικές διαφηµίσεις σε εφηµερίδες και περιοδικά µε σύνθηµα
«Χιονάτη Πίνεις, την Κάψα Σβήνεις». Η δεκαετία του '70 είναι η χρυσή εποχή: Πολλές ετικέτες και κυρίως,
µεγάλο δίκτυο, που έφτανε σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Το 1979, µάλιστα, ο Χαράλαµπος Τασιός καταθέτει το
εµπορικό σήµα στο Υπουργείο Εµπορίου, διασφαλίζοντας έτσι και τυπικά το όνοµα Χιονάτη. Η επέλαση, όµως,
των µεγάλων εταιρειών είχε και θύµατα: «Από τα 1.500 τοπικά εµφιαλωτήρια που υπήρχαν στην Ελλάδα τη
δεκαετία του '50 έµειναν στα τέλη του '80 ελάχιστα». Αυτός ήταν και ο λόγος που το 1993 η επιχείρηση κλείνει
οριστικά, διατηρώντας µόνο το εµπόριο ποτών.

Παρελθόν. Από τις πρώτες ετικέτες της δεκαετίας του ’50: «Αναψυκτικά Χιονάτη - Γιώργος Τασιός και Υιός,
Σκύδρα Εδέσσης...».
Τελικά το 2001 ο ∆ηµήτρης και ο αδελφός του Γιώργος αποφασίζουν να αναβιώσουν την επιχείρηση. «Ο
παππούς είχε φύγει µε το παράπονο και αισθανόµασταν χρέος. Είχαµε τη γνώση, την τέχνη και το δίκτυο και
αποφασίσαµε να κάνουµε το βήµα». Αγοράζουν αυτόµατη γραµµή παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας
δυναµικότητας 5.000 φιαλών την ηµέρα, µηχανή ανθράκωσης και φίλτρα για την επεξεργασία νερού,
δηµιουργώντας ένα πρότυπο χηµικό εργαστήριο και εµφιαλωτήριο. «Πάλι µε το όνοµα "Χιονάτη" που, αυτήν τη
φορά, λειτούργησε σαν την καλύτερη διαφήµιση. Ερχονται ακόµα άνθρωποι και µας λένε ότι τη θυµόντουσαν
από τα παιδικά τους χρόνια». Ετσι, το 2002 επανακυκλοφορούν τα αναψυκτικά Χιονάτη σε έξι γεύσεις: Γκαζόζα,
πορτοκαλάδα, λεµονάδα, βυσσινάδα, µπανάνα και σόδα.

Εργοστάσιο. Βρίσκεται 3 χιλιόµετρα έξω από τη Σκύδρα, στην ίδια θέση από το 1975.
«Οι περισσότεροι µας αγοράζουν πρώτη φορά για την ανάµνηση, αλλά όταν δοκιµάζουν, καταλαβαίνουν τη
διαφορά». Και τα µελλοντικά σχέδια; «Φέτος ελπίζουµε να µπούµε στα καταστήµατα της Θεσσαλονίκης, του
χρόνου της Λάρισας και αργότερα της Αθήνας. Η παραγωγή είναι περιορισµένη, δουλεύουµε όλη η οικογένεια, ο
πατέρας µου, η µητέρα µου, ο αδελφός µου και εγώ, αλλά πιστεύουµε ότι αυτή είναι η ευκαιρία µας».
ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΑ
































Τη δεκαετία του '50 υπήρχε ένα σε κάθε πόλη. Μικρά εργαστήρια που έφτιαχναν γκαζόζες και τις πουλούσαν σε
σταθµούς τρένων, ταβέρνες, αναψυκτήρια, θερινά σινεµά. Τα παιδιά, από την άλλη, έκαναν συλλογή τα
µεταλλικά καπάκια. Σήµερα, δεν έχει µείνει σχεδόν κανένα, αφού τα περισσότερα έκλεισαν τη δεκαετία του '90.
«Εµείς προσπαθούµε να σώσουµε ό,τι µπορούµε και νιώθουµε µεγάλη χαρά όταν έρχονται και µας δίνουν
µπουκάλια που είχαν κρατήσει από τους παππούδες τους».
POZA ΚΡΑΜΕΡΗ
ΦΩTOΓΡAΦIΕΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΗΣ
www.petrosefstathiadis.com

