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H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΤΥΡΦΗΣ
Το βασικό στάδιο της παραγωγής. Η μακροχρόνια σχέση του whisky με το 
βαρέλι είναι μια σχέση δυνατή, που το καθορίζει για πάντα.
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Ο Θρύλος
του Rob Roy

Ο Robert Roy McGregor, όπως ήταν ολόκληρο το όνομά του, 
ή αλλιώς ο Red McGregor (λόγω των κόκκινων μαλλιών του), 
προερχόταν από μια από τις πιο διάσημες, αρχαίες οικογένειες 
της Σκωτίας, ωστόσο ο ίδιος είναι το πιο γνωστό μέλος της. 
Γεννήθηκε το 1671, στο Glengyle, στη νότια πλευρά των
Highlands, σε μια εποχή όπου κυριαρχούσε η βιαιοπραγία.

Ο πατέρας του καταγόταν από παράνομη οικογένεια. Οι 
βιαιοπραγίες της ήταν γνωστές, επομένως το όνομα McGregor 
ήταν απαγορευμένο, ενώ την εποχή αυτή οι παραβάτες 
καταδικάζονταν σε θάνατο.

Έτσι, ο Rob προτίμησε να κρατήσει ως επώνυμό του αυτό της 
μητέρας του, η οποία λεγόταν Campell.  O Αντισυνταγματάρχης 
Donald Glas είχε κερδίσει αυτό τον τίτλο καθώς υπηρετούσε το 
στρατό του Βασιλιά Καρόλου Β’. Έτσι, ως πιστός υπήκοος της 
δυναστείας των Stuart, κληροδότησε αυτή του την πίστη στο γιο 
του Rob.

Όταν έφτασε στην ηλικία των 18 ετών, ο Rob συμμετείχε μαζί 
με τον πατέρα του σε εξέγερση των Ιακωβιτών, προκειμένου 
να υποστηρίξουν το Βασιλιά Ιάκωβο, ο οποίος είχε καθαιρεθεί 
και φυσικά καταγόταν από την οικογένεια των Stuart.

Η εξέγερση ήταν ανεπιτυχής και ο πατέρας του Rob 
οδηγήθηκε στη φυλακή για δύο χρόνια. Ο Roy μεγάλωσε από 
μικρός κοντά στα κοπάδια ζώων και στην εμπορία τους.  Ήταν 
πολύ δυνατός, ταλαντούχος ξιφομάχος και στρατιώτης, ενώ, 
σύμφωνα με την παράδοση, αυτή του τη δύναμη την αντλούσε 
κυρίως από τα ασυνήθιστα, τεράστια χέρια του, που τον 
έκαναν ικανό να σκοτώνει με ένα χτύπημα με το ξίφος του.

Στην εποχή που ζούσε, η πώληση προστασίας των κοπαδιών 
και η ζωοκλοπή ήταν για πολλούς βασικές πηγές εσόδων.
Ο Roy στράφηκε τότε στον Δούκα του Montrose, James 
Graham, και του ζήτησε δάνειο, προκειμένου να αυξήσει το 
κοπάδι του. Η τύχη όμως δεν ήταν με το μέρος του.

Ο βοσκός, στον οποίο είχε εμπιστευθεί το κοπάδι, και τα 
χρήματά του εξαφανίστηκαν, κι έτσι ο Rob έχασε τα πάντα. 
Φυσικά, αδυνατούσε να αντεπεξέλθει στο χρέος του δανείου 
που είχε πάρει, κηρύχθηκε παράνομος, ενώ η γυναίκα και τα 
παιδιά του εκδιώχθηκαν. 

Ο Δούκας μάλιστα κατέσχεσε τα χωράφια του Roy και έκαψε 
το σπίτι του, χωρίς να του δώσει καμία ευκαιρία για να τον 
ξεπληρώσει. Έτσι ο ίδιος ξεκίνησε εκστρατεία εναντίον του, 
ζητώντας εκδίκηση. Μάλιστα, λέγεται ότι ο θρύλος του Rob 
Roy δημιουργήθηκε από την έχθρα του με τον Δούκα του 
Montrose.

Χωρίς τύψεις λοιπόν, λεηλάτησε τη γη του Δούκα, και κυρίως 
τους κτηνοτρόφους του, από τους οποίους απέσπασε χρήματα 
με κάθε δυνατό τρόπο. Είτε τους έκλεβε είτε τους ζητούσε 
χρήματα για να προστατεύει τα κοπάδια και να μην τους 
κλέβει. 

Αργότερα, και έχοντας ακόμη το στίγμα του παράνομου, 
συσπειρώθηκε με την οικογένεια των McGregor, την οποία 
παρότρυνε να προχωρήσει σε μάχη εναντίον των Άγγλων, 
στην οποία βέβαια ενεπλάκη και ο ίδιος. Παρά την επιτυχία 
των επιδρομών, ο Rob Roy καταδικάστηκε για προδοσία, 
συνελήφθη δύο φορές, όμως και τις δύο κατάφερε να αποδράσει.

Απέφυγε με επιτυχία όλες τις προσπάθειες του βρετανικού 
στρατού να τον συλλάβει και αργότερα ξεκίνησε να ασχολείται 
και πάλι με την κτηνοτροφία. Το 1725, ο ίδιος έλαβε συγχώρεση 
από τον Βασιλιά, ενώ περίπου 9 χρόνια αργότερα, όντας για 
καιρό ελεύθερος, πέθανε. 

Η ιστορία του Rob Roy και η επανάσταση που έκανε 
κερδίζοντας τη συμπάθεια των φτωχών, τον έκανε να αποκτήσει 
τη φήμη του Ρομπέν των Δασών της Σκωτίας και να γίνει ένας 
θρύλος της. Η ζωή του γράφτηκε από πολλούς σε βιβλίο, ενώ 
μεταφέρθηκε επιτυχώς και στη μεγάλη οθόνη. 
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Penicillin 
Classic

Bartender
Μανώλης Λυκιαρδόπουλος

Υλικά
40 ml Prohibition Cutty Sark

20 ml Islay single malt whisky
20 ml σιρόπι ginger honey 

30 ml χυμό λεμονιού

Εκτέλεση
Ανακινούμε τα υλικά, σουρώνουμε

και σερβίρουμε με πάγο

Γαρνίρισμα
Καραμελωμένο ginger

Ποτήρι
Οldfashioned  
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The Good Pal
Bartender

Θοδωρής Πύριλλος

Υλικά
45 ml Highland Park 12 y.o.

30 ml Aperol
20 ml Dry vermouth

5 ml Benedictine
Sparkling water lemon

Εκτέλεση
Βάζουμε ένα ένα τα υλικά σε ποτήρι highball,

προσθέτουμε πάγο και απογεμίζουμε με
 Sparkling water lemon

Γαρνίρισμα
Σφήνα πορτοκαλιού

Ποτήρι
Highball
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