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Επώνυμο ελληνικό κρασί 

Ό,τι συμβαίνει με πλήθος προϊόντων συμβαίνει 

και με το ελληνικό κρασί: το επώνυμο ελληνικό 

κρασί εκτίθεται και αποκαλύπτεται, εκθέτει και 

αποκαλύπτει! Συνεπώς, όπως κάθε επώνυμο 

τυποποιημένο προϊόν, το επώνυμο ελληνικό 

κρασί παρέχει εγγυήσεις ποιότητας και 

ασφάλειας, ενώ ειδικά στην περίπτωσή του, οι 

παροχές διευρύνονται και στο κομμάτι της 

αυθεντικής απόλαυσης. 

 

Πρώτα-πρώτα, κάθε φιάλη επώνυμου ελληνικού κρασιού αναγράφει στην ετικέτα 

της το όνομα του δημιουργού του. Του βετεράνου, έμπειρου ή πρωτοπόρου 

επαγγελματία έλληνα οινοποιού, που διαθέτει την τεχνογνωσία και την απαραίτητη 

αφοσίωση γι’ αυτό που κάνει. Του ανθρώπου που βρίσκεται πίσω από τις 

αναρίθμητες φροντίδες και τις αγωνίες που συνοδεύουν τη δημιουργία κάθε κρασιού. 

Αυτού που δεν διστάζει να εκτεθεί απέναντι στους πάντες, υπεύθυνα και ξεκάθαρα 

και όχι ανώνυμα και... «χύμα»!  

 

Κάθε τέτοια φιάλη επώνυμου ελληνικού κρασιού αποκαλύπτει όμως πληροφορίες 

και για την προέλευση του κρασιού, την ποικιλία αμπέλου, από την οποία φτιάχτηκε 

(ή τις ποικιλίες), την εσοδεία κ.ά., καταγράφοντας τα διαφορετικά και μοναδικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος. Σκιαγραφείται έτσι η μεγάλη ποικιλότητα των 

εξαίρετων και διακριτών αμπελοτοπίων του ελληνικού αμπελώνα, στην οποία 

συνέβαλε σημαντικά η γεωγραφία της χώρας, δημιουργώντας πολλούς, μικρούς και 

ανεξάρτητους αμπελώνες-νησίδες, με πολυποίκιλα εδάφη και υψόμετρα και πλήθος 

γεωγραφικών προσανατολισμών.  

 

Σημαντικότατη είναι δε η ένδειξη της εσοδείας, που παραπέμπει στις ιδιαίτερες 

καιρικές συνθήκες κάθε χρονιάς σ’ έναν τόπο, βάζοντας μια ουσιαστική πινελιά στα 

κρασιά του. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις μοναδικές γηγενείς ποικιλίες αμπέλου, 

καθώς και τις πολύ καλά προσαρμοσμένες διεθνείς, που καλλιεργούνται στην 

Ελλάδα, καταλήγουν σε αξιοσημείωτο πλουραλισμό κρασιών-προτάσεις, με ιδιαίτερη 

διαφορετικότητα, που προσδιορίζεται και έχει νόημα μόνο μέσα από έναν επώνυμο 

χαρακτήρα. Αυτός ο χαρακτήρας, αποκλειστικά του επώνυμου ελληνικού κρασιού, 

διασφαλίζει στην Ελλάδα μια μοναδική θέση στον οινικό κόσμο! 

Κρασί εγγυημένης ποιότητας 

Η παραγωγή κρασιών εγγυημένης ποιότητας 

απαιτεί πολλές γνώσεις. Καταρχάς, γνώση των 

εργασιών του αμπελώνα ή με άλλα λόγια, μια 

αμπελουργία αιχμής, που οδηγεί στην παραγωγή 

υγιών σταφυλιών, με την επιθυμητή –ανά 

περίπτωση– συγκέντρωση χαρακτηριστικών υψηλής 

ποιότητας. Επίσης, απαιτεί γνώση των σύγχρονων 

και πολλές φορές καινοτόμων πρακτικών της 

οινοποίησης, δηλαδή μια σημαντική τεχνογνωσία 
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γύρω από το «οινοποιείν», που οδηγεί σε κρασί εγγυημένης ποιότητας κάθε άλλο 

παρά «τυχαία». Όχι δηλαδή με... «χύμα» τρόπο. 

 

Βεβαίως, η παραγωγή κρασιών εγγυημένης ποιότητας απαιτεί τη χρήση μιας 

ιδιαίτερα ακριβής, αλλά αναγκαίας και σύγχρονης τεχνολογίας, τόσο κατά τη 

διαδικασία της οινοποίησης, όσο και της τυποποίησης-εμφιάλωσης. Άλλωστε, η 

τυποποίηση, όχι μόνο προφυλάσσει το κρασί από κάθε είδους περιπέτειες, αλλά του 

δίνει και τη δυνατότητα να εξελιχθεί, να αναπτύξει την προσωπικότητά του, μέσω της 

ενδεχόμενης ωρίμασης στο βαρέλι και της παλαίωσης στη γυάλινη φιάλη, σε χώρους 

με ελεγχόμενες συνθήκες, κυρίως θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτισμού. 

 

Πρόκειται για ένα συνδυασμό στοιχείων, που καταλήγει σε μια υπέροχη ποικιλία 

χρωμάτων, αρωμάτων και γεύσεων, που προτείνουν οι έλληνες οινοπαραγωγοί μέσα 

από τα επώνυμα κρασιά τους. Οι άνθρωποι που αφού επένδυσαν και επενδύουν 

πολλά χρήματα σε εξοπλισμό, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό, παραδίδουν 

εμφιαλωμένο και ενυπόγραφο το προϊόν τους: το επώνυμο ελληνικό κρασί 

εγγυημένης ποιότητας, που έρχεται σε σαφή αντίθεση με κάθε σχετικό ανώνυμο 

προϊόν, χωρίς ταυτότητα, προέλευση και δυνατότητα πιστοποίησης. Πιθανόν δε, 

χωρίς την προσοχή που ήταν απαραίτητη κατά την παραγωγή του, άρα χωρίς εχέγγυα 

για την ποιότητά του.  

Ασφαλές κρασί 

Το επώνυμο ελληνικό κρασί, εκτός από την 

ποιότητά του, είναι ασφαλές κρασί και 

εγγυημένο για τον καταναλωτή. Τι σημαίνει 

αυτό; Καταρχάς, ότι έχει καθορισμένη 

ταυτότητα, καθώς είναι αποτέλεσμα 

εγκεκριμένης διαδικασίας, τόσο αμπελουργίας 

και οινοποίησης, όσο και τυποποίησης (οι 

συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχονται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους). 

Αντίστοιχα, οι διαρκείς έλεγχοι του χημείου 

του ελληνικού κράτους και των κρατών όπου εξάγονται τα επώνυμα ελληνικά 

κρασιά, όσον αφορά την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής κατά την παραγωγή 

τους, αποτελούν εγγύηση ασφαλείας προς κάθε καταναλωτή. Είναι και γίνονται 

αντιληπτά ως ασφαλή κρασιά (στο πλαίσιο βέβαια που καταναλώνονται 

λελογισμένα). 

 

Επιπλέον, στα επώνυμα ελληνικά κρασιά τα οποιαδήποτε νόμιμα και προβλεπόμενα 

πρόσθετα είναι ελεγχόμενα, άρα κατά τεκμήριο ασφαλή. Γιατί το κρασί, όπως και 

όλα τα ευαίσθητα τρόφιμα και ποτά, χρειάζεται μια κάποια ποσότητα συντηρητικού, 

ώστε να προστατευθεί από τυχόν προσβολές από ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς. 

Πρόκειται, ως επί το πλείστον, για το θειώδη ανυδρίτη (θειώδες), μια μορφή θείου, 

που ανάμεσα σε άλλα, παίζει σημαντικότατο αντιοξειδωτικό ρόλο στην εξέλιξη του 

κρασιού και όταν προστίθεται ελεγχόμενα είναι εντελώς ακίνδυνος, και συμβάλλει 

στην παραγωγή ασφαλών κρασιών. Εξάλλου, η σχετική ένδειξη «Περιέχει θειώδη» 

αναγράφεται στην ετικέτα των επώνυμων κρασιών. Στην περίπτωση των επώνυμων 

ελληνικών κρασιών, τα όρια αυτής της νόμιμης προσθήκης είναι δεδομένα, από την 

κοινοτική νομοθεσία και ελέγχονται από το χημείο του κράτους, σε αντίθεση με ό,τι 
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συμβαίνει στο ανώνυμο κρασί, όπου οι προσθήκες ουσιών, νόμιμων ή όχι, δεν 

υπόκεινται σε κανέναν επίσημο έλεγχο. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις αυτές δεν 

υπάρχει καμία διασφάλιση προστασίας από πιθανές ανεπιθύμητες καταστάσεις, που 

κανένας καταναλωτής (ή και ερασιτέχνης οινοπαραγωγός) δεν επιθυμεί γι’ αυτόν ή 

για όσους προσφέρει κρασί.  

Σύγχρονη, αυθεντική οινική απόλαυση 

Εκτός από την προστασία και την ασφάλεια, το 

επώνυμο ελληνικό κρασί προσφέρει και σύγχρονη, 

αυθεντική οινική απόλαυση, μέσω της ευφορίας 

που προκαλεί η καλλιέργεια και ο «ερεθισμός» των 

αισθήσεων, παραμένοντας πάντα στο πλαίσιο της 

λελογισμένης κατανάλωσης. Είναι τότε που οι 

λεπτές αποχρώσεις των χρωμάτων, των ανταυγειών, 

των αρωματικών εντάσεων και των γευστικών 

κρεσέντο αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές. Όπως συμβαίνει μάλιστα για τις πάσης 

φύσεως εμπειρίες, έτσι και για τις σύγχρονες, αυθεντικές οινικές απολαύσεις, ο 

συνεχής εμπλουτισμός και η αισθησιακή ανακάλυψή τους, η αποκωδικοποίηση των 

γευστικών, αρωματικών και οπτικών ερεθισμάτων, η εντρύφηση στην ταξινόμηση 

και τη σωστή έκφραση των μηνυμάτων των αισθήσεων, προσθέτουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στην καθημερινότητα και πόντους στη χαρά της ζωής.  

 

Επιπλέον, η δυνατότητα αναγνώρισης της γνησιότητας ενός επώνυμου ελληνικού 

κρασιού, η ικανότητα αντίληψης της ποιότητάς του και η συνολική οινική 

κατανόηση, προσδίδουν ισχυρή προστιθέμενη αξία στην απόλαυση, τοποθετώντας 

την στο βάθρο της προσωπικής καλλιέργειας. Μια τέτοια σύγχρονη, αυθεντική 

οινική απόλαυση, που συνδέεται τόσο με την ευζωία, όσο και με την προσωπική 

εξέλιξη κάθε οινόφιλου καταναλωτή, αντανακλάται ευθέως στη σύγχρονη εποχή, 

έχοντας σαν απαραίτητα συστατικά την ποιότητα και τη γνησιότητα, που μόνο κάτι 

επώνυμο μπορεί να προσφέρει. 

 

  Το επώνυμο ελληνικό κρασί έρχεται έτσι σε αντιδιαστολή με το ανώνυμο, το οποίο, 

ακριβώς λόγω της άγνωστης προέλευσής του και της απουσίας τυποποίησης, 

συνεπώς και ποιοτικών αξιώσεων, παραπέμπει τελικά σε ξεπερασμένα πρότυπα 

μηχανικής και απαίδευτης κατανάλωσης, μακριά από μια σύγχρονη, αυθεντική 

οινική απόλαυση. 

Μύθοι και αλήθειες για το κρασί 

Ό,τι συμβαίνει με καθετί οικείο και αγαπημένο 

συμβαίνει και με το κρασί: μύθοι και αλήθειες για το 

κρασί έχουν αναμειχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 

γεμίζοντας αμφιβολίες, συγκεχυμένες απόψεις, 

προκαταλήψεις, αλλά και λανθασμένες πληροφορίες, 

τόσο τους νεόφερτους στο μαγικό κόσμο του οίνου, 

όσο και πολλούς από τους βετεράνους λάτρεις του 

κρασιού. 
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Οι μύθοι και αλήθειες για το κρασί, όσο συνεχίζουν να μπερδεύουν, συμβάλλουν 

πολύ στην οινική ημιμάθεια των καταναλωτών. Τους αποπροσανατολίζουν, 

κρατώντας τους μακριά από την πραγματική απόλαυση, που αυτό το προϊόν μπορεί 

να προσφέρει, κάτω από κατάλληλες συνθήκες παραγωγής σε αμπέλι και οινοποιείο.  

 

Τόσα και τόσα ακούγονται από... «γνώστες», ημιμαθείς, λανθασμένα 

πληροφορημένους ή απλώς... ξερόλες, για το αγνό κρασί, το παλαιό κρασί, το άρωμα 

και το χρώμα των οίνων, το υψηλό αλκοόλ, τα «υπολείμματα» στις φιάλες, τα 

διάφορα πώματα, τα ελαττώματα του κρασιού, τους συνδυασμούς κρασιού και 

φαγητού, τις κατάλληλες θερμοκρασίες σερβιρίσματος, την ανοχή στη μέθη και πάει 

λέγοντας... Μεγάλος ο κατάλογος με μύθους και αλήθειες για το κρασί, τόσο 

γενικώς, όσο και για το ελληνικό κρασί ειδικότερα, που αξίζει μια σωστή και 

τεκμηριωμένη ματιά... με ανοιχτό μυαλό και αυτιά! 

«Αγνό» κρασί δεν σημαίνει ανώνυμο 

Πολλοί είναι αυτοί που μιλούν για «αγνό» ή «σπιτικό» 

κρασί, ενώ δεν λείπουν και οι επαγγελματίες, που για να 

προσπεράσουν την ανωνυμία ενός οίνου οικειοποιούνται 

αυθαίρετα και αποπροσανατολιστικά το προϊόν, 

παρουσιάζοντάς το ως «δικό τους» –«αγνό»– κρασί. 

Όμως, «αγνό» κρασί δεν σημαίνει ανώνυμο! 

 

Αν αναρωτηθεί κάποιος γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, δεν έχει παρά να σκεφτεί πως οι 

διατροφικές συνήθειες του ελληνικού λαού μέχρι αρκετά πρόσφατα, υπήρξαν 

αγροτικής και οικοτεχνικής καταγωγής, με παράδοση στην οικογενειακή παραγωγή 

των προϊόντων, όπου ήταν δυνατό κάθε φορά και μάλιστα για κάθε περίσταση: από 

το κτήμα γύρω από το σπίτι, από τον κήπο στο χωριό, με τα λαχανικά, τα 

οπωροφόρα, το αμπέλι, τις ελιές, τις κότες, τις κατσίκες κ.λπ. Ο Έλληνας, 

ενθυμούμενος αυτήν την οικογενειακή παράδοση, ψάχνει να ανακαλύψει αρετές σε 

κάθε κανάτα με ανώνυμο κρασί. Είναι όμως όντως αγνό το ανώνυμο κρασί; Κανείς 

δεν ξέρει... Γεγονός είναι πάντως ότι στο ανώνυμο κρασί, τόσο η προέλευση της 

πρώτης ύλης και η διαδικασία της παραγωγής, όσο και η χρήση των νόμιμων και 

επιτρεπόμενων πρόσθετων είναι συνήθως άγνωστες. Παραμένουν έτσι αδιαφανείς, 

τόσο στον επαγγελματία, όσο και στον καταναλωτή (ακόμα και στον ερασιτέχνη 

οινοποιό, που «βάζει» το κρασί του και ρίχνει σε αυτό ό,τι του δώσουν κάποιοι 

χημικοί, χωρίς να ξέρει τι είναι). Όλοι τους στηρίζονται μόνο στο λόγο και στη 

γνωριμία κάποιων ανθρώπων, που ακόμα και αν είναι αξιόπιστοι, το γεγονός δεν 

αλλάζει: «αγνό» κρασί δεν σημαίνει ανώνυμο! Άλλωστε, η αδιαφάνεια επ’ ουδενί 

δεν συνάδει με την «αγνότητα» ενός προϊόντος 
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Το παλαιό κρασί δεν είναι πάντα καλό 

«Να μεγαλώσεις σαν το παλιό καλό κρασί!», λέει η 

λαϊκή ευχή, αντανακλώντας μια γενική εντύπωση, 

ότι όσο παλαιώνει ένα κρασί, τόσο καλύτερο 

γίνεται. Πρόκειται όμως για... μύθο ή πιο σωστά 

για παρεξήγηση, αφού το παλαιό κρασί δεν είναι 

πάντα καλό! Εξάλλου, πλήθος κρασιών είναι τόσο 

απολαυστικά νέα, όσο είναι κάποια άλλα 

παλαιωμένα, ακριβώς γιατί οι αρετές των πρώτων 

συνάδουν με τη νιότη τους, ενώ τα δεύτερα μπορεί 

να έχουν ανάγκη την παλαίωση, επειδή η κατανάλωσή τους νωρίτερα δεν είναι τόσο 

απολαυστική όσο θα είναι αργότερα. 

 

Η αλήθεια είναι όμως πως αρκετά κρασιά, όσο παλαιώνουν στη φιάλη, τόσο 

βελτιώνουν το χαρακτήρα τους (αρκεί αυτή να είναι τοποθετημένη σε ύπτια θέση και 

να βρίσκεται σε κατάλληλες συνθήκες συντήρησης-αποθήκευσης). Μετά από χρόνια 

γίνονται πιο ευχάριστα, τόσο αρωματικά, όσο και στην πόση, προσφέροντας 

μεγαλύτερες απολαύσεις. Τα περισσότερα όμως κρασιά που παράγονται στον κόσμο 

επιβεβαιώνουν τον κανόνα που λέει πως «το παλαιό κρασί δεν είναι πάντα καλό». 

Έτσι, είναι καλύτερα να καταναλώνονται αρκετά ή σχετικά κοντά στη στιγμή που 

παράγονται.  

Ποια κρασιά παλαιώνουν;  

Στο ερώτημα «ποια κρασιά παλαιώνουν» η 

απάντηση είναι σύνθετη. Η συντριπτική πλειονότητα 

των λευκών και των ροζέ κρασιών προορίζονται να 

καταναλωθούν σύντομα, άμεσα ή κοντά στην 

κυκλοφορία τους στην αγορά και περίπου 12-18 

μήνες από τη στιγμή της παραγωγής τους. Αυτό συμβαίνει γιατί η ευχαρίστηση που 

προσφέρουν, τόσο αρωματικά, όσο και γευστικά, σχετίζεται με τα συχνά έντονα, 

φρέσκα χαρακτηριστικά της νιότης τους. Το ίδιο ισχύει, σε γενικές γραμμές και για 

μεγάλο μέρος των ερυθρών κρασιών, ιδίως όταν η οινοποίησή τους δεν περιλαμβάνει 

το πέρασμά από βαρέλι. 

 

Αν είναι όμως έτσι, τελικά, ποια κρασιά παλαιώνουν; Ένα μικρό ποσοστό των 

λευκών και μεγάλο μέρος των ερυθρών κρασιών ωφελούνται από παλαίωση περίπου 

2-5 χρόνων στη φιάλη. Πολύ μικρότερο ποσοστό, κυρίως ερυθρών και γλυκών 

κρασιών, προορίζεται για παλαίωση 5-10 χρόνων. Τέλος, υπάρχουν και οι –πολύ 

λιγότερες– περιπτώσεις «εξαιρετικών» κρασιών, που όχι μόνο αντέχουν, αλλά 

απαιτούν μακρόχρονη παλαίωση, που ξεπερνά τη 10ετία και μπορεί να φτάσει ακόμα 

και σε αρκετές δεκαετίες. Ακόμα όμως και γι’ αυτά τα κρασιά, τα περισσότερο 

δεκτικά σε μακρόχρονη παλαίωση, υπάρχει ένα χρονικό σημείο κατά το οποίο 

παρουσιάζουν την καλύτερη οργανοληπτική εικόνα τους (χρώμα, άρωμα, γεύση). 

Εκείνη η στιγμή θεωρείται ιδανική για την κατανάλωσή τους και όταν ξεπερνιέται, το 

κρασί αντί να παλαιώνει βελτιούμενο, αρχίζει σταδιακά να «γερνάει» και τελικά... 

«πεθαίνει». Είναι θέμα σωστής χρονικής στιγμής και γνώσης του ποια κρασιά 

παλαιώνουν και πόσο. 
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Το άρωμα και το χρώμα του 

κρασιού  

«Φρουτώδες κρασί», «ανθώδες κρασί», «κρασί που 

μυρίζει κόκκινα φρούτα» «κρασί χρυσοκίτρινο», 

«κρασί βαθυκόκκινο»... Τέτοιοι και άλλοι ανάλογοι 

προσδιορισμοί οδηγούν συχνά σε λανθασμένες 

εντυπώσεις, σχετικά με το άρωμα και το χρώμα 

του κρασιού και αφορούν την ενδεχόμενη τεχνητή προσθήκη αρωμάτων σε αυτό. 

Πρόκειται για... μύθο! 

 

Η αλήθεια είναι πως η πρώτη ύλη για τη διαμόρφωση του αρώματος και του 

χρώματος του κρασιού είναι «φυσική». Βρίσκεται δηλαδή στο σταφύλι και κατά 

κανόνα στο φλοιό των ρωγών του. Πρόκειται για χαρακτηριστικές ενώσεις, οι οποίες, 

ανάλογα και με διάφορους άλλους παράγοντες, που αφορούν το αμπέλι και τις 

αμπελουργικές εργασίες και βέβαια τις μεθόδους οινοποίησης, την παλαίωση του 

κρασιού κ.ά., διαμορφώνουν το άρωμα και το χρώμα του κρασιού, που 

προσφέρονται από τη φύση απλόχερα και... δωρεάν. 

Υψηλή αλκοόλη και καλό κρασί 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν πως ένα κρασί είναι 

καλό εφόσον περιέχει πολύ αλκοόλ. Άλλος ένα μύθος 

του κρασιού, που δεν αποκλείεται να έχει τη ρίζα του 

σε... άρρενες οινόφιλους, κυρίως άλλων εποχών. Τέτοιες 

θεωρήσεις δεν συνάδουν βέβαια με το σύγχρονο 

ελληνικό κρασί, οπότε, πολύ απλά, υψηλή αλκοόλη και 

καλό κρασί δεν πάνε απαραίτητα μαζί. Ωστόσο, είναι 

γεγονός πως τα τελευταία χρόνια τα κρασιά έχουν όλο και πιο υψηλούς αλκοολικούς 

τίτλους. Σε αυτό έχουν μάλλον συμβάλει η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, η 

δυνατότητα άρδευσης, που επέτρεψε την αμπελοκαλλιέργεια σε αρκετές περιοχές, οι 

οποίες ήταν κάποτε πολύ ζεστές γι’ αυτήν κ.ά. Σημαντικός όμως παράγοντας είναι 

και ο ανθρώπινος. Πολλοί οινοποιοί τρυγούν πια όλο και αργότερα, παίρνοντας 

σταφύλι με περισσότερα σάκχαρα και έτσι κρασί με περισσότερο αλκοόλ, 

αφουγκραζόμενοι τις τάσεις. Τάσεις που διαμορφώνονται από προτιμήσεις και 

γούστα κάποιων σύγχρονων οινόφιλων, αλλά και από καταναλωτικά πρότυπα της 

«παγκοσμιοποίησης», που σε μεγάλο βαθμό ομοιογενοποιούν τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων, χωρίς να τους ξεφεύγει το κρασί. Άλλωστε, η αλήθεια είναι πως τα 

υψηλόβαθμα κρασιά εμφανίζουν συχνά υψηλή ένταση χρώματος και συμπύκνωση 

αρώματος, ενώ η υψηλή αλκοόλη τα κάνει συχνά πιο μαλακά, πλούσια και θελκτικά 

στη γεύση.  

 

Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός παραμένει: υψηλή αλκοόλη και καλό κρασί δεν είναι 

απαραίτητα συνοδοιπόροι, αφού το κορυφαίο ζητούμενο στην παραγωγή ενός 

κρασιού υψηλής ποιότητας είναι η ισορροπία ανάμεσα στα επιμέρους 

χαρακτηριστικά του, ένα από τα οποία είναι και η αλκοόλη. Αν λοιπόν η υψηλή 

αλκοόλη δεν ισορροπεί με ικανοποιητική οξύτητα, στην περίπτωση του λευκού, ή 

από ένα συνδυασμό οξύτητας και ταννινών καλής ποιότητας, στην περίπτωση του 

ερυθρού κρασιού, τότε το κρασί μπορεί να φαίνεται «θερμό» (λόγω αλκοόλης), 
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πλαδαρό, ίσως και βαρύ• σε κάθε περίπτωση ανισόρροπο. Τέτοια κρασιά, μετά από 

1-2 ποτήρια κουράζουν και δεν συνοδεύουν ευχάριστα φαγητό, κάτι που αποτελεί 

σήμερα έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους για ένα κρασί. Κάποιες φορές 

μάλιστα, ανάλογα και με το γούστο, σταματούν να είναι ελκυστικά, δροσιστικά, 

ευφραντικά και «εύπεπτα» και καταναλώνονται δύσκολα! Με άλλα λόγια, τέτοια 

κρασιά επιβεβαιώνουν πως υψηλή αλκοόλη και καλό κρασί δεν συμβαδίζουν 

υποχρεωτικά, εάν δεν συντρέχουν και άλλοι παράγοντες. 

Σωματίδια στο κρασί; 

Ποιος δεν θα ανησυχούσε βρίσκοντας 

αγνώστου ταυτότητας σωματίδια σε κάτι που 

τρώει ή πίνει; Είναι όμως γεγονός πως παρόλο 

που μπορεί να βρεθούν τέτοια... «σωματίδια» 

στο κρασί, στη φιάλη ή στο ποτήρι, κατά 

κανόνα, δεν είναι ανησυχητικά και η 

προέλευσή τους εξηγείται εύκολα. Είναι δε 

μύθος η σύνδεσή τους με πρόσθετα, που 

περιέχονται στο εμφιαλωμένο κρασί. 

 

Πρόκειται συνήθως για μικρούς-μικρούς διαφανείς κρυστάλλους, που παίρνουν ένα 

υπόλευκο-υποκίτρινο χρώμα στο λευκό και ένα σκούρο ροζ στο κόκκινο κρασί. Μια 

συνάντηση μαζί τους στη φιάλη ή στο ποτήρι είναι πολύ πιθανή. Από πού 

προέρχονται και τι είναι αυτά τα άγνωστα σωματίδια στο κρασί; Τίποτα το 

ανησυχητικό και τίποτα το ανεξήγητο: τρυγικά άλατα λέγονται και προκύπτουν από 

ένα εκ των φυσικών οξέων του κρασιού (τα οξέα αυτά προέρχονται από το σταφύλι ή 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης). Διαμορφώνουν την 

οξύτητα του κρασιού, που χαρίζει φρεσκάδα στα λευκά και τα ροζέ και συμβάλλει 

στη γευστική ισορροπία των ερυθρών.  

 

Τα κύρια οξέα του κρασιού είναι το μηλικό (βρίσκεται και στα μήλα), το κιτρικό 

(υπάρχει και στα λεμόνια), αλλά κυρίως το τρυγικό οξύ. Τα άλατα καλίου και 

ασβεστίου του τελευταίου παρουσιάζουν μια μοναδική ιδιαιτερότητα: ενώ σε 

θερμοκρασία δωματίου διαλύονται στο νερό ή στο κρασί, σε χαμηλές θερμοκρασίες 

περνούν σε στερεά κατάσταση. Έτσι, αν π.χ. μια φιάλη τοποθετηθεί στο ψυγείο, μετά 

από λίγες ώρες μπορεί να δημιουργηθούν εντός της οι εν λόγω κρύσταλλοι, οι οποίοι 

σε συνθήκες ηρεμίας καταβυθίζονται και είναι άοσμοι, άγευστοι και αβλαβείς. Οι 

οινοποιοί, για να αποφύγουν το σχηματισμό τους, ψύχουν το κρασί πριν από την 

εμφιάλωση, σταθεροποιώντας το. Υπάρχουν όμως ορισμένοι που επιλέγουν να μην 

υποβάλουν το κρασί τους σε κατεργασία ψύξης, για να μη «σοκάρουν» τα ευαίσθητα 

πρωτογενή του αρώματα. Τα κρασιά τους μπορεί να εμφανίσουν τους μικρούς αυτούς 

κρυστάλλους, οι οποίοι δεν τα επηρεάζουν με κανέναν ουσιαστικό τρόπο. Τέτοια 

σωματίδια στο κρασί αποφεύγεται να περάσουν στο ποτήρι εφόσον το σερβίρισμα 

γίνει με τον κατάλληλο τρόπο. 
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Κατακάθια στο κρασί; 

Μόνο σπάνια δεν είναι η συνάντηση με ένα 

καφεκόκκινο ίζημα, που μπορεί να είναι κολλημένο σε 

μια φιάλη ερυθρού κρασιού (συνήθως παλαιωμένου), 

εγκαταστημένο στον πάτο της ή πρόθυμο να 

μεταφερθεί στο ποτήρι. Πριν βιαστούν κάποιοι να 

μιλήσουν κακόβουλα για «κατακάθια στο κρασί», 

ξεκαθαρίζεται πως όχι μόνο δεν πρόκειται για κάτι 

ανησυχητικό, αλλά ένα τέτοιο ίζημα αποτελεί 

συνήθως ένδειξη για την καλή ποιότητα της παλαίωσης του κρασιού αυτής της 

φιάλης, σε κατάλληλες δηλαδή συνθήκες. Σε καμία δε περίπτωση δεν αληθεύει η 

σύνδεσή τους με «χημικά» που μπαίνουν στο εμφιαλωμένο κρασί. 

 

Το εν λόγω ίζημα δημιουργείται από συμπλοκοποιημένες πολυφαινόλες. Κάθε 

κόκκινο κρασί περιέχει σε κάποιο βαθμό ουσίες που ονομάζονται πολυφαινόλες 

(αυτές που χαρακτηρίζονται αντιοξειδωτικές και ευεργετικές για τον οργανισμό) και 

χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις ανθοκυάνες (που είναι οι κύριες 

υπεύθυνες για το χρώμα του ερυθρού κρασιού) και τις ταννίνες (που έχουν πικράδα 

και είναι στυφές). Κατά την παλαίωση, οι ενώσεις αυτές δημιουργούν σύμπλοκα, με 

αποτέλεσμα το κρασί να αποκτά πιο ανοιχτό χρώμα, πιο μαλακή γεύση και κυρίως, 

λιγότερο στυφό χαρακτήρα. Η συμπλοκοποίηση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ίζημα, 

που καθιζάνει στη φιάλη, ως κατακάθια στο κρασί, η παρουσία των οποίων 

αποφεύγεται στο ποτήρι, για αισθητικούς κυρίως λόγους, απλώς με το κατάλληλο 

σερβίρισμα. 

Η εναλλαγή κρασιών δεν μεθάει 

Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, η εναλλαγή 

κρασιών δεν μεθάει. Όπως και η συνήθεια να οσμίζεται 

κάποιος το κρασί του, ώστε να το απολαμβάνει πιο 

σφαιρικά (που επίσης δεν μεθάει), η εναλλαγή κρασιών 

κατά τη διάρκεια ενός γεύματος μπορεί να μεγιστοποιήσει 

την απόλαυση, αφού κάθε διαφορετικό πιάτο μπορεί να 

συνοδευτεί από κατάλληλο κρασί. Από τη στιγμή που 

σερβίρονται περισσότερα από ένα πιάτα αξίζει η προσφορά περισσότερων του ενός 

κρασιών, ίσως μάλιστα και ένα για κάθε διαφορετικό πιάτο, επιδιώκοντας τον 

καλύτερο δυνατό συνδυασμό. Υπεύθυνη για τη μέθη είναι η ποσότητα αλκοόλ που 

καταναλώνεται, σε συνδυασμό με πολλούς άλλους παράγοντες (ο χρόνος που διαρκεί 

η κατανάλωση, το φύλο, η ιδιαίτερη αντοχή κάθε οργανισμού, η κατάσταση που 

βρίσκεται ο καταναλωτής κ.ά.). 

 

Θεωρώντας πως 1 ποτήρι κρασιού ισούται χονδρικά με 120ml, τότε η λελογισμένη 

κατανάλωση μπορεί να καθοριστεί σε 2-3 ποτήρια ημερησίως για τους άνδρες και 1-2 

για τις γυναίκες, οι οποίες έχουν συνήθως μικρότερο όγκο και χαμηλότερο ρυθμό 

μεταβολισμού της αλκοόλης. Αυτά τα νούμερα μπορούν φυσικά να αλλάξουν, κυρίως 

αν η κατανάλωση γίνεται κατά τη διάρκεια του γεύματος ή αν καταναλώνεται 

παράλληλα ή λίγο πριν νερό. Όσον αφορά δε το μεταβολισμό της αλκοόλης από τον 

ανθρώπινο οργανισμό, η ταχύτητα του είναι 0,15γρ. ανά λίτρο αίματος και ανά ώρα 

http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/PICTURES/DISCOVER/506.JPG
http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/PICTURES/genikes/111.jpg


http://www.newwinesofgreece.com 

και εφόσον η κατανάλωση αλκοόλ δεν την υπερβαίνει, όπως και η εναλλαγή 

κρασιών, δεν μεθάει. 

Βασική Οινογνωσία 

«Η γνώση είναι δύναμη!». Η γνωστή αυτή φράση του άγγλου 

φιλόσοφου και συγγραφέα Φράνσις Μπέικον (Francis Bacon) 

αφορά σχεδόν κάθε τι. Ακόμα και ό,τι έχει απευθείας σχέση με 

τις ανθρώπινες αισθήσεις και την απόλαυση, όπως είναι το 

κρασί. Με άλλα λόγια, όσο καλύτερα γνωρίζουμε το κρασί, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η απόλαυση που αυτό μπορεί να μας προσφέρει. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η βασική οινογνωσία είναι άκρως απαραίτητη σε όσους αρέσει το κρασί. 

 

Η βασική οινογνωσία δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες. Στην ουσία αφορά κάθε 

οινόφιλο, ακόμα και κάθε απλό καταναλωτή κρασιού. Ξεκινά από τον αμπελώνα και 

τα φυτά του, περνά από το οινοποιείο και όλες τις διεργασίες της οινοποίησης και 

φτάνει στο κρασί, τους τύπους, τις κατηγορίες, την ετικέτα του, καθώς και το 

σερβίρισμα, τη δοκιμή, τη σωστή αποθήκευση-συντήρηση και βέβαια, το συνδυασμό 

του με το φαγητό.  

 

Η βασική οινογνωσία αποτελεί μια αλυσίδα, που βοηθάει τον οινόφιλο ή τον απλό 

καταναλωτή κρασιού να γνωρίζει το προϊόν που καταναλώνει, όπως και διάφορους 

παράγοντες που διαμορφώνουν την ποιότητά του. Συντελεί δε στην προφύλαξη από... 

«κακοτοπιές» και μεγιστοποιεί την απόλαυση, μέσω του κατάλληλου και 

λελογισμένου τρόπου δοκιμής- κατανάλωσης. 

Το αμπέλι και το κρασί 

Η οικογένεια της αμπέλου συναντάται σχεδόν σ’ όλες τις 

μεγάλες καλλιεργούμενες εκτάσεις της υφηλίου. Το κύριο 

είδος όμως της αμπέλου, από το οποίο παράγεται το κρασί, 

απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες κλίματος για να 

ευδοκιμήσει. Η Vitis vinifera, όπως ονομάζεται, δεν αντέχει 

ούτε στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ούτε στο υπερβολικό 

ψύχος. Είναι δε ευαίσθητη στην παρατεταμένη ξηρασία και στα πολύ υγρά κλίματα. 

Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο ότι το αμπέλι και το κρασί συναντώνται εντός των ορίων 

των εύκρατων ζωνών, ανάμεσα στον 50
°
 και τον 30

°
 παράλληλο στο βόρειο 

ημισφαίριο και ανάμεσα στον 30
°
 και τον 40

°
 στο νότιο. Εκεί βρίσκονται οι πιο 

σημαντικές οινοπαραγωγές περιοχές του κόσμου, αν και με τις συνθήκες που έχουν 

προκύψει από τις κλιματικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών, δεν είναι πλέον 

σπάνια η αμπελοκαλλιέργεια με σκοπό την παραγωγή οίνου και εκτός αυτών.  

 

Εκτός από το κλίμα, η ποικιλία αμπέλου και το έδαφος κάθε περιοχής παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας. Ο συνδυασμός όλων 

των προαναφερόμενων παραγόντων αποτελεί τον πυρήνα του οικοσυστήματος μιας 

περιοχής. Στην περίπτωση της αμπελοκαλλιέργειας ονομάζεται αμπελοτόπι (ή terroir) 

και παίζει καθοριστικό ρόλο για το αμπέλι και το κρασί, μαζί βέβαια με την 

ανθρώπινη παρέμβαση. 
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Ο βιολογικός κύκλος του αμπελιού 

Το αμπέλι είναι ένα πολυετές φυτό, το οποίο παρακολουθεί 

στενά ο αμπελουργός, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Άλλωστε, ο βιολογικός κύκλος του αμπελιού είναι ετήσιος 

και οι απαιτούμενες επεμβάσεις, με τις κατάλληλες και 

αναγκαίες καλλιεργητικές τεχνικές, τον ακολουθούν σε όλη τη 

διάρκειά του, με κύρια σημεία τα εξής:  

 

• Το χειμώνα, το αμπέλι αναπαύεται. Ο αμπελουργός το φροντίζει, το λιπαίνει και το 

κλαδεύει, αφαιρώντας το μεγαλύτερο τμήμα του ξύλου, που δημιουργήθηκε την 

προηγούμενη χρονιά. 

 

• Στην αρχή της άνοιξης, οι χυμοί αρχίζουν να κυκλοφορούν στο φυτό και όταν η 

θερμοκρασία αυξηθεί αρκετά, τα «μάτια» του φυτού ανοίγουν, αναπτύσσονται τα 

πρώτα φύλλα και μεγαλώνουν οι βλαστοί. Το αμπέλι ανθίζει, τα άνθη 

γονιμοποιούνται και «δένει» ο καρπός: το σταφύλι. 

 

• Το καλοκαίρι, το σταφύλι ωριμάζει, αυξάνει δηλαδή σε μέγεθος, αποκτά χρώμα και 

γλυκύτητα, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η ξινή, άγουρη γεύση του. 

 

• Το φθινόπωρο (σε κάποιες περιπτώσεις από το τέλος του καλοκαιριού), όταν πλέον 

τα σταφύλια αποκτήσουν το επιθυμητό χρώμα και άρωμα, όταν η σχέση σακχάρων 

και οξέων είναι η κατάλληλη (τεχνολογική ωρίμαση) και όταν οι σύνθετες μετρήσεις 

που εφαρμόζουν αμπελουργοί και οινολόγοι δίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, έχει 

φτάσει η εποχή του τρύγου. Η απόφαση της χρονικής αυτής στιγμής επηρεάζει 

δραστικά το χαρακτήρα και την ποιότητα του τελικού προϊόντος, του κρασιού και 

είναι ίσως η πιο σημαντική για κάθε οινοποιό, σε κάθε εσοδεία. 

 

(Η παρούσα ημερολογιακή περιγραφή αφορά το βιολογικό κύκλο του αμπελιού στο 

βόρειο ημισφαίριο, που έχει περίπου 6 μήνες διαφορά με αυτόν του νοτίου). 

Κλίμα και αμπέλι 

Η ποιότητα και η τυπικότητα ενός κρασιού είναι 

άρρηκτα δεμένη με την ποιότητα του σταφυλιού, από 

το οποίο έχει παραχθεί. Η ποιότητα του σταφυλιού 

με τη σειρά της, εξαρτάται άμεσα από το κλίμα της 

περιοχής όπου καλλιεργείται το αμπέλι από το οποίο 

προέρχεται. Έτσι, κλίμα και αμπέλι είναι άρρηκτα 

δεμένα. Το κλίμα κάθε περιοχής αποτελεί 

συνισταμένη αρκετών παραγόντων. Οι 

σημαντικότερες συνιστώσες αυτής είναι οι εξής: 

 

• Το γεωγραφικό πλάτος: σε άμεση συνάρτηση με τις μέσες θερμοκρασίες κατά τη 

διάρκεια του έτους. 

 

• Το υψόμετρο: επηρεάζει και αυτό τις θερμοκρασίες μιας περιοχής, την επαφή με τον 

ήλιο και τους ανέμους κ.ά. 
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• Οι μεγάλες μάζες νερού: η μεγάλη θερμοχωρητικότητα του νερού παίζει διορθωτικό 

ρόλο, εξομαλύνοντας τις ακραίες θερμοκρασίες της γύρω περιοχής. Πολλοί από τους 

σημαντικότερους αμπελώνες στον κόσμο βρίσκονται κοντά σε μεγάλες μάζες νερού 

(θάλασσα, λίμνη ή ποτάμι). 

 

Με βάση αυτές τις παραμέτρους προσδιορίζεται ο τύπος του κλίματος ενός τόπου, 

που ενδείκνυται για αμπελοκαλλιέργεια. Οι βασικοί τύποι κλίματος είναι οι εξής: 

 

• Μεσογειακό κλίμα: Με μαλακό χειμώνα, ζεστό και ξηρό καλοκαίρι, υγρή άνοιξη και 

φθινόπωρο. Οι θερμοκρασίες είναι σχετικά υψηλές και οι ώρες ηλιοφάνειας πολλές. 

 

• Ηπειρωτικό κλίμα: Με πολλές βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι 

θερμοκρασίες είναι σχετικά χαμηλές και η ηλιοφάνεια μέση. 

 

• Ωκεάνιο κλίμα: Με αρκετές βροχοπτώσεις και μέτριες θερμοκρασίες και 

ηλιοφάνεια. 

 

Κλίμα και αμπέλι αποτελούν ένα καθοριστικό δίδυμο. Μεσογειακό, ηπειρωτικό, 

κρύο ή μαλακό, το κλίμα μιας περιοχής παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των 

ποικιλιών αμπέλου που θα καλλιεργηθούν σε αυτήν ή ακόμα και σε ένα 

συγκεκριμένο τμήμα κάποιου αμπελώνα. Από την άλλη μεριά, κάθε αμπελώνας 

βρίσκεται σε επικλινές ή μη έδαφος και έχει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό, 

παράγοντες που επίσης επιδρούν στο δυναμικό του, σε συνδυασμό με το κλίμα της 

περιοχής. 

Αναπόφευκτα, το κλίμα είναι ο πρώτος περιοριστικός παράγοντας για μια 

αμπελουργία υψηλής ποιότητας. Εκτός όμως από τα γενικά κλιματικά 

χαρακτηριστικά, ο «καιρός» κάθε χρονιάς, οι εποχιακές δηλαδή διαφορές στις 

κλιματικές παραμέτρους, επηρεάζουν την ανάπτυξη του αμπελιού. Θερμοκρασία, 

ηλιοφάνεια, βροχή, υγρασία, ομίχλη, άνεμοι, παγετός, καταιγίδες, χαλάζι κ.ά., 

διαφοροποιούν δραματικά κάθε χρονιά την ωρίμαση του σταφυλιού, καθώς και το 

κρασί που προκύπτει, καθορίζοντας τη σημασία που έχει η έννοια «εσοδεία». 

Έδαφος και αμπέλι 

Είναι φανερό ότι το κλίμα καθορίζει τις περιοχές 

όπου οι ποικιλίες αμπέλου μπορούν να 

καλλιεργηθούν. Γιατί όμως, ακόμα και μέσα σε ίδιες 

περιοχές, ένας παραγωγός παράγει καλύτερο κρασί 

από κάποιον άλλο, με παρόμοιες μάλιστα 

οινοποιητικές τεχνικές; Η απάντηση βρίσκεται στο 

έδαφος, αφού έδαφος και αμπέλι αποτελούν δύο 

κρίκους μιας ενιαίας αλυσίδας, που ξεκινάει στον 

αμπελώνα και καταλήγει στο κρασί μίας φιάλης. Η 

έννοια «έδαφος» είναι αποτέλεσμα των εξής τριών φυσικών συνθετικών:  

• του υπεδάφους, του μητρικού πετρώματος δηλαδή από το οποίο προέρχεται, 

• της τοπογραφίας της περιοχής και 

• του κλίματος που επεμβαίνει στην εξέλιξή του. 

 

Στη σχέση έδαφος και αμπέλι, ο ρόλος του εδάφους είναι διττός: αποτελεί το φυσικό 
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υπόβαθρο που στηρίζει το αμπέλι, καθώς και το υπόστρωμα όπου θα βρει αυτό την 

απαραίτητη για τη θρέψη του «τροφή». Γιατί το αμπέλι έχει ανάγκη από αέρα, φως, 

νερό και διάφορα στοιχεία (άζωτο, φώσφορος, κάλιο, σίδηρος, μαγνήσιο, θείο κ.ά.).  

 

Η θρέψη του αμπελιού εξαρτάται από τη σύσταση του εδάφους. Έτσι, στα πλούσια 

εδάφη το αμπέλι μπορεί να απλώσει τις ρίζες του και να βρει αρκετή υγρασία, ώστε 

να αναπτύξει υπερβολικά πυκνό φύλλωμα και να παρουσιάσει μεγάλη παραγωγή 

σταφυλιών, κάτι που συνήθως αντίκειται στην παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας. 

Αντίθετα, στα εδάφη που δεν συγκρατούν το νερό, το αμπέλι πρέπει να παλέψει για 

να το βρει. Σε αυτά, τα φτωχά εδάφη (σε νερό και σε θρεπτικά συστατικά), τα φυτά 

υποφέρουν σε σημαντικές εποχές του ετήσιου κύκλου ζωής τους. Η έλλειψη όμως 

στοιχείων διατροφής του φυτού είναι παράγοντας που συντελεί στην παραγωγή 

κρασιών καλής ποιότητας. Αυτός είναι ένας από τους βασικότερους λόγους για τον 

οποίο ορισμένοι αμπελώνες παράγουν φημισμένα κρασιά, ενώ γειτονικοί τους δεν 

κερδίζουν ανάλογες διακρίσεις. Από την άλλη μεριά, τέτοια φαινόμενα καθιστούν 

ξεκάθαρη τη σημασία που έχει η σχέση έδαφος και αμπέλι για την οινοπαραγωγή.  

Η ποικιλία αμπέλου 

Οι ποικιλίες αμπέλου διακρίνονται σε οινοποιήσιμες, 

επιτραπέζιες και σταφιδοποιίας (υπάρχουν και οι 

ποικιλίες υποκειμένων. Υποκείμενο είναι το μέρος του 

φυτού που βρίσκεται εντός εδάφους και λίγο πάνω από 

αυτό, εκεί που γίνεται ο εμβολιασμός –μπόλιασμα). Στην 

παραγωγή του κρασιού, χρησιμοποιούνται σχεδόν 

αποκλειστικά οινάμπελοι (οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου). Η ποικιλία αμπέλου 

είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, που επηρεάζουν ή και καθορίζουν 

τον τύπο, το ξεχωριστό άρωμα και τη γεύση του κρασιού που θα παραχθεί. Διότι από 

τους γενετικούς χαρακτήρες της εξαρτώνται άμεσα το μέγεθος της ρώγας του 

σταφυλιού, η σύσταση και το χρώμα του φλοιού της, η υφή του, η σχέση σακχάρων 

και οξέων, το αρωματικό συναικό κ.ά. 

 

Σε γενικές γραμμές, όσο μικρότερο είναι το φρούτο μίας ποικιλίας αμπέλου, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των αρωμάτων. Όσο πιο χοντρός και έντονου 

χρώματος είναι ο φλοιός της ρώγας, τόσο εντονότερο θα είναι το χρώμα και το 

άρωμα του κρασιού. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα σε σάκχαρα, τόσο 

υψηλότερος θα είναι ο αλκοολικός βαθμός του κρασιού. Η δε συγκέντρωση των 

οξέων διασφαλίζει τη γευστική ισορροπία του (σε όλα αυτά σημαντικό ρόλο παίζει 

και η οινοποίηση). Ωστόσο, ο χαρακτήρας κάθε ποικιλίας αμπέλου δεν παραμένει 

πάντα ο ίδιος, αλλά επηρεάζεται και διαφοροποιείται από πολλούς παράγοντες, πιο 

καθοριστικοί των οποίων είναι οι εξής: 

 

• το κλίμα της συγκεκριμένης περιοχής, 

• η φυσιολογία του εδάφους κάθε αμπελώνα και 

• η ανθρώπινη παρέμβαση. 

 

Στην υφήλιο συναντώνται αμέτρητες ποικιλίες αμπέλου. Κάθε οινοπαραγωγός χώρα 

καλλιεργεί τις γηγενείς της, αλλά και τις λεγόμενες «διεθνείς», αυτές δηλαδή που 

συναντώνται σχεδόν σε ολόκληρο τον αμπελοοινικό κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και 

στην Ελλάδα, όπου οι γηγενείς ποικιλίες αμπέλου είναι εκατοντάδες (αν και σε 
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ουσιαστική χρήση βρίσκονται μερικές δεκάδες), πολλές εξ αυτών έχουν δείξει ήδη 

την αξία τους και άλλες είναι πολλά υποσχόμενες. Όσο για τις διεθνείς, 

καλλιεργούνται οι πιο βασικές και κάποιες και άλλες, που συναντώνται κατά κανόνα 

σε χώρες με κλίμα αντίστοιχο με το ελληνικό. 

Αμπέλι και άνθρωπος  

Εδώ και αιώνες, αμπέλι και άνθρωπος είναι δεμένοι με 

μια σχέση, που όσον αφορά τουλάχιστον την παραγωγή 

κρασιού είναι αλληλένδετη. Σε συνδυασμό με τις 

ποικιλίες αμπέλου, το έδαφος και το κλίμα μιας περιοχής, 

αυτό δηλαδή που λέμε οικοσύστημα (αμπελοτόπι ή 

terroir), ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει τόσο 

καθοριστικό ρόλο, που πολλοί τον εντάσσουν –μαζί με τις 

μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί– μέσα σε αυτό. Τον θεωρούν μέρος του 

οικοσυστήματος. Σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως το κρασί 

είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού δύο στοιχείων, του οικοσυστήματος και του 

ανθρώπου.  

 

Υπάρχουν βέβαια ορισμένα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος τα οποία ο 

άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει, τουλάχιστον από ένα ορισμένο επίπεδο και πέρα. 

Αυτά είναι τα εδαφολογικά (φυσική σύσταση εδάφους), τα τοπογραφικά (κλίση, 

έκθεση, υψόμετρο) και τα κλιματικά (θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και βροχοπτώσεις). 

Ωστόσο, η σχέση αμπελιού και ανθρώπου είναι δυναμική και εξελίξιμη. Ο 

αμπελουργός μπορεί να βελτιώσει το έδαφος με ποικίλες καλλιεργητικές τεχνικές, 

φυσικές (π.χ. όργωμα) και χημικές (π.χ. βαθιά και ετήσια λίπανση). Μπορεί να 

επιλέξει το υποκείμενο και την ποικιλία αμπέλου, την πυκνότητα φύτευσης και τη 

διαμόρφωση, έτσι ώστε να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον. Μπορεί 

να επέμβει ακόμα και σε αυτήν τη ζωή του αμπελιού του, με ειδικές καλλιεργητικές 

τεχνικές και φροντίδες: με τις απαραίτητες λιπάνσεις και τα οργώματα, με τα 

κλαδέματα, τα κορφολογήματα και τα αραιώματα, με την προστασία από ασθένειες 

και ζιζάνια.  

 

Το φάσμα των καλλιεργητικών τεχνικών που βοηθούν στην πραγμάτωση του 

επιθυμητού αποτελέσματος είναι πλατύ και η αγάπη, η φροντίδα και ο σεβασμός που 

ο άνθρωπος περιβάλλει το αμπέλι του μεταδίδονται στους απογόνους του και περνούν 

από γενιά σε γενιά. Έτσι, η σχέση αμπελιού και ανθρώπου διατηρείται ζωντανή και 

δίνει ετησίως τη σκυτάλη στους οινοποιούς, που μέσω των μεθόδων της οινοποίησης 

μετουσιώνουν το σταφύλι σε κρασί 

Η ωρίμαση και ο τρύγος του σταφυλιού 

Η πιο σημαντική στιγμή του χρόνου για τη δουλειά των 

αμπελουργών και των οινοποιών είναι αναμφισβήτητα η 

ωρίμαση και ο τρύγος του σταφυλιού. Το τσαμπί του 

σταφυλιού συγκρατείται από το βλαστό του φυτού με το 

κοτσάνι, ενώ οι ρώγες αποτελούνται από το φλοιό, τη 

σάρκα και τα κουκούτσια. Κάθε ένα από αυτά τα μέρη 

έχει διαφορετική χημική σύσταση και η διαδικασία της 

http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/UpdatesAnna2012/1184.jpg
http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/PICTURES/genikes/116.jpg


http://www.newwinesofgreece.com 

ωρίμασης το επηρεάζει διαφορετικά και με διαφορετικούς ρυθμούς: 

 

• Στο φλοιό περιέχονται χρωματικές και αρωματικές ουσίες, καθώς και ταννίνες. 

 

• Στη σάρκα αποθηκεύεται το νερό, αλλά κυρίως τα σάκχαρα, τα οξέα, τα ανόργανα 

άλατα και οι βιταμίνες. 

 

• Τα κουκούτσια είναι πλούσια σε μάλλον στυφές ταννίνες και κυρίως πικρά έλαια. 

 

• Το κοτσάνι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ταννίνες, οι οποίες είναι συνήθως έντονα 

στυφές και ξερές. 

 

Τα σταφύλια όσο ωριμάζουν αποκτούν χρώμα και γλυκύτητα. Η ώρα της ωρίμασης 

και του τρύγου του σταφυλιού έχουν φτάσει όταν οι ρώγες αποκτήσουν το 

επιθυμητό χρώμα και άρωμα, καθώς και την κατάλληλη αναλογία σακχάρων και 

οξέων. Πρόκειται για την «τεχνολογική ωριμότητα», που αντιστοιχεί στη στιγμή κατά 

την οποία το σταφύλι μιας ποικιλίας δίνει γλεύκος με κατάλληλη χημική σύσταση, 

για τον τύπο κρασιού που πρόκειται να παραχθεί. Όλα αυτά διαπιστώνονται από τους 

ελέγχους που γίνονται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα, κατά την περίοδο της 

ωρίμασης και του τρύγου του σταφυλιού. Όσο ο τρύγος διαρκεί, τα σταφύλια 

συλλέγονται προσεκτικά, με τα χέρια (όπως γίνεται σχεδόν παντού στην Ελλάδα) ή 

μηχανικά και μεταφέρονται στο οινοποιείο χωρίς χρονοτριβή. Πρέπει να φθάσουν 

όσο το δυνατό συντομότερα και ακαταπόνητα στον τόπο παραλαβής τους, αφού έτσι 

διασφαλίζεται η ποιότητα του κρασιού που θα παραχθεί. 

Στο οινοποιείο 

Στο οινοποιείο τα σταφύλια μεταποιούνται σε 

κρασί, με την εφαρμογή των τεχνικών της 

οινοποίησης. Σε γενικές γραμμές, διακρίνονται 

οι εξής τρεις μέθοδοι οινοποίησης, ανάλογα με 

το χρωματικό τύπο του κρασιού: 

 

• λευκή οινοποίηση, 

• ροζέ οινοποίηση και 

• ερυθρή οινοποίηση. 

 

Υπάρχουν ειδικές οινοποιήσεις για την παραγωγή αφρωδών και γλυκών οίνων, καθώς 

και οίνων πρώιμης κατανάλωσης (τύπου nouveau). 

 

Το σταφύλι (η πρώτη ύλη για το κρασί), μαζί με τη δουλειά που γίνεται στο 

οινοποιείο, καθορίζουν από κοινού την τελική ποιότητα του κρασιού. Έτσι, ευρέως 

αποδεκτό είναι σήμερα, πως για την παραγωγή κρασιού υψηλής ποιότητας 

απαραίτητα στοιχεία είναι τόσο το καλό σταφύλι, όσο και η τεχνογνωσία της 

οινοποίησης. Εξάλλου, το κρασί γίνεται στο οινοποιείο και παράγεται αποκλειστικά 

με αλκοολική ζύμωση γλεύκους σταφυλιών (μούστου) ή νωπών σταφυλιών, που 

έχουν υποστεί έκθλιψη ή όχι. 
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ΘΕΙΩΔΗΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ  

 

Ο θειώδης ανυδρίτης χρησιμοποιείται σήμερα από τη βιομηχανία 
τροφίμων και ποτών ως το καλύτερο και ασφαλέστερο συντηρητικό 

που διατίθεται, ΟΤΑΝ η χρήση του γίνεται υπεύθυνα και εντός 
συγκεκριμένων τιμών.   

 

"Περιέχει Θειώδη" 

Η γνωστή επισήμανση, γραμμένη στην ετικέτα -συνήθως στο πίσω μέρος των φιαλών 

κρασιού- όταν πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα, εκεί γύρω στο 2005 αποτέλεσε θέμα 

προς συζήτηση και για όσους δεν γνώριζαν τι ήταν το ή τα "θειώδη", σε ακραίες 

περιπτώσεις, υπήρξε και απαγορευτικό για την αγορά εκείνων των οίνων που είχαν 

την "επικρινόμενη" αναγραφή. Αυτή την ετικέτα πολλοί την εκμεταλλεύτηκαν 

δεόντως, διαφημίζοντας το δικό τους "χύμα" κρασί, με την χαρακτηριστική φράση.. 

"και βέβαια είναι αγνό.. Δεν περιέχει χημικά..."!!!  

 

Θεόφραστος Παράκελσος  

Πριν όμως ενοχοποιήσουμε έναν ακόμη "αθώο" ας εξετάσουμε την περίπτωσή του. 

Κι εδώ σημειώνω κάτι που είπε ο Θεόφραστος Παράκελσος, ένας από τους 

μεγαλύτερους αλχημιστές του 16ου αιώνα, αλλά και όλων των εποχών, 

αποκαλούμενος πολλές φορές πατέρας της τοξικολογίας: "Η δοσολογία κάνει το 

δηλητήριο! "   
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Θείο 

 Το χημικό στοιχείο θείο (S) λαμβάνεται αυτοφυές καθώς και από θειούχα ορυκτά 

και από πυρίτη. Σε θερμοκρασία δωματίου το θείο είναι ένα μαλακό στερεό με έντονο 

κίτρινο χρώμα. Σαν στοιχείο έχει ανίσχυρη οσμή, παρόμοια με αυτή των σπίρτων. Για 

την οσμή που είναι συσχετισμένη με τα σαπισμένα αυγά ευθύνεται το υδρόθειο 

(H2S) καθώς και άλλες οργανικές ενώσεις του θείου.  

Το θείο καίγεται δημιουργώντας μια μπλε φλόγα και εκπέμποντας διοξείδιο του 

θείου (SO2). Αυτό είναι αέριο, άχρωμο, μη αναφλέξιμο, γνωστό για την περίεργή του 

οσμή που προκαλεί ασφυξία εξαιτίας της διάλυσής του στη βλεννώδη μεμβράνη και 

του σχηματισμού θειώδους οξέος (H2SO3).  

 

Καιόμενο Θείο 

 Υγροποιείται εύκολα, σε 0
ο
C και πίεση 1,5 atm, αλλά όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει 

τόσο δυσκολότερα γίνεται η υγροποίηση του, όπως με όλα τα αέρια. Εάν διαλυθεί 

στο νερό εμφανίζει όξινες ιδιότητες (H2SO3), γι΄αυτό συμπεραίνουμε ότι το αέριο 

διοξείδιο του θείου (SO2) είναι ο ανυδρίτης του θειώδους οξέος (H2SO3) που 

ονομάζεται σωστότερα θειώδης ανυδρίτης.  
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Σε στερεά κατάσταση κανονικά υπάρχει με τη μορφή του κυκλικού μορίου S8 

 

Διαγραμματική απεικόνιση του κύκλου του θείου  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization -WHO) έχει ορίσει 

από το 1986 σε 0,7 mg ανά κιλό σωματικού βάρους, τη μέγιστη ημερήσια δόση 

που επιτρέπεται να λαμβάνει ο άνθρωπος με το σύνολο των τροφίμων και ποτών 

που καταναλώνει - δηλαδή 49 mg για άνθρωπο 70 kg. Εκτός από τους οίνους 

θειώδη ανυδρίτη περιέχει η μπύρα (20-50mg/L), τα αποξηραμένα φρούτα (500 - 

2.000 mg/kg), τα διάφορα λαχανικά σε άλμη, ξύδι ή λάδι (100 mg/kg), τα 

αλατισμένα και αποξηραμένα ψάρια (200 mg/kg), τα διάφορα σνακ με βάση 

σιτηρά ή πατάτες (50 mg/kg) και άλλα.  

 

Διάφορες τροφές με συντηρητικά  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει και κωδικοποιεί τις πρόσθετες χημικές ουσίες της 

βιομηχανίας τροφίμων με αριθμητικούς κωδικούς που έχουν μπροστά το γράμμα Ε 

και οι οποίοι πρέπει να αναγράφονται πάνω στη συσκευασία στον πίνακα των 

συντηρητικών. Κωδικοί που εκτείνονται από το E220 και το E229 βρίσκονται στην 

κατηγορία των "θειώδη" - όπως ο θειώδης ανυδρίτης (E220) και το μεταδιθειώδες 

κάλιο (μεταμπισουλφίτ E224)  

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση η μέγιστη επιτρεπόμενη προστιθέμενη ποσότητα θειώδη 

ανυδρίτη στο γλεύκος και στον οίνο είναι 160 mg/L για τα κόκκινα κρασιά και 210 
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mg/L για λευκά και ροζέ.  Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις που επιτρέπουν σε κράτη 

μέλη να αυξάνουν την ποσότητα κατά 40mg/L σε περίπτωση τρύγου υπό δυσμενείς 

συνθήκες.   

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η χρήση του θειώδη ανυδρίτη ως συντηρητικού τροφίμων ξεκίνησε εκατοντάδες 

χρόνια πριν, πιθανότατα από τους Ρωμαίους και τους Αιγυπτίους. Ως τον Μεσαίωνα, 

τα πλεονεκτήματα της προσθήκης θειώδους στο κρασί ήταν γνωστά, αλλά η χρήση 

του ήταν παράνομη και επικρίνονταν από πολλούς. Άρχισε να χρησιμοποιείται 

κανονικά τον 18ο αιώνα,  όπως τεκμηριώνεται από ένα χειρόγραφο του 1765, που 

αποτελεί την πρώτη γνωστή αναφορά για τη συντήρηση των οίνων με θειώδη 

ανυδρίτη. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το αέριο που εκλύεται από την καύση 

"θειαφοκλωστών" χρησιμοποιείται για το θειάφισμα των βαρελιών, κυρίως όμως 

γιατί διατηρεί τη φρεσκάδα των οίνων επί μακρόν. 

Στο χειρόγραφο αυτό οι θειαφοκλωστές αναφέρονται ως "Dutch match" (ολλανδικά 

σπίρτα), γεγονός που καθιστά τους Ολλανδούς εφευρέτες των θειαφοκλωστών και 

εμπνευστές της συντήρησης των οίνων με θείωση. Γιατί όσον αφορά το θειάφισμα 

των βαρελιών με καύση θείου, γαλλικές και ελβετικές πηγές αναφέρουν ότι πρέπει να 

γινόταν από παλαιά, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις και χωρίς να προσδιορίζεται 

χρονικά το "παλαιά". 

Οι Ολλανδοί θαλασσοπόροι και δεινοί έμποροι, αναζητούσαν τρόπους για την 

καλύτερη συντήρηση των κρασιών κυρίως κατά τις μεταφορές. Γιατί ήταν αυτοί που 

"λανσάρησαν" στις διεθνείς αγορές τα ισπανικά και πορτογαλικά κρασιά, αλλά και 

πολλά από τα γαλλικά. Τα "black wines" (μαύρα κρασιά) που αντικατέστησαν τα 

ανοιχτόχρωμα κόκκινα του Μεσαίωνα (τα γαλλικά clairets και clarets), θεωρείται ότι 

ήταν ολλανδικής εμπνεύσεως, αλλά η παρασκευή τους, η συντήρησή τους σε 

βαρέλια, καθώς και η μεταφορά τους, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη χρήση του θειώδη 

ανυδρίτη, που δεν έπαψε να είναι εμπειρική μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν 

αποδείχθηκε από τον Pasteur ότι η κακή συντήρηση των οίνων και οι ασθένειές 

τους ήταν θέμα βακτηριακών προσβολών. Επομένως, η χρήση του θειώδη 

ανυδρίτη ως συντηρητικού των οίνων άρχισε να γίνεται μεθοδικότερη μόνο στις 

αρχές του 20ου αιώνα, αλλά μόλις τα τελευταία 50 χρόνια διερευνήθηκε 

επιστημονικά ο τρόπος δράσης του επί των ζυμών και των βακτηρίων.  
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 Ο Louis Pasteur στο εργαστήριό του, πίνακας του  A. Edelfeldt του 1885  

Και ακόμη η χρήση του θειώδη κατά την οινοποίηση γενικεύθηκε στις ζώνες 

παραγωγής οίνων ονομασίας προέλευσης και γενικά στις περιοχές οίνων εκλεκτής 

ποιότητας, μόνο μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Διότι η επιστημονική πρόοδος που 

σημειώθηκε στη δεκαετία του '60 στον τομέα της αναλυτικής χημείας και της 

ενζυμολογίας επέτρεψε να μελετηθούν τα φαινολικά παράγωγα και οι οξειδώσεις των 

γλευκών και των οίνων, οπότε επιβεβαιώθηκαν οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του 

θειώδη ανυδρίτη.  

Εξάλλου η συστηματική πια θείωση των γλευκών - τόσο στις λευκές όσο και στις 

ερυθρές οινοποιήσεις - επέτρεψε να διαπιστωθούν και άλλες δράσεις του θειώδη 

ανυδρίτη, καθώς και ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις που παρατηρούνται σε 

περιπτώσεις μη ορθολογικής χρήσης του. 

ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΘΕΙΩΔΟΥΣ  

Ο θειώδης ανυδρίτης σε διαλύματα βρίσκεται στις βασικές δύο μορφές: τη μοριακή 

(SO2) και τις ιονισμένες: HSO
-
3, SO3

2-
, S2O5

2-
.
 
Στον οίνο ο θειώδης ανυδρίτης 

αντιδρά ή όχι με διάφορες ουσίες που βρίσκει εκεί και έτσι έχουμε: α) το τμήμα που 

παραμένει στη μοριακή μορφή (SO2), β) το τμήμα όπου δεν υπάρχει πουθενά 

μοριακός θειώδης γιατί έχει εξουδετερωθεί, γ) το τμήμα που είναι ενωμένος ασταθώς, 

π.χ. με σάκχαρα, ανθοκυάνες και δ) το τμήμα όπου βρίσκεται ενωμένος μη 

αντιστρεπτά, π.χ.με την ακεταλδεΰδη.  

Όταν προστεθεί θειώδης ανυδρίτης στο γλεύκος ή το κρασί, με την πάροδο του 

χρόνου αποκαθίσταται μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων μορφών, των οποίων 

οι συγκεντρώσεις καθώς και η δραστικότητά εξαρτώνται κυρίως από το pH και τη 

θερμοκρασία. Η σχέση είναι αντιστρεπτά ίση. Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται η 

συγκέντρωση του ανυδρίτη μειώνεται. Όλες οι μορφές του σε ισορροπία είναι 

γνωστές σαν "ελεύθερος" θειώδης ανυδρίτης.  Σε τιμές pH 3,0 - 4,0 (pH 

κρασιών)  η δραστική μορφή που είναι η μοριακή αντιπροσωπεύει πολύ μικρό 

http://www.blogger.com/goog_399045663
http://www.blogger.com/goog_399045663
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tableau_Louis_Pasteur.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-TbJ1ExxYrnA/TdEMurDOSUI/AAAAAAAAAvM/gIEvsoR3Tdo/s1600/506px-Tableau_Louis_Pasteur.jpg


http://www.newwinesofgreece.com 

ποσοστό. Εξάλλου οι ελεύθερες μορφές του είναι δυνατόν ν΄αντιδράσουν, όπως 

είδαμε παραπάνω, με πολλές ουσίες που βρίσκονται στο γλεύκος και στον οίνο, 

αντιστρεπτά ή όχι, όπως αλδεΰδες, κετόνες, πτητικές ουσίες, πρωτεΐνες, σάκχαρα 

κ.λπ, δίνοντας αντιδράσεις προσθήκης. Έτσι έχουμε τον "ενωμένο" θειώδη 

ανυδρίτη. Τα σάκχαρα παίζουν μικρό ρόλο στη διαδικασία δέσμευσης του θειώδη, 

όπως και κάποια οξέα. Με την ακεταλδεΰδη όμως ενώνεται μη αντιστρεπτά.  

Το σύνολο του "ελεύθερου" και του "ενωμένου" θειώδους μάς δίνει το "ολικό" 

θειώδες που έχει προστεθεί σε γλεύκος και οίνο.  

Οι περισσότερες ιδιότητες που αποδίδονται στο θειώδη ανυδρίτη (αντιοξειδωτικές, 

διαλυτικές, διαυγαστικές, κ.λπ) οφείλονται αποκλειστικά στον ελεύθερο θειώδη. Όσο 

για τις αντιμικροβιακές του ιδιότητες, το πιο δραστικό τμήμα του ελεύθερου 

θειώδη έναντι των βακτηρίων είναι ο μοριακός SO2, ο μόνος εξάλλου που επιδρά 

επί των ζυμών, αφού μόνο αυτός έχει την ικανότητα να διέρχεται από την ημιπερατή 

μεμβράνη των κυττάρων τους.  

Ο ενωμένος SO2 είναι ανενεργός, δεν έχει καμία από τις πολύτιμες ιδιότητες του 

ελεύθερου SO2 γι΄αυτό θεωρείται "παθητικός". Αυξάνει τον ολικό θειώδη ανυδρίτη 

χωρίς να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες. Παρά ταύτα, οι ασταθείς ενώσεις του 

θειώδη ανυδρίτη δεν είναι άχρηστες, γιατί αποθηκεύουν τον θειώδη που τον 

αποδίδουν υδρολυόμενες  όταν επέρχεται μείωση του ελεύθερου SO2 στους οίνους, 

κυρίως λόγω οξείδωσης. Τέτοιες ενώσεις είναι η ένωση γλυκόζης-SO2 και οι ενώσεις 

του θειώδη ανυδρίτη με τις ανθοκυάνες. Γι΄αυτό η μεν πρώτη προστατεύει 

αποτελεσματικά κατά των οξειδώσεων τόσο τους ξηρούς οίνους που έχουν υποστεί 

γλύκανση, όσο τους γλυκούς οίνους όταν έχουν θειωθεί σωστά, οι δε δεύτερες τους 

ερυθρούς ξηρούς οίνους.  

ΘΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ 

Η συστηματική πια θείωση των γλευκών - τόσο στις λευκές όσο και στις ερυθρές 

οινοποιήσεις - επέτρεψε να διαπιστωθούν και άλλες δράσεις του θειώδη ανυδρίτη, 

καθώς και ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις από τη μη ορθολογική χρήση του.  

α. Αντιμικροβιακή δράση 

Χάρις στις αντιμικροβιακές του ιδιότητες, ο ελεύθερος θειώδης και ειδικότερα η 

μοριακή του μορφή, παρεμποδίζει την ανάπτυξη όλων των μικροοργανισμών του 

οίνου: ζυμών, γαλακτικών και οξικών βακτηρίων. Έτσι αποφεύγονται οι 

αναζυμώσεις των σακχάρων στους γλυκούς οίνους, η ανάπτυξη του υμένιου 

σακχαρομυκήτων (άνθους), η γαλακτική ζύμωση των σακχάρων και οι διάφορες 

ασθένειες του οίνου (όξινση, πάχυνση, εκτροπή κλπ) που μάστιζαν τους οίνους 

ακόμη και κατά το πρώτο ήμισυ του αιώνα μας.  

Η μοριακή μορφή είναι η πιο ενεργή καθώς διαπερνά τις κυτταρικές μεμβράνες των 

διαφόρων μικροοργανισμών που μπορούν να πλήξουν με διαφόρους τρόπους την 

αλκοολική ζύμωση.   

Μια από τις υπηρεσίες που για πολλά χρόνια προσέφερε ο θειώδης ανυδρίτης στο 

στάδιο της οινοποίησης ήταν η επιλογή σακχαρομυκήτων. Δηλαδή παρεμπόδιζε την 
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ανάπτυξη των "ευαίσθητων" άγριων ζυμών, οπότε η ζύμωση άρχιζε να εξελίσσεται 

μόνο από τους "ελλειψοειδείς" σακχαρομύκητες. Σήμερα με την επέκταση της 

χρήσης των καθαρών καλλιεργειών ζύμης, ο ρόλος αυτός είναι μικρής σημασίας.  

Έχει, εξάλλου διαπιστωθεί ότι τα βακτήρια - κυρίως  τα οξικά- είναι πολύ πιο 

ευαίσθητα από τις ζύμες στο μοριακό θειώδες.   

Εντούτοις, σε περιπτώσεις σταφυλών πλούσιων σε σάκχαρα ή που έχουν προσβληθεί 

από σήψη, ο αριθμός των άγριων ζυμών και των οξικών βακτηρίων είναι ήδη της 

τάξης των 10
6
/ml, όταν τα σταφύλια φτάνουν στα οινοποιεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

θείωση με 100 mg/L δεν επηρεάζει ουσιαστικά τους μικροοργανισμούς.  

Γι΄αυτό πιστεύεται σήμερα ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των βακτηρίων 

δεν είναι η θείωση του γλεύκους με υψηλές ποσότητες θειώδη ανυδρίτη που 

καθυστερούν την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης, αλλά αντιθέτως ο εμβολιασμός 

του με καθαρή καλλιέργεια ζύμης προς ταχεία έναρξη της ζύμωσης, δεδομένου 

ότι το αναγωγικό περιβάλλον που δημιουργείται, είναι το αποτελεσματικότερο μέσο 

για τη δραστική μείωση του πληθυσμού των αερόβιων μικροοργανισμών και 

ειδικότερα των οξικών βακτηρίων.  

 

Ξηρή ζύμη οινοοιίας και θρεπτικά συσταικά ζυμών (δεξιά)  

 

β. Αντιοξειδωτική δράση 

Τα οξειδωτικά φαινόμενα οφείλονται στο γεγονός ότι τόσο το γλεύκος όσο και ο 

οίνος, όταν έρθουν σε επαφή με τον αέρα, απορροφούν οξυγόνο που ενώνεται με 

ορισμένα συστατικά τους, τα οποία αποτελούν ευοξείδωτα υποστρώματα.  

Τα οξειδωτικά φαινόμενα μπορεί να είναι χημικής ή ενζυματικής φύσεως. 

Εκδηλώνονται με αλλοίωση του χρώματος των οίνων - οι λευκοί κιτρινίζουν και 

στη συνέχεια καφετιάζουν, ενώ το χρώμα των ερυθρών οίνων αποκτά κεραμιδί 

απόχρωση - η οποία συνοδεύεται από μεταβολή της οσμής των οίνων, λόγω 

σχηματισμού ακεταλδεΰδης και συσσώρευσης αλδεϋδών και εστέρων.  

Ο θειώδης ανυδρίτης ασκεί άμεση και έμμεση αντιοξειδωτική προστασία. Άμεση 

γιατί οξειδώνεται εύκολα και χρησιμεύει ο ίδιος ως υπόστρωμα προφυλάσσοντας έτσι 
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όλα τα ευοξείδωτα συστατικά. Έμμεση, γιατί ανενεργοποιεί τις οξειδάσες - κυρίως τη 

τυροσινάση - που καταλύουν τις ενζυματικής φύσεως οξειδώσεις.   

Έρευνες επί των υδατικών διαλυμάτων του σε διάφορα pH, απέδειξαν ότι η πιο 

δραστική μορφή είναι τα ιόντα του, και μάλιστα τα ουδέτερα, τα οποία δεν απαντούν 

στα γλεύκη και τους οίνους.  

Στις χημικής φύσεως οξειδώσεις οξειδώνεται η αιθυλική αλκοόλη προς 

ακεταλδεΰδη (ενδιάμεσο προϊόν της αλκοολικής ζύμωσης), ο σχηματισμός της 

οποίας έχει ως συνέπεια οι λευκοί οίνοι να χάνουν τη δροσερότητα και τη φρεσκάδα 

τους και να αποκτούν τον χαρακτήρα των "αερισμένων" οίνων (vins éventés). 

Όπως είδαμε παραπάνω όταν θειώνουμε έναν ξηρό οίνο, μέρος του θειώδη ανυδρίτη 

που προστίθεται παραμένει ελεύθερο, ενώ ένα άλλο μέρος δεσμεύεται από τα 

συστατικά του οίνου. Η ισορροπία μεταξύ ελεύθερου και ενωμένου θειώδους 

αποκαθίσταται σε 3-5 μέρες ανάλογα με τη θερμοκρασία. Μετά την επίτευξη της 

ισορροπίας - και δεδομένου ότι πρόκειται για ξηρό οίνο- τα συστατικά του δεν 

δεσμεύουν άλλη ποσότητα θειώδη ανυδρίτη. 

Παρά ταύτα, η συγκέντρωση του ελεύθερου θειώδους συνεχώς μειώνεται κατά τη 

διάρκεια της συντήρησης και της παλαίωσης του σε δεξαμενές και βαρέλια. 

Ακόμη και σε εμφιαλωμένους οίνους επέρχεται μείωση του ελεύθερου θειώδους, 

όταν παραμένει εμφιαλωμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μείωση αυτή δεν 

οφείλεται σε δέσμευση του ελεύθερου θειώδους - όπως μπορεί να συμβεί σε οίνους 

που περιέχουν σάκχαρα - αλλά σε οξείδωσή του από το οξυγόνο του αέρα, 

περισσότερο ή λιγότερο βραδεία, ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης του οίνου 

και την περιεκτικότητα σε ελεύθερα μεταλλικά ιόντα.  

Όμως η θετική αυτή δράση έχει άλλης φύσεως αρνητικές επιπτώσεις, όταν δεν 

λαμβάνονται μέτρα περιορισμού στο ελάχιστο, της διάλυσης οξυγόνου στους οίνους. 

Γιατί ο θειώδης ανυδρίτης οξειδώνεται προς θειικά ανιόντα, με συνέπεια την 

αύξηση θειικών αλάτων στους οίνους και τη μείωση του pH, δεδομένου ότι η 

οξείδωση αυτή ισοδυναμεί με έμμεση προσθήκη θειικού οξέος στους οίνους. Η 

συσσώρευση θειικών αλάτων και η μείωση του pH έχει σημαντική επίπτωση στην 

πράξη. Είναι ένας από τους λόγους που μειώνεται η ποιότητα των οίνων που 

διατηρούνται για πολύ καιρό στα βαρέλια και "αποξηραίνονται". Οι λευκοί οίνοι 

χάνουν τη φρεσκάδα, την μαλακότητα και τη λιπαρότητα τους, ενώ οι ερυθροί 

οίνοι χαρακτηρίζονται κατά την οργανοληπτική δοκιμασία γυμνοί, σκληροί και 

κλειστοί στην επίγευση.  

 Από τα παραπάνω φαίνεται πως είτε ένας οίνος είναι καλά προστατευμένος είτε 

ανεπαρκώς με θειώδες κινδυνεύει πάντα από τον μεγάλο του εχθρό, το οξυγόνο, αφού 

στη μία περίπτωση αυτό οξειδώνει τον ίδιο τον οίνο και στη δεύτερη τον θειώδη 

ανυδρίτη. Η λύση είναι μία: αποφυγή επαφής του αέρα με το κρασί, ώστε να μην 

είναι ανάγκη να γίνονται επανειλημμένες θειώσεις. Σε αυτό αποσκοπεί ο 

περιορισμός των μεταγγίσεων, η παραμονή των οίνων σε μεταλλικές δεξαμενές 

γεμάτες και ερμητικά κλειστές, χρήση αδρανών αερίων και άλλα σχετικά μέτρα.  
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Βαρελια οξιάς  

Οι ενζυματικής φύσεως οξειδώσεις αποδίδονται σε δύο ένζυμα, δύο οξειδάσες: την 

τυροσινάση και τη λακκάση. Οι οξειδάσες αυξάνουν σημαντικά την ταχύτητα 

κατανάλωσης του οξυγόνου από τα γλεύκη. Είναι υπεύθυνες για το καφέτιασμα των 

γλευκών και των λευκών οίνων, για το κεραμιδί χρώμα που αποκτούν νέοι ερυθροί 

οίνοι, για το οξειδωτικό θόλωμα των οίνων κ.α.  

Στους οίνους, όταν αυτοί είναι απαλλαγμένοι οξειδασικής δράσης, η κατανάλωση 

οξυγόνου είναι περίπου 1000 φορές πιο μικρή απ΄ό,τι παρουσία οξειδασών, και η 

οξείδωση που επέρχεται είναι καθαρώς χημικής φύσεως. 

Η τυροσινάση βρίσκεται στις ράγες των σταφυλών ενωμένη με τους χλωροπλάστες. 

Κατά την έκθλιψη των σταφυλών ένα μέρος διαλύεται, ενώ αυτό που είναι ενωμένο 

με τους χλωροπλάστες απομακρύνεται κατά την απολάσπωση. Αυτός είναι ένας από 

τους κύριους λόγους που επιβάλλεται η απολάσπωση του γλεύκους στις οινοποιήσεις 

παρασκευής λευκών και ροζέ οίνων. Επομένως στη λευκή οινοποίηση δεν 

συντρέχουν πια λόγοι εκτεταμένων οξειδώσεων κατά το προζυμωτικό στάδιο, 

όπως συνέβαινε όταν δεν εφαρμοζόταν η απολάσπωση.  

Η λακκάση έχει ευρύ πεδίο οξειδωτικής δράσης, η οποία προκαλεί βαθιές οξειδώσεις 

σε ένα μεγάλο αριθμό φαινολικών παραγώγων.  

Ενώ στους νέους οίνους - λευκούς και ερυθρούς - που παράγονται από υγιή 

σταφύλια, δεν παρατηρείται οξειδασική δράση, διότι η τυροσινάση έχει πλήρως 

ανενεργοποιηθεί, στους οίνους από μουχλιασμένα σταφύλια υπάρχει πάντα 

οξειδασική δράση, λόγω της παρουσίας λακκάσης. Επί της λακκάσης δεν επιδρούν 

ούτε μπετονίτης, ούτε ταννίνες. Κι όσο για το θειώδη ανυδρίτη, ακόμη και όταν 

προστίθεται σε υψηλές ποσότητες στο γλεύκος (>200mg/L), επιφέρει περιορισμένη 

αναστολή της δράσης της. Ο μόνος παράγοντας που επενεργεί είναι η 

θερμοκρασία: μια σύντομη θέρμανση του γλεύκους ή της σταφυλομάζας για 5 

μόνο λεπτά στους 80
ο
C, έχει ως συνέπεια να χάσει η λακκάση την δραστικότητά 

της.  

γ. Διαλυτική δράση 

Η προσθήκη θειώδους στο γλεύκος κατά την ερυθρή οινοποίηση επιφέρει αρχικά 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wine_Barrels.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-V6wBradV94E/TdEMtr6VmqI/AAAAAAAAAvA/HtHgUnx_5Jc/s1600/800px-Wine_Barrels.jpg


http://www.newwinesofgreece.com 

μείωση της έντασης του χρώματος, λόγω δέσμευσης του θειώδη ανυδρίτη από τις 

ανθοκυάνες προς άχρωμες ενώσεις. Όταν όμως αρχίσει η αλκοολική ζύμωση, ο 

ελεύθερος θειώδης δεσμεύεται από την παραγόμενη ακεταλδεΰδη, στη συνέχεια 

διασπώνται οι ενώσεις θειώδους-ανθοκυανών προς αποκατάσταση του και έτσι η 

ένταση του χρώματος του ζυμωμένου γλεύκους - και τελικά του οίνου που 

παράγεται είναι σαφώς μεγαλύτερη σε σύγκριση με εκείνη που διαμορφώνεται, 

όταν το γλεύκος δεν θειωθεί. Έτσι, ήταν από παλιά γνωστό ότι ο θειώδης 

ανυδρίτης διευκολύνει την εκχύλιση των ανθοκυανών και σταθεροποιεί το 

χρώμα των ερυθρών οίνων.  

Η διαλυτική αυτή δράση δεν περιορίζεται μόνο στις ερυθρές ποικιλίες επεκτείνεται 

και στις λευκές, αλλά δεν γίνεται αντιληπτή επειδή δεν υπάρχουν ανθοκυάνες. 

Γι΄αυτό, κατά τις λευκές οινοποιήσεις το γλεύκος πρέπει να θειώνεται μόνο μετά 

την έξοδο του από το πιεστήριο και ποτέ στη σταφυλοδόχο. διαφορετικά 

επαυξάνει την εκχύλιση ολικών φαινολών και τανινών από τους φλοιούς, τους 

βοστρύχους και τα γίγαρτα, υποβαθμίζοντας ακολούθως τους οργανοληπτικούς 

χαρακτήρες των οίνων και αυξάνοντας τα ευοξείδωτα υποστρώματα. Επαυξάνει 

επίσης, την εκχύλιση κατιόντων, κυρίως καλίου, επιφέροντας αύξηση του pH με 

συνέπεια τόσο τη μείωση της οξύτητας του οίνου, όσο και της δραστικότητας του 

θειώδη ανυδρίτη.  

δ. Όξινη δράση 

Η προσθήκη θειώδη υπό υγρή ή αέρια μορφή συνεπάγεται αύξηση της οξύτητας του 

οίνου, που είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο περισσότερος θειώδης ανυδρίτης προστέθηκε 

στο γλεύκος, καθώς και στον οίνο κατά τις διάφορες διορθωτικές θειώσεις. Έχει 

διαπιστωθεί ότι οίνοι - κυρίως λευκοί - που προέρχονται από γλεύκη που 

θειώθηκαν, έχουν ολική οξύτητα μεγαλύτερη μέχρι και 1,5g/L εκφρασμένη σε 

τρυγικό οξύ, σε σύγκριση με οίνους από τα ίδια γλεύκη που δεν θειώθηκαν.  

ε. Διαυγαστική δράση 

Ο θειώδης ανυδρίτης έχει άμεση και έμμεση διαυγαστική δράση. Η έμμεση 

συνίσταται στο ότι καθυστερεί την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης, παρέχοντας 

χρόνο για απολάσπωση του γλεύκους που προορίζεται για παρασκευή λευκών ή ροζέ 

οίνων. Έχει όμως και άμεση διαυγαστική δράση, διότι παρουσία του καθιζάνουν 

ορισμένα κολλοειδή με υψηλό μοριακό βάρος. Γι΄αυτό, τα θειωμένα γλεύκη, όχι 

μόνο είναι διαυγή, αλλά έχουν και μια εκπληκτική λαμπερότητα.  

Παρασκευή θειωμένων γλευκών 

Τα στελέχη του Saccharomyces cerevisiae ανέχονται περίπου 4mg/L μοριακό 

θειώδες. Από 8mg/L και πάνω, ο πολλαπλασιασμός του εμποδίζεται τελείως και για 

την πλήρη καταστροφή τους χρειάζεται μοριακός θειώδης περίπου 50mg/L. Σ΄αυτή 

τη δόση ο θειώδης ανυδρίτης είναι βακτηριοκτόνος για το βασικό ζυμομύκητα της 

αλκοολικής ζύμωσης.  

Επομένως για τη συντήρηση του γλεύκος υπό μορφή "θειωμένων γλευκών", 

πρέπει να προστεθεί μεγάλη ποσότητα θειώδη ώστε να μπορεί - ανάλογα με το pH 

του γλεύκους-να διατηρηθεί συγκέντρωση μοριακού θειώδους 50 mg/L. Οι 
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απόψεις ως προς την ποσότητα διαφέρουν, αφού διαφέρουν οι συνθήκες παρασκευής 

των θειωμένων γλευκών. 

Η δόση μπορεί να είναι μόνο 0,5 - 1,0 g/L, εάν το γλεύκος προέρχεται από υγιή 

σταφύλια, θειωθεί με όλη την ποσότητα μαζί, αμέσως μόλις εκρεύσει από το 

πιεστήριο, μείνει σε ηρεμία επί 24-28 ώρες προς απολάσπωση, μεταγγιστεί, 

φιλτραριστεί και τοποθετηθεί με το λιγότερο δυνατό αερισμό σε κατάλληλους 

υποδοχείς που γεμίζονται τελείως και φυλάγονται σε δροσερούς χώρους.  

Χρησιμοποιείται ποσότητα θειώδη ανυδρίτη πολύ μεγαλύτερη, 1,5 -2,0 g/L όταν οι 

συνθήκες εργασίας είναι πραγματικά κακές: ζύμωση που έχει ήδη αρχίσει, γλεύκος 

που δεν έχει απολασπωθεί, κακές συνθήκες αποθήκευσης, υψηλή θερμοκρασία 

περιβάλλοντος κ.λπ. 

Τα θειωμένα γλεύκη διαβρώνουν το τσιμέντο, καθώς και τα συνήθη μέσα 

εσωτερικής επάλειψης των δεξαμενών - τσιμεντένιων ή μεταλλικών. Γι΄αυτό πρέπει 

να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευσή τους, ξύλινα βαρέλια καλά θειωμένα ή - 

κατά προτίμηση - δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα με μολυβδαίνιο.  

Τα θειωμένα γλεύκη χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για τη γλύκανση των λευκών 

οίνων. Παρόλο που σήμερα υπάρχουν και άλλοι τρόποι γλύκανσης ή και συντήρησής 

τους, τα θειωμένα γλεύκη εξακολουθούν να διατίθενται για το σκοπό αυτό.  

Τέλος να σημειώσουμε ότι η θείωση σε τόσο μεγάλες ποσότητες καταστρέφει 

τελείως τη θειαμίνη που περιέχεται φυσικώς στα γλεύκη. Ως εκ τούτου, σε 

περίπτωση αποθείωσης και ζύμωσης του γλεύκους, πρέπει να προστεθεί οπωσδήποτε 

θειαμίνη, ως τροφή της ζύμης.  

ΘΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ 

Ο νέος οίνος που γεννιέται μετά το πέρας της αλκοολικής ζύμωσης δεν περιέχει 

ελεύθερο θειώδη ανυδρίτη. Πρέπει λοιπόν να θειωθεί. Όμως η θείωση δεν γίνεται 

αμέσως, γιατί ο οίνος περιέχει ακεταλδεΰδη και μικροποσότητες άλλων αλδεϋδών, 

που θα δεσμεύσουν το θειώδη ανυδρίτη. Μεταγγίζεται και αποθηκεύεται απουσία 

αέρα σε δεξαμενές γεμάτες ή υπό ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου για πολλές μέρες, 

ώστε να αναχθούν όλες οι αλδεΰδες προς τις αντίστοιχες αλκοόλες. Πρέπει πάντως να 

σημειωθεί ότι διατυπώνονται επιφυλάξεις για νέους οίνους από ελληνικές ποικιλίες 

αμπέλου σε περιοχές που επικρατούν ακόμη υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος 

μετά το πέρας της αλκοολικής ζύμωσης. Φαίνεται δε ότι υπό αυτές τις συνθήκες ο 

κίνδυνος οξειδώσεων επαυξάνεται όταν καθυστερεί η θείωση. 

Στη συνέχεια προστίθενται συνήθως 40-50 mg/L θειώδη ανυδρίτη σε μία δόση, που 

ανεβάζουν τον ελεύθερο θειώδη, περί τα 30 mg/L, εάν το γλεύκος έχει θειωθεί και 

οινοποιηθεί σωστά. Κατά τις μεταγγίσεις και τη σταθεροποίηση του οίνου με ψύξη, 

καθώς και κατά τη διάρκεια συντήρησης και παλαίωσης, ο ελεύθερος θειώδης 

οξειδώνεται. Γι΄αυτό χρειάζεται τακτικός προσδιορισμός του ολικού και 

ελεύθερου θειώδη και έγκαιρη αναπλήρωση των απωλειών του οίνου.   
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ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ 

 

 Επί πολλά χρόνια η ποιότητα του ελληνικού κρασιού - και όχι μόνο του ελληνικού - 

υπέφερε από άγνοια σωστής χρήσης του θειώδη ανυδρίτη. Κρασιά με pH 3,8 - 4,0 και 

ολικό θειώδη ανυδρίτη 300 -400 mg/L, ήταν τελείως απροστάτευτα, γιατί σπάνια 

περιείχαν ελεύθερο SO2. Εξάλλου σε πολλά από αυτά υπήρχε ελεύθερη ακεταλδεΰδη 

που τους έδινε τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, τους οποίους αποκτά ένα κρασί 

έπειτα από έντονο αερισμό. Έμοιαζαν οξειδωμένα και με οσμή σάπιου μήλου. Η 

θεαματική βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών εμφιαλωμένων οίνων, οφείλεται 

κατά σημαντικό βαθμό, στο ότι είναι πια γνωστοί οι "κανόνες του παιχνιδιού".  

Συνοψίζοντας τα γλεύκη που προορίζονται για παρασκευή λευκών ξηρών οίνων 

πρέπει να θειώνονται με την μικρότερη αναγκαία δόση θειώδους ανυδρίτης, η 

οποία είναι:  

-      5-6g/hl, όταν το γλεύκος προέρχεται από υγιή σταφύλια, δροσερά με χυμό 

μικρού pH (2,8-3,0) που φτάνουν στα γλευκοποιητικά μηχανήματα άσπαστα.  

-      7-8 g/hl, όταν το γλεύκος προέρχεται από σταφύλια θερμά, μέτριου έως 

υψηλού pH (3,4-3,8), με μικρές κακώσεις ή που φτάνουν στο οινοποιείο 

ελαφρώς σπασμένα.  

 -    το πολύ μέχρι 10 g/hl, για σταφύλια που είναι λιγότερο ή περισσότερο 

ταλαιπωρημένα ή και σάπια.  

Υπό αυτές τις συνθήκες θείωσης του γλεύκους πριν από την έναρξη της αλκοολικής 

ζύμωσης των σακχάρων, ο οίνος που θα παραχθεί θα μπορεί να δέχεται θειώσεις 

ώστε να έχει 35-45 mg/L ελεύθερο θειώδη, καθ'όλη τη διάρκεια της συντήρησής του. 

Έτσι θα είναι εξασφαλισμένη η προστασία του από οξειδώσεις και βακτηριακές 

προσβολές.  
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ΕΡΥΘΡΟΙ ΞΗΡΟΙ ΟΙΝΟΙ 

 

Η παρουσία φαινολικών παραγώγων επιτρέπει - αλλά και επιβάλλει - τη συντήρηση 

των ερυθρών οίνων με μικρότερη ποσότητα ελεύθερου θειώδη σε σύγκριση με τους 

λευκούς. Οι κυριότεροι λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτό είναι οι εξής: 

Οι τανίνες ανενεργοποιούν την τυροσινάση. 

Τα φαινολικά παράγωγα και ειδικότερα οι ανθοκυάνες, δεσμεύουν το θειώδη 

ανυδρίτη και δρουν ως "αποθήκη θειώδους", από την οποία ελευθερώνεται 

θειώδης, όταν η περιεκτικότητα του οίνου σε ελεύθερο θειώδη μειωθεί λόγω 

οξειδώσεως. Ανάλογο μηχανισμό δεν έχουν οι λευκοί οίνοι. 

Οι ενώσεις του θειώδη με τις ανθοκυάνες είναι άχρωμες, γι΄αυτό η θείωση ενός οίνου 

συνεπάγεται μείωση της έντασης του χρώματός του, που είναι τόσο πιο μεγάλη, όσος 

περισσότερος θειώδης προστίθεται. Βαθμιαία, με την απελευθέρωση θειώδη από τη 

"αποθήκη" αλλά το χρώμα επανέρχεται με ταχύτητα αντιστρόφως ανάλογη της 

συγκέντρωσης του θειώδους. (όσο περισσότερη η συγκέντρωση τόσο πιο βραδεία η 

επαναφορά του χρώματος).  

Όταν επιδιώκεται η εκδήλωση μηλογαλακτικής ζύμωσης, ο ελεύθερος θειώδης 

πρέπει να βρίσκεται σε μικρές συγκεντρώσεις , διότι διαφορετικά παρεμποδίζεται η 

ανάπτυξη και η δράση των γαλακτικών βακτηρίων  

Τέλος η μικρή συγκέντρωση του θειώδη στους ερυθρούς οίνους επιβάλλεται και 

από έναν παράγοντα που ενώ θεωρείται ορισμένες φορές ως θετικός για τους λευκούς 

οίνους, όταν τυχαίνει να έχουν παραχθεί από γλεύκη μικρών οξυτήτων, είναι 

αρνητικός για τους ερυθρούς, και μάλιστα τους οίνους υψηλής ποιότητας που 

παλαιώνουν επί πολλά έτη σε βαρέλια: η οξείδωση του θειώδη ανυδρίτη που 

εμπλουτίζει τον οίνο σε θειικά ανιόντα μειώνοντας το pH. Μοιάζει τουλάχιστον 

παράλογο από τη μια να επιδιώκεται η μηλογαλακτική ζύμωση κυρίως προς μείωση 

της οξύτητας ώστε το κρασί να αποκτήσει μαλακότητα και από την άλλη να 

αυξάνεται η οξύτητα - και μάλιστα η πραγματική - λόγω οξείδωσης του θειώδη 

ανυδρίτη προς θειικό οξύ.  

Για τους ίδιους λόγους, η σταφυλομάζα των ερυθρών σταφυλών πρέπει να θειώνεται 

αμέσως μετά την έκθλιψη και πριν μπει στις δεξαμενές ζύμωσης, με μικρότερη 

ποσότητα σε σύγκριση με το γλεύκος των λευκών σταφυλών. Συγκεκριμένα:  
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     - 3 g/hl όταν τα σταφύλια είναι σε καλή κατάσταση και η θερμοκρασία χαμηλή 

     - 5 g/hl για σταφύλια μέτριας υγιεινής κατάστασης ή σε περιπτώσεις 

υψηλών   θερμοκρασιών.  

      - 6-8 g/hl σε περιπτώσεις σταφυλιών μουχλιασμένων ή ταλαιπωρημένων 

(κακώσεις, εκχυμώσεις κ.λπ) 

  

Το θέμα του θειώδη ανυδρίτη συνεχίζεται εδώ 

ΠΗΓΕΣ:  

Ιστότοποι:  
http://el.wikipedia.org/wiki/Θείο 
http://el.wikipedia.org/wiki/Κύκλος_θείου 
http://www.diwinetaste.com/dwt/en2006116.php 
  
Βιβλιογραφία 
- Jean L.Jacobson Introduction to Wine Laboratory Practices and Procedures Springer 

Science+Business Inc. 2006  
- Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα "Θέματα Οινολογίας/ Επιστήμη και τεχνολογία στον τομέα της 

οινοποιητικής τεχνικής" Σημειώσεις του τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του Τ.Ε.Ι. 

Αθήνας 
Linkwithin  

Αναρτήθηκε από evdokia στις 5:42 π.μ.  

Ετικέτες ΘΕΙΩΔΗΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ  

 

ΘΕΙΩΔΗΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ - Β΄ΜΕΡΟΣ  

 
 

Οργανοληπτικοί χαρακτήρες 
 

Ο καταναλωτής σήμερα έχει συνηθίσει τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των οίνων 

που περιέχουν θειώδη ανυδρίτη, λιγότερο ή περισσότερο, ανάλογα με την περιοχή. 

Τυχαίνει καταναλωτές μιας περιοχής να βρίσκουν τη "γεύση θειώδους" σε οίνους 

άλλης περιοχής στους οποίους δεν είναι συνηθισμένοι. 

 

http://oinos-epistimi-kai-texni.blogspot.de/2011/06/blog-post.html
http://www.linkwithin.com/learn?ref=widget
http://www.blogger.com/profile/01548297508624967108
http://oinos-epistimi-kai-texni.blogspot.gr/2011/05/blog-post.html
http://oinos-epistimi-kai-texni.blogspot.gr/search/label/%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%94%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%A5%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3
http://1.bp.blogspot.com/-VHvsEP2OsNo/TfEmKxND1vI/AAAAAAAAAvg/cXz1FdR5PqI/s1600/799px-Sulfur-sample.jpg
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Ο χαρακτήρας που προσδίδει ο θειώδης στον οίνο οφείλεται στην πολλαπλή 

αναγωγική του δράση. Οι ίδιοι οίνοι χωρίς θειώδη φαίνονται στους επαγγελματίες 

δοκιμαστές ως διαφορετικοί, χωρίς όμως να μπορούν να πουν ποιοι είναι οι 

καλύτεροι. Ο καταναλωτής από τη μεριά του δυσκολεύεται να αλλάξει τους τύπους 

των οίνων της προτίμησής του. Γι΄αυτό η μη χρήση θειώδη κατά την οινοποιητική 

τεχνική θα έχει μεγάλες επιπτώσεις επί της αμπελο-οινικής οικονομίας που δεν είναι 

εύκολο να εκτιμηθούν.  

 

Σήμερα είναι δυνατόν να παρασκευάζονται οίνοι με περιεκτικότητα σε ολικό θειώδη 

ίση ή και μικρότερη των 100mg/L, που να ικανοποιούν  τις γευστικές προτιμήσεις 

των καταναλωτών, χωρίς να οδηγούν σε υπέρβαση της ημερήσιας δόσης θειώδη που 

επιτρέπεται να προσλαμβάνει ο άνθρωπος. 

 

Εξαρτάται βέβαια πόσο κρασί καταναλώνει κανείς την ημέρα. Για όσους αρκούνται 

σε μισή φιάλη κρασί, αυτός ο ισχυρισμός αληθεύει, αλλά για τους άλλους; Δεν είναι 

λογικό όμως για τους "άλλους" να ρυθμιστεί το όριο περιεκτικότητας του ολικού 

θειώδη τόσο πολύ χαμηλά (π.χ. 50mg/L), ώστε να μην προσφέρει πια υπηρεσίες στην 

οινοποιία. Γιατί τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος ν΄αρχίσουν να χρησιμοποιούνται άλλες 

ουσίες - κι έχουν ήδη δοκιμαστεί πολλές - που χωρίς να έχουν την πολυσχιδή 

δραστικότητα του θειώδη ανυδρίτη, δημιουργούν πολύ σοβαρότερα προβλήματα 

υγείας που δεν είναι αρχικά όλα γνωστά.  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΩΜΕΝΟΥ ΘΕΙΩΔΟΥΣ 
 

Η οινοποίηση χωρίς θειώδη ανυδρίτη είναι εφικτή από τεχνικής πλευράς, όπως 

προαναφέρθηκε. Αλλά και με τη συνήθη οινοποιητική τεχνική είναι δυνατόν να 

μειωθεί δραστικά ο ενωμένος θειώδης και στη συνέχεια ο ολικός στους οίνους, εάν 

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα τόσο στον αμπελώνα όσο και στο οινοποιείο. 

 

Στον αμπελώνα   
 

α. Δεδομένου ότι οι μούχλες και τα βακτήρια σχηματίζουν σημαντικές ποσότητες 

προϊόντων οξείδωσης των σακχάρων που δεσμεύουν τον θειώδη ανυδρίτη:  

 

- Τα σταφύλια πρέπει να είναι κατά το δυνατόν υγιή και σε καλή κατάσταση. 

Όσα έχουν αξιοσημείωτο ποσοστό ραγών προσβεβλημένων από σήψη ή έχουν άλλες 

κακώσεις, πρέπει να συλλέγονται χωριστά. 

- Τα σταφύλια πρέπει να στέλνονται στο οινοποιείο αμέσως μόλις τρυγηθούν, να 

μη συγκομίζονται την προηγούμενη ή να παραμένουν ολημερίς εκτεθειμένα στον 

ήλιο. 

- Τα σταφύλια δεν πρέπει να συλλέγονται σε πλαστικούς σάκους, ούτε να 

εκθλίβονται μέσα στους κάδους ή άλλα μέσα μεταφοράς, αλλά να προσκομίζονται 

στο οινοποιείο ανέπαφα σε μικρούς περιέκτες (κοφίνια τρύγου, τελάρα κλπ). Όταν 

η μεταφορά γίνεται χύδην (καρότσα φορτηγών αυτοκινήτων και άλλα ανάλογα), τα 

σταφύλια πρέπει να φορτώνονται σε μικρές στρώσεις όχι με φτυάρια, αλλά 

αδειάζοντας τα απ΄ευθείας από τα καλάθια του τρύγου, ώστε τα νεοπροσκομιζόμενα 

φορτία να ασκούν με το βάρος τους περιορισμένη πίεση στα υποκείμενα στρώματα 

σταφυλιών χωρίς, αν είναι δυνατόν, να επέρχεται εκχύμωσή τους. Διαφορετικά ο 

χυμός που εκρέει, μη έχοντας θειωθεί, αποτελεί υπόστρωμα δράσης των "άγριων 

ζυμών" και των βακτηρίων, με συνέπεια τη δημιουργία ουσιών που αργότερα - όταν 
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το γλεύκος θειωθεί στο οινοποιείο - θα δεσμεύσουν μεγάλες ποσότητες θειώδη 

ανυδρίτη.  

 

β. Εξάλλου πρέπει να αποφεύγεται συστηματικά το "πασπάλισμα" των 

σταφυλιών με σκόνη μεταμπισουλφίτ κατά τη μεταφορά στο οινοποιείο, γιατί 

χωρίς να προσφέρει προστασία έναντι των βακτηριακών προσβολών:  

- Επιβαρύνει τα σταφύλια με θειικά άλατα λόγω μεγάλης οξείδωσης του θειώδη 

ανυδρίτη. 

- Συντελεί σε εκχύλιση φαινολικών παραγώγων από τους φλοιούς και τους 

βοστρύχους με συνέπεια τη γευστική υποβάθμιση των λευκών οίνων που θα 

παραχθούν, και την επιβάρυνσή τους με ευοξείδωτα υποστρώματα.  

-Συνεπάγεται την παραγωγή οίνου με αυξημένη περιεκτικότητα σε ενωμένο θειώδη, 

γιατί η πρώτη ύλη - σταφυλομάζα ή γλεύκος ανά περίπτωση - περιέχει μεγάλη 

ποσότητα θειώδη ανυδρίτη, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης, που 

παράγεται κατά την αλκοολική ζύμωση και δεσμεύει το θειώδη ανυδρίτη, να είναι 

υψηλή.  

 

Στο οινοποιείο 
 

α. Πριν από τη ζύμωση. Επειδή η ποσότητα του οξυγόνου που απορροφάται από το 

γλεύκος είναι πολύ μεγάλη σε θερμοκρασίες μεταξύ 35 - 45 
ο
C και η οξείδωση είναι 

τρεις φορές μεγαλύτερη σε 30 
ο
C απ΄ό,τι σε 12 

ο
C, συνιστάται - προκειμένου για 

θερμές χώρες - ψύξη της μεν σταφυλομάζας πριν μπει στις δεξαμενές ερυθράς 

οινοποίησης, του δε γλεύκους των λευκών οινοποιήσεων πριν οδηγηθεί η δόση του 

προστιθέμενου θειώδη ανυδρίτη, γιατί τα οξειδωτικά φαινόμενα θα είναι 

περιορισμένα.  

 

β. Επιλογή της μεθόδου οινοποίησης. Για σταφύλια υγιή και σε καλή κατάσταση, η 

επιλογή της μεθόδου οινοποίησης είναι θέμα του οινοποιού, ανάλογα με τις 

δυνατότητες του οινοποιείου του και τον τύπο του οίνου που θέλει να παρασκευάσει. 

Όταν όμως τα σταφύλια είναι μουχλιασμένα, όσο υψηλή θείωση και εάν κάνει δεν θα 

μπορέσει να αποφύγει τις οξειδώσεις. Και οι οξειδώσεις θα είναι τόσο πιο έντονες, 

όσο πιο προχωρημένη η προσβολή των σταφυλιών. Γι΄αυτό στη Γαλλία, όπου 

καλλιεργούνται κυρίως γαλλικές ποικιλίες, η θερμο-οινοποίηση επεκτείνεται όσο 

εξαπλώνεται η προσβολή της σταφυλικής παραγωγής από τον botrytis cinerea. Για 

τον ίδιο λόγο στη Γερμανία που έχει κυρίως λευκές ποικιλίες - προοιωνίζεται η 

μέθοδος της υπεροξείδωσης του γλεύκους. Και οι δύο αυτές μέθοδοι επιτρέπουν 

ουσιαστική μείωση της ποσότητας του θειώδη ανυδρίτη που χρησιμοποιείται στην 

περίπτωση μουχλιασμένων σταφυλιών. Πρέπει, ακόμη, να σημειωθεί ότι η μέθοδος 

της ανθρακικής αναεροβίωσης - που εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις υγιών και 

ακέραιων ραγών - παρέχει τη δυνατότητα αραιωμένη ποσότητας θειώδη ανυδρίτη.  

 

γ. Απολάσπωση. Η απολάσπωση που λαμβάνει χώρα μετά τη θείωση του γλεύκους 

και ενδεχομένως την ψύξη του, συντελεί - εκτός των άλλων - σε απομάκρυνση 

μεγάλου μέρους της τυροσινάσης, των γηγενών ζυμών και των βακτηρίων που 

δημιουργούν ακεταλδεύδη και κετονικά οξέα. Έτσι η απολάσπωση συντελεί σε 

μείωση του ενωμένου θειώδους. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η λακκάση είναι 

τελείως διαλυτή και, ως εκ τούτου, η απολάσπωση στην περίπτωση γλεύκους από 

μουχλιασμένα σταφύλια δεν έχει τα ίδια ευεργετικά αποτελέσματα, όπως στην 

περίπτωση υγιούς πρώτης ύλης. Εξάλλου σε τέτοια περίπτωση η στατική 
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απολάσπωση πρέπει να αποφεύγεται. Ψύξη, δυναμική απολάσπωση και άμεσος 

εμβολιασμός, είναι μια αλυσίδα ενεργειών πιο ενδεδειγμένη, όταν τα σταφύλια είναι 

σάπια.  

 

δ. Το pH του γλεύκους. Επειδή η σχέση ελεύθερος θειώδης/μοριακός θειώδης 

εξαρτάται από το pH, ο θειώδης που θα προστεθεί στο γλεύκος είναι τόσο πιο 

δραστικός έναντι των άγριων ζυμών και βακτηρίων όσο μικρότερο το pH. Επομένως, 

σε ένα γλεύκος με pH 3,6-3,8 χρειάζεται να προστεθεί πολύ μεγαλύτερη ποσότητα 

θειώδη ανυδρίτη από ό,τι σε ένα γλεύκος με pH3,2-3,3, για να επιτευχθεί η αναγκαία 

συγκέντρωση μοριακού θειώδους, του μόνου που έχει αντιβακτηριακή δράση και του 

μόνου που επενεργεί επί των ζυμών. Δύο δυνατότητες έχει ο οινοποιός: είτε να 

αυξήσει την ποσότητα του θειώδη ανυδρίτη που προσθέτει, είτε να αυξήσει την 

οξύτητα του γλεύκους με προσθήκη τρυγικού οξέος, που επιφέρει αξιόλογη μείωση 

του pH. Δυστυχώς διαλέγει συνήθως την πρώτη λύση. Κι ακόμα χειρότερα, δεν κάνει 

τον κόπο- εκτός σπανίων φωτεινών εξαιρέσεων- ούτε να μετρήσει το pH του 

γλεύκους που θα θειώσει. 

 

ε. Κατά την αλκοολική ζύμωση. Η συσσώρευση ουσιών που δεσμεύουν το θειώδη 

ανυδρίτη μπορεί να ελαχιστοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης, εάν 

δημιουργηθούν συνθήκες που εξασφαλίζουν ζωηρή, πλήρη και "καθαρή" ζύμωση 

των σακχάρων του γλεύκους, δηλαδή συνθήκες γρήγορου πολλαπλασιασμού των 

σακχαρομυκήτων και ευνοϊκές για τη λειτουργία τους, καθώς και αποφυγή 

βακτηριακών παρενεργειών. Αυτά προϋποθέτουν:  

- εμβολιασμό του γλεύκους με καθαρή καλλιέργεια ζύμης, ώστε να αποφευχθούν 

καθυστερήσει στην έναρξη της ζύμωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η ζύμη δεν είναι 

από αυτές που παράγουν σημαντικές ποσότητες θειώδη ανυδρίτη.  

- προσθήκη αμμωνιακών αλάτων, κυρίως φωσφορικών στην Ελλάδα. 

- προσθήκη θειαμίνης μόνο σε περιπτώσεις μουχλιασμένων σταφυλιών. 

- αερισμό κατά τη δεύτερη ημέρα από την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης στις 

λευκές οινοποιήσεις. 

- έλεγχο της θερμοκρασίας και αποφυγή διακοπής της ζύμωσης.  

 

ζ. Θειώδης ανυδρίτης Ο κυριότερος όμως παράγοντας είναι ο ίδιος ο θειώδης 

ανυδρίτης και ο τρόπος που χρησιμοποιείται: πρέπει να προστίθεται όλη η ποσότητα 

μαζί πριν από την απολάσπωση και πάντως πριν από την έναρξη της αλκοολικής 

ζύμωσης, ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά το προζυμωτικό στάδιο. Γιατί 

εάν προστεθεί όταν η ζύμωση βρίσκεται σε εξέλιξη, δεσμεύεται αμέσως από την 

ακεταλδεΰδη που παράγεται ως ενδιάμεσο προϊόν, και αδρανοποιείται πριν 

προφθάσει να δράσει. Σε τέτοια περίπτωση, ο οίνος που θα παραχθεί θα έχει από τη 

γέννησή του υψηλή περιεκτικότητα σε σταθερό ενωμένο θειώδες. 

 

η. Μετά την αλκοολική ζύμωση. Δεδομένου ότι κατά την αλκοολική ζύμωση ο 

θειώδης ανυδρίτης οξειδώνεται, παρασύρεται από το διοξείδιο του άνθρακα και 

δεσμεύεται από τις ουσίες με αλδεϋδική ομάδα, ο οίνος που παράγεται δεν περιέχει 

ελεύθερο θειώδες. Είναι, επομένως, εκτεθειμένος τόσο σε οξειδωτικές αλλοιώσεις 

όσο και σε βακτηριακές δράσεις, που δημιουργούν ουσίες ικανές να δεσμεύουν το 

θειώδη ανυδρίτη. Παρά ταύτα δεν πρέπει να θειώνεται αμέσως, γιατί περιέχει 

συνήθως ελεύθερη ακεταλδεΰδη και άλλες αλδεΰδες που θα δεσμεύσουν το 

μεγαλύτερο μέρος του θειώδη που θα προστεθεί. Γι΄αυτό μεταγγίζεται αμέσως χωρίς 

αερισμό σε άλλη δεξαμενή, που, αφού γεμίσει  τελείως, κλείνεται αεροστεγώς. Εάν 
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στο οινοποιείο δεν υπάρχουν διαφόρου μεγέθους δεξαμενές ώστε να γεμίσουν 

πλήρως πρέπει να δημιουργείται ατμόσφαιρα ανενεργού αερίου, ώστε η επιφάνεια 

του οίνου να μην έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Κατά την παραμονή του οίνου 

υπ΄αυτές τις συνθήκες επί πολλές ημέρες, οι αλδεΰδες ανάγονται προς τις αντίστοιχες 

αλκοόλες, οπότε ο οίνος θειώνεται, προσθέτοντας την ποσότητα μαζί, έτσι ώστε να 

αποκτήσει την ενδεδειγμένη για τον τύπο του περιεκτικότητα σε ελεύθερο θειώδες.  

 

θ. Κατά τη συντήρηση. Κατά τη συντήρηση των οίνων θα πρέπει να αποφεύγεται 

κάθε μόλυνσή του από μικροοργανισμούς, καθώς και κάθε περιττός αερισμός, γιατί 

συνεπάγονται την ανάγκη πρόσθετων θειώσεων με συνέπεια τη συνεχή αύξηση του 

ενωμένου θειώδη. 

 

ι. Καθαριότητα και αντισηψία Από την εποχή που ο Pasteur απέδειξε ότι οι 

ασθένειες του οίνου είναι θέμα βακτηριακών προσβολών, έγινε συνείδηση ότι η 

καθαριότητα και η αντισηψία πρέπει να βασιλεύουν στους χώρους υποδοχής και 

επεξεργασίας των σταφυλιών, αποθήκευσης, συντήρησης και παλαίωσης των οίνων, 

καθώς και στο μηχανολογικό εξοπλισμό του οινοποιείου. Γιατί με τις βακτηριακές 

προσβολές στο κρασί, ισχύει ό,τι και για τις ασθένειες του ανθρώπου. Καλύτερα είναι 

να προλαμβάνονται παρά να θεραπεύονται. Σήμερα υπάρχουν πολλές χημικές ουσίες 

και μηχανήματα καθαρισμού, που επιτρέπουν απαστράπτουσα καθαριότητα στα 

οινοποιεία. Αυτές οι συνθήκες συντελούν σε δραστική μείωση του θειώδη ανυδρίτη, 

γιατί η αντισηπτική του δράση είναι πια μικρότερης σημασίας.    

 

ΠΗΓΕΣ ΘΕΙΩΔΗ ΑΝΥΔΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Για τη θείωση του γλεύκους και του οίνου υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανάλογα με το 

μέγεθος των υποδοχέων και τα μέσα που διαθέτει ο οινοποιός. Ως πηγές που δίνουν 

θειώδη ανυδρίτη χρησιμοποιούνται στην πράξη: το καθαρό θείο, το στερεό 

μεταδιθειώδες κάλιο, ο υγροποιημένος θειώδης ανυδρίτης και τα διαλύματα του 

θειώδη ανυδρίτη.  

  

α. Υγροποιημένος θειώδης ανυδρίτης 

  

Ο θειώδης ανυδρίτης υγροποιείται είτε σε θερμοκρασία - 15 
ο
C υπό ατμοσφαιρική 

πίεση, είτε στη συνήθη θερμοκρασία υπό πίεση 3,0 -3,5 ατμοσφαιρών. Φέρεται στο 

εμπόριο: 

-εντός μεταλλικών οβίδων των 10-50 kg, που προορίζονται για θείωση μεγάλων 

ποσοτήτων και έχουν αντοχή σε υψηλές πιέσεις, ή 

- εντός γυάλινων φιαλών ανθεκτικών σε μικρές πιέσεις, χωρητικότητας 25 - 100 g 

θειώδη ανυδρίτη, που προορίζονται για θείωση μικρών όγκων, κυρίως σε βαρέλια. Οι 

φιάλες φέρουν μεταλλικό πώμα που τρυπιέται με ειδικό εργαλείο μέσα στο βαρέλι. 

  

Ο τρόπος αυτός θείωσης, παρά τις αδυναμίες του, εφαρμοζόταν παλαιότερα ευρύτατα 

- και εξακολουθεί να εφαρμόζεται - όταν επρόκειτο να θειωθούν μεγάλοι όγκοι 

γλεύκους ή οίνου. Όμως η χρησιμοποίηση των οβίδων στην περίπτωση μικρών 

όγκων, όπως η περίπτωση γλευκών και οίνων σε βαρέλια, είναι δυσχερής λόγω της 

μεγάλης πτητικότητας του θειώδη ανυδρίτη, και όχι χωρίς κίνδυνο για τον 

μικροοινοποιό. Γι΄αυτό χρησιμοποιούνται θειωδομετρητές.  

 



http://www.newwinesofgreece.com 

β. Υδατικά διαλύματα θειώδη ανυδρίτη 
 

Για τη θείωση μικρών όγκων οίνου, χρησιμοποιούνται και υδατικά διαλύματα θειώδη 

ανυδρίτη, που είτε έρχονται στο εμπόριο έτοιμα, είτε ετοιμάζονται από τον ίδιο τον 

οινοποιό με ισχυρή θείωση παγωμένου νερού, με τη βοήθεια θειωδομετρητή. Τα 

έτοιμα διαλύματα περιέχουν συνήθως 6-8% θειώδη ανυδρίτη κατά βάρος, χωρίς να 

αναγράφεται η ακριβής περιεκτικότητα γιατί τα διαλύματα μεταβάλλονται με την 

πάροδο του χρόνου. 

 

Το διάλυμα που ετοιμάζεται στο ίδιο το οινοποιείο, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι 

πρόσφατα παρασκευασμένο και γνωστής περιεκτικότητας σε θειώδη ανυδρίτη, που 

υπολογίζεται από τη μέτρηση της πυκνότητας βάση πίνακα.  

 

Να σημειώσουμε όμως ότι τα διαλύματα του θειώδη ανυδρίτη - αντίθετα από τον 

υγρό θειώδη ανυδρίτη - προσβάλλουν τα μέταλλα, γι΄αυτό πρέπει να αποφεύγεται 

επιμελώς η επαφή τους με αντικείμενα από σίδηρο, χαλκό, αλουμίνιο και άλλα.  

 

Η τεχνική αυτή έχει τρία μειονεκτήματα: τη δυσάρεστη οσμή των διαλυμάτων, την 

αστάθειά τους, και κυρίως την προσθήκη νερού στο κρασί, που κάθε άλλο παρά 

αμελητέα είναι, εάν ληφθούν υπόψη οι επανειλημμένες θειώσεις που 

απαιτούνται.  Το τελευταίο αυτό μειονέκτημα αντιμετωπίζεται με την παρασκευή 

ενός διαλύματος όχι με νερό, αλλά με το ίδιο το κρασί που πρόκειται να θειωθεί, 

λαμβανομένου υπόψη ότι  σ΄αυτή την περίπτωση ένας μέρος του θειώδη ανυδρίτη 

δεσμεύεται από τα συστατικά του κρασιού.  

 

Τα διαλύματα του θειώδη ανυδρίτη άρχισαν να χρησιμοποιούνται πριν σαράντα 

περίπου χρόνια για την αυτόματη θείωση του γλεύκους και ειδικότερα της 

σταφυλομάζας των ερυθρών σταφυλών, γιατί έτσι εξασφαλίζεται καλύτερος 

καταμερισμός του θειώδη ανυδρίτη στη μάζα του προϊόντος.  

 

γ. Μεταδιθειώδες Κάλιο (μεταμπισουλφίτ) 
 

Το άλας Κ2S2O5, γνωστό ως μεταμπισουλφίτ, έρχεται στο εμπόριο υπό τη μορφή 

χοντρών κρυστάλλων ή σε σκόνη που διαλύεται ευκολότερα. Υπάρχουν επίσης, 

παστίλιες μεταμπισουλφίτ που έχουν 5-10 g θειώδη ανυδρίτη. Η χρήση τους είναι 

εύκολη όταν πρόκειται να θειωθούν μικρές ποσότητες γλεύκους ή οίνου σε βαρέλια.  

 

Το μεταδιθειώδες κάλιο είναι άλας σταθερό, που θεωρητικά δίνει 57,6% του βάρους 

του θειώδη ανυδρίτη. Όμως στο εμπόριο - υπό τις καλύτερες συνθήκες συντήρησης - 

ο τίτλος του είναι 55%, γιατί περιέχει πάντοτε λίγο όξινο θειώδες κάλιο. Διατηρείται 

καλά σε υποδοχείς ερμητικά κλεισμένους, μακριά από φως και υγρασία. Με την 

πάροδο του χρόνου αλλοιώνεται σχηματίζοντας, παρουσία αέρα, θειικό κάλιο.  

 

Οι κρύσταλλοι του μεταδιθειώδους καλίου είναι αδιάλυτοι στην αλκοόλη, γι΄αυτό 

διαλύονται ευκολότερα στο γλεύκος παρά στον οίνο. Σε ένα λίτρο νερού στους 20 
ο
C 

διαλύονται περίπου 400 g μεταμπισουλφίτ. Με υδρόλυση σε όξινο περιβάλλον, 1 g 

μεταμπισουλφίτ δίνει περίπου 0,5 g  SO2.  

 

Η θείωση του γλεύκους και του οίνου συνοδεύεται πάντοτε από μείωση του pH, γιατί 

το θειώδες οξύ είναι ισχυρό και επιπλέον ο θειώδης ανυδρίτης οξειδώνεται βαθμιαία 
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προς το ακόμα ισχυρότερο θειικό οξύ. Όταν όμως η θείωση γίνεται με μεταδιθειώδες 

κάλιο, τα ιόντα καλίου που ελευθερώνονται εξουδετερώνουν μερικώς την αύξηση της 

πραγματικής οξύτητας. Γι΄αυτό κυρίως στους ερυθρούς οίνους που παλαιώνουν σε 

βαρέλια, στα οποία η οξείδωση του θειώδη ανυδρίτη προς θειικό οξύ είναι αρκετά 

μεγάλη, συνιστάται η θείωση με μεταμπισουλφίτ. 

 

Το μεταμπισουλφίτ αποτελεί εύχρηστο μέσο θείωσης, γιατί καθώς είναι στερεό, η 

αναγκαία να προστεθεί ποσότητα ζυγίζεται. Συνιστάται, όμως, μόνο για μικρούς 

περιέκτες, όπως τα βαρέλια της οικιακής οινοποίησης, και πάντως όχι για οίνους που 

προορίζονται προς άμεση εμφιάλωση, γιατί η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ 

τρυγικού οξέος και όξινου τρυγικού σε έναν οίνο ήδη σταθεροποιημένο, συνεπάγεται 

καθίζηση όξινου τρυγικού καλίου μέσα στις φιάλες.  

 

δ. Καθαρό θείο - Θείωση βαρελιών 
 

Το θείο, όταν καίγεται στον αέρα, απορροφά ίσο βάρος οξυγόνου και δίνει θειώδη 

ανυδρίτη διπλάσιου βάρους.  

Όταν η καύση γίνεται μέσα σε βαρέλι, ο χώρος γεμίζει με αέριο θειώδες που στη 

συνέχεια απορροφάται από το κρασί κατά το γέμισμα του βαρελιού.  

Παλαιότερα, ο τρόπος αυτός θείωσης των οίνων ήταν πολύ διαδεδομένος, αλλά 

σήμερα χρησιμοποιείται μόνο για τη συντήρηση των ξύλινων βαρελιών, δεδομένου 

ότι η χρήση θειώδη ανυδρίτη παραμένει ακόμα η καλύτερη τεχνική για να 

προστατευθούν οι δούγες του βαρελιού από το μούχλιασμα.  

Στο εμπόριο έρχεται το "άνθος θείου", οι παστίλιες θείου και οι θειαφοκλωστές, που 

στην Ελλάδα είναι γνωστές ως θειαφοκέρια.  

 

Ένα βαρέλι δεν πρέπει να μένει ποτέ κενό περισσότερο από 24 ώρες χωρίς να έχει 

θειωθεί. Η ποσότητα του θείου που χρησιμοποιείται για τη θείωση άδειων βαρελιών 

εξαρτάται από τη χωρητικότητά τους. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι, ενώ 

θεωρητικά η καύση 10 g θείου αποδίδει 20 g θειώδη ανυδρίτη, στην πράξη εκλύονται 

λιγότερο από 15 g, υπό την προϋπόθεση ότι το βαρέλι που θειώνεται είναι στεγνό.  

 

Ανάλογα με την υγρασία του βαρελιού η θείωση γίνεται ως εξής: 

- Βαρέλια αμέσως μετά το πλύσιμο και το στράγγισμα: Αφού σφουγγισθεί ο 

πυθμένας του βαρελιού, πραγματοποιείται η θείωση που επαναλαμβάνεται μετά 15 

ημέρες, οπότε το βαρέλι θεωρείται πια απλώς υγρό. 

- Βαρέλια υγρά: Θείωση μια φορά το μήνα. 

- Βαρέλια στεγνά: Θείωση κάθε δύο μήνες. Θεωρείται ότι είναι στεγνά, όταν είναι 

αποθηκευμένα σε χώρο με σχετική υγρασία μικρότερη από 70%. 

 

Για την καλύτερη συντήρησή τους κατά την αποθήκευση, τα βαρέλια πρέπει να είναι 

στεγνά και καλά σφραγισμένα. Έχει όμως αποδειχθεί ότι υπ΄αυτές τις συνθήκες το 

ξύλο απορροφά θειώδη ανυδρίτη. Έχει επίσης διαπιστωθεί, ότι κατά την αποθήκευση 

ενός θειωμένου βαρελιού σχηματίζονται σημαντικές ποσότητες θειικού οξέος, μέρος 

του οποίου απομακρύνεται με το πλύσιμο του βαρελιού πριν γεμίσει με κρασί. Έπειτα 

όμως από επανειλημμένες θειώσεις, το ξύλο ποτίζεται με θειικό οξύ, το οποίο δεν 

μπορεί να απομακρυνθεί παρά μόνο όταν το βαρέλι γεμίσει πλήρως με νερό και 

παραμείνει γεμάτο επί πολλές ημέρες.  
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Η αλκοολική ζύμωση 

Η αλκοολική ζύμωση είναι η διαδικασία 

μετατροπής του φρέσκου χυμού των σταφυλιών 

(γλεύκος) σε κρασί και αποτελεί το πλέον κρίσιμο 

σημείο της οινοποίησης.  

 

Η αλκοολική ζύμωση προκαλείται από τις ζύμες 

(ζυμομύκητες), μονοκύτταρους οργανισμούς, που 

βρίσκονται στο φλοιό του σταφυλιού και έχουν 

πλέον περάσει στο χυμό. Η κυριότερη δουλειά τους 

είναι να μετατρέψουν τα σάκχαρα του γλυκού χυμού του σταφυλιού σε αλκοόλη. 

Εναλλακτικά, για την αλκοολική ζύμωση παραγωγής οίνου χρησιμοποιούνται 

επιλεγμένες ζύμες, με τις οποίες «εμβολιάζεται» το γλεύκος. Επιτυγχάνεται έτσι 

καλύτερος έλεγχος της ζύμωσης, αλλά και των επιθυμητών χαρακτηριστικών του 

κρασιού που θα παραχθεί. Αν δεν εφαρμοσθεί προσθήκη ζυμών, η αλκοολική 

ζύμωση λέγεται φυσική ή αυθόρμητη, ενώ αλλιώς ονομάζεται ελεγχόμενη.  

 

Κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης η θερμοκρασία του χυμού αυξάνεται, 

γιατί οι ζύμες ελκύουν ενέργεια. Έτσι, οι δεξαμενές ζύμωσης ψύχονται με κρύο νερό 

ή με εμβάπτιση ψυκτικών στοιχείων στο εσωτερικό τους, ώστε η θερμοκρασία να 

διατηρείται κατά κανόνα γύρω στους 18°C για την παραγωγή λευκών και στους 25-

28°C για την παραγωγή ερυθρών οίνων. Στην πρώτη περίπτωση, για να διατηρηθούν 

αρωματικοί χαρακτήρες της ποικιλίας, που θα χαρίσουν φρεσκάδα στο λευκό κρασί, 

ενώ στη δεύτερη, για να επιτραπεί η παραλαβή των συστατικών που διαφοροποιούν 

κατάλληλα τη γεύση, τη δομή και την υφή των ερυθρών κρασιών, διατηρώντας 

συγχρόνως τη φρεσκάδα των αρωμάτων τους. 

http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/PICTURES/DISCOVER/503.JPG
http://oinos-epistimi-kai-texni.blogspot.gr/2011/06/blog-post.html
http://www.newwinesofgreece.com/el/home/index.html
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Εκτός από την αλκοολική ζύμωση, κατά τη διάρκεια της οινοποίησης μπορεί να 

εκδηλωθεί μια δεύτερη, η μηλογαλακτική. Ονομάζεται μεν ζύμωση αν και 

προκαλείται από βακτήρια (σε αντίθεση με την αλκοολική ζύμωση που 

πραγματοποιείται από ζυμομύκητες). Είναι εξαιρετικά σημαντική για την εξέλιξη των 

ερυθρών κρασιών, ώστε αν δεν εκδηλωθεί από μόνη της, ο οινοποιός προσπαθεί 

συνήθως να την προκαλέσει. Κατά τη διάρκειά της το μηλικό οξύ μετατρέπεται σε 

γαλακτικό, μια αλλαγή που «μαλακώνει» το κρασί, μειώνει δηλαδή τον «άγουρο» και 

χορτώδη χαρακτήρα του και βοηθά στην ωρίμασή του. 

 

http://ebooks.edu.gr 

Η αλκοολική ζύμωση είναι μία αντίδραση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

κρασιού και μπίρας 

Η αλκοολική ζύμωση είναι η διαδικασία παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης και 

διοξειδίου του άνθρακα από τη διάσπαση σακχάρων, όπως η γλυκόζη, σύμφωνα με 

την αντίδραση: 

C6H12O6->2C2H5ΟH + 2CO2 

Τη σειρά αυτή των βιοχημικών αντιδράσεων την πραγματοποιούν ορισμένα είδη 

ζυμών όπως ο Saccharomyces cerevisae. Η αλκοολική ζύμωση έχει εφαρμογή τόσο 

στη βιομηχανική παραγωγή αλκοόλης όσο και στην παραγωγή των αλκοολούχων 

ποτών. Στη Βραζιλία και στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται φθηνές πρώτες ύλες, όπως 

μελάσα, υποπροϊόν παραγωγής ζάχαρης που περιέχει γλυκόζη και  

κεφάλαιο 10 
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Εικόνα 10.3 Παραγωγή μπίρας, α.β. Το εκχύλισμα αναμιγνύεται με σακχαρούχο 

λυκίσκο και βράζει, γ. Το υγρό μεταφέρεται σε μεγάλα δοχεία ζύμωσης όπου η 

γλυκόζη μετατρέπεται σε αλκοόλη και CΟ2- δ. Το προϊόν της ζύμωσης αποθηκεύεται 

για μία εβδομάδα για να κατακαθίσουν τα στερεά κατάλοιπα της ζύμωσης. Η μπίρα 

φιλτράρεται και αποθηκεύεται. 

φρουκτόζη, ή άμυλο από αραβόσιτο, οι οποίες μετατρέπονται παρουσία του μύκητα 

Saccharomyces cerevisae σε αιθανόλη. Η αιθανόλη που παράγεται με αυτό τον 

τρόπο χρησιμοποιείται σε μείγμα με βενζίνη ως καύσιμο αυτοκινήτων. Η 

σημαντικότερη όμως εφαρμογή της αλκοολικής ζύμωσης είναι η παραγωγή 

αλκοολούχων ποτών. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι το κρασί, το οποίο παράγεται 

με ζύμωση των σακχάρων του σταφυλιού, και η μπίρα, η οποία παράγεται με ζύμωση 

των σακχάρων που περιέχονται στους σπόρους διάφορων σιτηρών. 

Στην Ευρώπη για την παραγωγή κρασιού χρησιμοποιούνται ποικιλίες αμπέλου που 

ανήκουν στο είδος Vitis vinifera 

Τα σταφύλια συλλέγονται όταν ωριμάσουν, οπότε και η συγκέντρωση των σακχάρων 

είναι αρκετά υψηλή. Στη συνέχεια συνθλίβονται με μηχανικό τρόπο και παράγεται ο 

μούστος, που είναι πλούσιος σε σάκχαρα. Η ζύμωση του μούστου γίνεται σε δύο 

στάδια. Στο αρχικό στάδιο ο μύκητας αναπτύσσεται κάτω από αερόβιες συνθήκες. 

Όταν εξαντληθεί το οξυγόνο που περιέχεται στο μούστο, αναστέλλεται η ανάπτυξη 

του μύκητα και αρχίζει η αναερόβια μετατροπή των σακχάρων σε αιθυλική 

αλκοόλη. Οι ζύμες όμως δεν μπορούν να επιβιώσουν σε συγκέντρωση αλκοόλης 

μεγαλύτερη από 14%, έτσι με την αύξηση της συγκέντρωσης της αλκοόλης στο 

μούστο ολοκληρώνεται η ζύμωση. 

Η διαδικασία της ζύμωσης πραγματοποιείται σε θερμοκρασία 21-24°C, διότι οι ζύμες 

αδρανοποιούνται σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Η ζύμωση πραγματοποιείται είτε 

από μύκητες φυσικού τύπου, που υπάρχουν στα σταφύλια όταν αυτά συλλέγονται, 

είτε από ειδικούς μύκητες που αναπτύσσονται σε εργαστηριακή καλλιέργεια. Οι 

τελευταίοι μπορούν και αναπτύσσονται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση αλκοόλης από 

τους φυσικούς. Η ποιότητα του κρασιού που παράγεται εξαρτάται από την ποικιλία 
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της αμπέλου που χρησιμοποιείται, από το συγκεκριμένο είδος του ζυμομύκητα που 

πραγματοποίησε την αλκοολική ζύμωση και από τις συνθήκες ζύμωσης. Γενικά, τα 

κόκκινα κρασιά έχουν υψηλότερη συγκέντρωση αλκοόλης και περισσότερο άρωμα 

από τα λευκά (Εικόνα 10.2). 

Η πρώτη ύλη για την παραγωγή μπίρας είναι οι σπόροι κριθαριού και σε μερικές 

περιπτώσεις σιταριού. Οι σπόροι  

Αφρώδης οίνος 

Σύμφωνα με την παράδοση ο πρώτος που παρασκεύασε αυτό τον 

τύπο κρασιού ήταν ο Βενεδικτίνος μοναχός Dom Perignon. Για την 

παραγωγή αφρώδους οίνου χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες 

ποικιλίες αμπέλου: λευκό Chardonnay, Pinot Noir και Pinot Meunier. 

Η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει δύο διαδοχικές ζυμώσεις. 

Στην πρώτη ο μούστος μετατρέπεται σε κρασί. Μόλις ολοκληρωθεί η 

πρώτη ζύμωση, προστίθεται μία μικρή ποσότητα κρασιού, ζάχαρης 

και ζυμομήκητα (liqueur de tirage) και η φιάλη σφραγίζεται. Το 

μείγμα αυτό ξεκινάει μία δεύτερη ζύμωση κατά την οποία παράγεται 

CΟ2, το οποίο, επειδή δεν μπορεί να διαφύγει, παραμένει στο 

μπουκάλι. Στη συνέχεια η φιάλη τοποθετείται υπό γωνία με το λαιμό 

προς τα κάτω. Με αυτό τον τρόπο συσσωρεύονται στο λαιμό της 

φιάλης οι μύκητες και τα υπόλοιπα στερεά κατάλοιπα της ζύμωσης 

(κατακάθι). Για να απομακρυνθεί το κατακάθι, ψύχεται ο λαιμός και 

ανοίγεται το πώμα. Τέλος η φιάλη σφραγίζεται, για να ολοκληρωθεί η 

ζύμωση. Η ονομασία του αφρώδους οίνου έχει συνδεθεί με την 

περιοχή Champagne της νοτιοανατολικής Γαλλίας, όπου άρχισε να παράγεται σε 

σημαντικές ποσότητες στα τέλη του 17ου αιώνα. Για τους αφρώδεις οίνους που 

παράγονται σε άλλες χώρες εκτός της Γαλλίας, δεν επιτρέπεται η χρήση της 

εμπορικής ονομασίας Champagne. Έτσι, για παράδειγμα, ο αφρώδης οίνος στην 

Ιταλία έχει την εμπορική ονομασία Spumante και στη Γερμανία Sekt.  

http://ebooks.edu.gr 

Glycolysis and Alcoholic Fermentation  

by Jean Sloat Morton, Ph.D.  

When the oxygen supply runs short in heavy or prolonged exercise, muscles obtain 

most of their energy from an anaerobic (without oxygen) process called glycolysis. 

Yeast cells obtain energy under anaerobic conditions using a very similar process 

called alcoholic fermentation. Glycolysis is the chemical breakdown of glucose to 

lactic acid. This process makes energy available for cell activity in the form of a high-

energy phosphate compound known as adenosine triphosphate (ATP). Alcoholic 

fermentation is identical to glycolysis except for the final step (Fig. 1). In alcoholic 

fermentation, pyruvic acid is broken down into ethanol and carbon dioxide. Lactic 

http://ebooks.edu.gr/
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acid from glycolysis produces a feeling of tiredness; the products of alcoholic 

fermentation have been used in baking and brewing for centuries. 

Both alcoholic fermentation and glycolysis are anaerobic fermentation processes that 

begin with the sugar glucose. Glycolysis requires 11 enzymes which degrade glucose 

to lactic acid (Fig. 2). Alcoholic fermentation follows the same enzymatic pathway for 

the first 10 steps. The last enzyme of glycolysis, lactate dehydrogenase, is replaced by 

two enzymes in alcoholic fermentation. These two enzymes, pyruvate decarboxylase 

and alcoholic dehydrogenase, convert pyruvic acid into carbon dioxide and ethanol in 

alcoholic fermentation. 

The most commonly accepted evolutionary scenario states that organisms first arose 

in an atmosphere lacking oxygen.
1,2

 Anaerobic fermentation is supposed to have 

evolved first and is considered the most ancient pathway for obtaining energy. There 

are several scientific difficulties, however, with considering fermentations as 

primitive energy harvesting mechanisms produced by time and chance. 

First of all, it takes ATP energy to start the process that will only later generate a net 

gain in ATP. Two ATPs are put into the glycolytic pathway for priming the reactions, 

the expenditure of energy by conversion of ATP to ADP being required in the first 

and third steps of the pathway (Fig. 2). A total of four ATPs are obtained only later in 

the sequence, making a net gain of two ATPs for each molecule of glucose degraded. 

The net gain of two ATPs is not realized until the tenth enzyme in the series catalyzes 

phosphoenolpyruvate to ATP and pyruvic acid (pyruvate). This means that neither 

glycolysis nor alcoholic fermentation realizes any gain in energy (ATP) until the tenth 

enzymatic breakdown. 

 

Fig. 1. A comparison of two anaerobic energy-harvesting mechanisms.  

It is purely wishful thinking to suppose that a series of 10 simultaneous, beneficial, 

additive mutations could produce 10 complex enzymes to work on 10 highly specific 

substances and that these reactions would occur in sequence. Enzymes are proteins 

consisting of amino acids united in polypeptide chains. Their complexity may be 

illustrated by the enzyme glyceraldehyde phosphate dehydrogenase, which is the 

enzyme that catalyzes the oxidation of phosphoglyceraldehyde in glycolysis and 

alcoholic fermentation. Glyceraldehyde phosphate dehydrogenase consists of four 
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identical chains, each having 330 amino acid residues. The number of different 

possible arrangements for the amino acid residues of this enzyme is astronomical. 

To illustrate, let us consider a simple protein containing only 100 aim acids. There are 

20 different kinds of L-amino acids in proteins, and each can be used repeatedly in 

chains of 100. Therefore, they could be arranged in 20
100

 or 10
130 

different ways. Even 

if a hundred million billion of these (10
17

) combinations could function for a given 

purpose, there is only one chance in 10
113

 of getting one of these required amino acid 

sequences in a small protein consisting of 100 amino acids. 

By comparison, Sir Arthur Eddington has estimated there are no more than 10
80

 (or 

3,145 x 10
79

) particles in the universe. If we assume that the universe is 30 billion 

years old (or 10
18

 seconds), and that each particle can react at the exaggerated rate of 

one trillion (10
12

) times per second, then the total number of events that can occur 

within the time and matter of our universe is 10
80

 x 10
12 

x 10
18

 = 10
110

. Even by most 

generous estimates, therefore, there is not enough time or matter in our universe to 

"guarantee" production of even one small protein with relative specificity. 

If probabilities involving two or more independent events are desired, they can be 

found by multiplying together the probability of each event. Consider the 10 enzymes 

of the glycolytic pathway. If each of these were a small protein having 100 amino acid 

residues with some flexibility and a probability of 1 in 10
113

 or 10
-113

, the probability 

for arranging the amino acids for the 10 enzymes would be: P = 10
-1,130

 or 1 in 10
1,130

. 

And 1 in 10
1,130

 is only the odds against producing the 10 glycoytic enzymes by 

chance. It is estimated that the human body contains 25,000 enzymes. If each of these 

were only a small enzyme consisting of 100 amino acids with a probability of 1 in 
10-

113
, the probability of getting all 25,000 would be (10

-113
)
25,000

, which is 1 chance in 

10
2,825,000

. The actual probability for arranging the amino acids of the 25,000 enzymes 

will be much slimmer than our calculations indicate, because most enzymes are far 

more complex than our illustrative enzyme of 100 amino acids. 

Mathematicians usually consider 1 chance in 10
50

 as negligible.
3
 In other words, when 

the exponent is larger than 50, the chances are so slim for such an event ever 

occurring, that it is considered impossible. In our calculations, 10
-110

 was considered 

the total number of events that could occur within the time and matter of our universe. 

The chances for producing a simple enzyme-protein having 100 amino acid residues 

was I in 10
113

. The probability for 25,000 enzymes occurring by chance alone was 1 

in 10
2,825,000

. It is preposterous to think that even one simple enzyme-protein could 

occur by chance alone, much less the 10 in glycolysis or the 25,000 in the human 

body! 
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Fig. 2. Notice that ATP is formed at two different locations above (steps 7 & 10). 

Because there are 2 molecules of the substrates, there will be 2 molecules of ATP 

formed at both locations, making a total of 4 molecules of ATP. Two molecules of 

ATP were necessary for priming the original breakdown of glucose (step 1). 

Therefore, a net of 2 molecules of ATP are recognized from the entire breakdown of 

glucose pyruvate. (4 ATP formed - 2 ATP primers = 2 ATP net overall gain.) Notice 

also that this MW net gain In ATP is not recognized until phosphoenolpyruvate is 

broken down by pyruvate kinase to form 2 molecules of pyruvate. This means that 10 

enzymatic reactions must proceed in sequence, before energy in the form of ATP is 

obtained. 

There are still other problems with the theory of evolution for alcoholic fermentation 

and glycolytic pathways. It is necessary to account for the numerous complex 

regulatory mechanisms which control these chemical pathways. For example, 

phosphofructokinase is a regulatory enzyme which limits the rate of glycolysis. 

Glycogen phosphorylase is also a regulatory enzyme; it converts glycogen to glucose-

1-phosphate and thus makes glycogen available for glycolytic breakdown. In complex 

organisms there are several hormones such as somatotropin, insulin, glucagon, 

glucocorticoids, adrenaline thyroxin and a host of others which control utilization of 
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glucose. No evolutionary mechanism has ever been proposed to account for these 

control mechanisms. 

In addition to the regulators, complex cofactors are absolutely essential for glycolysis. 

One of the two key ATP energy harvesting steps in glycolysis requires a 

dehydrogenase enzyme acting in concert with the "hydrogen shuttle" redox reactant, 

nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+). To keep the reaction sequence going, the 

reduced cofactor (NADH + H 
+
) must be continuously regenerated by steps later in 

the sequence (Fig. 2), and that requires one enzyme in glycolysis (lactic 

dehydrogenase) and another (alcohol dehydrogenase) in alcoholic fermentation. In the 

absence of continuously cycled NAD
+
, "simple" anaerobic ATP energy harvest would 

be impossible. 

And there are further difficulties yet for evolutionary theory to surmount. At one 

point, an intermediate in the glycolytic pathway is "stuck" with a phosphate group 

(needed to make ATP) in the low energy third carbon position. A remarkable enzyme, 

a "mutase" (Step 8), shifts the phosphate group to the second carbon position—but 

only in the presence of pre-existent primer amounts of an extraordinary molecule, 2,3-

diphosphoglyceric acid. Actually, the shift of the phosphate from the third to the 

second position using the "mutase" and these "primer" molecules accomplishes 

nothing notable directly, but it "sets up" the ATP energy-harvesting reaction which 

occurs two steps later! 

In summary, the following items make an evolutionary origin for glycolysis and 

alcoholic fermentation totally untenable: (1) the extreme improbability of getting even 

one simple enzyme by random processes; (2) the fact that the overall net gain in 

energy (ATP) is not recognized until pyruvate formation suggests that the chemical 

reaction must proceed through at least 10 enzymatic steps and that these steps of 

necessity must be in sequence; (3) the complex regulatory mechanisms, cofactors, and 

"primers" necessary for glucose utilization cannot be explained by evolutionary 

speculation. 

On the other hand, the tight fit among complex and interdependent steps—especially 

the way some reactions take on meaning only in terms of reactions that occur much 

later in the sequence—seems to point clearly to creation with a teleological purpose, 

by an Intelligence and Power far greater than man's. 

References 

1. A.I. Oparin, Origin of Life, New York: Dover Pub., lnc., 1965, pp. 225-26.  

2. (Jark and Synge (eds.), The Origin of Life on the Earth, New York: Pergamon 

Press, 1959, p. 52.  

3. Ernil Borel, Probabilities and Life, New York: Dover Pub., Inc., 1962, p. 28.  

* Dr. Morton holds a Ph.D. from George Washington University in Cellular Studies, has taught 

biology at American University and George Washington University, and has served as a 

consultant in microbiology. She is author of an outstanding book Science in the Bible (Moody, 

1978) and has written numerous science instructional units for various grade levels. At the time 

of this article's writing, she was a member of I.C.R.'s Technical Advisory Board. 

Cite this article: Morton, J. S. 1980. Glycolysis and Alcoholic Fermentation. Acts & Facts. 9 (12). 



http://www.newwinesofgreece.com 

Λευκή οινοποίηση 

 

Κατά τη λευκή οινοποίηση, που λαμβάνει χώρα σε ένα σύγχρονο οινοποιείο, τα 

σταφύλια οδηγούνται αρχικά στο εκραγιστήριο, όπου απομακρύνονται τα κοτσάνια 

τους (που θα πρόσθεταν στυφή γεύση στο κρασί). Στη συνέχεια, οι ρώγες περνούν 

συνήθως ανάμεσα από τους κυλίνδρους του θλιπτηρίου, όπου σπάζουν και 

απελευθερώνεται μέρος του χυμού τους. Έτσι, οι ζύμες του φλοιού έρχονται σε 

επαφή με τον ίδιο το χυμό. Η σταφυλομάζα που παραλαμβάνεται (χυμός και φλοιοί) 

οδηγείται στο πιεστήριο, όπου πιέζεται για να εξαχθεί ο χυμός (ιδιαίτερη σημασία για 

την ποιότητα του τελικού κρασιού έχει η ήπια μεταχείριση που επιφυλάσσουν στο 

σταφύλι τα σύγχρονα πιεστήρια). Ο χυμός οδηγείται κατά κανόνα σε ανοξείδωτη 

δεξαμενή, όπου ψύχεται για κάποιο χρονικό διάστημα. Ακολουθεί η απολάσπωση, 

κατά την οποία το ψυγμένο γλεύκος διαυγάζεται, μέσω της κατακάθισης σωματιδίων 

που βρίσκονται σε αιώρηση. Διαρκεί συνήθως από 12 έως 14 ώρες, ανάλογα με το 

ποσοστό λασπών και προσβλέπει σε κρασιά με καθαρότερο άρωμα, πιο σταθερό 

χρώμα και λιγότερη ευαισθησία σε οξειδώσεις. 

Η λευκή οινοποίηση συνεχίζεται με το σημαντικότερο κομμάτι της, την αλκοολική 

ζύμωση, αφού ο καθαρός πλέον χυμός, 

μεταγγίζεται στη δεξαμενή ζύμωσης (συνήθως 

ανοξείδωτη). Μετά το τέλος της, όταν δηλαδή το 

σύνολο των σακχάρων έχει μετατραπεί σε αλκοόλη, 

το λευκό κρασί μεταγγίζεται στις δεξαμενές 

αποθήκευσης ή σε βαρέλια, εάν είναι επιθυμητό το 

πέρασμα από αυτά (ωρίμαση), ώστε το κρασί να 

εμπλουτισθεί κυρίως αρωματικά από τα 

χαρακτηριστικά του ξύλου (κατά κανόνα δρυός) και 

να αποκτήσει πιο «λιπαρή» και πλούσια γεύση. Σε κάποιες περιπτώσεις, η διαδικασία 

της ζύμωσης γίνεται απευθείας στο βαρέλι. 
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ΕΡΑΣΙΙΤΕΧΝΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 

ΛΕΥΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ  

    

Η παραγωγή φρέσκων , αρωματικών και δροσερών λευκών κρασιών είναι πια ο 

κανόνας στην επαγγελματική οινοποιητική παραγωγή. 

 

  Η θεαματική βελτίωση των λευκών εμφιαλωμένων κρασιών οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στην τεχνολογική αναβάθμιση των οινοποιείων με την εγκατάσταση 

σύγχρονου οινοποιητικού εξοπλισμού, υψηλού όμως κόστους  , και την εφαρμογή 

σύγχρονων οινοποιητικών πρακτικών. 

 

Δυστυχώς στην ερασιτεχνική οινοποίηση η εξέλιξη και η ποιοτική αναβάθμιση των 

παραγόμενων κρασιών είναι πολύ μικρή σχεδόν αμελητέα.  

 

Η κύρια αιτία για αυτή την στασιμότητα στην ερασιτεχνική οινοποίηση δεν είναι 

τόσο το απαγορευτικό κόστος του απαραίτητου οινοποιητικού εξοπλισμού όσο η 

νοοτροπία των οινοποιών και η άγνοια των παραγόντων τεχνολογικών αλλά και 

οινοποιητικών που επηρεάζουν τον οργανοληπτικό χαρακτήρα  των κρασιών τους. 

 

Παρ’ όλα αυτά η παραγωγή ερασιτεχνικά ενός λευκού κρασιού  με ευχάριστα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά δεν είναι ανέφικτη. 

 

 

Η κατανόηση των παρακάτω παραγόντων που διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τον 

χαρακτήρα ενός κρασιού θα βοηθήσει κάθε ερασιτέχνη οινοποιό να φτιάξει ένα 

καλύτερο κρασί χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει τεράστια ποσά σε τεχνολογικό 

εξοπλισμό κάτι που πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να γίνει. 

 

Τεχνολογικοί / ενοποιητικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά του λευκού κρασιού.  
 

     Το προχωρημένο στάδιο ωριμότητας των σταφυλιών κατά τον τρύγο  

  Η κακομεταχείριση των σταφυλιών κατά την μεταφορά τους στον χώρο 

εξαγωγής του μούστου. 

    Η χρήση μη κατάλληλων μηχανημάτων για την εξαγωγή του μούστου και 

πολλές φορές χωρίς την σωστή ρύθμιση και ακάθαρτων. 

   Οι υπερβολικές πιέσεις που ασκούνται κατά την εξαγωγή του μούστου. 

 Η υπερβολική θείωση του μούστου 

   Η μη απολάσπωση του μούστου πριν την αλκοολική 

http://oinophilia.blogspot.gr/2013/08/blog-post_22.html
http://oinophilia.blogspot.gr/2013/08/blog-post_22.html
http://oinophilia.blogspot.gr/2013/08/blog-post_22.html
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          ζύμωση 

    Οι υψηλές θερμοκρασίες τόσο κατά την επεξεργασία των  σταφυλιών όσο 

και κατά την οινοποίηση και μέχρι την  κατανάλωση του 

   Η παραμονή του νέου κρασιού σε μη πλήρως γεμάτες  

         δεξαμενές 

   Η υπερβολική αρχική θείωση του νέου κρασιού και η μη περιοδική του 

συμπλήρωση  

  Η κατανάλωση του από τις δεξαμενές και η μη εμφιάλωση  του   

Η κατανόηση της συμβολής των παραγόντων αυτών στον χαρακτήρα ενός κρασιού 

και η χρήση σύγχρονων οινοποιητικών τεχνικών όπως η χρήση επιλεγμένων ζυμών 

και κατάλληλων θρεπτικών και ενζύμων θα βελτιώσει θεαματικά τον οργανοληπτικό 

χαρακτήρα των ερασιτεχνικών λευκών κρασιών δίνοντας τους μια σύχγρονη εικονά 

σχεδόν εφάμιλλη με των αντίστοιχων εμφιαλώμενων.  

http://oinophilia.blogspot.gr 

http://www.wineeducation.com 

 

http://www.wineeducation.com 

http://oinophilia.blogspot.gr/
http://www.wineeducation.com/


http://www.newwinesofgreece.com 

 Ερυθρή και ροζέ οινοποίηση 

 

Τα πρώτα στάδια στη σύγχρονη ερυθρή και ροζέ 

οινοποίηση είναι ο εκραγισμός, η απομάκρυνση δηλαδή 

των κοτσανιών, που πραγματοποιείται στο εκραγιστήριο 

και η έκθλιψη των ρωγών στο θλιπτήριο, που συμβάλλει 

στο σπάσιμό τους και την απελευθέρωση του χυμού (με 

την κατάλληλη ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής των 

κυλίνδρων του θλιπτηρίου και της μεταξύ τους 

απόστασης, αποφεύγεται το σπάσιμο των κουκουτσιών, 

που θα έδινε στυφή γεύση στο κρασί).  

Η σταφυλομάζα που δημιουργείται (χυμός και φλοιοί) μεταφέρεται σε δεξαμενές 

(συνήθως ανοξείδωτες), ώστε να ξεκινήσει η αλκοολική ζύμωση. Κατά τη διάρκειά 

της απελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που δημιουργεί φυσαλίδες. Στην 

ερυθρή και ροζέ οινοποίηση, οι φυσαλίδες ανεβάζουν τους φλοιούς στην επιφάνεια 

των δεξαμενών, σχηματίζοντας μια σχετικά πυκνή μάζα, το «καπέλο». Οι ερυθρές 

χρωστικές ουσίες (ανθοκυάνες), στις οποίες οφείλεται το κόκκινο χρώμα του 

κρασιού, βρίσκονται στους φλοιούς, όπως και ταννίνες, που επηρεάζουν καθοριστικά 

τη γεύση, τη δομή και την υφή του. Έτσι, εκτός από την παραμονή και την 

αποδόμηση («σπάσιμο», ανάδευση κ.λπ.) του «καπέλου», εφαρμόζεται και πέρασμα 

του χυμού μέσα από το «καπέλο» ή το ανάποδο (υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 

γίνει αυτό, π.χ. ο χυμός «τραβιέται» από τον πυθμένα της δεξαμενής και 

ανακυκλώνεται στην κορυφή της, διαβρέχοντας το «καπέλο»). Στην ερυθρή και ροζέ 

οινοποίηση, με την κατάλληλη ρύθμιση του χρόνου διάρκειας αυτής της διαδικασίας, 

η οποία ονομάζεται εκχύλιση, οι ποθητές ουσίες περνάνε στο κρασί, το οποίο 

χρωματίζεται και αποκτά την επιθυμητή γεύση, δομή και υφή. Η εκχύλιση διαρκεί 

από ελάχιστες ημέρες έως και αρκετές εβδομάδες για τα ερυθρά και 12 ως 24 περίπου 

ώρες για τα ροζέ κρασιά. Μόλις ο χυμός αποκτήσει επιθυμητό χρώμα και γευστικό 

χαρακτήρα απομακρύνεται από τους φλοιούς και προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
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αλκοολική ζύμωση μεταφέρεται σε άλλον περιέκτη (συνήθως ανοξείδωτη δεξαμενή 

και άλλοτε βαρέλια –ωρίμαση– κάτι που συμβαίνει συχνά για τα ερυθρά και 

εξαιρετικά σπάνια για τα ροζέ κρασιά). 
http://alexandrosepp.tripod.com/wine_site.dir/p4.html                                

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ 

...Η θερμοκρασία των 30°C μας επιτρέπει να παραλάβουμε το χρώμα και τις υπόλοιπες 

ουσίες που διαφοροποιούν τη γεύση των ερυθρών κρασιών. Το διοξείδιο του άνθρακα που 

εκλύεται από την αλκοολική ζύμωση ανεβάζει τους φλοιούς των σταφυλιών στην επιφάνεια 

της δεξαμενής, όπου αυτοί σχηματίζουν πυκνό "καπέλλο". Το κρασί λοιπόν, "τραβιέται" από 

τον πυθμένα της δεξαμενής και μέσω αντλίας ανακυκλώνεται από την κορυφή της 

καταβρέχοντας το "καπέλλο".  

Η διαδικαοία αυτή επιτρέπει την καλύτερη παραλαβή του χρώματος, των ταννινών και των 

αρωμάτων από τους φλοιούς, Μόλις το γλεύκος που ζυμώνεται αποκτήσει το επιθυμητά 

χρώμα, απομακρύνεται, κατά το μεγαλύτερο δυνατό μέρος, από τους φλοιούς και 

μεταφέρεται σε άλλες δεξαμενές. Οι φλοιοί, με τη σειρά τους, μεταφέρονται οτο πιεστήριο 

όπου εξάγεται το υπόλοιπο του χυμού. Η αλκοολική ζύμωση θα ολοκληρωθεί σε άλλες 

δεξαμενές και εκεί ίσως εκδηλωθεί μια δεύτερη ζύμωση, η μηλογαλακτική. Αυτή 

προκαλείται από τα βακτήρια του κρασιού, σε αντίθεση με την πρώτη, την αλκοολική, που 

πραγματοποιείται από τις ζύμες. Είναι δε τόσο σημαντική η δεύτερη αυτή ζύμωση για την 

εξέλιξη των ερυθρών κρασιών, ώστε αν δεν εκδηλωθεί μόνη της, ο οινοποιός προσπαθεί να 

την προκαλέσει. Σ' αυτήν τη ζύμωση το μηλικό οξύ μετατρέπεται σε γαλακτικό, μία αλλαγή η 

οποία "μαλακώνει" το κρασί, μειώνει δηλαδή τον άγριο χαρακτήρα του και βοηθά στην 

ωρίμανση του. http://alexandrosepp.tripod.com/wine_site.dir/p4.html 

Οινοποίηση αφρωδών οίνων  

Το CO2 (διοξείδιο του άνθρακα), που περιέχεται 

σε κάθε φιάλη αφρώδους οίνου, προέρχεται είτε 

από αλκοολική ζύμωση, είτε προστίθεται κατά 

την εμφιάλωση. Έτσι, οι οίνοι αυτοί διακρίνονται 

σε φυσικά και τεχνητά αφρώδεις. Όσον αφορά 

την οινοποίηση αφρωδών οίνων που απέκτησαν 

το CO2 τους μέσω της αλκοολικής ζύμωσης 

διακρίνουμε τις εξής δύο μεθόδους: 

 

• παραδοσιακή μέθοδος της Καμπανίας, με την οποία παράγεται η σαμπάνια 

(méthode champanoise ή traditional method) και 

• μέθοδος της κλειστής δεξαμενής (cuvé close ή charmat method). 

 

Σε πολύ γενικές γραμμές, σύμφωνα με την παραδοσιακή μέθοδο της Καμπανίας, η 

οινοποίηση αφρωδών οίνων ξεκινά με την παραγωγή του «οίνου βάσης», μέσω 

κλασικής οινοποίησης. Ακολουθεί ειδική εμφιάλωση, με προσθήκη σακχάρων και 

ζυμών και έτσι ξεκινά μια δεύτερη ζύμωση, μέσα στη φιάλη, κατά την οποία 

παράγεται το CO2. Κατά τη μέθοδο της κλειστής δεξαμενής, η παραγωγή του οίνου 

βάσης, η προσθήκη σακχάρων και η δεύτερη ζύμωση για την παραγωγή του CO2 

γίνονται μέσα σε ειδική κλειστή δεξαμενή οινοποίησης. 

Οινοποίηση γλυκών οίνων 
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Οι γλυκείς οίνοι παράγονται με ειδικές 

οινοποιήσεις. Με την οινοποίηση γλυκών οίνων 

επιδιώκεται η παραμονή αζύμωτων σακχάρων, η 

οποία επιτυγχάνεται με διακοπή της αλκοολικής 

ζύμωσης. 

 

Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία οινοποίησης 

γλυκών οίνων είναι ίδια με την ερυθρή και τη 

λευκή οινοποίηση, μέχρι το στάδιο της διακοπής 

της ζύμωσης, η οποία γίνεται είτε από μόνη της, λόγω σχηματισμού υψηλής 

ποσότητας αλκοόλης (περιβάλλον ακατάλληλο για να δουλέψουν οι ζυμομύκητες), 

είτε με την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών για τη διακοπή αυτής, όπως είναι η 

προσθήκη αλκοόλης. Στην πρώτη περίπτωση προκύπτουν οίνοι φυσικώς γλυκοί και 

στη δεύτερη οίνοι γλυκοί φυσικοί.  

 

Υπάρχουν ωστόσο, διάφορες μέθοδοι, φυσικές, τεχνητές ή συνδυασμοί αυτών, με τις 

οποίες επιτυγχάνεται η συμπύκνωση των σακχάρων του σταφυλιού, πριν από τη 

διαδικασία οινοποίησης γλυκών οίνων. Μερικές από τις γνωστότερες είναι οι εξής: 

 

• η υπερωρίμαση του σταφυλιού πάνω στο αμπέλι (υπερώριμος τρύγος), που γίνεται 

κάτω από κατάλληλες κλιματικές συνθήκες και για ορισμένες ποικιλίες αμπέλου, 

 

• το λιάσιμο των σταφυλιών, μια τεχνική πολύ προσφιλής στην Ελλάδα, που 

χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, στην παραγωγή των γλυκών κρασιών της Σάμου 

(ΠΟΠ Σάμος) και της Σαντορίνης – Vinsanto (ΠΟΠ Σαντορίνη), 

 

• η ευγενής σήψη (noble rot), διαδικασία κατά την οποία ο μύκητας Botrytis cinerea, 

κάτω από συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες (που συναντώνται εξαιρετικά σπάνια 

στην Ελλάδα), προσβάλλει τις ρώγες του σταφυλιού, συρρικνώνοντας και 

αφυδατώνοντάς τες, με αποτέλεσμα τη συμπύκνωση σακχάρων και οξέων και την 

παραγωγή πλούσιων και υπερσυμπυκνωμένων γλυκών κρασιών. 

Η εμφιάλωση του κρασιού  

Μετά από την ανάπαυση του κρασιού στη 

δεξαμενή ή την ενδεχόμενη ωρίμαση σε βαρέλι 

ακολουθεί η προετοιμασία για την εμφιάλωση 

του κρασιού. Η προετοιμασία αυτή σχετίζεται 

κυρίως με το πλήθος των αιωρούμενων 

σωματιδίων, που είναι πολύ φυσικό να 

περιέχονται στο κρασί (στερεά τμήματα του 

σταφυλιού, ζύμες, βακτήρια, κρύσταλλοι των 

τρυγικών αλάτων κ.ά.). Η παρουσία των 

περισσοτέρων από αυτά γίνεται αισθητή με τη μορφή θολώματος. Έτσι, πριν από την 

εμφιάλωση, το κρασί υποβάλλεται σε ορισμένες κατεργασίες, που σκοπό έχουν την 

απομάκρυνση των αιωρούμενων αυτών σωματιδίων. Οι κυριότερες από αυτές τις 

κατεργασίες είναι οι εξής: 

 

• Η σταθεροποίηση: είναι η διαδικασία απομάκρυνσης των κρυστάλλων του τρυγικού 

οξέος από το κρασί. Το τρυγικό οξύ είναι, μαζί με το μηλικό, το βασικό οξύ του 

http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/PICTURES/genikes/122.JPG
http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/PICTURES/genikes/123.jpg


http://www.newwinesofgreece.com 

σταφυλιού και του κρασιού. Ωστόσο, κρασιά με υψηλά επίπεδα τρυγικού οξέος 

μπορούν να εμφανίσουν κρυστάλλους, που αν και ακίνδυνοι, είναι αντιαισθητικοί. Η 

ψύξη του κρασιού σε χαμηλές θερμοκρασίες επιταχύνει τη δημιουργία αυτών των 

κρυστάλλων μέσα στη δεξαμενή και ελαττώνει τις πιθανότητες εμφάνισής τους στη 

φιάλη, μετά από την εμφιάλωση. 

 

 • Το φιλτράρισμα: είναι το πέρασμα του κρασιού από φίλτρο (ή φίλτρα), που το 

βοηθά να μείνει διαυγές στη φιάλη, αλλά και το σταθεροποιεί, αφαιρώντας 

σωματίδια, βακτήρια, ζυμομύκητες κ.λπ. Ωστόσο, αρκετοί οινοπαραγωγοί προτιμούν 

να εμφιαλώνουν τα κρασιά τους αφιλτράριστα (συνήθως τα κόκκινα), για να μην τα 

υποβάλουν στη συγκεκριμένη διαδικασία-καταπόνηση, που σίγουρα αφαιρεί ένα 

μέρος των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του κρασιού ή έστω μέρος της έντασης 

αυτών. 

 

Ακολουθεί η εμφιάλωση του κρασιού, μια σχετικά απλή, μηχανική διαδικασία. Στις 

σύγχρονες γραμμές εμφιάλωσης υπάρχουν συνήθως τα εξής στοιχεία:  

 

• αυτόματο πλυντήριο φιαλών,  

• σύστημα γεμίσματος φιαλών με κρασί,  

• πωματιστικό μηχάνημα,  

• σύστημα ετικετοκόλλησης και  

• σύστημα εγκιβωτισμού. 

 

Μετά από την εμφιάλωση του κρασιού, το προϊόν έχει πάρει την τελική του μορφή. 

Μπορεί να βγει στην αγορά και να καταναλωθεί ή μπορεί να φυλαχτεί σε κελάρια για 

παλαίωση. 
 

Φελλός και άλλα πώματα φιαλών κρασιού  

Ο φελλός, το πασίγνωστο ελαφρύ, ελαστικό και 

μονωτικό υλικό, προϊόν του φλοιού της φελλοφόρου 

βελανιδιάς, έχει συνδεθεί άρρηκτα με το κρασί, ως 

«ιδανικό» πώμα για τις φιάλες του. Ωστόσο, ορισμένα 

προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί σε κρασιά, 

εξαιτίας του φελλού που χρησιμοποιήθηκε για τον 

πωματισμό τους («οσμή φελλού»), οδήγησε τους 

οινοποιούς στο να χρησιμοποιήσουν εκτός από φελλό 

και άλλα πώματα φιαλών κρασιού, συνθετικά, σπάνια γυάλινα ή και βιδωτά, νέας 

γενιάς, που κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος. Αυτά, μάλιστα, τα βιδωτά 

πώματα συνδυάζουν αρκετά θετικά χαρακτηριστικά των συνθετικών, χωρίς τα 

αρνητικά των φελλών και υιοθετούνται όλο και περισσότερο, τόσο από μεγάλες ή 

μικρές οινοπαραγωγές μονάδες, όσο και από αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε διάφορες 

αγορές του κόσμου. 

 

Οι καταναλωτές κλίνουν μάλλον υπέρ του φελλού και άλλα πώμάτα φιαλών 

κρασιού μάλλον τους ξενίζουν. Έτσι, πολλοί σχετικοί νεωτερισμοί, εκ μέρους των 

οινοποιών, εισέπραξαν αρχικά έντονα αρνητική αντίδραση. Τα τελευταία όμως 

χρόνια δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν αρχίσει να αλλάζουν γνώμη απέναντι στο 
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πολυδιάστατο θέμα του πωματισμού φιαλών κρασιού, που καλό είναι να 

παρακολουθείται στενά και από τους καταναλωτές, τους οποίους αφορά άμεσα. 

Το κρασί στην κάβα 

Το φρέσκο κρασί, αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση της οινοποίησης, συχνά δεν είναι 

ακόμη έτοιμο για κατανάλωση. Η οξύτητά του 

μπορεί να είναι πολύ τονισμένη και οι ταννίνες 

του επιθετικές (στα ερυθρά κρασιά). Σε αυτήν 

την περίπτωση, με την πάροδο του 

κατάλληλου χρόνου θα αποκτήσει την 

ισορροπία των γευστικών του 

χαρακτηριστικών. Μιλάμε τότε για τη 

διαδικασία της παλαίωσης, που γίνεται με το 

κρασί στην κάβα του οινοποιείου, του εμπόρου, της κάβας, του εστιατορίου ή 

βέβαια του οινόφιλου. 

 

Η παλαίωση του κρασιού είναι μια σπουδαία και ενδιαφέρουσα διαδικασία, κατά την 

οποία πραγματοποιούνται μεταβολές στο χρώμα, στην οσμή και στη γεύση του. Όσο 

μένει το κρασί στην κάβα χάνει τη «σκληρότητά» του και γίνεται πιο «μαλακό» στη 

γεύση, χάνει την οσμή «ζυμών» και αποκτά μια ευωδία, που με την πάροδο του 

χρόνου γίνεται περισσότερο σύνθετη και ονομάζεται μπουκέτο (bouquet). Το χρώμα 

των ερυθρών κρασιών ανοίγει, γίνεται πιο κεραμιδί, ενώ των λευκών κλείνει και 

αποκτά καφετί χαρακτήρες. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται κυρίως σε χημικές 

αντιδράσεις (οξειδώσεις, αναγωγές και εστεροποιήσεις), οι οποίες 

πραγματοποιούνται κατά την παραμονή του κρασιού στη φιάλη (αλλά και σε δρύινα 

βαρέλια). Επιπλέον, κατά την παλαίωση παρατηρείται μείωση της αλκοόλης, λόγω 

εξάτμισης, μείωση της οξύτητας, λόγω πτώσης αλάτων του τρυγικού οξέος και ίσως 

κάποια αύξηση της πτητικής οξύτητας, δηλαδή (παραγωγή οξικού οξέος), λόγω 

δραστηριοποίησης των βακτηρίων της οξικής ζύμωσης.  

 

Τα περισσότερα ξηρά κρασιά, ανεξαρτήτως χρώματος, δεν ωριμάζουν σε βαρέλι 

(οξειδωτική παλαίωση ή ωρίμαση), ούτε βελτιώνονται από μακρόχρονη παλαίωση 

στη φιάλη (αναγωγική παλαίωση). Ανάμεσα στα υπόλοιπα επικρατούν τα ερυθρά, 

ιδίως όταν εμφανίζουν ισχυρά ταννικό χαρακτήρα (ή και όξινο), χωρίς να λείπουν 

κάποια λευκά και κάποια γλυκά κρασιά υψηλής ποιότητας (περασμένα μάλλον από 

βαρέλι). Κάθε κρασί στην κάβα παλαίωσης παραμένει ανάλογα με τον τύπο, το στυλ 

και την ποιότητά του, κάτι που αποσκοπεί πάντα στη βελτίωσή του. 

Παλαίωση σε βαρέλι και φιάλη 

Στο κρασί μπορεί να υποστεί παλαίωση σε βαρέλι 

και φιάλη. Η οξειδωτική παλαίωση (ή ωρίμαση) 

πραγματοποιείται μέσα στο βαρέλι και η αναγωγική 

παλαίωση στη φιάλη. Κατά την οξειδωτική 

παλαίωση, με την παρουσία οξυγόνου (που 

εισέρχεται από τους πόρους του ξύλου του 

βαρελιού) το κρασί «μαλακώνει» σε γεύση, ενώ 
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προσλαμβάνει και αρωματικές ουσίες του ξύλου. Κατά τη διάρκεια όμως της 

παραμονής του στο βαρέλι μέρος του εξατμίζεται, οπότε πρέπει να ελέγχεται τακτικά 

η στάθμη του και να συμπληρώνεται. «Ωρίμαση» του κρασιού μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και σε ανοξείδωτη δεξαμενή, η οποία λόγω του ουδέτερου υλικού 

της δεν προσθέτει αρώματα, ούτε επιτρέπει επαφή με οξυγόνο (εκτός εάν επιλεγεί 

κάτι τέτοιο). Η αναγωγική παλαίωση πραγματοποιείται στη φιάλη, όταν κατά την 

απουσία οξυγόνου, το κρασί αναπτύσσει, ανάμεσα σε άλλα, αρωματική και γευστική 

πολυπλοκότητα.  

 

Κατά τη διάρκεια της ωρίμασης και της παλαίωσης ελέγχονται η θερμοκρασία και η 

υγρασία του χώρου (όσο πιο σταθερές τόσο το καλύτερο), ο οποίος πρέπει να είναι 

άοσμος, σκοτεινός και χωρίς κραδασμούς. Κατάλληλες συνθήκες παλαίωσης σε 

βαρέλι και φιάλη θεωρούνται οι εξής: 

 

• θερμοκρασία 12-16
°
C και 

• σχετική υγρασία 70-80%.  

 

 

 

Το βαρέλι κρασιού 

Ένα από τα πλέον συνδεδεμένα αντικείμενα με 

το κρασί είναι σίγουρα το βαρέλι κρασιού, το 

οποίο όταν χρησιμοποιηθεί με σύνεση μπορεί να 

βελτιώσει αισθητά το χαρακτήρα κάποιων 

κρασιών. 

 

Ο κύριος ρόλος που παίζει το βαρέλι κρασιού 

είναι διπλός. Καταρχάς, επιτρέπει την αργή, 

σταδιακή κι έτσι ελεγχόμενη επαφή του κρασιού 

με το οξυγόνο (καθώς αυτό εισέρχεται από τους πόρους του βαρελιού). Κανονικά, οι 

οινοποιοί αποφεύγουν κάθε έκθεση του κρασιού στον αέρα (το οξυγόνο θεωρείται 

από τους πλέον σημαντικούς «εχθρούς» του κρασιού). Σε αυτήν όμως την περίπτωση, 

η πολύ χαμηλού βαθμού οξείδωση, που υφίσταται με αργό ρυθμό και επιτρέπουν τα 

βαρέλια κρασιού, είναι ευεργετική για τη δομή και το χαρακτήρα των προς ωρίμαση 

κρασιών. 

 

Το απαραίτητο κάψιμο ή κάπνισμα στο εσωτερικό τους, που αποτελεί κομμάτι της 

διαδικασίας κατασκευής των βαρελιών κρασιού, συνδυασμένο με τα ίδια τα 

συστατικά του ξύλου, δίνουν στο κρασί που παραμένει εκεί έντονα αρωματικά και 

γευστικά χαρακτηριστικά: οσμές βανίλιας, σοκολάτας, καφέ, ξηρών καρπών και 

βέβαια ξύλου και καπνού κ.ά. 

 

Ευνόητο είναι πως το ξύλο από το οποίο είναι φτιαγμένο το βαρέλι κρασιού, το 
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κάψιμό του και το μέγεθος των πόρων του διαμορφώνουν τόσο τα αποτελέσματα της 

ωρίμασης του κρασιού εντός του, όσο και τη διάρκειά της. Το ξύλο της δρυός 

(βελανιδιά) είναι το καλύτερο και το πιο ευρέως διαδεδομένο (η καστανιά, επίσης, 

ήταν σε χρήση παλαιότερα, ενώ η ακακία χρησιμοποιείται κάποιες φορές σε λευκά 

κρασιά). Για την ωρίμαση του κρασιού χρειάζεται, κατά βάση, ξύλο με μικρό μέγεθος 

πόρων (ανάλογα όμως και με το σκοπό της ωρίμασης και το επιθυμητό στυλ του 

κρασιού). Άλλοι δύο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παλαίωση στο 

βαρέλι κρασιού είναι οι εξής: 

 

• Το μέγεθος του βαρελιού: όσο πιο μικρό είναι, τόσο μεγαλύτερη επιφάνεια ξύλου 

έρχεται σε επαφή με το κρασί, αυξάνοντας ανάλογα τα αποτελέσματα της ωρίμασης 

(το πλέον σύνηθες μέγεθος είναι σήμερα αυτό των 225Lt., που ονομάζεται barrique).  

 

• Η ηλικία του βαρελιού: ένα καινούριο βαρέλι έχει να προσδώσει πολύ περισσότερες 

αρωματικές και γευστικές ουσίες από ένα παλιό, οπότε τα βαρέλια που 

χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη οινοποιία είναι συνήθως καινούρια ή 1-2 χρήσεων 

(το πολύ 5) και φυσικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για άλλο ποτό, εκτός κρασιού. 

 

Το βαρέλι κρασιού, όταν είναι παλιό, χρησιμοποιείται σε κάποιες περιπτώσεις ως 

απλό δοχείο, που δεν προσδίδει κάτι από το ξύλο στο κρασί. Μπορεί μάλιστα εντός 

του να έχει σχηματιστεί ένα είδος σμάλτου, που δεν επιτρέπει καν στους πόρους του 

ξύλου να αφήσουν τον αέρα να περάσει αργά, ούτε βέβαια στο κρασί να εξατμιστεί. 

Τύποι κρασιών 

Οι τύποι κρασιών δεν αφορούν στυλ, αλλά 

ομαδοποιήσεις των κρασιών με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια.  

 

Πρώτο κριτήριο διαφοροποίησης των τύπων 

κρασιού αποτελεί το χρώμα. Πρόκειται για ένα 

χαρακτηριστικό που εξαρτάται κυρίως από την 

ποικιλία αμπέλου πού χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή του κρασιού, αλλά και από το είδος 

της οινοποίησης («κυρίως», γιατί και δυνατή 

είναι και εφαρμόζεται η παραγωγή λευκών κρασιών από σκουρόχρωμες ποικιλίες). 

Έτσι τα κρασιά διακρίνονται σε:  

 

• Λευκά,  

• Ροζέ και  

• Ερυθρά. 

 

Οι τύποι κρασιών χρησιμοποιούν ως δεύτερο κριτήριο τη γλυκύτητα, την 

περιεκτικότητα δηλαδή των κρασιών σε σάκχαρα, με αποτέλεσμα αυτά να 

διακρίνονται σε:  

 

• Ξηρά,  

• Ημίξηρα, 

• Ημίγλυκα και  

• Γλυκά. 
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Η γλυκύτητά των κρασιών οφείλεται στα σάκχαρα που παραμένουν αζύμωτα εάν 

αποτραπεί ή διακοπεί η αλκοολική ζύμωση. Η ζύμωση δεν ξεκινά καν, όταν στο 

μούστο προστεθεί οινόπνευμα οινικής προέλευσης. Τότε έχουμε τα κρασιά του τύπου 

Vin de Liqueur. Η διακοπή της αλκοολικής ζύμωσης μπορεί να είναι φυσική, όπως 

στην περίπτωση των Φυσικώς Γλυκών Οίνων (Vins Νaturellement Doux). Υπάρχει 

όμως και ο Οίνος Γλυκός Φυσικός (Vin Doux Natourel), όπου η διακοπή της 

αλκοολικής ζύμωσης είναι τεχνητή, πραγματοποιείται δηλαδή με την προσθήκη 

αλκοόλης.  

 

Τελευταίο κριτήριο για τους τύπους κρασιών είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

Ανάλογα με την περιεκτικότητα τους σε αυτό, τα κρασιά διακρίνονται σε:  

 

• Ήσυχα, 

• Ημιαφρώδη και 

• Αφρώδη. 

 

Το CO2 μπορεί να προέρχεται από την αλκοολική ζύμωση και να έχει διατηρηθεί στο 

κρασί (Φυσικώς Αφρώδεις Οίνοι) ή να έχει προστεθεί εκ των υστέρων (Tεχνητώς 

Αφρώδεις Οίνοι). 

 

All about Icewine 

An Ontario treasure, Icewine is wine made from grapes that have been left to freeze 

naturally on the vine. 

With almost-ideal climate conditions for the reliable annual production of Icewine—

warm summers to ripen the grapes and cold (but not too cold) winters—Ontario has 

produced Icewine since 1984. We’ve been considered a leading Icewine producer on 

the global stage since 1991, when Inniskillin won the illustrious Grand Prix 

d’Honneur at Bordeaux’s Vinexpo wine fair. 

Today, Ontario is recognized as producing some of the world’s finest Icewine. 

What does it taste like?  
Icewine is a luscious, intensely flavoured wine, boasting rich aromas and flavours of 

ripe tropical fruits (such as lychee, papaya and pineapple). All varietals are sweet, but 

with a firm backbone of acidity, making them perfectly balanced. 
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How do I serve it?  

Chill your Icewine first. It’s called a “dessert wine,” which means you can enjoy it 

with dessert—or make it, alone, the dessert! 

Icewine is also a perfect complement to rich, strongly flavoured foods, such as foie 

gras and aged blue cheeses. 

Finally, you can also use it as a “dosage”—try adding a splash to give a new 

dimension to sparkling wine or cocktails. 

How is it made?  
In Ontario, Icewine must be made from approved grape varieties; the most popular are 

Vidal Blanc, Riesling and Cabernet Franc. Some small lots include Gewürztraminer, 

Chardonnay and Cabernet Sauvignon. 

The season starts with netting the grape vines in the autumn, to protect the grapes 

from being devoured by birds. Grapes are left on the vine until a sustained 

temperature of -8°C or lower is reached (sometime between December and February). 

During the time between the end of the growing season and harvest, the grapes 

dehydrate, concentrating the juices and creating the characteristic complexities of 

Icewine. 

Grape growers and wineries carefully watch the weather, looking for an optimum 

stretch of temperatures between -10°C and -12°C. This range will produce very sweet 

juice in the range of 35°Bx to 39°Bx (degrees Brix, a measurement of sugar). 

Typically, a period of at least six hours is needed to harvest and press the grapes—

usually during the night. Many wineries harvest by hand. 

While still frozen, the harvested grapes are pressed, leaving most of the water behind 

as ice. Only a small amount of concentrated juice is extracted. Juice yields for Icewine 

grapes are much lower than for table wines—only 15% of the expected yield for 

grapes harvested for table wines. The juice is very sweet and can be difficult to 

ferment. High sugars can create a hostile environment for the yeast, and fermentation 

stops early, leaving relatively low alcohol and high sugar levels in the finished wine. 

Icewine production is regulated in Ontario under the VQA Act and regulations. Strict 

standards are monitored by VQA inspectors, from vineyard to the bottle. Rules cover 

grape varieties, harvest procedures, winemaking and testing before the wine is 

released. No wine may use the term “Icewine” on its label unless it is certified by 

VQA Ontario. 
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Κατηγορίες κρασιών 

Ο χαρακτήρας του κρασιού εξαρτάται άμεσα 

από το σταφύλι από το οποίο προέρχεται, από 

την περιοχή που αυτό καλλιεργείται και από 

τον τρόπο που οινοποιείται και παλαιώνει. Ο 

νομοθέτης, θέλοντας να γνωστοποιήσει στον 

καταναλωτή αυτές τις ιδιαιτερότητες, αλλά και 

να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό στην 

αγορά, θεσμοθέτησε τις κατηγορίες κρασιών.  

 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη νομοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) {βασικός κανονισμός της ΚΟΑ Οίνου (ΕΚ) 479/08, 

κανονισμός (ΕΚ) 607/09}, αλλά και την εθνική νομοθεσία για την ελληνική 

οινοπαραγωγή, υπάρχουν οι εξής κατηγορίες κρασιών:  

 

• οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), 

• οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και 

• οίνοι χωρίς ένδειξη ΠΟΠ και ΠΓΕ. 

 

Οίνοι ΠΟΠ  

Η ονομασία προέλευσης αποτελεί το 

τοπωνύμιο μιας περιοχής, όταν 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα προϊόντα 

που παράγονται σε αυτή. Σύμφωνα με τη 

διεθνή νομολογία, κάθε τέτοιο προϊόν πρέπει 

να προέρχεται από την περιοχή της οποίας το 

όνομα φέρει, ενώ οι διάφοροι χαρακτήρες που 

το προσδιορίζουν πρέπει να οφείλονται σε 

φυσικούς και τεχνικούς παράγοντες της 

περιοχής αυτής. Οι φυσικοί παράγοντες 

αφορούν το οικοσύστημα της περιοχής παραγωγής ενός προϊόντος, ενώ οι τεχνικοί 
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την τεχνολογία που εφαρμόζεται για την παραγωγή του. Έτσι, για την κατηγορία των 

Οίνων ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης), που έρχονται στην αγορά 

τυποποιημένοι, επώνυμοι και φέρουν το τοπωνύμιο μιας περιοχής ισχύουν τα εξής:  

 

• Προέρχονται από αμπελουργική ζώνη νομοθετικά οροθετημένη, της οποίας το 

όνομα φέρουν στην ετικέτα τους. Μέσα στα όρια αυτής της ζώνης καλλιεργούνται οι 

ποικιλίες αμπέλου από τις οποίες παράγονται. 

 

• Παράγονται από μία ή περισσότερες ποικιλίες αμπέλου, πάντοτε τις ίδιες, οι οποίες 

είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής 

προέλευσης και με βάση την εμπειρία και την παράδοση έχει αποδειχθεί ότι μπορούν 

να δώσουν κρασιά υψηλής ποιότητας. 

 

• Οι αμπελώνες, από τους οποίους προέρχονται τα σταφύλια, έχουν χαμηλές 

αποδόσεις και δίνουν πρώτη ύλη καλής ποιότητας. 

 

• Παράγονται με βάση την παραδοσιακή οινολογική τεχνική της περιοχής, 

προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας. 

 

• Ωριμάζουν ή και παλαιώνουν κάτω από ειδικές συνθήκες, που αξιοποιούν και 

διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά τους. 

 

• Έχουν ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, που εξαρτώνται από το 

οικοσύστημα της περιοχής. 

 

Όταν μια ετικέτα κρασιού αναγράφει Οίνος ΠΟΠ, το περιεχόμενο υπόκειται σε 

σειρά υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων ελέγχεται. 

 

Τα ελληνικά κρασιά με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Οίνοι ΠΟΠ) 

προέρχονται από αμπελουργικές ζώνες με υψηλό δυναμικό ποιότητας. Είναι οι οίνοι 

που χαρακτηρίζονταν και έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται, 

ΟΠΑΠ (Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας) και ΟΠΕ 

(Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης). Σύμφωνα δε με τη νομοθεσία της Ε.Ε., 

VQPRD, από τα αρχικά των γαλλικών λέξεων Vin de Qualité Produit de Région 

Déterminée (Οίνος Ποιότητας Παραγόμενος σε Καθορισμένη Περιοχή). 

Οίνοι ΠΓΕ  

Οι οίνοι ΠΓΕ (Προστατευόμενης 

Γεωγραφικής Ένδειξης), ως κατηγορία 

κρασιών δηλώνουν τη γεωγραφική καταγωγή 

τους, σε επίπεδο περιφέρειας, περιφερειακής 

ενότητας (δηλαδή των πρώην νομών της 

Ελλάδας, τουλάχιστον στις περισσότερες 

περιπτώσεις) ή μικρότερης περιοχής (όπως 

επαρχία και χωριό). 

 

Στους οίνους ΠΓΕ ανήκουν τα κρασιά των 

παλαιότερων και ακόμα σε ισχύ, κατηγοριών Τοπικοί Οίνοι και Οίνοι με Ονομασία 

κατά Παράδοση, που έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αναγράφονται στις 
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ετικέτες. Σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία ανταποκρίνονται σε 

ορισμένους όρους παραγωγής, οι οποίοι αφορούν τις ποικιλίες αμπέλου από τις 

οποίες παράγονται, τις μεθόδους οινοποίησης των σταφυλιών, τον ελάχιστο 

αλκοολικό τίτλο και τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των κρασιών. Ειδικά οι οίνοι 

με Ονομασία Κατά Παράδοση παράγονται σύμφωνα με παραδοσιακές μεθόδους μιας 

συγκεκριμένης περιοχής ή χώρας. Είναι κρασιά, των οποίων το όνομα 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά και παραδοσιακά για το χαρακτηρισμό προϊόντων που 

παράγονται σε μία και μόνο χώρα ή περιοχές της χώρας. Παράδειγμα κρασιού 

Ονομασίας Κατά Παράδοση αποτελεί η ρετσίνα, το αποκλειστικά ελληνικό αυτό 

κρασί, που η προέλευσή του βρίσκεται στην αρχαιότητα. Σήμερα, η ονομασία 

ρετσίνα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λευκά και ροζέ, ξηρά ελληνικά κρασιά, 

που παράγονται με την πατροπαράδοτη μέθοδο της προσθήκης ρετσινιού από πεύκο 

στο γλεύκος. Στην κατηγορία Ονομασία κατά Παράδοση υπάγεται επίσης η βερντέα, 

ένα λευκό κρασί που παράγεται στη Ζάκυνθο. 

Ενδείξεις παλαίωσης 

Για τους οίνους ΠΟΠ έχουν νομοθετηθεί οι ενδείξεις παλαίωσης «Reserve» (ή 

«Επιλεγμένος») και «Grande Reserve» ή («Ειδικά Επιλεγμένος»).  

 

Η ένδειξη παλαίωσης «Reserve» υποδηλώνει τα εξής: 

 

• Για τους λευκούς οίνους, την παλαίωση ενός χρόνου συνολικά, εκ του οποίου 

τουλάχιστον οι 6 μήνες σε βαρέλια και οι 3 μήνες σε φιάλες. 

 

• Για τους ερυθρούς οίνους, την παλαίωση δύο χρόνων συνολικά, εκ των οποίων 

τουλάχιστον οι 12 μήνες σε βαρέλια και οι 6 μήνες σε φιάλες. 

 

Η ένδειξη παλαίωσης «Grande Reserve» υποδηλώνει τα εξής: 

 

• Για τους λευκούς οίνους, την παλαίωση δύο χρόνων συνολικά, εκ των οποίων 

τουλάχιστον οι 12 μήνες σε βαρέλια και οι 6 μήνες σε φιάλες. 

 

• Για τους ερυθρούς οίνους, την παλαίωση τεσσάρων χρόνων συνολικά, εκ των 

οποίων τουλάχιστον οι 18 μήνες σε βαρέλια και οι 18 μήνες σε φιάλες. 

 

Για τους οίνους ΠΓΕ έχει νομοθετηθεί η ένδειξη παλαίωσης «Κάβα», που 

υποδηλώνει τα εξής: 

 

• Για τους λευκούς και ροζέ οίνους, την παλαίωση ενός χρόνου συνολικά, εκ του 

οποίου τουλάχιστον οι 6 μήνες σε βαρέλια και οι 6 μήνες σε φιάλες. 

 

• Για τους ερυθρούς οίνους, την παλαίωση τριών χρόνων συνολικά, εκ των οποίων 

τουλάχιστον οι 12 μήνες σε βαρέλια και οι 12 μήνες σε φιάλες.  

Ετικέτα κρασιούΗ εμφιάλωση και 

γενικότερα, η όποια συσκευασία και τυποποίηση 

οίνου, οδήγησαν στην καθιέρωση της ετικέτας 

κρασιού ως συνοδευτικό του προϊόντος. Έτσι, η 
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ετικέτα κρασιού δεν είναι απλώς ένα κομμάτι χαρτί κολλημένο στη συσκευασία. 

Είναι η ταυτότητα του επώνυμου κρασιού, ένα όχημα που μεταφέρει πληροφορία και 

αποδεικνύει πως η επωνυμία και το «ντύσιμο» των κρασιών αποτελούν 

προστιθέμενες αξίες.  

 

Η ετικέτα κρασιού δίνει πληροφορίες για το κρασί που περιέχεται στη φιάλη (ή στην 

όποια συσκευασία), γνωστοποιώντας στον καταναλωτή, εκτός από την ονομασία του 

προϊόντος, τον εμφιαλωτή ή τον οινοπαραγωγό, τον τύπο του κρασιού, πιθανώς την 

προέλευση, τα αναμενόμενα γευστικά χαρακτηριστικά του κ.ά. Διευκολύνει δηλαδή 

σε κάποιο βαθμό την αναγνώριση και την εκτίμηση της ποιότητας του προϊόντος.  

 

Τα στοιχεία σε μια ετικέτα κρασιού αναγράφονται με τη μορφή ενδείξεων, η χρήση 

των οποίων ρυθμίζεται από κοινοτικούς κανονισμούς και εθνικούς νόμους ή 

υπουργικές αποφάσεις. Από τη σύσταση της ΕΟΚ (1962) καταβλήθηκε συστηματική 

προσπάθεια να ενοποιηθούν σε ένα κοινό σύστημα οι όροι που αφορούν την 

παραγωγή και την εμπορία του κρασιού, την επεξεργασία και την προέλευσή του, τον 

έλεγχο ποιότητας και την κυκλοφορία του. Το σύστημα αυτό, των νομοθετικά 

θεσπισμένων ενδείξεων, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία και τον τύπο 

κρασιού, έπρεπε να απεικονίζεται στην ετικέτα κρασιού ομοιογενώς για όλα τα 

κράτη-μέλη. Έτσι, οι ενδείξεις της ετικέτας διακρίνονται σε υποχρεωτικές και 

προαιρετικές. Οι υποχρεωτικές πρέπει να αναγράφονται στην κύρια ετικέτα, ενώ οι 

άλλες στην κύρια ή στην οπίσθια ετικέτα («κόντρα»), που αν υπάρχει, επικολλάται 

στο πίσω μέρος της φιάλης. 

Ενδείξεις ετικέτας κρασιού  

Οι ενδείξεις ετικέτας κρασιού χωρίζονται στις υποχρεωτικές και στις προαιρετικές. Οι 

υποχρεωτικές ενδείξεις είναι οι εξής:  

 

• Η κατηγορία κρασιού (π.χ. οίνος ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ.). Στην περίπτωση των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ 

αναγράφεται και το τοπωνύμιο της προέλευσής τους και όταν η παραγωγή τους πληροί τις 

προϋποθέσεις (σχεδόν αυτονόητες από την ίδια τη λέξη), μπορεί να αναγραφούν οι 

ενδείξεις: Κτήμα, Αρχοντικό, Πύργος, Μοναστήρι ή Κάστρο. 

 

• Το όνομα και η διεύθυνση του εμφιαλωτή. 

 

• Ο ονομαστικός όγκος της φιάλης (π.χ. 750 ml). 

 

• Ο αλκοολικός τίτλος (π.χ. 12% vol). 

 

• Ο τύπος κρασιού (π.χ. λευκός, γλυκός, αφρώδης κ.λπ.). 

 

• Η ένδειξη ελληνικό προϊόν. 

 

Παράλληλα με τις υποχρεωτικές ενδείξεις ετικέτας κρασιού, οι φιάλες των οίνων ΠΟΠ 

φορούν «ιππαστί» στο στόμιο τους ειδική ταινία ελέγχου του υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ στις ετικέτες των οίνων ΠΓΕ αναγράφεται ένας κωδικός 

ελέγχου.  
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Επιπλέον, κάθε οινοπαραγωγός μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το κρασί 

του, μέσω των προαιρετικών ενδείξεων ετικέτας κρασιού. Τέτοιες είναι διάφορες 

προτάσεις σερβιρίσματος, αρμονίας με φαγητό κ.λπ. Ειδικά στα κρασιά ΠΟΠ και ΠΓΕ, που 

κοινοποιούν την καταγωγή τους, μπορεί να δώσει πληροφορίες για τον τόπο και το σταφύλι 

παραγωγής, την οινοποίηση, την πιθανή παλαίωση του κρασιού κ.λπ. Μπορεί επίσης να 

αναγράφεται η εσοδεία (η χρονιά δηλαδή συγκομιδής των σταφυλιών), που προφυλάσσει 

από την αγορά «γερασμένων» κρασιών, προϊδεάζει για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης φιάλης κ.ά. 
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Το σερβίρισμα του κρασιού  

Το κρασί είναι ένα ξεχωριστό προϊόν. Δεν... 

κατασκευάζεται• παράγεται, με όλη τη 

φροντίδα του αμπελουργού και του οινοποιού 

και μεταφέρει σύμβολα ιστορίας, παράδοσης 

και πολιτισμού, που στην περίπτωση της 

Ελλάδας έχουν τεράστια βαρύτητα. Ακόμα 

λοιπόν και για το σερβίρισμα του κρασιού 

υπάρχουν ορισμένοι τεχνικοί κανόνες –και 

παραδόσεις– που προτείνεται να 

ακολουθούνται, κυρίως κατά τη διάρκεια ενός 

γεύματος. 

 

Απαραίτητη για το σερβίρισμα του κρασιού είναι η τήρηση των σωστών 

θερμοκρασιών, ανάλογα με τον τύπο –και το στυλ– του. Αναδεικνύονται έτσι 

καλύτερα οι αρετές του και δεν αδικείται αρωματικά και γευστικά. Σε γενικές 

γραμμές, οι κατάλληλες θερμοκρασίες είναι οι εξής: 

 

• 6-8 °C για τα αφρώδη κρασιά, 

 

• 10-12°C για τα λευκά και τα ροζέ ξηρά κρασιά (δροσερά, όχι παγωμένα), 

 

• 12-16°C για τα ελαφριά και φρουτώδη ξηρά ερυθρά ξηρά κρασιά, 

 

• 16-18°C για τα ξηρά ερυθρά, ταννικά κρασιά παλαίωσης και 

 

•  8-12°C για τα περισσότερα γλυκά κρασιά (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους). 

 

Για να επιτευχθούν αυτές οι θερμοκρασίες, πριν από το σερβίρισμα του κρασιού, 

χρησιμοποιείται το φυσικό περιβάλλον (όταν κάνει κρύο), ένα δοχείο με πάγο και 

νερό ή το ψυγείο (συντήρηση, όχι κατάψυξη).  

 

Το «σωστό» σερβίρισμα του κρασιού σε ένα γεύμα απαιτεί την κατάλληλη σειρά 

εμφάνισης, εφόσον τα κρασιά είναι περισσότερο του ενός, ανάλογα με τον τύπο και 

το στυλ τους και σύμφωνα με τα διαθέσιμα πιάτα. Ένας «μπούσουλας» για την 

ενδεχόμενη σειρά, που εγγυάται πως ένα κρασί δεν θα καλύπτει το προηγούμενο, 

είναι ο εξής: 

 

• τα λευκά κρασιά πριν από τα ερυθρά (τα ροζέ ενδιάμεσα), 

 

• τα πιο νεαρά, φρέσκα και ελαφριά κρασιά πριν από τα κρασιά παλαίωσης, 

 

• τα πιο μαλακά κρασιά πριν από τα πιο ταννικά, 

 

• τα πιο ξηρά πριν από τα γλυκύτερα και 

 

• τα πιο γλυκά κατόπιν από τα λιγότερο γλυκά. 

 

• Τα αφρώδη κρασιά ακολουθούν την προαναφερόμενη λογική, ανάλογα με το χρώμα 

http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/PICTURES/genikes/128.jpg


http://www.newwinesofgreece.com 

και τη γλυκύτητα, εφόσον συνοδεύουν φαγητό, ενώ σερβίρονται και ως απεριτίφ ή 

στο τέλος του γεύματος, αφού συχνά πίνονται και μόνα τους. 

 

Το ενδεδειγμένο σερβίρισμα του κρασιού υπαγορεύει τη μετάγγιση σε καράφα, για 

ορισμένα πλούσια και μάλλον νεαρά ερυθρά κρασιά, καθώς και για κάποια ερυθρά 

παλαιωμένα επί μακρόν στη φιάλη, που έχουν στερηθεί το οξυγόνο και μπορεί να 

έχουν σχηματίσει ίζημα (ένδειξη υγιούς παλαίωσης). Για τα πρώτα, ο αερισμός που 

προσφέρει η μετάγγιση μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος, καθώς θα αυξήσει την 

αρωματική ένταση και θα στρογγυλέψει τη γεύση τους, ενώ θα διευκολύνει να μη 

φτάσει το ίζημα των δεύτερων στο ποτήρι. 

Η θερμοκρασία σερβιρίσματος του κρασιού 

Το κάθε κρασί πρέπει να σερβίρεται στην κατάλληλη θερμοκρασία, αυτήν που θα 

αναδείξει καλύτερα τις αρετές του, χωρίς το προϊόν να αδικηθεί. 

ΤΥΠΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Αφρώδες (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του) 6-9°C περίπου 

Λευκό/ροζέ (ξηρό και φρέσκο) 9-11°C » 

Λευκό (ξηρό, πλούσιο/ ημίξηρο, ημίγλυκο) 11-13°C » 

Ερυθρό (ξηρό/ ημίξηρο, ημίγλυκο) 13-17°C » 

Ερυθρό (ξηρό, ρωμαλέο, πλούσιο, νέο/παλαιωμένο) 17-19°C » 

Γλυκό (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του) 6-12°C » 

 

Θερμοκρασία δωματίου  
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Δυστυχώς, τα περισσότερα ερυθρά κρασιά σερβίρονται υπερβολικά ζεστά, ιδίως όταν 

οι θερμοκρασίες αρχίζουν να ανεβαίνουν. Αυτό, κατά κύριο λόγο, οφείλεται σε μία 

παρεξηγημένη έννοια, η οποία προέρχεται από την αντίληψη ότι ένα ερυθρό κρασί 

πρέπει να φτάνει στο τραπέζι σε θερμοκρασία δωματίου.  

 

Είναι αλήθεια πως κάποτε, την εποχή των πύργων, των παλατιών και των 

αρχοντικών, αλλά και των ταβερνείων ή των καπηλειών, η θερμοκρασία δωματίου 

βρισκόταν στους 16-18°C (αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την απόλαυση ενός 

πλούσιου ερυθρού κρασιού). Σήμερα όμως, η θερμοκρασία ενός –θερμαινόμενου– 

δωματίου, δύσκολα πέφτει, ακόμα και το χειμώνα, κάτω από τους 20-21°C, ενώ εάν 

μιλήσουμε για την Ελλάδα και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου, οι θερμοκρασίες των 

δωματίων είναι κατά πολύ υψηλότερες. Ωστόσο, ελάχιστα κρασιά είναι ευχάριστα σε 

θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 18°C! 

 

Επιπλέον, τα περισσότερα σύγχρονα ερυθρά κρασιά απαιτούν θερμοκρασίες 

χαμηλότερες απ’ ό,τι εκείνα προηγούμενων γενεών, γιατί οινοποιούνται διαφορετικά. 

Είναι προϊόντα περισσότερο ώριμων τεχνολογικά σταφυλιών, άρα πιο πλούσια, πιο 

φρουτώδη και πιο αλκοολούχα. Φτιάχνονται με την επιδίωξη να έχουν πιο μαλακιά 

γεύση και λιγότερες ταννίνες. Πολλά μάλιστα εξ αυτών, για να είναι ευκολόπιοτα, 

έχουν ταννίνες που μόλις γίνονται αντιληπτές και αρώματα ώριμων φρούτων, με 

αποτέλεσμα να είναι σαφώς πιο απολαυστικά όταν σερβίρονται στους 15-16°C. Με 

άλλα λόγια, η κατάλληλη ψύξη των ερυθρών κρασιών (στο ψυγείο ή σε σαμπανιέρα, 

με νερό και πάγο), έως την απόκτηση της επιθυμητής θερμοκρασίας επιβάλλεται, 

άσχετα από την παρεξηγημένη έννοια της θερμοκρασίας δωματίου.  

Ποτήρια κρασιού 

Σε γενικές γραμμές, τα ποτήρια κρασιού 

πρέπει να είναι διάφανα, άχρωμα και χωρίς 

σχέδια και σκαλίσματα, να έχουν λεπτό πόδι 

(κολόνα), που επιτρέπει το εύκολο πιάσιμο, 

χωρίς να κρύβεται η όψη του κρασιού και 

χωρίς να επηρεάζεται η θερμοκρασία του από 

αυτή του χεριού. Πρέπει επίσης να έχουν 

αρκετά ανοιχτό κάλυκα, σε σχήμα κλειστής 

τουλίπας. Ποτήρια με τέτοια χαρακτηριστικά 

είναι κατάλληλα για κρασί. 

 

Ωστόσο, όσο και αν φαίνεται παράξενο, σε διαφορετικά ποτήρια κρασιού κάθε 
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κρασί δημιουργεί διαφορετικές οσφρητικές και γευστικές εντυπώσεις, λόγω του 

σχήματός τους. Όταν το κρασί σερβίρεται στο ποτήρι, τα αρώματά του πλημμυρίζουν 

τον ελεύθερο χώρο που τους προσφέρεται εντός κάλυκα και μάλιστα ανά στρώματα 

(γι’ αυτόν το λόγο δεν γεμίζουμε τα ποτήρια παρά μέχρι το 1/3-1/2). Τα πιο ελαφριά 

αρώματα, που θυμίζουν λουλούδια και φρούτα, συγκεντρώνονται κοντά στα χείλη 

του ποτηριού. Τα αρώματα με φυτικές νότες μένουν στο κέντρο, ενώ τα βαριά, όπως 

είναι αυτά του ξύλου, κατευθύνονται χαμηλότερα. Η περιστροφή του ποτηριού 

εντείνει τα αρώματα, καθώς τα αναγκάζει, ως πτητικές ουσίες, να διαφύγουν του 

υγρού. Δεν επιτρέπει, ωστόσο, καλή ανάμειξη των διαφορετικών στρωμάτων. Γι’ 

αυτόν το λόγο το ίδιο κρασί σε ένα ποτήρι μπορεί να εμφανίζει πιο φρουτώδη 

χαρακτήρα και σε ένα άλλο, φυτικό.  

 

Επίσης, τα διαφορετικά σχήματα που έχουν τα ποτήρια κρασιού καθορίζουν τη θέση 

του κεφαλιού του καταναλωτή καθώς πίνει. Για παράδειγμα, τα ποτήρια με φαρδύ 

άνοιγμα αναγκάζουν σε σκύψιμο του κεφαλιού, σε αντίθεση με εκείνα που έχουν 

στενό άνοιγμα. Έτσι όμως το κρασί κατευθύνεται σε διαφορετικά σημεία της 

γλώσσας, ερεθίζοντας τις ζώνες του γλυκού, αλμυρού, όξινου ή στυφού με 

διαφορετική σειρά και ένταση, αφού οι ζώνες αυτές καταλαμβάνουν σε κάποιο βαθμό 

διαφορετική θέση πάνω στη γλώσσα. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικοί σχεδιάζουν το 

βέλτιστο σχήμα ποτηριού για κάθε περίπτωση, στηριζόμενοι κυρίως στην ποικιλία 

αμπέλου, η οποία καθορίζει δραστικά το αρωματικό και το γευστικό προφίλ του 

κρασιού. 
= 

 

 

Wine Glass Shapes and Sizes  
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Every wine glass will have a slightly different shape, depending upon the type of wine that 

particular glass is to be used for.  

All good wine glasses are shaped in a way that will direct the wine to the part of your mouth 

where its flavor will be most appreciated.  

The bowls of all wine glasses will be tapered upward with a slightly narrower opening at the 

top than at the bottom. This shape helps to capture and distribute the wine's aroma toward 

your mouth and nose.  

In all types of wine glasses, both red and white, the bowl must be large enough to swirl your 

wine, opening it up to more air and allowing its aromas to be released. 

Swirling your wine is not just for the connoisseur or the haughty, it really 

does serve a very important purpose.  

 

A red wine glass bowl will be fuller and rounder with a larger opening to 

allow you to dip your nose into the glass to detect aroma. And, as mentioned 

above, the complex aromas and flavors of red wine demand a glass with a larger surface area 

so the wine comes in contact with more air.  

For red wine, you may want both a Bordeaux and a Burgundy glass. A Bordeaux glass is 

taller, yet the bowl is not quite as large. It is designed for full bodied, heavier red wines such 

as Cabernets and Merlots. The tallness of the glass allows the wine to proceed directly to the 

back of the mouth to maximize its flavor.  

A Burgundy glass is for lighter, full bodied wines such as Pinot Noir. It is not as tall, but the 

bowl is larger than the Bordeaux glass, directing the wine to the tip of the 

tongue to taste its more delicate flavors.  

 

A white wine glass bowl will be more U shaped and upright allowing the 

aromas to be released while also maintaining a cooler temperature.  

For white wine, you may also want two types of wine glasses, one for younger, crisp whites 

and one for more mature, fuller whites.  

The wine glass for younger whites has a slightly larger opening directing the 

wine to the tip and sides of the tongue to taste its sweetness.  

The glass for more mature whites will be straighter and taller to dispense the 

wine to the back and sides of the tongue to taste its bolder flavors.  

 

A sparkling wine glass (or flute) will be upright and more narrow to retain the 

carbonation and capture the flavor in the beverage.  

 

A dessert wine glass should be smaller to direct the wine to the back of the 

mouth so the sweetness doesn't overwhelm. Dessert wines generally have a 

higher alcohol content, making the small glass perfect for a smaller serving.  
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ines are made! 
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Δοκιμή κρασιού 

Δοκιμάζει συνήθως κάποιος το κρασί για να 

δει εάν του αρέσει. Ακούγεται απλό και μπορεί 

να είναι, όταν όμως και οι απαιτήσεις 

παραμένουν σε ανάλογο επίπεδο απλότητας: 

σε αυτό του προσωπικού γούστου, 

ανεξαρτήτως μάλιστα του βαθμού 

καλλιέργειάς του. Γιατί αν πρόκειται για ένα 

καλλιεργημένο οινικά γούστο, κάθε δοκιμή 

κρασιού γίνεται αναπόφευκτα και εκτίμηση 

του δοκιμαζόμενου προϊόντος, χωρίς αυτή να 

χάνει καθόλου την ηδονιστική πλευρά της απόλαυσης. Αντίθετα μάλιστα, η 

απόλαυση τότε πολλαπλασιάζεται. 

 

Οι δοκιμές κρασιού, αν και χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στις ηδονιστικές 

και στις τεχνικές (όπου το κρασί φτύνεται, δεν καταπίνεται, για τη διατήρηση της 

διαύγειας, στο πλαίσιο μεγάλου συνήθως αριθμού κρασιών προς δοκιμήν). Τα όρια 

μεταξύ αυτών των δύο δοκιμών είναι συγκεχυμένα. Πιο απλά, υπάρχει σημαντικό 

πεδίο αλληλοκάλυψης των δύο αυτών κατηγοριών. Είναι γεγονός πως ηδονή από την 

απόλαυση της δοκιμής ενός κρασιού μπορεί να νιώσει ο οποιοσδήποτε, χωρίς να έχει 

απαραίτητα ιδιαίτερες γνώσεις. Αυτός όμως που γνωρίζει τα βασικά βήματα της 

δοκιμής κρασιού, χωρίς απαραίτητα να είναι επαγγελματίας ή να εφαρμόζει τους 

κανόνες μιας τεχνικής δοκιμής κρασιού, για την αξιολόγησή του, είναι σίγουρο πως 

μπορεί να πάρει πολύ περισσότερα από αυτήν. Άλλωστε, το κρασί είναι ένα πολύ 

σύνθετο ποτό, που περιέχει κατά μέσο όρο 600 περίπου ενώσεις, υπεύθυνες για το 

χρώμα, το άρωμα και τη γεύση του. Οι ενώσεις αυτές συνδυάζονται με ένα μοναδικό 

κάθε φορά τρόπο, που αντανακλά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε οίνου, ο οποίος 

γίνεται αντιληπτός μέσω της δοκιμής κρασιού. Οι αισθήσεις που συμμετέχουν 

κυρίως στη δοκιμή αυτή είναι η όραση, η όσφρηση και η γεύση (έμμεσα και η εντός 

στόματος αφή), με αποτέλεσμα όλη η διαδικασία να βασίζεται στις εξής τρεις 

εξετάσεις:  
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• Την οπτική, που αφορά την όψη του κρασιού. 

 

• Την οσφρητική, που αφορά το άρωμα του κρασιού. 

 

• Τη γευστική, που αφορά τη γεύση και την υφή του κρασιού. 

Η όψη του κρασιού 

Για να εξεταστεί η όψη του κρασιού 

απαιτείται καλός φυσικός φωτισμός (ή έστω 

λευκός τεχνητός) και λευκό φόντο πίσω από το 

ποτήρι, που πρέπει να είναι γεμισμένο στο 1/3 

περίπου της χωρητικότητάς του. Για την όψη 

του κρασιού, που είναι άκρως ενδεικτική 

πολλών δεδομένων του προϊόντος, εξετάζονται 

τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

• Η διαύγεια: το κρασί μπορεί να είναι διαυγές 

ή θολό. 

 

• Η λαμπρότητα: το κρασί μπορεί να είναι λαμπερό ή θαμπό. 

 

• Η ένταση του χρώματος: ένα κρασί μπορεί να έχει βαθύ, απαλό ή ασθενές χρώμα. 

 

• Το χρώμα: τα λευκά κρασιά μπορούν να έχουν οποιοδήποτε χρώμα μεταξύ του 

αχνού λεμονί και του χρυσού• τα ροζέ από το ροζ του τριαντάφυλλου έως και 

πορτοκαλί και τα ερυθρά από πορφυρό έως καστανό, με πολλές διαβαθμίσεις (π.χ. 

βιολετί, ρουμπινί κ.λπ.). 

 

• Η απόχρωση: συνήθως αφορά την περίμετρο που σχηματίζεται γύρω από το 

τοίχωμα του κάλυκα (φαίνεται καλά κρατώντας το ποτήρι υπό γωνία). Η περίμετρος 

παρουσιάζει πρώτη τις χρωματικές αλλαγές λόγω παλαίωσης, οι οποίες με τα χρόνια 

επεκτείνονται παντού. Στα λευκά κρασιά, πρασινωπές ανταύγειες φανερώνουν 

νεότητα και απουσία οξειδώσεων, ενώ κεχριμπαρένιες παλαίωση αρκετών ετών• στα 

ροζέ, οι ροδαλές ανταύγειες δείχνουν νεότητα, οι ροζ-γκρι παλαίωση κάποιων ετών 

και στα ερυθρά, οι ιώδεις, βιολετί ανταύγειες δείχνουν νεότητα και οι κεραμιδί ή 

πορτοκαλί παλαίωση. 

 

• Η ρευστότητα: με την περιστροφική ανακίνηση του ποτηριού και την ηρεμία που 

ακολουθεί, εξετάζεται η υφή, το πάχος, το μέγεθος και η κίνηση των «δακρύων» 

(λέγονται και «πόδια» ή «γάμπες») του κρασιού. Τα έντονα, παχιά και αργοκίνητα 

δάκρυα, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, προδιαθέτουν για καλή 

περιεκτικότητα σε αλκοόλ και γευστικό όγκο.  
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Το άρωμα του κρασιού 

Το άρωμα του κρασιού και ιδιαίτερα οι 

χαρακτήρες του προέρχονται ή και 

διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο από την 

ποικιλία αμπέλου (πρωτογενή αρώματα, τις 

περισσότερες φορές ανθώδη, φρουτώδη ή 

φυτικά), από τις πολύπλοκες χημικές 

αντιδράσεις της αλκοολικής ζύμωσης 

(δευτερογενή αρώματα) και από την ωρίμαση 

στο βαρέλι (αν έχει υπάρξει) και την παλαίωση 

ή απλή διατήρηση στη φιάλη (τριτογενή 

αρώματα, συνήθως μπαχαρικών, καπνού, ξύλου κ.ά.), οπότε, στην τελευταία 

περίπτωση αντί για άρωμα του κρασιού μιλάμε συνήθως για «μπουκέτο». 

 

Σερβίροντας το κρασί στο 1/3 περίπου της χωρητικότητας του ποτηριού, ένα αέριο 

στρώμα σχηματίζεται επάνω από το υγρό και καταλαμβάνει τον ελεύθερο χώρο του 

κάλυκα. Εκεί εξετάζεται μέσω της όσφρησης το άρωμα του κρασιού, δηλαδή τα 

οσφρητικά χαρακτηριστικά του, που «βγαίνουν» από αυτό ως πτητικές αρωματικές 

ενώσεις. Η διαδικασία είναι απλή και αφορά τα εξής βήματα: 

 

• Εισπνοή του αέρα που βρίσκεται στο επάνω τμήμα του ποτηριού. 

 

• Αργή περιστροφή του ποτηριού, άρα και του κρασιού μέσα σε αυτό, για την 

καλύτερη εξάτμιση των αρωμάτων. 

 

• Πολλές, βαθιές και μη, συνεχόμενες εισπνοές από τη μύτη, που τοποθετείται πολύ 

κοντά στην επιφάνεια του κρασιού (μέρος της εντός του κάλυκα). 

 

Για το άρωμα του κρασιού εξετάζονται τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

• Η ένταση: το κρασί μπορεί να είναι έντονο, μέτριο, ασθενές, ανύπαρκτο. 

 

• Η ποιότητα: το κρασί μπορεί να είναι ράτσας, φίνο, κοινό, χονδροειδές. 

 

• Ο χαρακτήρας: μπορεί να είναι φρουτώδης, ανθώδης, φυτικός, μπαχαρένιος, ζωικός 

κ.ά. 

 

Δεν αποκλείεται, μέσα στο συνολικό άρωμα του κρασιού να ανιχνευθούν και 

δυσάρεστες οσμές, που μπορεί να φανερώνουν ελαττώματα: οσμή ξιδιού, 

μολυσμένου φελλού, θειώδους, υδρόθειου, μούχλας, πλαστικό κ.ά. Σημαντικοί επίσης 

παράγοντες της γενικής αξιολόγησης είναι η απλότητα ή η πολυπλοκότητα, η εξέλιξη 

και η διάρκεια του αρώματος του κρασιού. Τόσο η διάρκεια όσο και η καλή, μακρά 

και σύνθετη εξέλιξη στο άρωμα του κρασιού είναι ενδείξεις καλής ποιότητας. 

 

Το άρωμα του κρασιού είναι μια εξαίσια αφορμή για τον άνθρωπο να αντλήσει 

απόλαυση, χρησιμοποιώντας και –γιατί όχι– εξασκώντας την πλέον αδικημένη και 

παραγκωνισμένη αίσθησή του, την όσφρηση, που ως η αίσθηση της μνήμης, μας 

θυμίζει αναπάντεχα πόσο κρίμα είναι που την έχουμε τόσο ξεχασμένη. 
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Η γεύση του κρασιού 

Όταν το κρασί εκτιμηθεί μέσω όρασης και 

όσφρησης, η γεύση θα ολοκληρώσει τη 

διαδικασία της γευστικής δοκιμής. Τα όργανα 

αντίληψης των γεύσεων δεν είναι άλλα από τις 

θηλές της γλώσσας, οι οποίες αποτελούν 

ευαίσθητους αποδέκτες των ουσιών, άρα και 

της γεύσης του κρασιού. Η διαδικασία είναι 

απλή και αφορά τα εξής βήματα: 

 

• Μια ικανή ποσότητα κρασιού εισέρχεται στο 

στόμα. 

 

• Καλό είναι να εφαρμοσθεί η εισπνοή αέρα ανάμεσα από τα δόντια (χρειάζεται 

προσοχή, ώστε να μη στραβοκαταπιεί ο δοκιμαστής. Πολλοί προσπερνούν αυτό το 

βήμα, το οποίο δεν συστήνεται, παρά μόνο σε όσους γνωρίζουν πως το 

καταφέρνουν). Ωστόσο, η διαδικασία αυτή προκαλεί εξάτμιση πτητικών μορίων του 

υγρού, οπότε τα συστατικά του κρασιού γίνονται πολύ ευκολότερα αντιληπτά. 

 

• Ακολουθεί η περιστροφή της ποσότητας κρασιού εντός στόματος, σαν «μάσημα» 

του κρασιού, με βοηθητικές κινήσεις της γλώσσας. Η τριβή του ανάμεσα στη γλώσσα 

και τον ουρανίσκο επιτρέπει την πληρέστερη αντίληψη της δομής του. 

 

Για τη γεύση του κρασιού εξετάζονται τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

• Η γλυκύτητα: ένα κρασί μπορεί να είναι ξηρό, ημίγλυκο ή γλυκό, αλλά ανεξαρτήτως 

των τύπων αυτών (ή πιο σωστά στο πλαίσιό τους), η αίσθηση της γλυκύτητάς του 

γίνεται αντιληπτή σε σχέση με την οξύτητα ή μαζί και με τις ταννίνες, που παίζουν 

εξισορροπητικό ρόλο απέναντί της. Επίσης, τη γλυκιά εντύπωση εντείνει και το 

αλκοόλ του κρασιού. 

 

• Η οξύτητα: η αίσθηση των φυσικών οξέων στο στόμα, που μπορεί να είναι υψηλή, 

μέτρια ή χαμηλή (όσο πιο υψηλή είναι η οξύτητα, τόσο πιο έντονη είναι η παραγωγή 

σάλιου μετά από την κατάποση). 

 

• Το αλκοόλ: μπορεί να είναι υψηλό, μέτριο ή χαμηλό, αν και αυτό που μετράει είναι 

η αίσθηση ισορροπίας που δημιουργείται ανάμεσα σε αυτό (που προκαλεί γλυκιά και 

θερμή εντύπωση) και στην οξύτητα ή και τις ταννίνες του κρασιού. 

 

• Οι ταννίνες: οι ουσίες του κρασιού που ξηραίνουν το στόμα και τα ούλα με τη 

στυφάδα τους και δίνουν στο κρασί τον εξισορροπητικό γευστικό παράγοντα της 

πικράδας (καθώς συμβάλλουν και στη δομή του). Το αίσθημα των στυφών ταννινών 

μπορεί να είναι έντονο, οπότε αυτές χαρακτηρίζονται άγριες, αλλιώς μέτριες ή και 

μαλακές. 

 

• Το σώμα: έτσι χαρακτηρίζεται η αίσθηση πληρότητας (πάχους) που αφήνει ένα 

κρασί στο στόμα. Το σώμα του κρασιού μπορεί να είναι γεμάτο, μέτριο ή ελαφρύ 

(στα λευκά κρασιά λέγεται συνήθως όγκος). 
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• Τα αρώματα στόματος: εντός στόματος, τα αρώματα του κρασιού «βγαίνουν» και 

πάλι εξατμιζόμενα και εκτιμώνται ,όπως και στην περίπτωση της όσφρησης, 

φτάνοντας στο οσφρητικό κέντρο μέσω διόδων που βρίσκονται εσωτερικά, στο 

ανώτερο επίπεδο του φάρυγγα. 

 

• Η αρωματική διάρκεια: πρόκειται για το χρόνο που τα αρώματα στόματος του 

κρασιού διαχέονται στη στοματική και τη ρινική κοιλότητα, μετά από την 

απομάκρυνση από το στόμα. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μακρά, μέτρια ή κοντή. 

 

• Η επίγευση: είναι η γευστική εντύπωση που μένει αφού το κρασί φύγει από το 

στόμα. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μακρά, μέτρια ή κοντή. 

 

• Οι αισθήσεις αφής: το μεσαίο τμήμα της γλώσσας είναι μία ζώνη με θηλές «αφής», 

ενώ αφή υπάρχει και σε πολλά άλλα σημεία του εσωτερικού του στόματος. Εκεί 

γίνεται αντιληπτή η υφή του κρασιού. Απολήξεις δε νεύρων κάτω από την επιδερμίδα 

επιτρέπουν στη γλώσσα να ανακαλύπτει τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Η επιδερμίδα 

αυτή είναι παρόμοια με οποιουδήποτε άλλου σημείου του σώματος, που αισθάνεται 

το τραχύ, το μαλακό, το θερμό, το κρύο κ.λπ. 

 

Κλειδί για τη γεύση του κρασιού αποτελεί η ισορροπία, ανάμεσα σε όλα τα γευστικά 

και αρωματικά χαρακτηριστικά του, τόσο όσο είναι εντός, όσο και όταν φύγει από το 

στόμα, καταπίνοντας ή φτύνοντάς το. Έτσι, ένα κρασί μπορεί να είναι ισορροπημένο, 

αρμονικό, ανισόρροπο, ενώ φυσικά, μπορεί να παρουσιάζει στο στόμα δυσάρεστη 

γεύση ή αρώματα (ενδείξεις ελαττωμάτων).  

Ελαττώματα του κρασιού  

Με την πρόοδο της αμπελουργίας και της 

οινολογίας τα ελαττώματα του κρασιού 

περιορίζονται συνεχώς ή πιο σωστά, 

περιορίζονται τα κρασιά με ελαττώματα. Ο 

λόγος γίνεται βέβαια για τα επώνυμα κρασιά 

και στην προκειμένη περίπτωση για το 

ελληνικό επώνυμο κρασί, ελάχιστες φιάλες του 

οποίου φτάνουν στην αγορά χωρίς να έχουν 

διπλο-τσεκαρισθεί.  

 

Τα εν δυνάμει ελαττώματα του κρασιού ποικίλλουν. Μερικά από τα πιο 

συνηθισμένα είναι τα εξής: 

 

• Αναγωγικές οσμές: θυμίζουν κλούβιο αυγό, σάπιο κρεμμύδι, βραστό κουνουπίδι κ.ά. 

 

• Επαναζύμωση στη φιάλη: θολότητα, αφρισμός, δυσάρεστη οσμή και γεύση. 

 

• Ξίδιασμα: οσμή ξιδιού ή κόλλας, με ενδεχόμενη καυστικότητα στο στόμα. 

 

• Οξείδωση: καφετί χρώμα στα λευκά, καστανό στα ερυθρά κρασιά, άρωμα 

μαυρισμένης σάρκας μήλου, που έχει κοπεί πολλή ώρα. 

 

• Οσμή φελλού: θυμίζει μούχλα και «μολύνει» το κρασί, το οποίο εξουδετερώνει 
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αρωματικά, ίσως και γευστικά. 

 

• Υπερβολική θείωση: χημική αίσθηση που ερεθίζει τη μύτη (οσμή καμένου σπίρτου), 

καυστική επίγευση. 

 

Κάθε οινόφιλος, αργά ή γρήγορα, έρχεται σε επαφή με κάποια ελαττώματα του 

κρασιού. Ένα εξ αυτών αποτελεί σίγουρο λόγο για αντικατάσταση της φιάλης 

κρασιού από την κάβα ή το εστιατόριο, εφόσον λειτουργούν υπεύθυνα και με 

σεβασμό στο κρασί: η οσμή φελλού, που καθιστά ένα κρασί «φελλωμένο». Ένα 

κρασί που «έχει φελλό», η αλλιώς «είναι φελλωμένο» (bouchonné στα γαλλικά, 

corked στα αγγλικά), στην καλύτερη περίπτωση τείνει να χάσει ή έχει ήδη χάσει τα 

αρώματά του, στις περισσότερες των περιπτώσεων εμφανίζει μυρωδιά κλεισούρας 

και μούχλας (όπως και η επίπεδη μεριά του πώματος, που βρισκόταν εντός φιάλης). 

Σε βαριές περιπτώσεις η προσβολή είναι αντιληπτή και στη γεύση. Ο λόγος της 

εμφάνισής της είναι το TCA (τριχλωροανισόλη). Πρόκειται για μια ουσία, που κάτω 

από συγκεκριμένες συνθήκες είναι δυνατόν να δημιουργηθεί κατά τη διαδικασία 

παραγωγής του πώματος φυσικού φελλού ή κάτω από άλλες διαδικασίες, μολύνοντας 

τελικά το φελλό και κατόπιν το κρασί.  

Η συντήρηση του κρασιού 

Κάθε τι πολύτιμο φυλάσσεται –πολλές φορές 

ως κόρη οφθαλμού– για διάφορους λόγους, 

ανάμεσα σε αυτούς και για να μη... «χαλάσει». 

Η συντήρηση του κρασιού δεν προφυλάσσει 

μόνο το προϊόν, διατηρώντας το «υγιές». Σε 

πολλές περιπτώσεις το βελτιώνει, αφού 

συντηρούμενο σωστά, το κρασί που 

ενδείκνυται για σύντομη ή μακρά παλαίωση 

στη φιάλη, βελτιώνεται σημαντικά, προς 

όφελος της απόλαυσης που προσφέρει. 

 

Τα περισσότερα λευκά και ροζέ κρασιά, σε γενικές γραμμές, τέρπουν με τη φρεσκάδα 

των αρωμάτων και της γεύσης τους. Έτσι, ουσιαστικά δεν παλαιώνουν και δεν είναι 

ανάγκη να παλαιώσουν για να γίνουν πιο απολαυστικά. Καταναλώνονται όσο είναι 

νεαρά και φρέσκα, μέσα σε 12-18 μήνες από τη στιγμή της παραγωγής τους. Η σωστή 

όμως συντήρηση των κρασιών αυτών είναι επίσης επιθυμητή, μέχρι να 

καταναλωθούν. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια λευκά κρασιά περισσότερο 

πολύπλοκα, πιο πλούσια, μερικά εκ των οποίων έχουν περάσει από βαρέλι, που 

μπορούν να διατηρηθούν στην κάβα για 2-7 χρόνια, μάλλον συνεχώς βελτιούμενα. 

 

Τα ερυθρά κρασιά αντέχουν περισσότερο στο χρόνο. Εννοείται πως τα ελαφριά και 

φρουτώδη αξίζει να καταναλωθούν και φρέσκα ή τουλάχιστον πιο φρέσκα, από τα 

ερυθρά κρασιά, που βελτιώνονται με την παλαίωση στη φιάλη (τα πιο πλούσια, 

πολύπλοκα, συχνά κομψά και ταννικά). Συνήθως, τέτοια κρασιά είναι καλό να 

καταναλωθούν μέσα σε 5-10 χρόνια. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια, που όχι μόνο 

αντέχουν, αλλά και απαιτούν μακρόχρονη παλαίωση στη φιάλη, 15-30 χρόνων. Το 

ρεκόρ πάντως στην παλαίωση το κρατούν τα γλυκά κρασιά, αρκετά εκ των οποίων 

αντέχουν 20, 30, 40 ή και περισσότερα χρόνια, με δυνατότητα βελτίωσης, πάντα 

όμως υπό τις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης του κρασιού. 

http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/PICTURES/genikes/109.jpg


http://www.newwinesofgreece.com 

Κατάλληλες συνθήκες συντήρησης κρασιών 

Όλα τα κρασιά, αλλά ακόμα περισσότερο αυτά 

που με την παλαίωση στη φιάλη βελτιώνονται, 

αποκτώντας αξιοζήλευτη προσωπικότητα, 

πρέπει να συντηρούνται σε χώρο με 

κατάλληλες συνθήκες συντήρησης κρασιών. 

Η δημιουργία τέτοιου χώρου, δηλαδή ενός 

κελαριού ή μιας κάβας, είναι σίγουρα μια 

απασχόληση που προσφέρει εξαιρετικές 

απολαύσεις. Σαφώς, όμως, απαιτεί προσοχή 

και φροντίδα (υπάρχουν βέβαια και τα ειδικά 

ψυγεία-συντηρητές κρασιών). Για να είναι αποτελεσματικός ένας τέτοιος χώρος, 

απαραίτητο είναι να δοθεί προσοχή στα εξής βασικά σημεία: 

 

• Σταθερή θερμοκρασία περίπου 14°C. Το κρασί δεν αγαπά τις αλλαγές θερμοκρασίας, 

που προκαλούν διαδοχικά τη διαστολή και τη συστολή του στη φιάλη. Κάπως 

χαμηλότερη ή υψηλότερη θερμοκρασία της ιδανικής (κατώτερη πάντως των 18°C και 

σαφώς ανώτερη των 4°C) προκαλεί πολύ λιγότερα προβλήματα από τις αυξομειώσεις 

και δεν επηρεάζει δραματικά την ταχύτητα και την ποιότητα της διατήρησης ή της 

παλαίωσης του κρασιού (ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες συντήρησης οδηγούν σε 

κουρασμένα και πιο γρήγορα παλαιωμένα κρασιά). 

 

• Οι φιάλες πρέπει να φυλάσσονται πλαγίως. Σε αυτή τη θέση (ύπτια) το κρασί έρχεται 

σε επαφή με το φυσικό φελλό, ο οποίος διατηρείται υγρός, δεν χάνει την 

ελαστικότητά του και έτσι δεν επιτρέπει την εισροή οξυγόνου στη φιάλη. Η φύλαξη 

πλαγίως δεν ισχύει για φιάλες κρασιού με συνθετικό ή βιδωτό πώμα. 

 

• Σχετική υγρασία περίπου 70%. Με αυτόν τον τρόπο και το τμήμα του φελλού, που 

έρχεται σε επαφή με την εξωτερική ατμόσφαιρα, παραμένει υγρό, ο φελλός δεν 

στεγνώνει και αποφεύγεται η είσοδος μεγάλης ποσότητας αέρα, που θα προκαλέσει 

οξείδωση. 

 

• Σκοτάδι. Οι φιάλες δεν πρέπει να βρίσκονται σε χώρο με έντονο φως, που επηρεάζει 

ή δημιουργεί χημικές διεργασίες στη φιάλη, παρόμοιες με αυτές των υψηλών 

θερμοκρασιών. 

 

• Αερισμός, για την αποφυγή των άσχημων οσμών. Το κρασί είναι τρόφιμο που 

απορροφά εύκολα τις οσμές που το περιβάλλουν. Η εναλλαγή του αέρα βοηθά στην 

αποφυγή αυτών των προβλημάτων (εννοείται πως μέσα σε κάβα δεν πρέπει να 

υπάρχουν οσμές). 

Συνδυασμοί κρασιού - φαγητού 

Το κρασί εισήλθε στο χώρο της γαστρονομίας στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Τα 

πρώτα δειλά βήματα έγιναν στις αρχές του 20
ου

 αιώνα και δημοσιεύτηκαν στον οδηγό 

Escoffier «Aide-memoire culinaire». Από το 1931, 

συνδυασμοί κρασιού-φαγητού άρχισαν να προτείνονται 

από τον περίφημο οδηγό εστιατορίων της Michelin. Η 
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πρώτη όμως συστηματική προσέγγιση του θέματος εμφανίστηκε το 1939 από τον 

Πιερ Ντριέ (Pierre Andrieu) και μόλις το 1950 ο Κουρνόνσκι (Curnonski), πρίγκιπας 

της γαλλικής γαστρονομίας, δημοσίευσε τους «κανόνες» του για αρμονικούς 

συνδυασμούς κρασιού-φαγητού, στο έργο του «Bons plats et bons vins».  

 

Σήμερα, οι συνδυασμοί κρασιού-φαγητού διχάζουν τους ειδήμονες του χώρου. 

Κάποιοι θεωρούν ότι όσο πιο καλό είναι το κρασί, τόσο μεγαλύτερη απλότητα 

απαιτεί από το έδεσμα-συνοδό του, ενώ άλλοι επιμένουν ότι η πολυπλοκότητα ενός 

εξαιρετικού κρασιού απαιτεί ταυτοσημία στην αρμονία, γι’ αυτό και συμβουλεύουν, 

το καλύτερο κρασί να κρατιέται για το «σοβαρότερο» έδεσμα ενός τραπεζιού. 

 

Όπως λέμε όμως και στην Ελλάδα... «περί ορέξεως ουδείς λόγος!». Παρότι λοιπόν οι 

εμπειροτεχνικοί, κάποτε επιστημονικοί και σίγουρα πολυδουλεμένοι «κανόνες» 

συνδυασμού κρασιού-φαγητού ισχύουν και μπορούν να αποτελούν εγγύηση, κανείς 

δεν αποκλείει το δικαίωμα σε κανέναν να επιλέγει ό,τι θέλει με ό,τι του αρέσει. 

Επιβάλεται λοιπόν απόλυτος σεβασμός στην προσωπική γεύση και το γούστο του 

καθενός, που διαμορφώνουν τις επιλογές του και διαμορφώνονται μέσω καταγωγής, 

μόρφωσης, κουλτούρας, συναναστροφών, οικονομικής κατάστασης κ.ά. και βέβαια 

από τη διάθεση της στιγμής. 

«Κανόνες» συνδυασμού κρασιού - φαγητού 

Το ζητούμενο, συνδυάζοντας κρασί και 

φαγητό, είναι η γευστική ισορροπία, η 

δημιουργία δηλαδή ενός γευστικού συνόλου, 

στο οποίο τα δύο στοιχεία (κρασί και φαγητό) 

αλληλοσυμπληρώνονται. Οι σχετικοί 

«κανόνες» συνδυασμού κρασιού-φαγητού 
αποτελούν εμπειροτεχνικό αποτέλεσμα μακράς 

παρατήρησης και πειραματισμών, αλλά και 

επιστημονικής συμβολής και είναι πολλοί. Σε 

πολύ γενικές γραμμές, η γευστική αρμονία 

βασίζεται κυρίως στην ομοιότητα των γευστικών χαρακτήρων του εδέσματος και του 

κρασιού που το συνοδεύει (χωρίς να αποκλείεται η αντίθεση), με κύρια σημεία τα 

εξής: 

 

• Χρωματική ομοιότητα: Τα λευκά κρασιά ταιριάζουν καλύτερα με τα λευκά κρέατα 

(π.χ. πουλερικά), με τα ψάρια και τις λευκές σάλτσες. Τα ερυθρά κρασιά αντίστοιχα, 

προδιαθέτουν για κόκκινο κρέας και σκουρόχρωμες σάλτσες. 

 

• Αρωματική ομοιότητα: Οι παρόμοιες μυρωδιές φαγητού και κρασιού συνδυάζονται 

καλύτερα, π.χ. ένα λευκό κρασί με έντονο φρουτώδες άρωμα κι ένα φαγητό που στη 

συνταγή του περιέχονται αχλάδια, ροδάκινα ή μήλα, καπνιστός σολομός ή τυρί 

μετσοβόνε με ένα λευκό κρασί που έχει περάσει από βαρέλι και έχει αποκτήσει 

καπνιστά αρώματα, πιάτα με κυνήγι και πυκνές σάλτσες, με κόκκινα κρασιά, που η 

παλαίωση τα έχει προικίσει με πολύπλοκα αρώματα. 

 

• Ομοιότητα γευστικής έντασης: Τα πιάτα με γλυκές γεύσεις αναζητούν συνοδό σε 

κάποιο ελαφρύ κρασί με χαμηλή οξύτητα. Αντίθετα, αν το κρασί έχει τονισμένη 

οξύτητα θα πάει καλύτερα με ένα λεμονάτο φαγητό ή και με κάποιο αρκετά λιπαρό 
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(στην περίπτωση των γλυκών –φαγητών ή επιδόρπιων– απαιτούνται γλυκύτερα 

κρασιά). 

 

Είναι πάντως αλήθεια πως σύμφωνα με τους «κανόνες» συνδυασμού κρασιού-

φαγητού, παράλληλα με τη συμφωνία, καλό είναι να λαμβάνεται υπόψη και ο 

παράγοντας της αντίθεσης, ανάμεσα στα επικρατέστερα γευστικά χαρακτηριστικά 

του κρασιού και των εδεσμάτων, ως εξής: 

 

• Τα όξινα ή και τα αλμυρά φαγητά απαιτούν κρασιά με υψηλή οξύτητα. 

 

• Τα λιπαρά φαγητά απαιτούν κρασιά με οξύτητα ή ταννίνες.  

 

• Τα φαγητά με πρωτεΐνες απαιτούν κρασιά με ταννίνες. 

 

• Τα καυτερά φαγητά απαιτούν κρασιά με χαμηλό αλκοόλ. 

 

Εν κατακλείδι, πάντα υπάρχουν περιθώρια για νέους «κανόνες» συνδυασμού 

κρασιού-φαγητού και γενικότερα, για ταίριασμα εδεσμάτων και κρασιών, ανάλογα 

με τη φαντασία, την τόλμη και τις προτιμήσεις του καθενός. Καλό είναι όμως να 

αποφεύγονται οι γνωστές κακοτοπιές: Οι πρώτες ύλες που για ευνόητους λόγους 

ονομάζονται «wine killers» και «σκεπάζουν» κάθε κρασί ή το κάνουν γευστικά 

δυσάρεστο (π.χ. ξίδι, τουρσιά, παστά, υπερβολικά πολύ λεμόνι, σπαράγγια, ζωμοί 

κ.ά.). 
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Γηγενείς ποικιλίες αμπέλου 

 

Θησαυρός• μόνο έτσι μπορούν να χαρακτηριστούν για τους οινόφιλους όλου του 

κόσμου οι οινοποιήσιμες γηγενείς ποικιλίες αμπέλου της Ελλάδας, αφού αποτελούν 

έναν από τους βασικότερους παράγοντες για τη διαφορετικότητα και τη 

μοναδικότητα των ελληνικών κρασιών. 

 

Οι γηγενείς ποικιλίες αμπέλου της Ελλάδας είναι εκατοντάδες, καθιστούν τη χώρα 

μία από τις πλέον «πολυποικιλιακές» οινοπαραγωγικά και τον ελληνικό αμπελώνα 

έναν από τους πλουσιότερους του κόσμου. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα δεν βασίζεται 

σε 4-5 ποικιλίες αμπέλου, για την παραγωγή των κρασιών της. Αντίθετα, 

αποτελώντας κομμάτι του παλαιού οινικού κόσμου (Ευρώπη), αλλά υιοθετώντας και 

καλές πρακτικές του νέου (Αμερική, Αφρική, Ωκεανία), οι γηγενείς ποικιλίες 

αμπέλου της Ελλάδας αποτελούν ένα ακαταμάχητο οπλοστάσιο παραγωγής κρασιών 

κάθε τύπου και στυλ, για κάθε γούστο και ώρα και βέβαια, για οινόφιλους κάθε 

επιπέδου. 
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 Αγιαννιώτικο  

Σπάνια ερυθρή αιγαιοπελαγίτικη ποικιλία, η ωρίμαση της οποίας συμπίπτει 

συνήθως με τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη του... 

  

Αγιωργίτικο  

Το αγιωργίτικο είναι μια σαγηνευτική ποικιλία αμπέλου, που χαϊδεύει τις 

αισθήσεις, με κομψότητα, φρεσκάδα και ένταση... 

  

Αηδάνι  

Το αηδάνι είναι μια αιγαιοπελαγίτικη ποικιλία ενώ, κατά κάποιον τρόπο, 

μπορεί να θεωρηθεί εναλλακτική έκφραση των... 

 Αηδάνι Mαύρο  

Σκουρόχρωμος κλώνος της ποικιλίας αηδάνι, το αηδάνι μαύρο απαντάται 

πλέον σπάνια στα νησιά του Αιγαίου. Συνήθως... 

  

Αθήρι  

Το αθήρι είναι μια αρχαία λευκή ποικιλία αμπέλου του Αιγαίου πελάγους, η 

οποία χρησιμοποιείτο για αιώνες για την... 

 Αθήρι Μαύρο (Μαυράθηρο)  

Παραλλαγή της λευκής ποικιλίας αθήρι, το αθήρι μαύρο (μαυράθηρο) 

συναντάται πλέον σπάνια στους αμπελώνες της... 

 Αρακλινό  

Σπάνια και υψηλόβαθμη ερυθρή ποικιλία των νησιών του Ιονίου πελάγους, το 

αρακλινό συμμετέχει κυρίως σε ερυθρά... 
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 Ασπρορομπόλα  

Λευκή ποικιλία, που καλλιεργείται στους αμπελώνες του Ιονίου πελάγους, η 

ασπρορομπόλα, σε αντίθεση με τη συγγενική της... 

 Ασπρούδα Σαντορίνης  

Μια από τις πολλές σπάνιες ποικιλίες που συναντά κανείς στον αμπελώνα της 

Σαντορίνης, η ασπρούδα Σαντορίνης υπάρχει σε... 

 Ασπρούδες  

Αν υπήρχαν ελληνικές ποικιλίες της «Ζώνης του Λυκόφωτος», οι ασπρούδες 

θα ήταν αρχηγός τους. Στην πραγματικότητα,... 

  

Ασύρτικο  

Το ασύρτικο είναι μια σπάνια λευκή ποικιλία παγκόσμιας κλάσης και μια από 

τις σπουδαιότερες ποικιλίες που απαντώνται... 

  

Αυγουστιάτης  

Ο αυγουστιάτης ανήκει σε μια ομάδα πολύ σπάνιων ελληνικών ποικιλιών, που 

καλλιεργούνται σε μικρή έκταση, από λίγους... 

 Βαρδέα  

Η βαρδέα είναι λευκή ποικιλία των νησιών του Ιονίου πελάγους, γνωστή για 

την παραγωγή φρέσκων, δροσιστικών... 

 Βάφτρα  

Ευαίσθητη, πλην πλούσια σε ανθοκυάνες (χρώμα), η ερυθρή ποικιλία βάφτρα 

χρησιμοποιείται για να βελτιώσει χρωματικά... 
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Βερτζαμί  

Το βερτζαμί είναι μια σπάνια ερυθρή ποικιλία αμπέλου της δυτικής Ελλάδας, 

με εντυπωσιακή ένταση αρωμάτων και γεύσεων... 

  

Βηλάνα  

Στην Κρήτη μπορεί να κυριαρχούν τα κόκκινα σταφύλια, αλλά η βηλάνα είναι 

η αδιαφιλονίκητη βασίλισσα των λευκών... 

  

Βιδιανό  

Ελληνικές ποικιλίες αμπέλου όπως το βιδιανό αποτελούν «κρυμμένο 

θησαυρό» για κάθε γνώστη οινόφιλο. Πρόκειται για... 

 Βλάχικο  

Το βλάχικο είναι ποικιλία που προέρχεται από τα πλέον κρύα μέρη της 

Βόρειας Ελλάδας και αναδίδει με έντονο τρόπο τα... 

 Βοϊδομάτης  

Φυτεμένος διάσπαρτα στην Πελοπόννησο και σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα, ο 

ερυθρός βοϊδομάτης είναι πλούσιος σε χρώμα και... 

 Βολίτσα (λευκή και μαύρη)  

Δυσεύρετη ποικιλία με λευκό και ερυθρό κλώνο, η βολίτσα απαντάται μόνο 

σε αμπελώνες της Πελοποννήσου, με μεγάλο... 

 Βραδυανό  

Ο αμπελώνας της κεντρικής Ελλάδας (και η νήσος Εύβοια) είναι ο μόνος που 

μπορεί κάποιος να συναντήσει την ερυθρή... 

 Γαϊδουριά  

Ιδιαίτερα σπάνια λευκή ποικιλία, η γαϊδουριά συναντάται στα νησιά του 

Αιγαίου πελάγους και διαθέτει μαλακή, γλυκιά... 
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Γουστολίδι (βοστυλίδι)  

Το γουστολίδι (βοστυλίδι) είναι μία λευκή ποικιλία με ιδιαίτερο χαρακτήρα, 

που καλλιεργείται στα νησιά του Ιονίου... 

 Δαφνί  

Το δαφνί είναι μια σχεδόν εξαφανισμένη λευκή ποικιλία αμπέλου της Κρήτης, 

που γνωρίζει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας.... 

 Ζαλοβίτικο  

Το ζαλοβίτικο είναι μια ζωηρή ερυθρή ποικιλία, που καλλιεργείται σποραδικά 

σε αμπελώνες της κεντρικής και της Βόρειας... 

  

Ζουμιάτικο  

Σχετικά αρωματική, λευκή ποικιλία, το ζουμιάτικο καλλιεργείται σε όλη τη 

Βόρεια Ελλάδα. Συνήθως συμμετέχει σε λευκά και... 

 Θειακό  

Ανοιχτόχρωμη, όσο και δυσεύρετη ερυθρή ποικιλία, το θειακό συναντάται 

στα νησιά του Ιουνίου πελάγους και στην κεντρική... 

 Θηνιάτικο  

Το θηνιάτικο είναι ένας σπάνιος κλώνος της μαυροδάφνης, βρίσκεται 

φυτεμένος σε ελάχιστα αμπελοτόπια των νησιών του... 

 Θράψα  

Διαφορετική από το θραψαθήρι, η σπάνια θράψα καλλιεργείται στην 

Πελοπόννησο και διαθέτει ερυθρό χρώμα.  
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Θραψαθήρι  

Το θραψαθήρι είναι μια σημαντική ποικιλία της Κρήτης, η οποία 

αναδεικνύεται σε μια από τις πλέον υποσχόμενες και... 

 Κακοτρύγης  

Γνωστός και από τον κερκυραϊκό «Ανθοσμία Οίνο», που έχει αναφέρει ο 

Θουκυδίδης, ο λευκός κακοτρύγης είναι μια από... 

 Καραμπραΐμης  

Ο καραμπραΐμης είναι μια όψιμη ερυθρή ποικιλία –πιθανόν μικρασιατικής 

προέλευσης. Καλλιεργείται στο νησί της... 

 Καρναχαλάδες  

Όψιμο, ερυθρό σταφύλι, η ποικιλία καρναχαλάδες απαντάται πολύ σπάνια, σε 

κάποιους αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας και... 

 Κατσανό  

Απαλή και πλούσια σε αλκοόλ λευκή ποικιλία των νησιών του Αιγαίου 

πελάγους. Ελάχιστα κλίματα από κατσανό βρίσκονται... 

 Κερατσούδα  

Η κερατσούδα είναι μια σπάνια ερυθρωπή ποικιλία της Βόρειας Ελλάδας, που 

κινδυνεύει με εξαφάνιση. Συμμετέχει κυρίως σε... 

 Κολινδρινό  

Το ερυθρό κολινδρινό είναι πολύ σπάνια ποικιλία της Βόρειας Ελλάδας, οι 

πρώτες απόπειρες οινοποίησης της οποίας έδωσαν... 

 Κολλινιάτικο  

Πλούσια σε χρώμα ερυθρή ποικιλία, το κολλινιάτικο καλλιεργείται στην 

Πελοπόννησο και παίρνει το όνομά του από το χωριό... 

 Κοντοκλάδι  

Δυσεύρετη λευκή ποικιλία των νησιών του Ιονίου πελάγους, το κοντοκλάδι 

καλλιεργείται και στον αμπελώνα της Κεντρικής... 
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Κοτσιφάλι  

Το κοτσιφάλι είναι η ερυθρή ποικιλία-ορόσημο του ονομαστού αμπελώνα 

στην Κρήτη, η οποία καθορίζει το στυλ πολλών... 

 Κοτσιφολιάτικο  

Σχεδόν εξαφανισμένη ερυθρή ποικιλία της Κρήτης, το κοτσιφολιάτικο 

προέρχεται από διασταύρωση ανάμεσα στο κοτσιφάλι... 

 Κρασάτο  

Το κρασάτο είναι η καρδιά της Ραψάνης και του ξηρού κόκκινου κρασιού που 

παράγεται από σταφύλια των αμπελώνων του... 

 Κρητικό  

Αν και το όνομα παραπέμπει στην Κρήτη, τα νησιά των Κυκλάδων είναι αυτά 

που διαθέτουν ελάχιστα κλήματα από κρητικό,... 

  

Κυδωνίτσα  

Η κυδωνίτσα είναι η πιο γνωστή από μια ομάδα «εξαφανισμένων» και 

ασυνήθιστων ποικιλιών αμπέλου, που αναδύθηκε την... 

  

Λαγόρθι  

Το λαγόρθι είναι μια ποικιλία αμπέλου που αψηφά με τόλμη πολλές από τις 

προκαταλήψεις που έχουν κάποιοι για τα ελληνικά... 

  

Λαδικινό  

Ερυθρή ποικιλία που σε μικρή έκταση είναι φυτεμένη στην Κρήτη. Το 

λαδικινό χρησιμοποιείται σε χαρμάνια, εξαιτίας του... 
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Λημνιό  

Το λημνιό είναι μια ποικιλία αμπέλου που επιδεικνύει αναμφίβολα, το βάθος 

της πρότασης των σύγχρονων ελληνικών κρασιών... 

  

Λημνιώνα  

Η λημνιώνα, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με το λημνιό, είναι το 

ανερχόμενο αστέρι των ελληνικών ερυθρών ποικιλιών και... 

  

Λιάτικο  

Το λιάτικο είναι κορυφαία ποικιλία-πρεσβευτής ενός πολύ ξεχωριστού και 

συχνά παρεξηγημένου στυλ, ενώ παράλληλα, έχει... 

  

Μαλαγουζιά  

Η μαλαγουζιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ποικιλία-πεμπτουσία της 

αναγέννησης που έχουν σημειώσει τα σύγχρονα... 

 Μαλουκάτο  

Το μαλουκάτο είναι μια ανθεκτική λευκή ποικιλία, ελάχιστες φυτεύσεις της 

οποίας μπορεί κάποιος να συναντήσει σε νησιά... 
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Μανδηλαριά  

Αμοργιανό, παριανό, βάφτρα, μαύρη κουντούρα, μαντηλάρι... είναι λίγα μόνο 

από τα ονόματα της όψιμης ερυθρής ποικιλίας... 

 Μανδηλαριά Άσπρη (Κουντούρα Άσπρη)  

Αν και το όνομα παραπέμπει σε λευκό κλώνο της μανδηλαριάς, πιθανότερη 

είναι η συγγένειά της με την ποικιλία σαββατιανό.... 

  

Μαύρη Κορινθιακή  

Η ιστορική αξία της μαύρης κορινθιακής είναι τόσο μεγάλη, όσο και η 

εμπορική, αφού είναι η βασική ποικιλία που βρίσκεται... 

 Μαύρο καλαβρυτινό  

Ερυθρή ποικιλία της Πελοποννήσου, με φρουτώδες άρωμα και δροσιστική 

γεύση. Το μαύρο καλαβρυτινό οινοποιείται μόνο του... 

  

Μαύρο Μεσενικόλα  

Λίγες ποικιλίες έχουν το προνόμιο της αποκλειστικής καλλιέργειάς τους σε 

μία μόνο περιοχή, ακόμα δε λιγότερες παίρνουν... 

  

Μαυροδάφνη  

Όταν πριν από 150 περίπου χρόνια ο Γερμανός Γουστάβος Κλάους (Gustav 

Clauss) εγκαταστάθηκε έξω από την Πάτρα και οινοποίησε την... 
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Μαυροτράγανο  

Μέχρι πριν από ελάχιστα χρόνια η ερυθρή ποικιλία με τις μαύρες και 

τραγανές ρώγες –χαρακτηριστικά από τα οποία... 

 Μαυρούδι  

Η ονομασία της ποικιλίας μαυρούδι προέρχεται από το σκούρο (μαύρο) 

χρώμα της φλούδας των ρωγών της, γι’ αυτό και το... 

 Μαυρούδια  

Ο όρος μαυρούδια προσδιορίζει οικογένεια ερυθρών σταφυλιών, που 

απαντάται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως υποδηλώνει και... 

  

Μονεμβασιά  

Η μονεμβασιά είναι μια ποικιλία γεμάτη ιδιαιτερότητες, όχι μόνο επειδή 

καλλιεργείται κυρίως σε τόπο διαφορετικό από... 

  

Μοσχάτο Αλεξανδρείας  

Με πιθανή περιοχή καταγωγής του τη Βόρεια Αφρική, το μοσχάτο 

Αλεξανδρείας φυτεύτηκε στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου... 

  

Μοσχάτο Αμβούργου  

Μοναδικό ανάμεσα στα διάφορα είδη του μοσχάτου, το μοσχάτο Αμβούργου 

ξεχωρίζει από τις ερυθρωπές ρώγες του. Είναι μία... 
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Μοσχάτο άσπρο  

Είναι γνωστή η αγάπη του άσπρου μοσχάτου για τον ήλιο. Αυτός ζεσταίνει τις 

μικρές ρώγες, δίνει στην παχιά φλούδα του... 

 Μοσχάτο Σπίνας  

Η αρωματική ποικιλία μοσχάτο Σπίνας καλλιεργείται σε ορεινούς αμπελώνες 

της Κρήτης. Πιο λεπτόφλουδο από το μοσχάτο... 

 Μοσχάτο τράνι  

Ιταλικός κλώνος του λευκού λεπτόρωγου μοσχάτου, το μοσχάτο 

τράνι συμμετέχει σε λευκά ξηρά και γλυκά κρασιά των... 

 Μοσχόμαυρο  

Τα δύο συνθετικά της λέξης –μόσχος και μαύρο– βάζουν κατευθείαν στο 

ρυθμό της σπάνιας αυτής ποικιλίας τον... 

  

Μοσχοφίλερο  

Αν κάποιος ψάχνει μια λευκή ελληνική ποικιλία που να υπόσχεται να 

δροσίσει και να φρεσκάρει, προσφέροντας ταυτόχρονα... 

 Μούχταρο  

Πιθανότατα η πρώτη ύλη για το Βίβλινο Οίνο της αρχαιότητας, το σπάνιο 

μούχταρο καλλιεργείται στην κεντρική Ελλάδα,... 

  

Μπατίκι  

Χαμηλή σε οξύτητα λευκή ποικιλία της κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας, 

το μπατίκι παλαιότερα έδινε σταφύλια για... 
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 Μπεγλέρι  

Το μπεγλέρι είναι λευκό σταφύλι, που απαντάται σπάνια, στα νησιά του 

Αιγαίου. Δίνει κρασιά ελαφριά, δροσιστικά και με... 

 Μπεκιάρι (Μπεκάρι)  

Ερυθρό σταφύλι της Βόρειας Ελλάδας, το μπεκιάρι (μπεκάρι) έχει λεπτή 

φλούδα, που το καθιστά κατάλληλο για την παραγωγή... 

 Μπογιαλαμάδες  

Σπάνια αρωματική ερυθρή ποικιλία, η μπογιαλαμάδες έχει πλούσιο χρώμα και 

συναντάται διάσπαρτα φυτεμένη σε κάποιους... 

  

Νεγκόσκα  

Ποικιλία του βορειοελλαδικού χώρου, η νεγκόσκα –ή ποπόλκα Ναούσης, 

όπως είναι επίσης γνωστή– αποτελεί άλλη μια... 

  

Ντεμπίνα  

Το νέο οινικό πρόσωπο της Ελλάδας έχει οδηγήσει στην αλλαγή του προφίλ 

πολλών γηγενών ποικιλιών. Μια από αυτές –και... 

  

Ξινόμαυρο  

Το όνομα του –ξινόμαυρο– προέρχεται από το ξινό και το μαύρο, αν και στην 

πράξη, οι φλούδες των ρωγών του δεν είναι... 

 Παμίδι  

Σχετικά διαδεδομένο στη Βόρεια Ελλάδα, το παμίδι διαθέτει ρώγες με 

ροδόχρωμη φλούδα. Συμμετέχει έτσι σε ερυθρά... 
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 Παύλος  

Σπάνια λευκή ποικιλία, η Παύλος, που συναντάται στα νησιά του Ιονίου 

πελάγους. Συμμετέχει μαζί με άλλες ποικιλίες σε... 

 Πετροκόριθο  

Το ερυθρό πετροκόριθο είναι όψιμο σταφύλι, που δίνει πληθωρικά ερυθρά 

κρασιά στην Πελοπόννησο, αλλά κυρίως στα νησιά... 

 Πετρουλιανός  

Λευκή ποικιλία της Πελοποννήσου, ο πετρουλιανός δίνει ξηρά κρασιά. Λόγω 

της χαμηλής του οξύτητας χρησιμοποιείται και... 

  

Πλυτό  

Ο πλούτος των γηγενών ποικιλιών της Ελλάδας είναι ανεξάντλητος, παρότι 

πολλές από αυτές τις ποικιλίες κινδυνεύουν ή... 

 Πρικνάδι (πρεκνιάρικο)  

Το λευκό πρικνάδι (πρεκνιάρικο) παίρνει το όνομά του από τα στίγματα 

(πρέκνες) που έχει στη φλούδα του. Φυτεμένο στη... 

 Ρητινό  

Ταννική, ερυθρή ποικιλία, το ρητινό βρίσκεται σε κάποιους αμπελώνες της 

κεντρικής Ελλάδας, αλλά και των νησιών του... 

  

Ροδίτης  

Το γεγονός ότι ο ροδίτης είναι η πλέον πολυφυτεμένη λευκή ποικιλία και 

παράλληλα η βάση για εκατοντάδες «απλά»... 

 Ροκανιάρης  

Ο λευκός ροκανιάρης παίρνει το όνομά του από το «ροκάνισμα» της τραγανής 

ρώγας του. Πελοποννησιακή... 
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Ρομπόλα  

Η ονομαστική ομοιότητα, καθώς και η καλλιέργειά της στα νησιά του Ιονίου 

(κοντά στην Ιταλία), έκανε κάποιους ναι... 

  

Ρωμέικο  

Ερυθρή ποικιλία της Κρήτης, το ρωμέικο χαρακτηρίζεται από υψηλό αλκοόλ, 

χαμηλή οξύτητα και λίγες χρωστικές. Από αυτό... 

  

Σαββατιανό  

Η ιστορική λευκή ποικιλία σαββατιανό συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον 

πολυφυτεμένες του ελληνικού αμπελώνα. Μόνο του... 

 Σέφκα  

Αν και ανήκει στην οικογένεια των μαυρουδιών, η ερυθρή σέφκα δεν διαθέτει 

ιδιαίτερα σκούρο χρώμα. Συμμετέχει σε... 

 Σκιαδόπουλο  

Ιδιαίτερα παραγωγικό σταφύλι, το λευκό σκιαδόπουλο κατέχει –ποσοτικά–

σημαντική θέση στον αμπελώνα των Ιόνιων... 

 Σκυλοπνίχτης  

Ερυθρωπή ποικιλία των νησιών του Ιονίου πελάγους. Η χοντρή ρώγα και η 

φλούδα του σκυλοπνίχτη λέγεται ότι πνίγει τα... 

 Σταυρωτό  

Άλλη μια σπάνια, γηγενής ποικιλία, το σταυρωτό, χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή ερυθρών ξηρών κρασιών. Όπως και στην... 
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 Συκιώτης  

Χοντρόφλουδο ερυθρό σταφύλι, φυτεμένο σε αμπελώνες της κεντρικής 

Ελλάδας. Συνήθως συμμετέχει σε χαρμάνια, αν και... 

 Τσαούσι  

Παραγωγική λευκή ποικιλία, που συναντάται στα νησιά του Ιονίου πελάγους 

και σπανιότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Το τσαούσι... 

 Φιλέρι  

Συγγενικό γενετικά, αλλά και ασθενέστερο αρωματικά με το μοσχοφίλερο, το 

ερυθρό φιλέρι καλλιεργείται στην κεντρική... 

  

Φωκιανό  

Φυτεμένο στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά κυρίως στα νησιά του Αιγαίου 

πελάγους, το ερυθρό φωκιανό δίνει κόκκινα ξηρά, αλλά... 

 Χιώτικο Κρασερό  

Σταφύλι που καλλιεργείται σε νησιά του Αιγαίου, το χιώτικο κρασερό λέγεται 

ότι έδινε τον περίφημο Αριούσιο οίνο της... 

 Χονδρόμαυρο  

Το χονδρόμαυρο είναι μια ερυθρή ποικιλία, που καλλιεργείται σπάνια, 

συνήθως σε αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας και της... 
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Διεθνείς ποικιλίες αμπέλου 

 

Οι διεθνείς ποικιλίες αμπέλου έχουν φυτευτεί στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 

1970. Έχουν δώσει και συνεχίζουν να δίνουν εξαιρετικά κρασιά, είτε κάθε μία μόνη 

της (μονοποικιλιακά), είτε σε συνδυασμό με γηγενείς ελληνικές ή και άλλες ξένες 

ποικιλίες αμπέλου. Έπειτα δε από εμπειρίες χρόνων, συγκεκριμένες διεθνείς 

ποικιλίες αμπέλου συντροφεύουν αποτελεσματικά γηγενείς ελληνικές, δίνοντας 

επιτυχημένα και καθιερωμένα χαρμάνια. Ασύρτικο-σοβινιόν μπλαν αγιωργίτικο-

καμπερνέ σοβινιόν, ξινόμαυρο-μερλό, είναι μερικά χαρακτηριστικά εξ αυτών και 

επιλέγονται από πλήθος ελλήνων οινοποιών. 

 

Τόσο το κλίμα και τα εδάφη, όσο και οι ενθουσιώδεις έλληνες οινοπαραγωγοί και οι 

τεχνικές τους, προσφέρουν εντελώς ιδιαίτερο χαρακτήρα στις ευπροσάρμοστες 

διεθνείς ποικιλίες αμπέλου. Έτσι, οι πλέον καθιερωμένες διεθνείς ποικιλίες –

σαρντονέ, σοβινιόν μπλαν, καμπερνέ σοβινιόν, μερλό και σιρά– όσο και κάποιες 

άλλες –π.χ. βιονιέ, γκεβιρτζτραμίνερ, γκρενάς ρουζ– παίρνουν στην Ελλάδα μια 

σαφώς μεσογειακή φυσιογνωμία και λάμψη από τον ελληνικό ήλιο. 
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  Αρίνθο  

Πορτογαλικής προέλευσης λευκό σταφύλι, το αρίνθο συναντάται σπανιότατα σε 

λευκά χαρμάνια της Πελοποννήσου.  

   

Βιονιέ  

Το βιονιέ είναι μια από τις πιο σπάνιες και εξωτικές ποικιλίες του πλανήτη, αφού 

υπάρχουν μόνο μερικές εκατοντάδες... 

   

Γκεβιρτζτραμίνερ  

Το γκεβιρζτραμίνερ είναι ένα σταφύλι που διαθέτει έναν από τους πιο ιδιαίτερους και 

εξωτικούς χαρακτήρες στον κόσμο,... 

  Γκρενάς μπλαν  

Φυτεμένη κυρίως σε αμπελώνες της κεντρικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, η 

λευκή ποικιλία γκρενάς μπλαν συνεισφέρει με... 

   

Γκρενάς ρουζ  

Το γκρενάς ρουζ είναι γνωστό για τα απαλά και εύκολα στην κατανάλωση κρασιά, 

που είναι εύκολο να γοητεύσουν μέσα από την... 

  Καμπερνέ σοβινιόν  

Το καμπερνέ σοβινιόν είναι για πολλούς οινογνώστες και καταναλωτές ο βασιλιάς 

των ερυθρών ποικιλιών. Έχει ήδη... 

   

http://www.newwinesofgreece.com/el/lista_me_die8neis_poikilies_ampelou/el_arin8o.html
http://www.newwinesofgreece.com/el/lista_me_die8neis_poikilies_ampelou/en_bionie.html
http://www.newwinesofgreece.com/el/lista_me_die8neis_poikilies_ampelou/el_gkebirtztraminer.html
http://www.newwinesofgreece.com/el/lista_me_die8neis_poikilies_ampelou/en_gkrenas_mplan.html
http://www.newwinesofgreece.com/el/lista_me_die8neis_poikilies_ampelou/en_gkrenas_rouz.html
http://www.newwinesofgreece.com/el/lista_me_die8neis_poikilies_ampelou/en_kamperne_sobinion.html
http://www.newwinesofgreece.com/el/lista_me_die8neis_poikilies_ampelou/en_bionie.html
http://www.newwinesofgreece.com/el/lista_me_die8neis_poikilies_ampelou/el_gkebirtztraminer.html
http://www.newwinesofgreece.com/el/lista_me_die8neis_poikilies_ampelou/en_gkrenas_rouz.html
http://www.newwinesofgreece.com/el/lista_me_die8neis_poikilies_ampelou/el_kamperne_fran.html


http://www.newwinesofgreece.com 

Καμπερνέ φραν  

Φυτεμένο –σε μικρή όμως έκταση– σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα, το 

φημισμένο, ερυθρό σταφύλι του καμπερνέ... 

   

Καρινιάν  

Το καρινιάν είναι μια παραγωγική ερυθρή ποικιλία, που καλλιεργείται σε όλη σχεδόν 

την Ελλάδα. Σε αντίθεση με την... 

  Μακαμπέο  

Νεοφερμένο στους ελληνικούς αμπελώνες, το λευκό μακαμπέο έχει αρχίσει να 

καλλιεργείται στην κεντρική Ελλάδα και στην... 

  Μαλβάζια ντι Κάντια  

Πιο όξινη και πιο αρωματική από τη λευκή μαλβάζια, η μαλβάζια ντι Κάντια δίνει 

ξηρά, αλλά και γλυκά κρασιά, στην... 

   

Μερλό  

Μια από τις πλέον φημισμένες και ταξιδεμένες ποικιλίες του κόσμου, το μερλό, δεν 

θα μπορούσε να μη βρει το δρόμο του και... 

  Μοντεπουλτσιάνο  

Πληθωρική ερυθρή ποικιλία της κεντρικής Ιταλίας, το μοντεπουλτσιάνο απαντάται 

ελάχιστα σε αμπελώνες της Βόρειας... 

   

Μουρβέντρ  

Ποικιλία γεμάτη δύναμη και πλούτο, η ερυθρή μουρβέντρ είναι φυτεμένη σε 

ελάχιστους αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας, της... 
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  Μπαρμπέρα  

Ερυθρή ποικιλία, η μπαρμπέρα, από το ιταλικό Πιεμόντε, έχει αρχίσει να 

καλλιεργείται πειραματικά σε αμπελώνες της... 

  Νεγκροαμάρο  

Ερυθρή, εύσωμη ποικιλία της νότιας Ιταλίας, το νεγκροαμάρο έχει φυτευτεί 

πειραματικά σε αμπελώνες της Βόρειας... 

  Νεμπιόλο  

Ελάχιστα, αλλά αξιόλογα δείγματα από την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα 

αποκαλύπτουν τις απεριόριστες δυνατότητες της... 

   

Πινό νουάρ  

Εκμεταλλευόμενη τα πλέον κρύα σημεία του βορειοελλαδικού και του 

πελοποννησιακού αμπελώνα, η κορυφαία ερυθρή ποικιλία... 

   

Ρεφόσκο  

Ερυθρή ποικιλία ιταλικής προέλευσης, το ρεφόσκο καλλιεργείται κυρίως στην 

Πελοπόννησο, αλλά και στην Κεντρική και... 

   

Ρίσλινγκ  

Οι αμπελώνες της ορεινής Πελοποννήσου και της Βόρειας Ελλάδας δίνουν την 

ελληνική εκδοχή της λευκής ποικιλίας... 
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Σαρντονέ  

Δίχως αμφιβολία, ένας από τους άρχοντες των λευκών ποικιλιών, το σαρντονέ, δεν θα 

μπορούσε παρά να ντυθεί και στα... 

  Σεμιγιόν  

Συμμετέχοντας συνήθως σε βορειοελλαδίτικα λευκά ξηρά χαρμάνια, το σεμιγιόν 

χαρίζει απλόχερα τον πλούτο και το μελένιο... 

   

Σενσό  

Μια από τις παλαιότερες ξένες ποικιλίες που καλλιεργήθηκε στην Ελλάδα, το ερυθρό 

σενσό είναι συστατικό ερυθρών... 

  Σιλβάνερ  

H λευκή ποικιλία σιλβάνερ συναντάται σπάνια σε ξηρά κρασιά της Κρήτης και της 

Βόρειας Ελλάδας.  

   

Σιρά  

Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το σιρά έκανε τα πρώτα του βήματα στον 

ελληνικό αμπελώνα, κανένας δεν φανταζόταν... 

   

Σοβινιόν μπλαν  

Ίσως κάποιος να πίστευε ότι η κοσμογυρισμένη λευκή ποικιλία σοβινιόν μπλαν θα 

έβρισκε το κλίμα της Ελλάδας πολύ ζεστό... 

  Τανάτ  

Οι πρώτες προσπάθειες που γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα έχουν αποκαλύψει τα 

πλούσια σε χρώμα, σώμα και δύναμη προσόντα του... 
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  Τεμπρανίγιο  

Η ισπανική ερυθρή ποικιλία τεμπρανίγιο απαντάται σπάνια σε αμπελώνες της 

Βόρειας Ελλάδας, της Πελοποννήσου και νησιών... 

   

Τρεμπιάνο (ούνι μπλαν)  

Σε μικρές σχετικά ποσότητες, η ιταλική, λευκή ποικιλία τρεμπιάνο (ούνι μπλαν) 

καλλιεργείται σε όλη την Ελλάδα,. 
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Κρασί και Ομογένεια 

Εάν η μουσική έχει την ιδιότητα να σε ταξιδεύει συναισθηματικά μέσα στο χρόνο, η 

γεύση είναι εκείνη που μπορεί να σου δημιουργήσει την αίσθηση πως ταξιδεύεις και 

σωματικά στο παρελθόν. Η εμπειρία είναι πάντοτε αναπάντεχη και διαρκεί ελάχιστα 

δευτερόλεπτα. Δαγκώνεις, για παράδειγμα, ένα φρούτο και μέσα σε κλάσματα 

δευτερολέπτου ξαναζείς μια συγκεκριμένη στιγμή της παιδικής σου ηλικίας. 

Πρόκειται για μια σπάνια, φευγαλέα, όσο και απόλυτα συγκλονιστική αίσθηση. Σε 

ένα επίπεδο πιο καθημερινό, οι οικίες γεύσεις, με τις οποίες ενδεχομένως 

μεγαλώσαμε, είναι κάτι που μας καθησυχάζει. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος που 

πολλοί Έλληνες της διασποράς συνεχίζουν να προτιμούν ελληνικά προϊόντα και να 

μαγειρεύουν ελληνικές συνταγές στα σπίτια τους ακόμα κι όταν βρίσκονται πολλά 

χρόνια στο εξωτερικό. Είναι ένα κομμάτι της μακρινής πατρίδας, που μένει για πάντα 

κοντά τους. Ένα από αυτά είναι και το ελληνικό κρασί με το οποίο η ομογένεια είχε 

πάντοτε πολύ στενές σχέσεις, αφού το επώνυμο ελληνικό κρασί είναι ο καλύτερος 

εκπρόσωπος της Ελλάδας επάνω σε κάθε γιορτινό τραπέζι. Κρασί και ομογένεια 

παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένα. 

 

Υπάρχει, όμως, μια τάση να μένει κανείς σε αυτά που ήξερε. Χιλιάδες είναι οι 

έλληνες μετανάστες που κρατούν στη μνήμη τους με ζεστασιά, γεύσεις και εμπορικά 

σήματα κρασιών που έχουν πάψει προ πολλού να είναι σημεία αναφοράς. Η Ελλάδα, 

τα τελευταία 30 χρόνια, έχει παρακολουθήσει με κομμένη την ανάσα την πρόοδο του 

ελληνικού κρασιού, σε όλα τα επίπεδα: σε εκείνο της ποιότητας, της προσφοράς και 

της συσκευασίας. Τώρα, όλες οι οικογένειες Ελλήνων του εξωτερικού έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν ελληνικά κρασιά στους ξένους φίλους τους, με ιδιαίτερη 

υπερηφάνεια, συγκρίνοντάς τα ακόμα και με τα καλύτερα κρασιά της δεύτερης 

πατρίδας τους ―όταν αυτή τυγχάνει να είναι και οινοπαραγωγός χώρα. Η επίσημη 

διαδικτυακή πύλη www.NewWinesofGreece.com έχει σαν στόχο να καταρτίσει και 

να ενημερώσει όλους τους ομογενείς για το ελληνικό κρασί και για ό,τι συμβαίνει στο 

χώρο της ελληνικής οινοποιίας. Η σχέση κρασιού και ομογένειας μπορεί να 

ανανεωθεί μέσα από τις σελίδες του. Οι περιοχές που παράγουν κρασί, οι 

παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου, οι παραγωγοί μας και τα κρασιά τους, όλα 

παρουσιάζονται αναλυτικά στις πολλές εκατοντάδες άρθρα της πύλης, μαζί με πολλές 

άλλες πληροφορίες, όπως εκείνες που αφορούν τον οινοτουρισμό ή την αρμονία στη 

γεύση.   
 

Τα σύγχρονα και επώνυμα ελληνικά κρασιά, τα «Νew Wines of Greece», είναι 

προϊόντα που αξίζει να ανακαλύψετε. Σεβόμενοι το παρελθόν και τις παραδόσεις της 

χώρας, οι έλληνες οινοποιοί έχουν κατορθώσει να εισαγάγουν νέες καλλιεργητικές 

και οινοποιητικές τεχνικές, για να δώσουν στο ελληνικό κρασί μια απόλυτα σύγχρονη 

χροιά, που το καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό. Οι γηγενείς ποικιλίες 

αμπέλου, όπως αυτές εκφράζονται στα διάφορα αμπελοτόπια της πατρίδας, είναι η 

αιχμή του δόρατος της νέας επικοινωνιακής στρατηγικής του ελληνικού κρασιού. 

Από αυτές, τέσσερις είναι εκείνες που, ιστορικά, είναι απόλυτα ταυτισμένες με 

συγκεκριμένες περιοχές και έχουν ήδη αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα, για τα 

ξεχωριστά και μοναδικά γευστικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν στα κρασιά που 

προκύπτουν από αυτές. Οι τέσσερις αυτές «τοποποικιλίες» (ασύρτικο στη Σαντορίνη, 

μοσχοφίλερο στη Μαντίνεια, αγιωργίτικο στη Νεμέα και ξινόμαυρο στη Νάουσα και 

στο Αμύνταιο), πλαισιώνονται από πολλές άλλες «ανερχόμενες», που σε λίγο θα είναι 
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εξίσου γνωστές και περιζήτητες. Σ’ αυτές πρέπει να προσθέσουμε τον τεράστιο 

γευστικό πλούτο των γλυκών κρασιών της Ελλάδας, με παγκόσμια φήμη, αλλά και 

πάμπολλα άλλα κρασιά, που τα τελευταία χρόνια έχουν αποσπάσει βραβεία και 

διακρίσεις από εξειδικευμένα έντυπα και έγκυρους διεθνείς διαγωνισμούς. Έτσι, 

ελληνικό κρασί και ομογένεια δικαιώνονται! Άλλωστε, ο κόσμος του κρασιού είναι 

μαγικός και ο πλούτος του ελληνικού αμπελώνα ιδιαίτερα μεγάλος. Οι προσπάθειες 

των οινοπαραγωγών να δημιουργήσουν προϊόντα υψηλής ποιότητας γεμίζουν με 

υπερηφάνεια τις καρδιές όλων των Ελλήνων, όπου κι αν βρίσκονται. Ανακαλύψτε τα 

και προτείνετέ τα στους ξένους φίλους σας. Θα σας βγάλουν «ασπροπρόσωπους»! 

Επιδόρπια κρασιά 

 

Διαθέτοντας υψηλή ποιότητα, ιδιαίτερο χαρακτήρα και αυτούσια αίσθηση του terroir, 

τα σύγχρονα κρασιά της Ελλάδας καταφέρνουν να κερδίσουν ακόμα και τον πλέον 

απαιτητικό οινόφιλο. Τα χαρίσματα αυτά ενισχύονται ακόμη περισσότερο στην 

περίπτωση που μιλάμε για τα ελληνικά επιδόρπια κρασιά, τα οποία έχουν σύμμαχο 

το λαμπερό ελληνικό ήλιο, για να συμπυκνώνει τα αρώματα και τη γεύση τους. Εδώ 

έρχεται να προστεθεί η παράδοση και η μακραίωνη πείρα των βετεράνων, αλλά και 

των νεότερων ελλήνων οινοπαραγωγών, που κατέχουν όσο κανείς τα μυστικά των 

ιδιαίτερων τρόπων οινοποίησης των γλυκών επιδόρπιων κρασιών της Ελλάδας. Οι 

μοναδικές δε γηγενείς ποικιλίες της χώρας, που σχεδόν αποκλειστικά 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους, συμπληρώνουν τα κομμάτια ενός… 

γλυκύτατου παζλ. 

 

Τα σύγχρονα επιδόρπια κρασιά της Ελλάδας θέτουν εαυτόν στις κορυφαίες θέσεις 

της ιεραρχίας παγκοσμίως και πολλές φορές δικαιολογούν επάξια το χαρακτηρισμό 

«παγκόσμιας κλάσης», που συχνά τους αποδίδεται. Από την άλλη μεριά, τα ελληνικά 

επιδόρπια κρασιά είναι πολυποίκιλα και διαφορετικά, σε αντίθεση με αυτά άλλων 

οινοπαραγωγών χωρών, που παράγουν συνήθως ένα-δύο στυλ αξιόλογων 

επιδόρπιων κρασιών. Η Ελλάδα έχει να επιδείξει χρώματα που ξεκινούν από το 

χρυσοκίτρινο και φθάνουν μέχρι το βαθύ πορφυρό, αρώματα που αποκαλύπτουν την 

καθαρότητα ενός φρεσκοκομμένου φρούτου, αλλά και τον αποξηραμένο, «rancio» 

χαρακτήρα της βαθιάς παλαίωσης. Έχει να επιδείξει γεύσεις που εκτείνονται από την 

απαστράπτουσα ζωντάνια, έως το βελούδινο χαρακτήρα, χάρισμα που μόνο ο χρόνος 

μπορεί να προσδώσει. 

 

Έτσι, κάθε φίλος του κρασιού, από αρχάριος έως ειδήμονας, είναι σίγουρο ότι στην 

ασύγκριτη γκάμα των επιδόρπιων κρασιών της Ελλάδας θα βρει όποιο στυλ και 

τύπο τον εκφράζει και μάλιστα σε πολύ καλή σχέση ποιότητας/τιμής, για την οποία 
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φημίζονται τα ελληνικά επιδόρπια κρασιά. Στους δε ανήσυχους λάτρεις των 

συνδυασμών του κρασιού με άλλες γεύσεις ανοίγεται ένα τεράστιο πεδίο για 

πρωτότυπες αρμονίες, είτε αυτές αφορούν ένα εξωτικό πιάτο, είτε ένα σύνθετο 

επιδόρπιο ή ακόμα και ένα μπαχαρένιο πούρο. 

Σάμος 

 

Η Σάμος κατάφερε τον τελευταίο αιώνα να κάνει τα λευκά γλυκά κρασιά της 

ξακουστά και καταξιωμένα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ο μικρόρωγος 

κλώνος της ποικιλίας μοσχάτο άσπρο βρήκε σε κάθε γωνιά του νησιού –και ιδιαίτερα 

στις στενές πεζούλες, που είναι σκαρφαλωμένες στο ορεινό βόρειο μέρος του– ένα 

τέλειο οικοσύστημα για να επιτύχει σπουδαίες επιδόσεις, που όντως υφίστανται, 

μέσω των γλυκών κρασιών ΠΟΠ Σάμος. 

 

Οι 3.000 περίπου παραγωγοί του νησιού είναι μέλη της Ένωσης Οινοποιητικών 

Συνεταιρισμών Σάμου, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πολυπληθή 

γκάμα των επιδόρπιων κρασιών του νησιού: ελαφριά και φρουτώδη κρασιά 

δεξαμενής, μελένια και συμπυκνωμένα λιαστά κρασιά, μπαχαρένια, βαρελάτα και 

σπάνια παλαιωμένα, όλα με την ένδειξη «Σάμος», καλύπτουν κάθε απαίτηση, κάθε 

κατηγορία τιμής, πάντα με εκπληκτική σχέση με την ποιότητα, καθώς και αμέτρητο 

αριθμό γευστικών συνδυασμών με πλήθος επιδορπίων. 

 

Ωστόσο, πάνω από την ανεξάντλητη παλέτα αρωμάτων και γεύσεων που μας 

χαρίζουν τα διακεκριμένα γλυκά κρασιά από τη Σάμο, βρίσκεται το ανεξίτηλο 

αποτύπωμα ενός μοναδικού terroir, που προδίδεται από τη σχεδόν κρεμώδη γεύση και 

το μοσχάτο άρωμα του σταφυλιού, που κάνει αισθητή την παρουσία του, ακόμα και 

κάτω από τα αρώματα καφέ, μπαχαρικών και ξύλου της παλαίωσης. 

 

Η Σάμος αποτελεί έναν ξεχωριστό τόπο για την παραγωγή γλυκών κρασιών. Δεν 

είναι μόνο ο εκπληκτικής αισθητικής αμπελώνας της, που αποτελεί ένα πραγματικό 

ντοκουμέντο της παγκόσμιας οινικής κληρονομιάς, ούτε οι αμέτρητες διακρίσεις που 

λαμβάνουν τα κρασιά της σε κάθε οινικό διαγωνισμό του κόσμου που συμμετέχουν. 

Είναι πάνω από όλα, η ικανότητα των κρασιών αυτών να συνεπαίρνουν τις αισθήσεις, 

προσφέροντας ένα μοναδικό οινικό οδοιπορικό, γεμάτο εξωτισμό και εκπλήξεις! 
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

H Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου (ΕΟΣΣ) ιδρύθηκε το 1934, με τη 

συμμετοχή 25 τοπικών συνεταιρισμών, που αντιπροσωπεύουν όλους τους 

καλλιεργητές αμπέλου του νησιού.  

Με χαρακτήρα συνδικαλιστικής οργάνωσης, στάθηκε από την αρχή ουσιαστικός 

αρωγός προς τους αγρότες, για την προστασία των δικαιωμάτων τους απέναντι στους 

εμπόρους. 

Από την ίδρυσή της, έως και σήμερα, η ΕΟΣΣ συλλέγει το σταφύλι και παράγει το 

κρασί, στα δύο οινοποιεία της στο Μαλαγάρι και στο Καρλόβασι. Στη συνέχεια το 

διαθέτει, χύμα ή εμφιαλωμένο, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.  

Οι εξαγωγές είναι πολύ σημαντικές και καλύπτουν το 80% της ετήσιας παραγωγής, 

που είναι περίπου 7.000 τόνοι κρασί. H Γαλλία από μόνη της εισάγει το 60% της 

παραγωγής του νησιού, ενώ άλλες χώρες που εισάγουν σημαντικές ποσότητες 

σαμιακών οίνων είναι η Αγγλία, η Αυστραλία ,η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η 

Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία, η 

Σιγκαπούρη, η Σουηδία, η Φινλανδία, οι Σκανδιναβικές χώρες και, προσφάτως, χώρες 

της Άπω Aνατολής.  

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Με μοναδικό, για την Ελλάδα, τρόπο, η Ένωση Ονοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου 

υποστηρίζει το εισόδημα των αμπελοκαλλιεργητών και προβάλει, μέσω του κρασιού, 

τη Σάμο σε όλη την υφήλιο. Όλες οι προσπάθειές της ξεκινούν από το σταφύλι των 

αμπελοκαλλιεργητών της και καταλήγουν πάλι σε αυτούς. 

Στόχος της ΕΟΣΣ είναι η ταύτιση του ονόματός της με προϊόντα και υπηρεσίες 

υψηλής και σταθερής ποιότητας. Βασική της επιδίωξη είναι η ισχυροποίηση της 

θέσης της, μέσω της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων της, της αύξησης του 

μεριδίου της στην παγκόσμια αγορά οίνου και της συνεχούς επέκτασης σε 

περισσότερες αγορές. Έτσι, θα επιτευχθεί η συνέχιση της ανοδικής πορείας και η 

αύξηση των πωλήσεων, με απώτερο σκοπό την επίτευξη καλύτερης και συνεχώς 

αυξανόμενης τιμής για το σταφύλι των αμπελοκαλλιεργητών-μελών της. 

ΜΕΛΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μέλη της Ένωσης Ονοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου είναι, υποχρεωτικά, όλοι οι 

υφιστάμενοι Οινοποιητικοί Συνεταιρισμοί του νομού Σάμου, που ιδρύθηκαν ή θα 

ιδρυθούν, βάσει του Α.Ν. 6085/1934. Οι παραγωγοί που ανήκουν στους 

Οινοποιητικούς Συνεταιρισμούς είναι στο σύνολό τους 2.847, εκ των οποίων οι 40 

ασχολούνται με τη βιολογική καλλιέργεια. 

Κάθε Οινοποιητικός Συνεταιρισμός αντιπροσωπεύεται στην Ένωση με ένα έως πέντε 

μέλη εκλεγμένων αντιπροσώπων. Ο αριθμός τους καθορίζεται ανάλογα με την 

παραγωγή σταφυλών που παραδίδουν τα φυσικά μέλη του Οινοποιητικού 
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Συνεταιρισμού στην Ένωση κατά την τελευταία τριετία. Παραγωγή μέχρι 100.000 

κιλά αντιστοιχεί σε έναν αντιπρόσωπο, παραγωγή από 100.001 μέχρι 200.000 κιλά σε 

δύο αντιπροσώπους κ.ο.κ. και μέχρι πέντε αντιπροσώπους. 

Οι αντιπρόσωποι εκπροσωπούν τον Συνεταιρισμό σε όλες τις σχέσεις του με την 

Ένωση, μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του 

Διοικητικού Συμβουλίου του εκπροσωπούμενου Συνεταιρισμού. Στη Γενική 

Συνέλευση, έτσι, μετέχουν δια των αντιπροσώπων τους όλα τα μέλη της Ένωσης. Με 

τη συμμετοχή των αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση εκλέγονται οι διοικητικοί 

σύμβουλοι (Δ.Σ.), που με τη σειρά τους εκλέγουν τον πρόεδρο της ΕΟΣΣ Οι 

διοικητικοί σύμβουλοι αναφέρονται, μία ή δύο φορές το χρόνο, στη γενική 

συνέλευση, που είναι το ανώτατο Όργανο της Ένωσης. 

Πρόεδρος: Ιωάννης Βογιατζής  

Γενικός Διευθυντής και Προϊστάμενος Oινολογικού: Mανώλης Τσακαλάκης 

Διευθυντής Πωλήσεων: Γιάννης Παρασύρης 

Η ΕΟΣΣ απασχολεί 80 άτομα. 

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ 

Oι αμπελώνες της Σάμου είναι μοναδικοί στον κόσμο: 16.000 στρέμματα, σχεδόν όλα 

διαμορφωμένα σε πεζούλες, σε συνδυασμό με την πυκνή βλάστηση του νησιού, 

δημιουργούν ένα αξέχαστο σκηνικό που εξασφαλίζει την ιδιαιτερότητα των κρασιών 

μας.  

 

Oκτακόσια μέτρα πάνω από το Aιγαίο, οι πλαγιές του όρους Άμπελος σχηματίζουν 

ένα τεράστιο αμφιθέατρο με τις κερκίδες ξέχειλες από αμπέλια. H σιγή είναι 

απόλυτη, το φως εκτυφλωτικό, μετά βίας διακρίνονται στο βάθος μερικοί χωρικοί 

που πάνε στις δουλειές τους: να τα «grand crus», τα επιλεγμένα αμπελοτόπια και, 

κατ’ επέκταση, κρασιά που παράγει η Σάμος.  

 

Aπό τα 25 αμπελοχώρια της Σάμου τα περισσότερα βρίσκονται στο βόρειο και 

λιγότερο τουριστικό τμήμα του νησιού. Oι περισσότεροι αμπελώνες είναι ορεινοί και 

ημιορεινοί εξασφαλίζοντας στα σταφύλια αργή και σταθερή ωρίμαση, μέχρι να 

αγγίξουν εντυπωσιακά υψηλούς βαθμούς, απαραίτητοι για τη δημιουργία των θεϊκών 

γλυκών μοσχάτων. 

 

Tα εδάφη είναι βαθιά και με τέλεια αποστράγγιση, αναγκάζοντας τις ρίζες να πάνε 

βαθιά μέσα στη γη για αναζήτηση τροφής. Tα σταφύλια ωριμάζουν τέλεια και είναι 

πλούσια σε ουσίες.  

Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

H ποικιλία-βασιλιάς της Σάμου είναι το μοσχάτο λευκό (muscat blanc à petits grains) 

ή μοσχούδι ή Muscat de Frontignan. Πρόκειται για μια ευγενή ποικιλία αμπέλου, 

αρκετά διαδεδομένη σε ολόκληρη τη Mεσόγειο. 

 

Aν και απαντάται και σε άλλα μέρη της Eλλάδος, όπου επίσης παράγει γλυκούς 

οίνους, μόνο στη Σάμο δίνει το συγκεκριμένο κρασί που όλοι γνωρίζουμε. 
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Tο μοσχάτο καλύπτει το 97% του αμπελώνα της Σάμου, το υπόλοιπο 3% μοιράζονται 

μερικές επιτραπέζιες ποικιλίες (μεταξύ των οποίων το εκπληκτικό κολοκυθάτο) και 

δύο ερυθρές, το ρητινό και το φωκιανό, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των 

ερυθρωπών οίνων της Ένωσης.  

 

 

 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 

H Ένωση διαθέτει δύο σημαντικές οινοποιητικές εγκαταστάσεις, η κάθε μια με τη δική της ιστορία. 

 

Tο οινοποιείο στο Kαρλόβασι εξυπηρετεί τα αμπελοχώρια που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του νησιού, ενώ εκείνο στη θέση 

Mαλαγάρι, λίγο έξω από το Bαθύ, εξυπηρετεί το υπόλοιπο νησί, ενώ φιλοξενεί και τα κεντρικά γραφεία της Ένωσης. 

 

Στο Mαλαγάρι θα βρείτε και το Mουσείο Σαμιακού Oίνου που εγκαινιάστηκε το 2005 και φιλοξενεί σπουδαία εκθέματα για την οινική 

ιστορία του νησιού. Kαι τα δύο οινοποιεία της EOΣΣ δέχονται επισκέπτες, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Το μοσχάτο κρασί SAMOS παράγεται από το ομώνυμο σταφύλι, την περίφημη 

ποικιλία Μικρόρωγο Μοσχάτο Λευκό Σάμου, που καλλιεργείται στις πλαγιές του 

όρους Άμπελος, σε παραδοσιακές αναβαθμίδες (πεζούλες) μέχρι του ύψους των 900 

μέτρων και με ελεγχόμενη, χαμηλή, στρεμματική απόδοση. 

 

Το άρωμα του Μοσχάτου Σάμου είναι ταυτόχρονα πλούσιο και μοναδικό, τόσο που 

δύσκολα περιγράφεται! Εκφράζεται με μια συγκεκριμένη, σύνθετη αρωματική 
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εικόνα, την οποία συναπαρτίζουν πολλά αρωματικά χαρακτηριστικά. Σε αυτά 

κυριαρχούν τα φρούτα και τα άνθη και πιο συγκεκριμένα, το φρέσκο σταφύλι, τα 

άνθη της πορτοκαλιάς και τα ροδοπέταλα. Φυσικά, πάνω απ’ όλα, τα κρασιά από 

μοσχάτο μυρίζουν... μοσχάτο, αφού η ποικιλία αυτή, περισσότερο από οποιαδήποτε 

άλλη, εκφράζει στην εντέλεια τα πρωτογενή, λεγόμενα, αρώματα του σταφυλιού. Τα 

κρασιά που παράγονται από την Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου είναι 

δύο τύπων: γλυκά και ξηρά. Όλα τα γλυκά κρασιά της Σάμου ανήκουν στην 

κατηγορία Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΠΕ), ενώ τα περισσότερα ξηρά 

είναι Τοπικοί Οίνοι. 

Γλυκά κρασιά 

Νέκταρ εσοδείας 1975  
 

Η Ένωση έχει αρκετό γλυκό κρασί παλαιότερων εσοδειών για να 

γεμίσει λίγες σχετικά φιάλες. Το Nectar 1975 είναι ένα από αυτά και 

αποτελεί «υγρό» κομμάτι της ελληνικής οινικής ιστορίας. 

Κυκλοφόρησε στην αγορά και παρά τις δεκαετίες του είναι εξαιρετικά 

καθαρό και ζωντανό, δείχνοντας το φοβερό δυναμικό παλαίωσης των 

μοσχάτων του νησιού. Αρκετά σκουρόχρωμο, με την πατίνα του 

χρόνου, είναι εξαιρετικά πολύπλοκο αρωματικά, θυμίζει σταφίδα, 

βερίκοκο, δαμάσκηνο, πορτοκάλι, καθώς και κανέλα, καραμέλα 

βουτύρου και νότες καφέ. Η οξύτητα του κρασιού παραμένει αισθητή 

στο γλυκό και έτσι ισορροπημένο στόμα, που κατορθώνει να παραμένει 

φινετσάτο, παρά τα χρόνια του. Διακρίνονται αρώματα φρούτων και 

ξηρών καρπών, ενώ η μακρά επίγευση βεβαιώνει για την ποιότητα 

αυτού του... «ελιξιρίου». Οι οινόφιλοι δύσκολα θα το θυσίαζαν με κάτι 

φαγώσιμο, πίνοντάς το σκέτο. Συνδυάζεται όμως θαυμάσια με κρεμώδη 

επιδόρπια, επιδόρπια με άρωμα πορτοκαλιού κ.ά. 

  

  

  

 

Anthemis 
Σιγά-σιγά, το Anthemis έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σπουδαία κρασιά της 

Ένωσης. Στην όψη έχουμε ένα εντυπωσιακό κρασί με βαθύ πορτοκαλί χρώμα και 

ανταύγειες σε απόχρωση χαλκού, που μαρτυρούν τη βαθιά παλαίωσή του. Αρώματα 

μελιού, κερήθρας μελιού, καραμέλας βουτύρου, γλυκών κουταλιού, κερασιών σε 

αλκοόλ κ.ά., σε φόντο κακάο και σοκολάτας, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και 

πυκνό αρωματικό προφίλ, χτισμένο σε πολλά επίπεδα. Στο στόμα, η θαυμάσια 

ισορροπία του Anthemis κατορθώνει να διατηρεί σχεδόν ανέπαφη την πρωτογενή 

φρεσκάδα του με τα τριτογενή αρώματα της παλαίωσης να παίζουν πρώτο βιολί. Τα 

ευγενή αρώματα του μοσχάτου συνδυάζονται μοναδικά με εκείνα των αποξηραμένων 

φρούτων και των γοητευτικών αρωμάτων καπνού και της σοκολάτας, για να δώσουν 

ένα πραγματικά ανεπανάληπτο κρασί. Απαιτεί συντρόφους από το χώρο της υψηλής 
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ζαχαροπλαστικής, ενώ σκέτο, μετά από το τέλος ενός δείπνου, θα συνόδευε με άνεση 

ένα ελαφρύ πούρο. 

Nectar 
Το Nectar είναι, ίσως το πιο ιστορικό κρασί της Ένωσης και ένα κρασί το οποίο 

πολλοί έχουν μιμηθεί, αλλά κανείς δεν έχει κατορθώσει να αναπαράξει! Το χρώμα 

του είναι βαθύ κεχριμπαρένιο, με όμορφες πορτοκαλί ανταύγειες. Στη μύτη 

επικρατούν αρώματα εξέλιξης (παλαίωσης), με τις σταφίδες και τα παλιά κερωμένα 

έπιπλα σε πρώτο πλάνο. Στο στόμα επιφυλάσσει μια αναπάντεχη φρεσκάδα, που 

μπορεί να του εξασφαλίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο τραπέζι. Σε συνδυασμό με τα 

ευγενή αρώματα του καρυδιού συντίθεται ένα αρμονικό και ισχυρό σύνολο, με 

ιδιαίτερα μακρά επίγευση που θυμίζει αρώματα καπνού, λιβανιού και αμυγδαλωτών. 

Πρόκειται για ένα κρασί από υπερώριμο, λιαστό σταφύλι, που παλαιώνει για τρία 

χρόνια σε δρύινα βαρέλια. Μπορεί άνετα να συνοδεύσει πληθωρικά γλυκόξινα 

φαγητά (π.χ. αγριογούρουνο με κυδώνι, πάπια με πορτοκάλι κ.ά.) και φυσικά, 

επιδόρπια, όπως είναι ο μπακλαβάς και η καρυδόπιτα. 

Grand Cru 

Το πιο γνωστό ανά την υφήλιο Samos, το Grand Cru προέρχεται από επιλεγμένα 

αμπελοτόπια και είναι ένα κλασικό Vin Doux Naturel. Το χρώμα του μοιάζει με αυτό 

του τοπαζιού, ενώ στη μύτη το κρασί εκφράζει με απόλυτη επιτυχία τα 

χαρακτηριστικά αρώματα του μοσχάτου. Το ίδιο συμβαίνει και στο στόμα, που είναι 

φρέσκο και ισορροπημένα γλυκό, σε σύγκριση με την οξύτητά του. Είναι ευχάριστο, 

μα πάνω απ’ όλα ευκολόπιοτο. Παράγεται από καλά ωριμασμένα σταφύλια 

επιλεγμένων, ημιορεινών αμπελώνων και εκφράζει τόσο την ιδιαίτερη και 

χαρακτηριστική ποικιλία Μοσχάτο, όσο και τον οινοπαραγωγικό τόπο της Σάμου. 

Ταιριάζει με ελαφρά γλυκά φρούτων, αλλά προσφέρεται και για πειραματισμούς με 

«αλμυρά» πιάτα, όπως αυτά με κρέμα γάλακτος και κίτρινα τυριά, με μπεσαμέλ ή 

ακόμα και κοτόπουλο σούβλας, για το οποίο το κρασί αυτό είναι ένας συνοδός–

αποκάλυψη!  

Φυλλάς 
Με ιδιαίτερα λαμπερό, κίτρινο–χρυσαφί χρώμα, το Φυλλάς, από αμπελώνες 

βιολογικής καλλιέργειας, εκφράζεται με αρώματα στα οποία επικρατούν το 

αποξηραμένο βερίκοκο και η κομπόστα φρούτων. Το κομψό και αρμονικό στόμα του, 

με τις γλυκιές νότες μοσχάτου να πρωταγωνιστούν, είναι τοποθετημένο σε ένα 

αρωματικό φόντο ώριμων φρούτων και ξηρών καρπών. Πιο λεπτεπίλεπτο από το 

Grand Cru VDN, είναι ένας ιδανικός συνοδός ζαχαροπλαστικής με αφετηρία τα 

φρέσκα φρούτα, όπως οι τάρτες φρούτων και οι μπαβαρουάζ και τα φρουί κονφί. 

Vin Doux 

Το Vin Doux, που ανήκει στην κατηγορία των Vins de Liqueurs, είναι το πιο 

δημοφιλές κρασί της Σάμου! Τόσο η όψη, όσο και η οσμή του είναι ιδιαίτερα 

ελκυστική, με ανοιχτόχρωμο χρυσαφί χρώμα και αρώματα μαρμελάδας βερίκοκου, 

υπερβολικά ώριμου πεπονιού και νύξεις καραμέλας βουτύρου να δεσπόζουν. Η 

πρώτη επαφή με το στόμα είναι εκρηκτική, με μια πανδαισία αρωμάτων γεύσης, που 

περιστρέφεται γύρω από το μοσχάτο σταφύλι, εκφρασμένη με εξαιρετικά φρέσκο 

τρόπο. Το Vin Doux είναι ένα κρασί που διατηρεί όλο το πρωτογενές άρωμα του 

μοσχάτου και σε παροτρύνει να το απολαύσεις λαίμαργα, με μεγάλες γουλιές. Είναι ο 
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απόλυτος συνοδός του ώριμου πεπονιού, αλλά προσφέρεται για πολλούς 

συνδυασμούς φαγητών ή γλυκών. 

Εκκλησιαστικός οίνος 

Ο εκκλησιαστικός οίνος είναι το κρασί της μετάληψης. Με βαθύ πορτοκαλί χρώμα 

και αρώματα κεριού και λιβανιού, ανάλογα της παλαίωσής του, θυμίζει και το ρόλο 

του, αφού χρησιμοποιείται στη Θεία Ευχαριστία. Στο στόμα παρουσιάζεται αρκετά 

γλυκό, αφού προορίζεται να αραιωθεί με νερό και ξαναφέρνει στο μυαλό ανάλογα 

αρώματα με αυτά της μύτης, ισορροπώντας ανάμεσα σε αρώματα παλαίωσης και 

αποξηραμένων φρούτων. 

   

Ξηρά κρασιά 

Golden Samena 

Το κρασί αυτό έχει μια ιδιαίτερα ελκυστική όψη, με λαμπερό και ανοιχτόχρωμο 

καναρινί χρώμα και πρασινωπές ανταύγειες. Αρωματικά είναι πλούσιο και γεμάτο, 

θυμίζοντας την οσμή ώριμων, λευκόσαρκων φρούτων, όπως ροδάκινο, βερίκοκο και 

πεπόνι, που απλώνονται σε ένα εξαιρετικό φόντο διακριτικής έκφρασης του 

μοσχάτου. Εξαιρετικά φρουτώδες παρουσιάζεται στο στόμα και ισορροπεί υπέροχα 

μεταξύ ξηρού και γλυκού, σε ένα παιχνίδισμα που θα σαγηνέψει κάθε φίλο του 

κρασιού. Αν και στην επίγευση αφήνει μια ανεπαίσθητη γλύκα, η φυσιολογική 

φρεσκάδα του σταφυλιού υπερτερεί και δημιουργεί, τελικά, ένα αρμονικό σύνολο. 

Πρόκειται για ένα κρασί που συνοδεύει έξοχα κουζίνες Άπω Ανατολής, αλλά και 

πιάτα της διεθνούς ή και της ελληνικής δημιουργικής κουζίνας. 

Ψηλές Κορφές 

Ιδιαίτερα ανοιχτόχρωμο, πρασινοκίτρινο και λαμπερό, το χρώμα τής πιο πρόσφατης 

δημιουργίας της Ένωσης σηματοδοτεί ένα κρασί υπερσύγχρονο για τον απαιτητικό 

οινόφιλο που αναζητά το ξεχωριστό. Το σταφύλι παραγωγής του προέρχεται 

αποκλειστικά από τους καλύτερους ορεινούς αμπελώνες του νησιού, σε παλιές 

χτιστές πεζούλες και υψόμετρο μέχρι 800 μέτρα! Έχει έτσι φινετσάτο χαρακτήρα, 

όπου τα τυπικά, ανθώδη και φρουτώδη αρώματα του μοσχάτου εκφράζονται 

εκλεπτυσμένα. Στο στόμα συναντάμε τον χαρακτήρα του μοσχάτου, αλλά και πάλι 

κομψά, ενώ η γεύση του έχει δροσιστική οξύτητα και ικανοποιητική διάρκεια. Οι 

Ψηλές Κορφές είναι ένα αρωματικό, αλλά όχι κραυγαλαίο, κρασί, που πίνεται 

κάλλιστα μόνο του και ως απεριτίφ, αλλά μπορεί να συνοδεύσει και διακριτικά 

αρωματικά πρώτα πιάτα, εξίσου εκλεπτυσμένα με αυτό. 

Samena 

Το γνωστό Samena είναι ένα κρασί με ανοιχτόχρωμο κίτρινο, λαμπερό χρώμα και 

διακριτικά ανθώδη αρώματα, που δεν επισκιάζονται από εκείνα του μοσχάτου. Στο 

στόμα, είναι ένα κλασικά μεσογειακό κρασί, που εκφράζεται με πάχος και 

λιπαρότητα. Ο σχετικά ισχυρός γευστικός χαρακτήρας του είναι που το κάνει καλό 

συνοδό για διάφορα μαγειρευτά φαγητά, ή φαγητά φούρνου (π.χ. παστίτσιο, 

γιουβαρλάκια αυγολέμονο, χορτόπιτες κ.ά.), από το παραδοσιακό ρεπερτόριο της 

ελληνικής κουζίνας.  
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Αγέρι του Αιγαίου 

Με όμορφο, κιτρινοπράσινο χρώμα και έντονες πρασινωπές ανταύγειες, το κρασί 

αυτό είναι ιδιαίτερα λαμπερό και ελκυστικό. Τα χαρακτηριστικά αρώματα του 

μοσχάτου επικρατούν στη μύτη, αλλά έχουν ως φόντο τους αρώματα εξωτικών 

φρούτων και λουλουδιών. Είναι ένα φρέσκο, ελαφρύ και ευχάριστο κρασί, με 

φρουτώδη χαρακτήρα και ζωντανή οξύτητα, που το καθιστά ιδανικό, ακόμα και για 

απεριτίφ ή για ψαρομεζέδες. 

Δρυούσα 

Η Δρυούσα είναι ένα ανοιχτόχρωμο κιτρινοπράσινο κρασί, που εκφράζει με ελαφρύ 

και κομψό τρόπο τα τόσο χαρακτηριστικά αρώματα της ποικιλίας Μοσχάτο. Στο 

στόμα είναι ευκολόπιοτο και ισορροπημένο, παίζοντας ανάμεσα στο αλκοόλ και στην 

οξύτητα, εκφράζοντας απλώς το χαρακτήρα της ποικιλίας. Είναι ένα κρασί–συνοδός 

του καθημερινού τραπεζιού, όσων πιάτων ταιριάζουν με λευκά κρασιά. Αποτελεί, για 

τους πολυπληθείς οπαδούς των λευκών κρασιών, μια ελαφρά αρωματική και 

ευχάριστη γευστικά πρόταση, που δίνει λύση στο καθημερινό ερώτημα «τι θα πιω;»!  
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Vinsanto 

 

Το λευκό γλυκό κρασί της Σαντορίνης ή... ο «άγιος οίνος»; Αν και το πρώτο είναι το 

σίγουρο (Vino di Santorini), δεν αποκλείεται να ισχύουν και τα δύο, αφού το 

σπουδαίο σαντορινιό Vinsanto (ΠΟΠ Σαντορίνη) είναι πράγματι… «θείο»! 

Ξακουστό ήδη από τον 12° αιώνα, το Vinsanto γνώρισε μεγάλη άνθηση μετά το 

1783, όπου πήρε το δρόμο για τις μεγάλες αγορές της Ρωσίας. Σήμερα, περισσότερο 

από δύο αιώνες αργότερα, το πολύτιμο γλυκό διαμάντι της θηραϊκής γης επιτυγχάνει 

τέτοιες επιδόσεις, που δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να λεχθεί ότι πανάξια 

κατατάσσεται ανάμεσα στους κορυφαίους επιδόρπιους οίνους του πλανήτη. 

 

Όλα ξεκινούν από το μοναδικό terroir που διαθέτει το παγκοσμίως ξακουστό νησί της 

Σαντορίνης. Το ηφαιστειογενές, γεμάτο ελαφρόπετρες έδαφος, τα μεγάλης ηλικίας 

αμπέλια, οι τρομακτικά χαμηλές αποδόσεις, οι πρωινές υγρασίες, που διασφαλίζουν 

την απαιτούμενη ποσότητα νερού, το ανεμοδαρμένο και ηλιοκαμένο τοπίο, η 

διαμόρφωση των κλημάτων σε «κουλούρες», η παράδοση... Όλα συνθέτουν ένα 

περιβάλλον ανεπανάληπτο, το οποίο προικίζει με μοναδικές ιδιότητες και χαρακτήρα 

το ασύρτικο, το αϊδάνι και μικροποσότητες από άλλες λευκές γηγενείς ποικιλίες, με 

μπροστάρη το αθήρι, από τις οποίες παράγεται το Vinsanto. 

 

Ένα νεαρό Vinsanto διαθέτει πορτοκαλόχρυσο χρώμα και φρουτώδη χαρακτήρα, που 

θυμίζει κυδώνι, μαγειρεμένο σύκο, χουρμά και ώριμα κίτρινα φρούτα, καθώς και μέλι 

και καραμέλα, ενώ ένα «υπερήλικο νέκταρ» έχει χρώμα μαονιού και έντονα 

τριτογενή αρώματα, πλημμυρισμένα στον καφέ, τα αποξηραμένα φρούτα, το πετιμέζι 

και το λιβάνι. Σε κάθε περίπτωση, ένα Vinsanto διαθέτει τα βασικά χαρακτηριστικά 

που μαρτυρούν τη σπουδαία ράτσα του και το ξεχωριστό terroir από το οποίο 

προέρχεται: εκπληκτική συμπύκνωση, ορυκτώδης (mineral) χαρακτήρας και 

ατσαλένια οξύτητα, που εξισορροπεί με άνεση περισσότερο από 300gr/Lt αζύμωτα 

σάκχαρα! 

 

Επιδόρπια με βάση την καραμέλα, το σύκο, τους ξηρούς καρπούς, τον καφέ ή το 
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κυδώνι είναι κατάλληλοι συνοδοί των Vinsanto. Η κλάση και η δύναμή τους 

επιτρέπουν όμως και πιο τολμηρούς συνδυασμούς, με έντονα αλμυρά τυριά, όπως 

είναι η κοπανιστή ή το roquefort, καθώς και τη συνοδεία ενός πληθωρικού, εκλεκτού 

πούρου. 

 

Ό,τι πάντως και να επιλέξει κανείς για να απολαύσει αυτά τα σπάνια και 

καταξιωμένα κρασιά, το σίγουρο είναι ότι θα βρεθεί μπροστά σε μια πρωτόγνωρη 

οινική εμπειρία. Γιατί το Vinsanto, όχι μόνο ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για τη βαθιά 

γνώση του καλού κρασιού, αλλά ταυτόχρονα, συναρπάζει με τη γεύση, το μύθο και 

τη μοναδικότητα του τόπου που το γέννησε, που δεν είναι άλλος από τη Σαντορίνη. 

Παραγωγή του Vinsanto 

 

Αφού τα σταφύλια για την παραγωγή του Vinsanto τρυγηθούν, περί τα τέλη 

Αυγούστου, απλώνονται για να αφυδατωθούν κάτω από τις καυτές ακτίνες του 

αιγαιοπελαγίτικου ήλιου (λιαστά σταφύλια), ενώ οι στραγγιστικές αρετές του 

εδάφους τα προστατεύουν από το σάπισμα. Μετά από 8 έως 12 ημέρες τα σταφύλια 

έχουν χάσει μεγάλο ποσοστό νερού, έχοντας συμπυκνώσει κάθε πτυχή των 

χαρακτηριστικών τους. Πρόκειται για μία διαδικασία χρονοβόρα και ακριβή, 

απαραίτητη ωστόσο για την παραγωγή του Vinsanto, του μεγάλου αυτού γλυκού, 

λιαστού κρασιού ΠΟΠ Σαντορίνη. 

 

Οι γηγενείς ποικιλίες παραγωγής του Vinsanto είναι όλες λευκές και συνεισφέρουν 

η κάθε μία με το δικό της τρόπο στο μεγαλείο του. Το ασύρτικο στην τρομακτική 

οξύτητα, την ευγένεια και τις ορυκτές νότες, το αϊδάνι στο σώμα και το βαθύ, 

μεθυστικό άρωμά του, το αθήρι στο φίνο και εύθραυστο χαρακτήρα του και όλες μαζί 

στην πολυπλοκότητα του Vinsanto. Είναι άλλωστε φυτεμένες σε έναν από τους 

αρχαιότερους αμπελώνες του κόσμου! Ένα πραγματικό μνημείο πολιτιστικής και 

οινικής κληρονομιάς, που λόγω της έλλειψης πηλού στη σύσταση του εδάφους του 

και κάθε είδους οργανικής ύλης, δεν έχει προσβληθεί ποτέ από τη φυλλοξήρα, η 

οποία άλλωστε δεν αγαπά τα ηφαιστειογενή εδάφη.  

 

Τη δύσκολη –λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα– οινοποίηση ακολουθεί 

η συνήθως μακρόχρονη παλαίωση σε βαρέλια. Για να προστατεύσουν τη γεύση του 

μοναδικού terroir, οι παραγωγοί χρησιμοποιούν σπάνια νέο ξύλο, προτιμώντας 

μεγάλα σε όγκο και παλαιά σε ηλικία βαρέλια. Η ευεργετική επίδραση του λιγοστού 

οξυγόνου ηρεμεί τον «άγριο» χαρακτήρα του Vinsanto, συμπυκνώνει περαιτέρω τα 

χαρακτηριστικά του, ενώ προσδίδει μια υπέροχα βελούδινη αίσθηση στη γεύση, 

κάνοντας την παλαίωση αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγής του Vinsanto. 
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Πολλές φορές, η παλαίωση αυτή φτάνει και ξεπερνά τα 40 χρόνια, με τις ανάλογες 

επιπτώσεις στο στυλ των κρασιών.  

 

Για την παραγωγή του Vinsanto απαιτούνται περίπου 6 κιλά σταφυλιού ανά λίτρο, 

που μπορεί να φθάσουν ακόμα και τα 10, λόγω της εξάτμισης κατά τη μακρόχρονη 

παλαίωση. Έτσι, η σπανιότητά του είναι μεγάλη, όπως συμβαίνει με κάθε τι 

πολύτιμο. 

Μαυροδάφνη Πατρών 

Έχει περάσει περίπου ενάμισης αιώνας από τότε που ο γερμανός ευγενής Γουσταύος 

Κλάους (Gustav Clauss) εγκαταστάθηκε έξω από την Πάτρα και οινοποίησε την 

πρώτη του μαυροδάφνη, με βάση την περίφημη «συνταγή» του. Ακόμα και σήμερα 

όμως, η Μαυροδάφνη Πατρών εξακολουθεί να κατέχει τον τίτλο του πλέον 

δημοφιλούς ερυθρού γλυκού κρασιού της Ελλάδας. 

 

Μπορεί κάποια στοιχεία, όπως το μέτριο σώμα και η ισορροπημένη με τη γλυκύτητα 

οξύτητα, να αποτελούν κοινό παρονομαστή των κρασιών με την ένδειξη 

«Μαυροδάφνη Πατρών» (ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών). Ωστόσο, είναι η ωρίμαση-

παλαίωση σε βαρέλι ή φιάλη, που παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τόσο για το 

χρώμα, όσο και για το άρωμα και τη γεύση αυτών των κρασιών.  

 

Έτσι, οι Μαυροδάφνες Πατρών που παλαιώνουν για ένα χρόνο προτάσσουν ένα 

μοντέρνο στυλ, διαθέτοντας σκούρο χρώμα και φρουτώδη, ευκολόπιοτο χαρακτήρα, 

ανάλογο ενός Ruby Port. Αντίθετα, μια πενταετία θα επιτρέψει σε μια διακεκριμένη 

Μαυροδάφνη Πατρών να αποκτήσει μια μοναδική, γλυκόπικρη πολυπλοκότητα και 

θα τιθασεύσει τις στιβαρές ταννίνες της. Το εκρηκτικό όμως μπουκέτο 

αποξηραμένων φρούτων, λουλουδιών και ξηρών καρπών, μαζί με το βελούδινο 

στόμα, που διαθέτει μια 20χρονη ή και παλαιότερη Μαυροδάφνη Πατρών, όχι μόνο 

προσφέρει πρωτόγνωρες, όσο και σπάνιες οινικές εμπειρίες σε αυτόν που θα έχει την 

τύχη να την απολαύσει, αλλά και την προσωπική ικανοποίηση ότι δοκίμασε ένα 

πραγματικά σπουδαίο κρασί. 

 

Με τόσα διαφορετικά στυλ, ανεξάντλητες είναι και οι δυνατότητες της 

Μαυροδάφνης Πατρών στο τραπέζι. Οι φρέσκες εκδοχές αποτελούν εξαιρετικά 

απεριτίφ, αλλά και απόλυτα κρασιά για χρήση στη μαγειρική και στη 

ζαχαροπλαστική, ενώ οι πιο ώριμες μένουν αξέχαστες με ξηρούς καρπούς, τυρί 

Stilton ή μπαχαρένια πούρα. Όσο για τις ιδιαίτερα παλαιωμένες Μαυροδάφνες 

Πατρών, είναι ιδανικές για τη «δύστροπη» στους συνδυασμούς σοκολάτα.  

Παραγωγή της Μαυροδάφνης Πατρών 

Στην παραγωγή της Μαυροδάφνης Πατρών (ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών) μπορούν 

να συμμετέχουν δύο σκουρόχρωμες ποικιλίες: η ομώνυμη μαυροδάφνη –που η 

παράδοση λέει ότι ο Γουστάβος Κλάους (Gustav Clauss) ονόμασε έτσι προς τιμήν της 

μελαχρινής αγαπημένης του Δάφνης –και η μαύρη κορινθιακή (έως 49%), γνωστή 

και από την παραγωγή της σταφίδας. Οι δύο αυτές ποικιλίες –που προέρχονται 

κυρίως από τους αμπελώνες της βόρειας Πελοποννήσου– είναι παραγωγικές, ικανές 

να δώσουν ένα μεγάλο όγκο σταφυλιών, δυστυχώς σε βάρος της ποιότητας. Για το 
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λόγο αυτόν, οι αξιόλογοι παραγωγοί κρατούν τις στρεμματικές αποδόσεις χαμηλά, 

ενώ επιλέγουν τα κατάλληλα, σχετικά φτωχά εδάφη (που ως γνωστό, ενδείκνυνται 

για την παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας), για τη φύτευσή τους.  

 

Συνήθως, ο τρύγος λαμβάνει χώρα στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου, όταν οι φλούδες 

της μαυροδάφνης είναι γεμάτες με χρώμα και ταννίνες και οι μικρές της ρώγες 

γεμάτες με υπέροχη πικάντικη πικράδα, σήμα κατατεθέν της ποικιλίας. Από την άλλη 

μεριά, η μαύρη κορινθιακή αντιτάσσει το πλούσιο σε σάκχαρα και οξύτητα χυμό της, 

που είναι φτωχός σε ταννίνες. Έτσι, οι δύο ποικιλίες για την παραγωγή της 

Μαυροδάφνης Πατρών είναι συμπληρωματικές. Το ποσοστό κάθε ποικιλίας στο 

χαρμάνι αποτελεί επιλογή του κάθε οινοπαραγωγού, με κάποιους να ευνοούν τη 

σχεδόν αποκλειστική χρήση της μαυροδάφνης και κάποιους άλλους να εξαντλούν το 

ποσοστό της μαύρης κορινθιακής (έως 49%). Επιπρόσθετα, αρκετοί αξιόλογοι 

παραγωγοί προχωρούν στην αφυδάτωση των ρωγών (λιαστά σταφύλια), κάτω από 

τον ήλιο ή τη σκιά, σε μια προσπάθεια να συμπυκνώσουν ακόμα περισσότερο 

αρώματα και γεύσεις.  

 

Η παραγωγή της Μαυροδάφνης Πατρών συνεχίζεται με κλασική ερυθρή 

οινοποίηση, κατά τη διάρκειά της οποίας η αλκοολική ζύμωση διακόπτεται, με την 

προσθήκη αλκοόλης οινικής προέλευσης, μία διαδικασία που πολλά κοινά σημεία 

έχει με την παραγωγή του πορτογαλικού κρασιού Port. Έτσι, το ερυθρό, γλυκό κρασί 

που προκύπτει διαθέτει όλη τη δομή, αλλά και τη δύναμη που του προσδίδουν οι 15-

18 αλκοολικοί βαθμοί, καθώς και τη γλύκα που του δίνουν τα τουλάχιστον 100 

γραμμάρια αζύμωτων σακχάρων ανά λίτρο. Την παραγωγή της Μαυροδάφνης 

Πατρών, εκτός από την ποιότητα της πρώτης ύλης, επηρεάζει δραστικά η διάρκεια 

παραμονής στο βαρέλι, η οποία ποικίλλει. Ωστόσο, η αντοχή της στο χρόνο είναι 

δεδομένη, όπως μαρτυρούν ακόμα και σήμερα, μεγάλα βαρέλια που περιέχουν 

μαυροδάφνες του 19
ου

 αιώνα! 

Μαυροδάφνη Κεφαλλονιας 

Μπορεί η ευρύτερη περιοχή των Πατρών να διατηρεί τη μερίδα του λέοντος στο 

ποσοστό των φυτεύσεων μαυροδάφνης, ωστόσο, η Κεφαλλονιά αποτελεί ένα μικρό, 

αλλά εξίσου σημαντικό κέντρο για την καλλιέργειά της. Παρόλο που σε αυτό το νησί 

του Ιονίου πελάγους το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μαυροδάφνης παίρνει το 

δρόμο των ξηρών οινοποιήσεων, παρουσιάζοντας πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, 

ένα πολύ μικρό μέρος των σταφυλιών δίνει τη γλυκιά και σπανιότατη Μαυροδάφνη 

Κεφαλλονιάς.  

 

Δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστα χρόνια από τότε που η ξεχασμένη ζώνη ΠΟΠ 

Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς για γλυκά ερυθρά κρασιά απέκτησε εκπροσώπους. Έτσι, 

είναι μάλλον νωρίς για τη διεξαγωγή ξεκάθαρων συμπερασμάτων. Ωστόσο, ο πιο 

μικρόρωγος κλώνος που είναι φυτεμένος στο νησί δείχνει πως τα γλυκά κρασιά με 

την ένδειξη «Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς» είναι μάλλον πιο σωματώδη και πιο 

σκουρόχρωμα από αυτά με την ένδειξη «Μαυροδάφνη Πατρών». Το χαρακτήρα αυτό 

μάλιστα επιτείνει το γεγονός ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει η συμμετοχή 

της ποικιλίας μαύρη κορινθιακή, με αποτέλεσμα η γλυκόπικρη παρουσία της 

μαυροδάφνης να προσφέρεται αυτούσια και τονισμένη.  

 

Μέχρι η Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς να αποδείξει αν ο χρόνος μπορεί να αναδειχθεί 
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σε σύμμαχό της, ο ανήσυχος οινόφιλος μπορεί να εξερευνήσει το ενδιαφέρον πεδίο 

των σχετικά φρέσκων εκδοχών αυτού του σπάνιου κρασιού.  

Μοσχάτος Λήμνου 

 

Μπορεί το κρασί της να ξεδίψαγε τους Αχαιούς κατά τον Τρωικό Πόλεμο, ωστόσο η 

οινική φήμη της Λήμνου και των κρασιών της, που φέρουν την ένδειξη «Μοσχάτος 

Λήμνου», καταφέρνουν και παραμένουν αναλλοίωτα έως και σήμερα.  

 

Η ξηρασία και τα ηφαιστειογενή εδάφη βοηθούν την τέλεια ωρίμαση της 

χοντρόρωγης ποικιλίας μοσχάτο Αλεξανδρείας, που καταλαμβάνει σήμερα το 95% 

του αμπελώνα της Λήμνου, καθιστώντας τον έναν από τους σημαντικότερους τόπους 

για την παραγωγή γλυκών κρασιών στην Ελλάδα. 

 

Ο κυρίαρχος στο νησί συνεταιρισμός, αλλά και οι λιγοστοί μεν, αξιόλογοι δε, ιδιώτες 

οινοπαραγωγοί του νησιού, χρησιμοποιούν αλκοόλη οινικής προέλευσης, την οποία 

προσθέτουν κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της ζύμωσης του υψηλόβαθμου 

μούστου, ενώ συνήθως αποφεύγουν τη χρήση βαρελιού, κατά την οινοποίηση των 

γλυκών κρασιών ΠΟΠ Μοσχάτος Λήμνου. Όλα αυτά οδηγούν στον ήρεμο 

αρωματικό και γευστικό χαρακτήρα των λευκών γλυκών Μοσχάτων Λήμνου, που 

είναι γεμάτα από διακριτικές νότες βερίκοκου, μέντας και δυόσμου. Η ήπια αυτή 

έκφρασή τους επιτρέπει ενδιαφέροντες πειραματισμούς με εξωτικές κουζίνες, αλλά 

και φουά-γκρα, εκτός βέβαια από τη σίγουρη αρμονία με ελαφριά επιδόρπια. 

Ωστόσο, ένας καλά παγωμένος Μοσχάτος Λήμνου υπόσχεται κέφι και χαρά ακόμα 

και μόνος του, εκπροσωπώντας επάξια το ζωντανό πρόσωπο των σύγχρονων κρασιών 

της Ελλάδας. Απευθύνεται δε σε μεγάλη γκάμα οινόφιλων, τους νεοφερμένους, τους 

οποίους κατακτά με το... «καλημέρα»! 

Μοσχάτος Πατρών 

Η Αχαΐα πρωτοστατεί στην ελληνική παραγωγή επιδόρπιων κρασιών, με τρία κρασιά 

ΠΟΠ (ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών, ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών και ΠΟΠ Μοσχάτος 

Ρίου Πατρών). Καταλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος των αμπελώνων της Πάτρας, το 

μοσχάτο άσπρο γίνεται αντικείμενο ενασχόλησης πολλών μεγάλων σε μέγεθος 

παραγωγών της περιοχής και προσφέρει τα κρασιά με την ένδειξη «Μοσχάτος 

Πατρών». 

 

Οινοποιημένα, ως επί το πλείστον, σε ανοξείδωτες δεξαμενές, όπου η ζύμωση 
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διακόπτεται με την προσθήκη αλκοόλης, τα νεανικά Μοσχάτα Πατρών προτάσσουν 

ως δυνατά τους όπλα τη φρεσκάδα τους, αλλά και τις εξαιρετικές τιμές τους, που 

φαντάζουν ως... «λάθος» στα μάτια κάθε οινόφιλου καταναλωτή, έχει ή δεν έχει 

δοκιμάσει τα κρασιά αυτά. Ακόμα περισσότερο δε όταν τα δοκιμάσει... 

Μοσχάτος Ρίου Πατρών 

Ελάχιστο σε ποσότητα, αλλά ύψιστο σε ποιότητα, το γλυκό κρασί με την ένδειξη 

«Μοσχάτος Ρίου Πατρών» προέρχεται από ημιορεινούς αμπελώνες, που βρίσκονται 

πάνω από το Ρίο Αχαΐας. Το μικρόρωγο μοσχάτο άσπρο εκμεταλλεύεται τις 

βροχοπτώσεις και τα δροσερά καλοκαίρια της περιοχής, ενώ η αφυδάτωση των 

σταφυλιών ενισχύει ακόμα περισσότερο τα χαρίσματα του μοναδικού αυτού 

πελοποννησιακού terroir. 

 

Έτσι, τα καταξιωμένα και πολυβραβευμένα επιδόρπια κρασιά ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου 

Πατρών συναρπάζουν με το αρωματικό τους βάθος, τη γευστική τους διάρκεια, την 

εξαιρετική οξύτητα και την πολυπλοκότητά τους, δικαιώνοντας τις προσδοκίες κάθε 

ειδικού στο κρασί και δικαιολογώντας την περίοπτη θέση τους σε κάθε γαστρονομικό 

«Grande Table» που μπορεί να βρεθούν. Παρ’ όλα αυτά, λόγω του μικρού αριθμού 

τους, οι φιάλες με Μοσχάτα Ρίου Πατρών παραμένουν τρόπαιο στο κυνήγι ενός 

οινικού θησαυρού, που αξίζει όμως τον κόπο και με το παραπάνω! 

Μοσχάτος Ρόδου 

Η καλλιέργεια της ποικιλίας μοσχάτο άσπρο στο ελληνικό νησί των ιπποτών, τη 

Ρόδο, είναι σαφώς περιορισμένη, σε σχέση με άλλα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. 

Ωστόσο, η Ρόδος διαθέτει τη δική της ζώνη ΠΟΠ και προσφέρει ενδιαφέρουσες 

εκδοχές αυτής της ποικιλίας αμπέλου, όσον αφορά τα επιδόρπια κρασιά, που στην 

περίπτωση αυτή φέρουν την ένδειξη «Μοσχάτος Ρόδου». 

 

Στα κρασιά ΠΟΠ Μοσχάτος Ρόδου, εκτός από τη χρήση της ποικιλίας μοσχάτο 

άσπρο, επιτρέπεται και αυτή της ιταλικής προέλευσης μοσχάτο Trani, που αποτελεί 

κλώνο του μοσχάτου, που είναι φυτεμένος στο νησί της Ρόδου. Παρόλο που ο 

κλώνος αυτός είναι συγγενικός με το μικρόρωγο μοσχάτο, οι ολιγάριθμες ετικέτες 

των Μοσχάτων Ρόδου βρίσκονται οργανοληπτικά πλησιέστερα στο στυλ των 

κρασιών από τη Λήμνο (ΠΟΠ Μοσχάτος Λήμνου). Έχουν δηλαδή αρώματα που 

θυμίζουν φρέσκα βότανα ελαφριά και δροσιστική γεύση.  

Μοσχάτος Κεφαλλονιάς 

Η ζώνη ΠΟΠ Μοσχάτος Κεφαλλονιάς, των ομώνυμων λευκών γλυκών κρασιών από 

μοσχάτο του νησιού, κινδύνευσε με εξαφάνιση, ακριβώς όπως και αυτή των 

αντίστοιχων ερυθρών κρασιών του (ΠΟΠ Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς). Τα τελευταία 

όμως χρόνια η Κεφαλλονιά μας προσφέρει τα σπάνια επιδόρπια κρασιά της, με την 

ένδειξη «Μοσχάτος Κεφαλλονιάς», από σταφύλι που προέρχεται από το μικρόρωγο 

κλώνο της ποικιλίας μοσχάτο άσπρο. 

 

Τα σταφύλια από τους κεφαλλονίτικους αμπελώνες, που βρίσκονται στο δυτικό 
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κομμάτι του νησιού, λιάζονται (λιαστά σταφύλια), έτσι ώστε να συμπυκνωθούν πριν 

από την οινοποίηση, με αποτέλεσμα το παντελώς ανεξερεύνητο γλυκό κρασί 

Μοσχάτος Κεφαλλονιάς να έχει δύναμη και έναν ελκυστικό, πραγματικά μελένιο 

χαρακτήρα. 

Σητεία 

Η Σητεία της Κρήτης λίγους αντιπάλους έχει σε θέματα οινικής ιστορίας, αφού εκεί, 

στο ανάκτορο του Κάτω Ζάκρου βρέθηκαν οινοποιήσημα σταφύλια ηλικίας αρκετών 

χιλιάδων ετών! Η φήμη όμως της περιοχής για την παραγωγή κρασιών υψηλής 

ποιότητας συνεχίστηκε και πολύ αργότερα, αφού υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο 

Λούκουλλος από εκεί προμηθευόταν κρασί και το μετέφερε στη Ρώμη για τα 

λουκούλλεια γεύματά του! Αν και κάποια στιγμή η καλλιέργεια του αμπελιού 

παρήκμασε, σήμερα, η ιστορική περιοχή της Σητείας ξαναμπαίνει δυναμικά στον 

οινικό χάρτη των σύγχρονων κρασιών της Ελλάδας, με αιχμή του δόρατος τα ερυθρά 

γλυκά κρασιά από τη σκουρόχρωμη ποικιλία λιάτικο. 

 

Φυτεμένο στις πλαγιές της νότιας και ανατολικής ακτογραμμής της Κρήτης, σε 

αμπελώνες που ξεκινούν από τη θάλασσα και σκαρφαλώνουν σε υψόμετρο 600 

μέτρων, το λιάτικο προτιμάει εδάφη πλούσια σε άργιλο, ασβέστη και άμμο. Σε αυτά 

ωριμάζει ιδανικά προς το τέλος του Ιουλίου, γεγονός στο οποίο οφείλει και την 

ονομασία του (ιουλιάτικο – λιάτικο). Οι λεπτόφλουδες ρώγες του μπορεί να 

διαθέτουν αρκετές ταννίνες, όχι όμως και χρωστικές και υψηλή οξύτητα. Έτσι, η 

«αρχαία» αυτή ποικιλία είναι μια πρώτης τάξεως επιλογή για την παραγωγή 

επιδόρπιων κρασιών. Τα γλυκά κρασιά ΠΟΠ Σητεία, παράγονται από σταφύλια που 

απλώνονται στον ήλιο (λιαστά σταφύλια) –τουλάχιστον στις αξιόλογες εμφιαλώσεις– 

έτσι ώστε τα σάκχαρά τους να φθάσουν κοντά στα 400 γραμμάρια ανά λίτρο. Η 

ερυθρή οινοποίηση και η ωρίμαση σε βαρέλι ολοκληρώνουν το χαρακτήρα των 

ασυνήθιστων αυτών γλυκών κρασιών, με την ένδειξη «Σητεία». 

 

Φτωχά σε χρωστικές και ευοξείδωτα στο χρώμα, τα ερυθρά γλυκά κρασιά της 

Σητείας αποκτούν εύκολα κεραμιδί χρώμα. Το μπουκέτο είναι ένα πραγματικό ποτ-

πουρί αποξηραμένων κόκκινων φρούτων, κυδωνιού, λουλουδιών, γλυκών 

μπαχαρικών και δέρματος. Όσο για τη γεύση, αυτή είναι γεμάτη με την αγριάδα και 

τη θέρμη των απόκρημνων πλαγιών του Λιβυκού πελάγους. 

 

Ακόμα ανεξερεύνητα και σπάνια, τα γλυκά κρασιά από την ιστορική Σητεία και το 

αρχαίο λιάτικο θα γεμίσουν με ευρωπαϊκό ή μάλλον κρητικό αέρα τα ποτήρια αυτών 

που τοποθετούν την αυθεντικότητα και την άποψη στις ανώτερες βαθμίδες των 

οινογνωστικών τους προτεραιοτήτων.  

Δαφνές 

Από την αρχαιότητα έως σήμερα, οι Δαφνές θεωρούνται μία από τις πιο σημαντικές 

περιοχές αμπελοκαλλιέργειας της Κρήτης, όπου η αμπελουργία συνέχισε να υπάρχει 

σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Άνθισε ιδιαίτερα κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, όπως 

φανερώνουν ευρήματα αμφορέων και ληνοί (πατητήρια), στη συνέχεια κατά τη 

βυζαντινή περίοδο λόγω της σύνδεσης κρασιού – χριστιανισμού, αλλά και κατά τη 

Βενετοκρατία, όταν τα κρασιά της μεγαλονήσου έγιναν σημαντικό εμπορικό 
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αντικείμενο των ενετών εμπόρων· ας μη ξεχνάμε εξάλλου τον Μαλβαζία οίνο, το 

γνωστότερο κρασί του Μεσαίωνα. 

 

Σύμφωνα με το μύθο, οι Δαφνές πήραν το όνομά τους από μία δάφνη που φύτρωσε 

σε ναό της περιοχής (Αγία Ζώνη). Το Δαφνιανό κρασί ήταν ήδη ονομαστό και 

περιζήτητο προς το τέλος του Μεσαίωνα, ενώ η αμπελουργία και η οινοποίηση δεν 

σταμάτησαν ουσιαστικά ποτέ να αποτελούν μία από τις σημαντικότερες 

ενασχολήσεις των κατοίκων, όπως συμβαίνει και σήμερα. 

 

Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό και οι αμπελώνες βρίσκονται σχεδόν 

αποκλειστικά σε πλαγιές και σε ασβεστώδη εδάφη, όπως αυτά που προτιμά η 

ποικιλία λιάτικο, από την οποία παράγονται τα ερυθρά γλυκά κρασιά ΠΟΠ Δαφνές. 

Εκεί, το λιάτικο ωριμάζει καλά και νωρίς, προς τα τέλη Ιουλίου, εξ ου και το όνομά 

του (ιουλιάτικο – λιάτικο). Οι λεπτόφλουδες ρώγες του έχουν αρκετές ταννίνες και 

υψηλή οξύτητα, όχι όμως πολύ χρώμα και θεωρούνται καλές για την παραγωγή 

γλυκών οίνων. Ωστόσο, στις Δαφνές τα εδάφη είναι λιγότερο παραγωγικά από αυτά 

των γειτονικών περιοχών με συχνό αποτέλεσμα τη συμπύκνωση του σταφυλιού και 

τη χαμηλότερη στρεμματική απόδοση. 

 

Τα γλυκά κρασιά ΠΟΠ Δαφνές, ανάλογα και με τον τύπο τους (οίνος γλυκύς - Vin 

Doux, οίνος γλυκύς φυσικός - Vin Doux Naturel και οίνος φυσικώς γλυκύς - 

λιαστός), χαρακτηρίζονται από χρώμα καμένης καραμέλας, συμπυκνωμένα αρώματα 

σοκολάτας και αποξηραμένων φρούτων και γεμάτο στόμα, με βελούδινη υφή και 

μακρά επίγευση. Παραμένοντας στην αφάνεια για αρκετά χρόνια της σύγχρονης 

αμπελοοινικής ιστορίας της Κρήτης, σήμερα παρουσιάζουν σημαντική ανάκαμψη με 

όλο και περισσότερα καλά δείγματα. 
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Διακεκριμένα ελληνικά κρασιά 

 

Οτιδήποτε αξιόλογο, διακρίνεται! Αν και αυτό δεν ισχύει πάντα, στην περίπτωση των 

διακεκριμένων ελληνικών κρασιών ισχύει και με το παραπάνω! 

 

Διακεκριμένα ελληνικά κρασιά υφίστανται εδώ και... αιώνες. Οι μεγάλες και 

ιστορικές ελληνικές οινοποιίες συμμετείχαν ανέκαθεν σε διεθνείς διαγωνισμούς και 

έχουν να επιδείξουν βραβεύσεις που χρονολογούνται από τον προπερασμένο (19°) 

αιώνα. 

 

Ακολουθώντας όμως την ανάπτυξη των διαγωνισμών κρασιού, από τη δεκαετία τα 

1990 και έπειτα, ελληνικές οινοποιίες συμμετέχουν μαζικά και τακτικά, τόσο σε 

διαγωνισμούς κρασιού, όσο και σε άλλες έγκριτες οινογευστικές δοκιμές 

διαγωνιστικού χαρακτήρα, που έχουν οδηγήσει κατ’ επανάληψη σε πολλά 

διακεκριμένα ελληνικά κρασιά. 

 

Στις μέρες μας, πλήθος διεθνών διαγωνισμών κρασιού, καθώς και οινικές 

αξιολογήσεις έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, συνεχίζουν να κρίνουν ετησίως ως 

διακεκριμένα, ελληνικά κρασιά όλων των τύπων και των κατηγοριών, από όλες τις 

οινοπαραγωγικές ζώνες της Ελλάδας. Έτσι, το ελληνικό κρασί είναι διεθνώς 

αναγνωρισμένο και σε αυτό το επίπεδο, που το τοποθετεί σε ακόμα πιο περίοπτη 

θέση στο διεθνές οινικό σκηνικό, αλλά και στις επιλογές των ανήσυχων οινόφιλων. 
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Αμπελουργικές ζώνες-πυλώνες του ελληνικού κρασιού, τοπικές ποικιλίες που 

κερδίζουν έδαφος εντός και εκτός της εγχώριας αγοράς, νέες οινοπαραγωγοί 

περιοχές που μπαίνουν στο παιχνίδι με διεθνείς «ενισχύσεις», φιλόδοξοι Έλληνες 

παραγωγοί. Ο Διονύσης Κούκης κάνει το γύρο του ελληνικού αμπελώνα.  

Κτήμα Γαία 

Νομίζω ότι συμβαίνει στους περισσότερους. Καθόμαστε σ’ ένα τραπέζι, ακόμα και 

σε αυτό μιας απλής ταβέρνας, σκεφτόμαστε τι θα φάμε και στη συνέχεια 

«ψαχνόμαστε» για ένα καλό κρασί. Μερικοί γιατί είμαστε φανατικοί της αρμονίας 

των γεύσεων, άλλοι ως οπαδοί της απόλυτης ποιότητας, ακόμα και όταν το φαγητό 

μας είναι απλώς μια ντοματοσαλάτα, κάποιοι άλλοι για να εντυπωσιάσουμε τον 

περίγυρό μας και να αποδείξουμε status… Όλοι μας όμως, ακόμα και μέσα από τα 

διαφορετικά κίνητρα που μας καθορίζουν, θεωρούμε ότι δικαιούμαστε να επιλέξουμε 

ένα καλό κρασί και να απολαύσουμε, με τη βοήθειά του, το φαγητό μας, την έξοδο ή 

την παρέα. Είναι πλέον κάτι το αυτονόητο, ένα είδος κεκτημένου, που οι ρίζες του, 

για τους πιο πολλούς, χάνονται στα βάθη της μνήμης. Έχουμε ήδη αφήσει πολύ πίσω 

μας τις «οξειδωμένες» εμπειρίες του παρελθόντος και τα μπουκάλια με περιεχόμενο 

που μετέτρεπε σε γευστική κόλαση ακόμα και το πιο νόστιμο πιάτο… 

 

Το ελληνικό κρασί έχει πλέον ένα άλλο πρόσωπο να επιδείξει. Γοητευτικό, κατ’ 

αρχάς. Ερεθίζει τις αισθήσεις, φέρνει αρώματα και γεύσεις που οδηγούν σε 

συνειρμούς και ανοίγουν συζητήσεις. Μοντέρνο. Επίκαιρες τεχνολογίες, έμπειροι 

οινολόγοι και σωστή συντήρηση (όχι πάντα, δυστυχώς) βάζουν στο τραπέζι μας 

μπουκάλια με σύγχρονη εμφάνιση, γεμίζουν τα ποτήρια μας με κρυστάλλινη διαύγεια 

και ελκυστικά αρώματα, προστατεύουν τις αισθήσεις από την κακοποίηση. 

Πολυδυναμικό. Ο ελληνικός αμπελώνας έχει ήδη βγει από την αφάνεια της 

ανωνυμίας. Κάποτε μυρίζαμε τη μέντα και το τριαντάφυλλο στο πάλαι ποτέ 

«Κάβειρος» και το νοστιμευόμαστε. Ελάχιστοι όμως γνωρίζαμε ότι υπάρχει μια 

περιοχή που την έλεγαν Μαντινεία κι ένα σταφύλι που άκουγε στο όνομα 

Μοσχοφίλερο. Ξέραμε τη Νεμέα (από το χύμα κι από τις νταμιτζάνες στο σταθμό του 

τρένου στα Δερβενάκια), αλλά το Αγιωργίτικο δεν υπήρχε στο λεξιλόγιό μας. Κι ας 

μην αναφερθούμε καλύτερα σε άλλες, μικρότερες ζώνες, σε λιγότερο διάσημες ή 

τοπικές ποικιλίες και στις κοσμικές ξενόφερτες εξαδέλφες τους. Σήμερα οι ζώνες 

Ονομασίας Προέλευσης έχουν ήδη οριοθετηθεί κι έχουν κάνει γνωστές τις ελληνικές 

ποικιλίες, το δυναμικό τους και τις δυνατότητες των περιοχών στις οποίες 

καλλιεργούνται. Νέες ζώνες, πιθανώς με παράδοση στο παρελθόν αλλά επί μακρόν 

εγκαταλειμμένες, έχουν επαναδραστηριοποιηθεί. Καινούριες αμπελουργικές περιοχές 

έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Διεθνείς ποικιλίες προσφέρουν τη δύναμή τους σε 

αρκετές από αυτές, ενώ ανοιχτή παραμένει η συζήτηση για το κατά πόσον είναι 

πρέπον κάποιες να συμβάλουν στη δυναμική βελτίωση παλαιότερων αμπελοτόπων. 

Κοντολογίς ο ελληνικός αμπελώνας ξεδιπλώνεται, μετασχηματίζεται, αναπτύσσεται 

και μέσα από μια δυναμική πορεία επιβεβαιώνει το αυτονόητο. «Το καλό κρασί 

γίνεται κατ’ αρχάς στο αμπέλι» – όπως ακριβώς και ο καλός ράφτης για να ράψει το 

ρούχο των ονείρων μας χρειάζεται μετάξι, γιατί με το τσουβάλι όσο κι αν 

προσπαθήσει… 
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Κτήμα Γαία 

 

Όλα αυτά, το αντιλαμβάνεστε υποθέτω, δεν έγιναν σε μία ημέρα. Ούτε σε επτά. Η 

διαδικασία της Γένεσης, δυστυχώς, δεν είχε (και ούτε θα μπορούσε να έχει) 

εφαρμογή στην πορεία του ελληνικού κρασιού προς την καταξίωση. Η εκάστοτε 

οινική πραγματικότητα είναι μια μεταβλητή έννοια, η οποία διαρκώς εξελίσσεται. 

Από την εποχή της πρώτης οριοθέτησης ζωνών αμπελοκαλλιέργειας μέχρι σήμερα, η 

ανοδική πορεία του κρασιού στηρίχτηκε σε μια συνεχή κινητικότητα και σε 

διαδοχικές αλλαγές που δεν άφησαν ανεπηρέαστο κανέναν τομέα από αυτούς που 

έχουν σχέση με την παραγωγή και κυρίως με την ποιότητα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό 

ότι οι αμπελώνες, οι αμπελουργικές ζώνες γενικότερα, υπήρξαν ένα από τα κύρια 

θέατρα αυτών των εξελίξεων. Η αμπελουργική Ελλάδα του χθες, αλλά και αυτή της 

περασμένης πενταετίας, έχει μεγάλες διαφορές από αυτή του σήμερα και θα έχει 

πολλαπλά μεγαλύτερες από τη μελλοντική εικόνα του 2020. Αυτές οι αλλαγές, με την 

τεχνολογία να βρίσκεται όλο και πιο κοντά στη διαστροφή της ουσίας του κρασιού 

(σε λίγες περιπτώσεις την έχει ήδη ξεπεράσει), βάζουν νέους κανόνες για την 
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αναζήτηση της ποιότητας. Η γνώση για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι ελληνικές 

αμπελουργικές ζώνες και η επισήμανση των εξελίξεων που κυοφορούνται σε αυτές 

(όπου είναι δυνατόν) παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τουλάχιστον για τους 

οινόφιλους και κυρίως για αυτούς που ενδιαφέρονται για το ελληνικό κρασί. Ελπίζω 

ότι ο σύντομος γύρος του ορίζοντα των αμπελουργικών περιοχών της Ελλάδας που 

ακολουθεί θα βοηθήσει τους φίλους του κρασιού να κατανοήσουν την παρούσα 

κατάσταση και να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις. 

Οι πυλώνες του ελληνικού κρασιού 

 

Κτήμα Παλυβού 

Το έχω γράψει στο παρελθόν και θα το ξανατονίσω. Χωρίς καμία διάθεση 

υποτίμησης της υπόλοιπης αμπελουργικής Ελλάδας, το ελληνικό κρασί στηρίζεται (ή 

μάλλον πρέπει να στηριχτεί) σε τέσσερις βασικές ζώνες, και συγκεκριμένα στη 

Νεμέα, τη Νάουσα, τη Σαντορίνη και τη Μαντινεία. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που 

συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι η 

παράδοση, το ποικιλιακό δυναμικό, το υπάρχον απόθεμα έρευνας, μελέτης και 

εμπειρίας και, τέλος, η ύπαρξη και στις τέσσερις ικανού –ανάλογα με το μέγεθος της 

καθεμίας από αυτές– αριθμού αμπελοοινικών εκμεταλλεύσεων με ιδιόκτητους 

αμπελώνες και υποδομή (επιστημονική και τεχνολογική). Σε ό,τι αφορά το ποικιλιακό 

δυναμικό (η σημασία των υπόλοιπων στοιχείων είναι σχεδόν αυτονόητη), θα 

επισημάνω τα εξής.  

 

Το ελληνικό κρασί απευθύνεται σε μια περιορισμένη εσωτερική αγορά, αδύναμη να 

στηρίξει τις κρίσιμες εκείνες ποσότητες που απαιτούνται για την αναπτυξιακή του 

πορεία. Επιπλέον η παραγωγή ποιοτικών και κυρίως μεγάλων κρασιών (τα οποία επί 

της ουσίας αποτελούν την ατμομηχανή που σέρνει το τρένο του κρασιού και το 

επιβάλλουν στη συνείδηση του καταναλωτή) αναπόφευκτα οδηγεί σε υψηλότερο του 

αποδεκτού, από την τοπική κοινωνία, μέσου όρου τιμής διάθεσης. Αυτό, ακόμα και 

αν μιλάμε για σχετικά μικρές ποσότητες, κάνει δύσκολη την απορρόφησή τους και 

αποθαρρύνει τη γενίκευση της προσπάθειας για βελτιωμένη και κυρίως υψηλή 
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ποιότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ζει ακόμα στον αστερισμό του χύμα, το 

οποίο αποτελεί πάγια προτίμηση της πλειοψηφίας των σημείων εστίασης με την, όχι 

αστήρικτη, αιτιολογία του χαμηλού κουβέρ ανά κεφαλή. Για όλους αυτούς τους 

λόγους, το μέλλον του ελληνικού κρασιού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διεθνή 

του καταξίωση και την κατάκτηση των διεθνών αγορών. Αυτό επ’ ουδενί δεν μπορεί 

να επιτευχθεί με όπλο τις διεθνείς ποικιλίες, που σε κάθε περίπτωση θα βλέπουν την 

πλάτη των καταξιωμένων διεθνώς ανταγωνιστών τους και θα αντιμετωπίζουν 

παράλληλα το πρόβλημα των σημαντικά υψηλότερων τιμών. Η διεθνής αγορά 

εξακολουθεί, ακόμα τουλάχιστον, να είναι ανοιχτή σε νέες προτάσεις, σε γεύσεις που 

ξεφεύγουν από τις καθιερωμένες διεθνείς και σε ποικιλίες που έχουν κάποια 

καινούρια ιστορία να διηγηθούν. Όταν επί παραδείγματι ποικιλίες όπως η Tannat ή η 

Carmenere βγαίνουν από την αφάνεια, γίνονται αντικείμενο συζήτησης και 

προσδοκούν (αν δεν το έχουν ήδη πετύχει) διεθνή καταξίωση και πωλήσεις, το 

συμπέρασμα προβάλλει αυτονόητο.  

 

Το Αγιωργίτικο, το Ξινόμαυρο, το Ασύρτικο και το Μοσχοφίλερο έχουν πολλά ατού 

και μπορούν να πουν περισσότερα στο διεθνή καταναλωτή. Όπως ακριβώς και στον 

τόπο μας. Δεν είναι τυχαίο ασφαλώς το γεγονός ότι οι περισσότερες μεγάλες 

οινοβιομηχανίες, το ελληνικό negoce και οι όποιοι (εκτός των ανωτέρω ζωνών) 

εμφιαλωτές στην γκάμα των ετικετών που προτείνουν, έχουν πάντα, και μάλιστα 

περισσότερους από έναν, εκπροσώπους των παραπάνω περιοχών. Βέβαια, όλα αυτά 

απαιτούν δουλειά και προϋποθέσεις που σε καμία όμως περίπτωση δεν αναιρούν την 

ακρίβεια των προηγούμενων συλλογισμών. Ας δούμε όμως αναλυτικά τις τέσσερις 

αυτές ζώνες, το σημείο στο οποίο βρίσκονται και, όπου είναι δυνατόν, τις προοπτικές 

τους για το εγγύς τουλάχιστον μέλλον. 

Νεμέα 

Αν το κριτήριο για την αξιολόγηση του δυναμικού μιας περιοχής είναι ο ρυθμός 

ανάπτυξης νέων αμπελοοινικών εκμεταλλεύσεων, ή απλώς οινοποιείων, τότε η Νεμέα 

είναι η υπ’ αριθμόν ένα αμπελουργική ζώνη της Ελλάδας. Και όχι άδικα. Το 

Αγιωργίτικο είναι μια χαρισματική, πολυδυναμική ποικιλία που καταφέρνει να δίνει 

ευχάριστα (κατ’ ελάχιστον) κρασιά με όποιον τρόπο κι αν γίνεται η διαχείριση του 

σταφυλιού. Ροζέ, ελαφρά κόκκινα, κόκκινα μεσαίας ή μακράς παλαίωσης, γλυκά και 

ημίγλυκα, όλα παίζουν. Σε αυτό βοηθάει ο εύκολα διακριτός φρουτώδης χαρακτήρας 

της ποικιλίας και οι γενικά μεσαίες/χαμηλές οξύτητες που χαρακτηρίζουν τα κρασιά 

και τα κάνουν αποδεκτά σ’ ένα μεγάλο φάσμα καταναλωτών. Αυτό που ακούγεται 

συχνά, ότι δηλαδή «πρέπει να προσπαθήσεις για να κάνεις ένα κακό κρασί από 

Αγιωργίτικο», δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα.  

 

Η εξέλιξη της ζώνης ήταν ραγδαία. Από το 1989 που εμφανίστηκε ο πρώτος σοβαρός 

εκπρόσωπος του τοπικού κρασιού (Κτήμα Παπαϊωάννου 1987), έχουν έρθει τα πάνω 

κάτω. Από τους δυο-τρεις τοπικούς εμφιαλωτές της εποχής εκείνης, έχουμε ήδη 

ξεπεράσει προ πολλού τους είκοσι και έπεται συνέχεια. Είναι γεγονός ότι οι πέραν 

της ποικιλίας δυνατότητες της ζώνης (21.000 στρέμματα) είναι τεράστιες και 

δυστυχώς ακόμα ανεξερεύνητες. Υψόμετρα πού ξεκινούν από τα 230 μ. και φτάνουν 

τα 900, εδαφολογική σύσταση που ποικίλλει, κλιματολογικές συνθήκες που 

διαφέρουν ανάλογα με το υψόμετρο, και όχι μόνο, δημιουργούν ένα σκηνικό που έχει 

ήδη προκαλέσει συζητήσεις για την ανάγκη δημιουργίας αμπελουργικών υποζωνών 

διακεκριμένης ποιότητας (crus). Το θέμα παραμένει ανοιχτό και είναι καθοριστικής 
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σημασίας για την εξέλιξη της ζώνης. Παρά τη ραγδαία βελτίωση του νεμεάτικου 

κρασιού την εικοσαετία που πέρασε, η σημερινή εικόνα συμπυκνώνεται σε κρασιά 

ευχάριστα και προσεγμένα, που στερούνται όμως κάποιας ιδιαίτερης 

προσωπικότητας, η οποία θα τους επέτρεπε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το 

διεθνή ανταγωνισμό και ποικιλίες όπως το Merlot, το Syrah κλπ.  

 

Ελπιδοφόρο είναι πάντως το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη δείγματα, έστω και σε μικρές 

παραγωγές (Κτήμα Παπαϊωάννου - Μικροκλίμα και Παλαιά Κλήματα, Κτήμα 

Δρυόπη, Κτήμα Γαίας), τα οποία φιλοδοξούν να βάλουν τη ζώνη σε νέα τροχιά. Για 

να συμβεί όμως αυτό χρειάζεται να αναθεωρηθούν σε κάποιες περιπτώσεις οι 

καλλιεργητικές μέθοδοι, να μελετηθούν καλύτερα επιμέρους αμπελοτόπια, να γίνουν 

προσπάθειες για κλωνικές επιλογές και να διαμορφωθεί ένα σοβαρό σύστημα 

ελέγχου, που θα διασφαλίζει τους τυπικούς χαρακτήρες της ζώνης. Και οι χαρακτήρες 

όμως ίσως πρέπει να επανεξεταστούν με τη σειρά τους υπό το πρίσμα της σύγχρονης 

διεθνούς πραγματικότητας. Ένα σίγουρα ελπιδοφόρο στοιχείο είναι ο διαρκώς 

αυξανόμενος αριθμός νέων παραγωγών και υποψήφιων επενδυτών με την 

προϋπόθεση ότι τα νέα οινοποιεία θα συνοδεύονται (μερικώς τουλάχιστον) από νέους 

αμπελώνες. Κάτι τέτοιο και τον ποιοτικό ανταγωνισμό θα ευνοήσει, και καινούριες 

ιδέες θα φέρει, και τελικά θα συμβάλει στη γενική αναβάθμιση της εικόνας της 

ζώνης. Ενδιαφέροντες για την ποιότητά τους, για τη συνεχή αναζήτηση και βελτίωση 

ή για τις προσπάθειες ανάδειξης που καταβάλλουν, είναι μεταξύ άλλων (ενδεικτικά) 

οι εξής παραγωγοί: 

 

• ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (27460 23138) 

• ΚΤΗΜΑ ΓΑΙΑΣ (210 8055642-3) 

• ΚΤΗΜΑ ΔΡΥΟΠΗ (210 7295713-4) 

• ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ (210 6778244) 

• ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΖΑΧΑΡΙΑ (27460 22667) 

• ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ (27460 24190) 

• ΚΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (27460 23005) 

• ΣΕΜΕΛΗ (DOM. HELIOS) (210 6218119) 

• ΑΪΒΑΛΗΣ (27520 21175) 

• ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ (27510 23620) 

Νάουσα 
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Κτήμα Τσάνταλη 

Για πολλούς οι λέξεις Νάουσα και Ξινόμαυρο σηματοδοτούν την υπ’ αριθμόν ένα 

ζώνη με δυνατότητες παραγωγής «μεγάλων» κρασιών. Και έχουν μάλλον δίκιο, με τις 

εξής όμως επισημάνσεις. Μέχρι σήμερα αυτό το περίφημο μεγάλο κρασί (με 

εξαίρεση το «Grande Reserve» του Μπουτάρη που τείνει κάποιες χρονιές προς τα 

εκεί) δεν έχει κάνει την εμφάνισή του. Επιπλέον τα κρασιά με βάση το Ξινόμαυρο 

έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους (εκτός από το «ανοιχτόχρωμο» που είναι 

δευτερεύουσας σημασίας) τις εξαιρετικά ισχυρές, έως και δύσκαμπτες, ταννίνες που 

τα κατατάσσουν αυτομάτως στα κρασιά αμιγώς φαγητού. Αυτό αποκλείει μια μεγάλη 

μερίδα «σύγχρονων» no food drinkers καταναλωτών και μειώνει την εμβέλεια των 

κρασιών στη διεθνή αλλά και την εσωτερική αγορά. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 

Ξινόμαυρα που διακρίνονται στους διεθνείς διαγωνισμούς είναι ελάχιστα σε σχέση με 

τα υπόλοιπα ελληνικά κρασιά. Τούτων λεχθέντων, η αμπελουργική ζώνη της 

Νάουσας καλύπτει περίπου 7000 στρέμματα στους πρόποδες του Βέρμιου και σε 

υψόμετρα από 150-400 μ. Παρά το γεγονός ότι η ποικιλία είναι διαδεδομένη σ’ ένα 

μεγάλο τμήμα της δυτικής Μακεδονίας, στη συγκεκριμένη περιοχή δίνει τον 

καλύτερό της εαυτό.  

 

Ιστορικά η, κατά πάσα πιθανότητα καταλυτική, παρουσία της οικογένειας Μπουτάρη 

και ο επώνυμος χαρακτήρας της ζώνης ήδη από τη δεκαετία του ’60 ευθύνονται και 

για την ύπαρξη στην περιοχή αρκετών αμπελοοινικών εκμεταλλεύσεων. Στο σύνολό 

τους σχεδόν ανήκουν σε ντόπιους και συνοδεύονται από την κατοχή ιδιόκτητων 

αμπελώνων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν για την περιοχή επενδυτικά σχέδια από 

ενδιαφερόμενους εκτός ζώνης, και αυτό αποδεικνύει το αληθές των όσων 

προαναφέραμε. Παρά το γεγονός ότι οι επιτρεπόμενες στρεμματικές αποδόσεις είναι 

περίπου 1000 κιλά ανά στρέμμα, το Ξινόμαυρο δίνει τον καλύτερο εαυτό του στα 

500-600 κιλά, κάτι που διαμορφώνεται πλέον και ως τάση στους καλύτερους 

παραγωγούς της περιοχής. Μια κλασική Νάουσα χαρακτηρίζεται από λαμπερό, 

μεσαίου βάθους ερυθρό χρώμα (η λέξη Ξινόμαυρο παραπλανεί), υψηλή οξύτητα, 

έντονες ταννίνες που επιτρέπουν την παλαίωση, πλούσιο ευδιάκριτο άρωμα 

φραγκοστάφυλου και καπνιστού ζαμπόν. Με την ωρίμανση τα αρώματα εξελίσσονται 

προς την κατεύθυνση της ώριμης ντομάτας.  

 

Πολλοί συγκρίνουν το Ξινόμαυρο με το Pinot Noir της Βουργουνδίας, και είναι 

αλήθεια ότι σε αρωματικό επίπεδο υπάρχουν ομοιότητες. Γενικότερα όμως η δομή 

των κρασιών που δίνει η ποικιλία παραπέμπει περισσότερο στον ιταλικό βορρά 

(Nebbiolo). Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση για μοντέρνες Νάουσες με 

μεγαλύτερες εκχυλίσεις, βαθύτερα χρώματα, έντονο βαρέλι και πιο καλοδουλεμένες 

ταννίνες, που πλησιάζουν περισσότερο τα πρότυπα του σύγχρονου καταναλωτή. 

Ανάλογο στόχο έχει και η χρήση του Merlot σε ποσοστό περίπου 10%, που 

αφομοιώνεται καλά και καλύπτει αδυναμίες χωρίς μεγάλες αλλοιώσεις σε επίπεδο 

τυπικότητας. Η συζήτηση για την ένταξή του στις δυνατότητες της ζώνης παραμένει 

ανοιχτή. Για την ώρα το blend αυτό έχει δικαίωμα Τοπικού Οίνου (Ημαθίας). Η 

ιστορικότητα και η ανάπτυξη της ζώνης μεταξύ άλλων είχαν ως αποτέλεσμα και τις 

πρώτες συζητήσεις (πριν από τη Νεμέα) για την αναγνώριση crus. Ενδεικτικά, 

μερικές περιοχές που έχουν πέσει στο τραπέζι προς συζήτηση είναι η Στράντζα, η 

Ράμνιστα, το Γιανακοχώρι κ.ά. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η Νάουσα (το 

Ξινόμαυρο για την ακρίβεια), παρά τη δυσμενή συγκυρία, αποτελεί ίσως το 

μεγαλύτερο κεφάλαιο του ελληνικού αμπελώνα. Υπό προϋποθέσεις ανάλογες με 



http://www.newwinesofgreece.com 

αυτές που αναφέραμε στην περίπτωση της Νεμέας, μπορεί να αναδειχθεί σε ένα 

ισχυρό χαρτί που το ελληνικό κρασί πρέπει να παίξει έξυπνα και αποφασιστικά, αν 

επιθυμεί διεθνή καταξίωση. Από τους σημαντικούς παραγωγούς που παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ζώνης ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 

• ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ (2310 703100) 

• ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ (23320 51100) 

• ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ (23990 61394) 

• ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ (23320 45080) 

• ΦΟΥΝΤΗΣ (23320 48255) 

Σαντορiνη 

Παρά το γεγονός ότι η Σαντορίνη είναι μικρή σε μέγεθος, το αμπέλι καλύπτει ακόμα 

και σήμερα πάνω από 13.000-14.000 στρέμματα. Αυτό δημιουργεί ελπίδες ότι παρά 

τον υπερτουριστικό χαρακτήρα του νησιού που κάνει την αμπελοκαλλιέργεια 

ασύμφορη (οικοπεδοποίηση ή άλλες πιο κερδοφόρες ασχολίες), ο τοπικός αμπελώνας 

έχει πολλές πιθανότητες να παραμείνει ζωντανός έστω και συρρικνωμένος. Υπέρ 

αυτού συνηγορούν η ανάδειξη του Ασύρτικου σε μία από τις ευγενέστερες ποικιλίες 

της μεσογειακής λεκάνης (και συνολικότερα), το γεγονός ότι το κρασί έχει πλέον 

εξαιρετικά επώνυμη ζήτηση και επιπλέον το ότι, ίσως και λόγω τουρισμού, είναι 

αρκετά γνωστό και εκτός συνόρων. Ευτυχώς για τη ζώνη, η καταλυτική παρουσία του 

τοπικού συνεταιρισμού Santo Wines με ένα σύγχρονο οινοποιείο (1990) και σαφή 

ποιοτικό προσανατολισμό και η παρουσία της εταιρείας Μπουτάρης με ένα 

οινοποιείο-κόσμημα έσωσαν τον αμπελώνα από ενδεχόμενη εξαφάνιση. 

Δημιούργησαν ερεθίσματα, έβαλαν το κρασί στην κύρια αγορά της Αθήνας και οι 

προσπάθειές τους είχαν αποτέλεσμα.  

 

Σήμερα δίπλα στους πρωτοπόρους τουλάχιστον τέσσερις ακόμα μονάδες με 

επικεφαλής τον Σιγάλα όχι μόνο κρατάνε ζωντανό το αμπέλι, αλλά δίνουν 

προοπτικές, βελτιώνουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες και μετατρέπουν τη 

Σαντορίνη σε λευκή ζώνη-βαρύ πυροβολικό για την καταξίωση του ελληνικού 

κρασιού. Από τις δεκάδες, συχνά δυσανάγνωστες, ποικιλίες που αριθμεί ο 

αμπελώνας, τρεις λευκές (Ασύρτικο 70%, Αθήρι, Αϊδάνι 10%) καλύπτουν το 80% 

του τοπικού αμπελώνα. Το κυρίαρχο Ασύρτικο, που καθορίζει τον επί της ουσίας 

τριποικιλιακό Ο.Π.Α.Π., δίνει κρασιά με πολύ διακριτικό αρωματικό δυναμικό 

(εσπεριδοειδή και τσάι κατά κύριο λόγο) αλλά ατσάλινη δομή, πυκνότητα, αλκοόλ 

(13-13,5°) και υψηλές οξύτητες. Ένα μοναδικό σύνολο. Ο αμπελώνας βρίσκεται 

συγκεντρωμένος στο κέντρο και προς την περιοχή της Καλντέρας. Επιβιώνει χάρη σε 

τρία στοιχεία: την καλλιέργεια με τα κλήματα σε μορφή καλαθιού για προστασία από 

τον αέρα, την άφθονη ηφαιστειακή ελαφρόπετρα που συντηρεί την εδαφική υγρασία 

και την εξάτμιση του νερού της Καλντέρας που προσφέρει καθημερινή υγρασία 

(λόγω πάχνης) στα φυτά. Οι στρεμματικές αποδόσεις γενικά είναι της τάξης των 300-

400 κιλών με «βυθίσεις» που φτάνουν μέχρι και τα 100-150 κιλά κάποιες χρονιές. Η 

εμπειρία έχει διδάξει ότι οι τόσο χαμηλές αποδόσεις δεν βοηθούν την ποιότητα, η 

οποία εκφράζεται καλύτερα στα 400 περίπου κιλά το στρέμμα. Εξίσου σημαντικό, 

τόσο για το νησί όσο και για το όνομα του ελληνικού κρασιού, είναι και το Vinsanto.  

 

Το γλυκό κρασί της Σαντορίνης παράγεται από τις ποικιλίες Ασύρτικο και Αϊδάνι 

που, αφού ωριμάσουν πολύ καλά, απλώνονται στον ήλιο για μία έως δύο εβδομάδες. 
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Η διαδικασία αυτή συμπυκνώνει τα σάκχαρα του σταφυλιού καθώς το νερό 

εξατμίζεται. Μοναδικό μειονέκτημα της διαδικασίας αυτής είναι η αύξηση της 

πτητικής οξύτητας, εξαιτίας της ξήρανσης, κάτι που με μεγαλοθυμία θα πρέπει να 

παραβλέψουμε μπροστά στα πολλά προτερήματά του. Άλλωστε η ελεγχόμενη 

παρουσία της που, όχι εύκολα, επιτυγχάνεται μάλλον βελτιώνει τελικά τους 

συνολικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες του κρασιού. Αυτό που έχει σημασία είναι 

ότι στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα η ζώνη της Σαντορίνης όχι μόνο έχει βγει 

από την αφάνεια, αλλά επιπλέον υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Το παραγωγικό 

δυναμικό υπάρχει και είναι ουσιαστικό, σοβαρό και ικανό για ποιοτικό άλμα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 

• SANTO WINES (22860 22596) 

• ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ (2310 703100) 

• ΓΑΙΑ (210 8055642-3) 

• ΣΙΓΑΛΑΣ (22860 71644) 

• ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (22860 32552) 

• ΓΑΒΑΛΑΣ (22860 82552) 

Μαντινεiα 

Ξεκίνησε την καριέρα της τελείως ανώνυμη (το αναφέραμε στην εισαγωγή) και 

διέπρεψε στις «σαμπάνιες πίστας», φθηνά αφρώδη για κατανάλωση στα σκυλάδικα. 

Την έβγαλε από την ανωνυμία στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ο οραματιστής (απών 

πλέον) Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος. Χάρη σ αυτόν η Μαντινεία από απλή ιστορική 

κωμόπολη απέκτησε όνομα και επίθετο (Μοσχοφίλερο) και με τα «Ορεινά Κτήματα» 

(σήμερα Μαντινεία Αντωνόπουλου) έγινε το αγαπημένο παιδί πολλών οινοφίλων. 

Και γιατί όχι; Ευδιάκριτα αρώματα τριαντάφυλλου που συνυπάρχουν ή γυρνάνε με 

τον καιρό σε μέντα, ελαφρύ, καθόλου κουραστικό στόμα και ευχάριστη οξύτητα, 

δίνουν ένα απλό, χαριτωμένο κρασί που πίνεται αβασάνιστα. Έξι χιλιάδες στρέμματα 

αμπελώνα στο οροπέδιο της Τρίπολης (600 μ. υψόμετρο) φιλοξενούν μια ποικιλία 

που δεν πρόκειται να διεκδικήσει δάφνες μεγάλου κρασιού. Πίνεται όμως εύκολα, 

δεν πολυαγαπά το βαρέλι (παρά τις προσπάθειες, ενίοτε συμπαθητικές, που 

καταβάλλονται) και απαντάται εκτός των τοπικών παραγωγών στο portfolio των 

περισσότερων μεγάλων του ελληνικού κρασιού και αρκετών πιο μικρών εμφιαλωτών.  

 

Παρά την απλότητα των κρασιών της, ακριβώς επειδή κάνει μια ευχάριστη αλλά 

διαφορετική πρόταση σε σχέση με άλλες διεθνείς ποικιλίες και δη σε τιμές 

ενδιαφέρουσες, μπορεί να «παίξει» το παιχνίδι της επιβολής του διεθνούς χαρακτήρα 

του ελληνικού κρασιού. Παράλληλα, όπως δείχνουν κάποιες προσπάθειες (Gris de 

Noirs του Αντωνόπουλου), μπορεί ακόμα και να οδηγήσει σε πολυσύνθετα κρασιά με 

ιδιαίτερο χαρακτήρα που εμφανίζουν ξεκάθαρα πλέον μια οργανοληπτική συγγένεια 

της ζώνης με αυτήν της Αλσατίας. Η παρουσία στη ζώνη ορισμένων εξαίρετων 

παραγωγών (αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους) μάλλον εγγυάται μια δυναμική 

παρουσία στις εξελίξεις. 

 

• ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ (2710 544440) 

• ΚΑΜΠΑΣ - ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ (2310 703100) 

• ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (27960 61400) 

• ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (2610 525459) 

• ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (2710 572272) 
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Σάμος 

Παρά το γεγονός ότι δεν ονοματίζεται στις ζώνες-πυλώνες του ελληνικού κρασιού, 

θεωρούμε ότι έχει δικαίωμα αναφοράς σε αυτή την κατηγορία των αμπελουργικών 

ζωνών. Κατ’ αρχάς, διότι εδώ και δεκαετίες ήταν η μοναδική γνωστή εκτός των 

συνόρων – παραμένει ακόμα και σήμερα χωρίς όμως να έχει πλέον το μονοπώλιο. 

Κατά δεύτερον διότι παράγει τα κορυφαία επιδόρπια ελληνικά κρασιά, ορισμένα από 

τα οποία είναι πράγματι μεγάλα και ικανά για αντιπαράθεση με τα εξ Εσπερίας 

ομόλογα. Μοναδικός «παίκτης» στη Σάμο είναι ο τοπικός Συνεταιρισμός, στον οποίο 

καταλήγουν τα σταφύλια (Μοσχάτο λευκό) από 14.000 στρέμματα αμπελώνων, που 

βρίσκονται σε υψόμετρο από 150 έως 800 μ. στις πλαγιές των βουνών 

Μαραθόκαμπος και Άμπελος. Οι ιδιαιτερότητες λόγω διαφορετικού υψόμετρου, 

εδάφους και κλιματολογικών συνθηκών επιτρέπουν στο Συνεταιρισμό να παίζει με 

διαφορετικούς τρύγους, ωριμάνσεις κλπ. και να οδηγείται σε συνδυασμούς που 

χαρίζουν πολυπλοκότητα, φινέτσα και γενικότερα οργανοληπτικούς χαρακτήρες, που 

τα κατατάσσουν πολύ ψηλά στην κλίμακα των οινικών αξιών. Ίσως λόγω της 

περιορισμένης σχετικά ζήτησης για επιδόρπια κρασιά, η Σάμος να μην μπορεί να 

θεωρηθεί πυλώνας. Σίγουρα όμως είναι ο μεγαλύτερος ίσως πρεσβευτής του 

ελληνικού κρασιού. 

 

• Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ (22730 87540) 

Το διεθνές πρόσωπο του ελληνικού κρασιού 

Το διεθνές πρόσωπο του ελληνικού κρασιού εκφράζεται μέσα από ζώνες που στην 

πράξη δημιουργήθηκαν ανάμεσα στο 1970 και το 1995. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι 

έργο οραματιστών. σε κάποιες άλλες πάλι η ύπαρξή τους οφείλεται σε πρωτοβουλίες 

φιλόδοξων και έξυπνων επιχειρηματιών που έδωσαν το εναρκτήριο λάκτισμα. Κύριο 

κοινό χαρακτηριστικό αυτών των ζωνών είναι η συγκρότησή τους με βασικό στοιχείο 

διεθνείς καταξιωμένες ποικιλίες μέσω των οποίων έγιναν εμπορικά γνωστές, χωρίς 

παράλληλα να απορρίπτονται και κάποιες (λευκές κυρίως) ελληνικές. Προσφάτως 

άρχισε να εμφανίζεται μια τάση ενίσχυσης του ελληνικού ποικιλιακού δυναμικού, 

πιθανόν για λόγους εξαγωγικούς ή διαφοροποίησης της ζήτησης στην εσωτερική 

αγορά. Στις ζώνες αυτές ανήκουν το Μέτσοβο, η Σιθωνία, η ευρύτερη Χαλκιδική, η 

Δράμα (που περιλαμβάνει ως ενότητα και το Παγγαίο) και η Αταλάντη. Από αυτές τις 

περιοχές παράγεται σήμερα ένας μεγάλος αριθμός εξαιρετικά δημοφιλών κρασιών με 

συχνά πολύ ενδιαφέροντες ποιοτικούς χαρακτήρες και ανάλογες επιδόσεις στους 

διεθνείς διαγωνισμούς όπου εμφανίζονται. Αξίζει τον κόπο, λοιπόν, να εστιάσουμε 

και να σχολιάσουμε την κάθε ζώνη ξεχωριστά. 

Δράμα 
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Κτήμα Βιβλία Χώρα 

Η ζώνη της Δράμας (συμπεριλαμβανομένου του γειτονικού Παγγαίου) είναι, πέραν 

πάσης αμφιβολίας, η πλέον διάσημη (εσωτερικά τουλάχιστον) αμπελουργική ζώνη. 

Παράλληλα χαρακτηρίζεται από το μεγαλύτερο, συγκριτικά με κάθε άλλη περιοχή, 

ποσοστό ποιοτικών κρασιών επί του συνόλου των ετικετών που παράγει. 

Εμφανίστηκε στο οινικό προσκήνιο στις αρχές της δεκαετίας του ’90 χάρη στις 

επενδυτικές πρωτοβουλίες της οικογένειας Λαζαρίδη. Έκτοτε η ανάπτυξή της 

(ποιοτική και ποσοτική) είναι συνεχής, με μεγάλες επενδύσεις και νέα πρόσωπα να 

εμφανίζονται και να κλέβουν δυναμικά την παράσταση όπως, λόγου χάριν, το Κτήμα 

Παυλίδη και το Κτήμα Βιβλία Χώρα (Τσακτσαρλής-Γεροβασιλείου) που αποτελούν 

πλέον τη νέα ανερχόμενη δύναμη της ζώνης.  

 

Παρά το γεγονός ότι από τα 10.000 στρέμματα που καλλιεργούνται σήμερα (τα 4000 

στη Δράμα) δεν λείπουν οι ελληνικές ποικιλίες, η ζώνη είναι διάσημη για το διεθνές 

ποικιλιακό δυναμικό της, κυρίως Sauvignon, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, 

Syrah, Merlot κλπ. Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η παρουσία του Αγιωργίτικου που 

κάνει τα πρώτα βήματά του εκεί με ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ένα από τα 

μεγαλύτερα ατού της ζώνης είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις 

διαθέτουν σημαντικής έκτασης ιδιόκτητους αμπελώνες. Τα κυριότερα ονόματα της 

ζώνης είναι: 

 

• ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ (25920 44974) 

• ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ (25210 58300) 

• ΚΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ (25210 83626) 

• ΚΤΗΜΑ Ν. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (25210 82049-50) 

• ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (25210 82231) 

Σιθωνία 

Το μεσαίο πόδι της Χαλκιδικής φιλοξενεί το μεγαλύτερο ιδιόκτητο αμπελώνα της 

Ελλάδας (4500 στρέμματα, Κτήμα Porto Carras), που ανήκει σήμερα στην οικογένεια 

Στέγγου. Με πρώτη εμφάνιση στις αρχές της δεκαετίας του ’70, έργο ζωής του 

εκλιπόντος εφοπλιστή Γιάννη Καρρά, αυτή η ζώνη-κτήμα χαρακτηρίζεται από μια 
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πορεία γεμάτη ποιοτικές διακυμάνσεις. Παραγωγός των καλύτερων ελληνικών 

κόκκινων κρασιών σε μια εποχή που ο Έλληνας καταναλωτής δεν μπορούσε να τα 

εκτιμήσει, υπερσκελίστηκε τα τελευταία χρόνια από τις ποιοτικές προσπάθειες 

άλλων, περισσότερο γνωστών σήμερα, παραγωγών. Παρά το γεγονός ότι και εδώ 

καλλιεργούνται αρκετές ελληνικές ποικιλίες (Αθήρι, Μαλαγουζιά, Λημνιό κ.ά.), η 

ζώνη έγινε διάσημη χάρη στο Chateau Carras (κυρίως Cabernet Sauvignon). 

 

• ΚΤΗΜΑ PORTO CARRAS (210 9949809) 

Χαλκιδική 

 

Κτήμα Τσάνταλη 

Εξαιρουμένης της Σιθωνίας, η Χαλκιδική ως αμπελουργική ζώνη (5500 στρέμμα) 

είναι διάσημη χάρη σε δύο ονόματα. Κατ’ αρχάς, ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου 

(Επανoμή, 400 στρέμματα), που αποτελεί πρότυπο του σύγχρονου Έλληνα ποιοτικού 

παραγωγού και παράδειγμα προς μίμησιν για όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία Τσάνταλης 

κατά δεύτερον (Άγ. Παύλος, 200 στρέμμ. και 800 στρέμμ. στη χερσόνησο του Άθω) 

αποτελεί ίσως την πιο δυναμική μεγάλη οινοπαραγωγική μονάδα με ενδιαφέρον τόσο 

για κρασιά που προέρχονται από παραδοσιακούς, ιστορικούς αμπελώνες όσο και για 

κρασιά από διεθνείς πολυδυναμικές ποικιλίες. Η ζώνη διαθέτει ακόμα 4000 

στρέμματα αμπελώνων (κυρίως Sauvignon, Merlot κλπ.), οι οποίοι τροφοδοτούν σε 
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σημαντικό βαθμό την εταιρεία Τσάνταλης. 

 

• ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (23920 44567) 

• ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. (23990 61394) 

Μέτσοβο 

Η μικρή αμπελουργική ζώνη του Μετσόβου (περίπου 1000 στρέμματα σε υψόμετρα 

από 800 έως 1000 μ.) είναι δημιούργημα (στα μέσα του 1960) του Ευάγγελου 

Αβέρωφ-Τοσίτσα και έγινε διάσημη με το κρασί «Κατώγι». Σήμερα ελέγχεται 

απολύτως από την εταιρεία Κατώγι & Στροφιλιά Α.Ε. και το ποικιλιακό της δυναμικό 

είναι σχεδόν αποκλειστικά διεθνές με έμφαση στο Cabernet Sauvignon, το Merlot και 

το λευκό Traminer. 

 

• ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. (210 6778244) 

Αταλάντη 

Η σημαίνουσα αμπελουργική ζώνη της Φθιώτιδας ακούει στο όνομα Χατζημιχάλης. 

Με ρίζες επίσης στη δεκαετία του ’ 70 ο σημερινός αμπελώνας καλύπτει 1800 

στρέμματα και χαρακτηρίζεται από ποικιλία εδαφολογικών συνθέσεων και 

κλιματολογικών συνθηκών που του δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής κρασιών 

(ακόμα και από την ίδια ποικιλία) με τελείως διαφορετικά οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά. Η ζώνη μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική και μόνο λόγω του 

γεγονότος ότι ο Δημήτρης Χατζημιχάλης με το Λευκό Κτήμα Χατζημιχάλη 

εξοικείωσε τον Αθηναίο καταναλωτή της δεκαετίας του ’80 με την έννοια του 

κρασιού από αμπελοοινική εκμετάλλευση. Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές 

ποικιλίες είναι παρούσες στην ποικιλιακή σύνθεση του αμπελώνα, βαρύ πυροβολικό 

του κτήματος αποτελούν (όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις) οι διεθνείς 

γνωστές Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Merlot κλπ. Τα τελευταία 

χρόνια έγινε μια πλήρης εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας, η οποία 

αναμένεται να οδηγήσει σε θεαματικά ποιοτικά αποτελέσματα. 

 

• ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ (210 8076705) 

• ΔΗΜΑΚΗΣ (210 6008335) 

Οι υπόλοιπες οινοπαραγωγοί ζώνες 

 

Θράκη 

Η περιοχή άρχισε να αναπτύσσεται αμπελουργικά αρχικά με την εγκατάσταση του 

Τσάνταλη και στη συνέχεια με κάποια νέα πρότζεκτ από τοπικούς επιχειρηματίες. Τα 

δείγματα κρασιών που δίνει ο 500 στρεμμάτων αμπελώνας του Τσάνταλη είναι 

ενθαρρυντικά. Το μέλλον θα δείξει. 
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Γουμένισσα 

Η αμπελουργική ζώνη της Γουμένισσας είναι σχετικά μικρή (περίπου 3000 

στρέμματα) και παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζει, βρίσκεται υπό τη σκιά της 

γειτονικής Νάουσας. Η αναγέννησή της (μέσα 1970) οφείλεται στην εταιρεία 

Μπουτάρης, η οποία έκανε, με την εγκατάστασή της εκεί, γνωστό το ενδιαφέρον 

διποικιλιακό (Ξινόμαυρο-Νεγκόσκα) κρασί της περιοχής. Οι αμπελώνες βρίσκονται 

στις υπώρειες του Πάικου σε υψόμετρο 150-250 μέτρων. Τα τελευταία χρόνια, χάρη 

στις προσπάθειες και άλλων μικρών εκμεταλλεύσεων, η ζώνη είναι περισσότερο 

αναγνωρίσιμη. 

 

• ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ (2310 703100) 

• ΑΪΔΑΡΙΝΗΣ (23430 41293, 23430 42555) 

 

Αμύνταιο 

Αμιγώς ζώνη του Ξινόμαυρου, όπως η Νάουσα, αλλά σε υψόμετρο περίπου 650 

μέτρων ανάμεσα στη λίμνη Πετρών και τη Βεγορίτιδα. Ξεχωρίζει κατά κύριο λόγο 

για τα ροζέ και αφρώδη κρασιά της, όπου μπορεί να δώσει εξαίρετα αποτελέσματα. 

Δυστυχώς, παρά το ενδιαφέρον της, είναι παραγνωρισμένη ως ζώνη. Η δύσκολη 

ωρίμανση του Ξινόμαυρου σε αυτό το υψόμετρο δεν δίνει μεγάλες δυνατότητες για 

ερυθρά κρασιά. 

 

• ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ (23320 51100) 

 

Φλώρινα 

Η ζώνη βγήκε πολύ πρόσφατα από την αφάνεια με το Κτήμα Βογιατζή και το Κτήμα 

ΑΛΦΑ. Τα αποτελέσματα και των δύο εκμεταλλεύσεων είναι κατ’ αρχάς 

ικανοποιητικά. Είναι πάντως νωρίς για εκτιμήσεις όσον αφορά τη μελλοντική της 

ανάπτυξη. 

 

Ζίτσα 

Ορεινή ζώνη (υψόμετρο 500-700 μ.) με κυρίαρχο στοιχείο την ποικιλία Ντεμπίνα και 

την εξειδίκευσή της στην παραγωγή αφρωδών και ημιαφρωδών κρασιών. Η ζώνη 

(1500-2000 στρέμματα) κινείται χάρη στον τοπικό συνεταιρισμό και την εταιρεία 

Γκλίναβος. Η Ντεμπίνα υπό προϋποθέσεις (αμπελουργικές και οινολογικές) μπορεί 

να δώσει εξαιρετικά κομψά κρασιά με ενδιαφέροντα (διακριτικά όμως) αρώματα και 

εξαιρετικά νευρώδη και ευχάριστο χαρακτήρα στο στόμα. Δυστυχώς σπάνια τα 

συναντάμε. Με βάση την παρούσα κατάσταση είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι 
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εξελίξεις και να καθοριστεί η μελλοντική ποιοτική και εμπορική βαρύτητα των 

κρασιών της ζώνης. 

 

Ραψάνη 

Παραδοσιακά γνωστή αμπελουργική ζώνη στις πλαγιές του Ολύμπου (100-700 μ.), 

που στηρίζεται σε τρεις ποικιλίες (Ξινόμαυρο, Σταυρωτό, Κρασάτο) και καλύπτει 

περίπου 3000 στρέμματα. Η ζώνη μονοπωλείται από την εταιρεία Τσάνταλης, με 

εξαιρετική επιτυχία στα κρασιά που παράγει. Τα τελευταία χρόνια στους 

οργανοληπτικούς χαρακτήρες των κρασιών της ζώνης έχει γίνει δυσδιάκριτο το 

τυπικό στοιχείο της παρουσίας του Ξινόμαυρου και η εικόνα παραπέμπει σε πιο 

κοσμοπολίτικους χαρακτήρες. Νησίδα στη ζώνη (με δικαίωμα στην ονομασία Τ.Ο. 

Κρανιάς) αποτελεί το Κτήμα Κατσαρού: εξαιρετικών προδιαγραφών αμπελοοινική 

εκμετάλλευση, που παράγει δύο κρασιά (λευκό/κόκκινο) από διεθνείς ποικιλίες. 

 

Θεσσαλία 

Η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (εξαιρουμένης της Ραψάνης) χαρακτηρίζεται από 

τρεις αμπελουργικές ζώνες. Η Αγχίαλος (Σαββατιανό-Ροδίτης) στην παραλία του 

Παγασητικού παρουσιάζει μικρό ενδιαφέρον με απλά, ευχάριστα λευκά κρασιά από 

έναν αμπελώνα 4000 στρεμμάτων. Στο Νομό Λάρισας η ζώνη του Τύρναβου, με 

30.000 στρέμματα και κυρίαρχες ποικιλίες το Μοσχάτο Αμβούργου και το Ροδίτη, 

παράγει κρασιά εξίσου ευχάριστα, με έντονες τις μοσχάτες αναφορές της ποικιλίας, 

τα οποία στοχεύουν κυρίως στην καθημερινή κατανάλωση. Το Μαύρο Μεσενικόλα 

προσδίδει ενδιαφέρον στην αμπελουργική ζώνη του Νομού Καρδίτσας, και μάλιστα 

συζητήθηκε αρκετά πριν από μερικά χρόνια, όταν νομοθετήθηκε η παραγωγή οίνων 

Ο.Π.Α.Π. από την ποικιλία. Η ζώνη μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται ακόμα στα 

πρώτα της βήματα και είναι νωρίς για να κριθεί. Ορισμένες ενδιαφέρουσες 

εκμεταλλεύσεις και οινοποιεία της Θεσσαλίας είναι: 

 

• ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΝΤΟΥΓΚΟΣ (2410 620621) 

• ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΙΠΙΔΗ (2410 981087) 

• ΤΣΙΛΙΛΗΣ (24310 85885) 

• ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ (24410 95250) 

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (24920 22002) 

 

Αττική 

Η αμπελουργική ζώνη της Αττικής βρίσκεται σε σαφή υποχώρηση λόγω της 

οικοπεδοποίησης και της αλλαγής χρήσης γης. Με κύρια ποικιλία το Σαββατιανό και 

νησίδες καλλιέργειας ορισμένων διεθνών ποικιλιών, δίνει συχνά ενδιαφέροντα 

κρασιά. Δεν μπορεί όμως να γίνει πρόβλεψη για το μέλλον, με εξαίρεση τις περιοχές 
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που βρίσκονται μακριά από την Αθήνα, όπως π.χ. το ενδιαφέρον Κτήμα Εύχαρις. 

 

• ΣΕΜΕΛΗ (210 6218119) 

• ΚΤΗΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣ (22960 90346, 210 6990106) 

• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑ (210 6633345) 

• ΚΤΗΜΑ ΜΑΤΣΑ (210 6605200) 

• ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ (210 6778244) 

• ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ (210 6038038) 

 

Εύβοια 

Η Εύβοια μοιράζει το εν αφθονία Σαββατιανό της σε τρεις κύριες αμπελουργικές 

ζώνες, από βορρά προς νότο: το μικρό αμπελώνα της περιοχής Γιάλτρων στη Βόρεια 

Εύβοια, τον αμπελώνα του Ληλαντίου πεδίου στο κέντρο και τις γύρω ημιορεινές 

περιοχές, και τον αμπελώνα της νότιας Εύβοιας, κυρίως στην περιοχή της Καρύστου. 

Με εξαίρεση κάποιες μικρές εκμεταλλεύσεις με αξιόλογα δείγματα δουλειάς, η 

υπόλοιπη ζώνη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 

• ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ (22210 55350) 

• ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΛΥΚΟΣ (22290 68400, 68222) 

• ΜΙΚΡΟ ΚΤΗΜΑ ΤΣΑΛΑ (22210 92420) 

• ΚΤΗΜΑ ΜΟΝΤΟΦΩΛΙ (210 5278601) 

 

Αχαϊα 

Σημαντική αμπελουργική ζώνη τόσο για ξηρά όσο και για επιδόρπια κρασιά. 

Θεωρείται όχι άδικα η ζώνη με τον καλύτερο Ροδίτη στην Ελλάδα (Ο.Π.Α.Π.), ενώ 

και το δυναμικό της στη Μαυροδάφνη.(Ο.Π.Ε.) και το Μοσχάτο (Ο.Π.Ε. Ρίου και 

Πατρών) είναι αξιοσημείωτο. Μεγάλη σε έκταση (40.000 στρέμμ.), με ποικιλία 

εδαφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών και υψόμετρα από 100 έως 800 μ., 

προσφέρεται για παραγωγή κρασιών με διαφορετικούς χαρακτήρες και ενδιαφέρουσα 

οργανοληπτική συμπεριφορά. Δυστυχώς πάσχει από έλλειψη σοβαρών 

αμπελοοινικών εκμεταλλεύσεων, που θα μπορούσαν να την αναδείξουν. 

 

• ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ (26910 29415) 

• ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ (2610 525459) 

• ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΠΑΡΟΥΣΗ (2610 438676) 

Πώς αξιολογούμε μια αμπελουργική περιοχή 

Σήμερα που οι παραδοσιακές αμπελουργικές ζώνες της Ελλάδας έχουν επαρκώς 

οριοθετηθεί και καινούριες περιοχές εμφανίζονται, προβάλλοντας αξιώσεις, 

προκύπτει εκ νέου ένα ζήτημα αξιολόγησης και εκτίμησης των δυνατοτήτων του 

ελληνικού αμπελώνα.  
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Για να αξιολογηθεί μια περιοχή, πρέπει απαραιτήτως να δίνει κρασιά με την 

επωνυμία της. Έτσι, ως αυτονόητο κριτήριο αξιολόγησης κάθε αμπελουργικής ζώνης 

μπορεί να θεωρηθεί το ποσοστό των εμφιαλωμένων κρασιών με την ένδειξη της 

περιοχής, σε σχέση με το χύμα, αλλά και το κρασί που ανώνυμα προστίθεται σε 

εμπορικά blends. 

 

Λιγότερο ίσως αυτονόητο για πολλούς είναι το κριτήριο της ιδιοκτησιακής σχέσης 

του οινοποιού με τον αμπελώνα. Όσοι δεν είναι ήδη πεπεισμένοι ότι χωρίς ιδιόκτητο 

αμπέλι δεν γίνεται κρασί υψηλής ποιότητας, ας το δεχτούν ως αξίωμα ή ας 

προστρέξουν στην παγκόσμια οινική εμπειρία, όπου λιγοστές εξαιρέσεις 

επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Έτσι, ως δεύτερο κριτήριο ποιότητας των κρασιών μιας 

περιοχής μπορούμε να ορίσουμε το ποσοστό των κρασιών που εμφιαλώνονται από 

τους ιδιοκτήτες αμπελιών: όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό αυτό, τόσο πιο 

αναπτυγμένη εμφανίζεται η περιοχή. 

 

Τα δύο αυτά κριτήρια συμ-πληρώνονται από το κριτήριο της τιμής. Τόσο η μέση τιμή 

πώλησης των εμφιαλωμένων κρασιών μιας αμπελουργικής ζώνης, όσο και η τιμή που 

επιτυγχάνουν τα καλύτερα από αυτά, υποδεικνύουν κατά τεκμήριο το δυναμικό 

ποιότητας κάθε περιοχής. 

Πλαγιές Αιγιαλείας 

Ο οινολόγος Άγγελος Ρούβαλης, ιδρυτής και συνιδιοκτήτης, με τα Ελληνικά 

Κελλάρια Οίνων, της εταιρείας Οινοφόρος που παράγει κρασιά από αμπέλια 

σκαρφαλωμένα στην ορεινή Ζήρεια, βλέπει ότι οι μεταβολές του οινικού χάρτη της 

Ελλάδας θα πρέπει να τολμήσουν να αγγίξουν θέματα-ταμπού, όπως η διατήρηση 

των ονομασιών προέλευσης στα αρχικά τους όρια. Έτσι, είναι απόλυτα βέβαιος ότι η 

Ονομασία Προέλευσης Πάτρα των δυτικών, πεδινών αμπελιών πρέπει να πάρει 

βελούδινο διαζύγιο από τις ανατολικές ορεινές της περιοχές που εμφανίζουν τελείως 

διαφορετική δυναμική και στιλ κρασιών. Στις πλαγιές του Παναχαϊκού όρους και του 

Χελμού, περιοχή με τη γενικότερη ένδειξη Πλαγιές Αιγιαλείας, έχουν πλέον 

αναπτυχθεί οινοποιίες (ανάμεσά τους και ο Οινοφόρος) με αμπέλια μικρών 

στρεμματικών αποδόσεων τα οποία, ελέω υψομέτρου κι ενός πολύ πιο δροσερού 

κλίματος, χάρη στο βορινό προσανατολισμό τους με θέα στον Κορινθιακό, παράγουν 

κρασιά από την ποικιλία Ροδίτης όσο και από άλλες, ελληνικές και διεθνείς, ποικιλίες 

που ξεχωρίζουν ποιοτικά από τα απλά κρασιά των πεδινών περιοχών της Πάτρας. 

 

http://www.athinorama.gr/umami/wine/articles/?id=1987 
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Οι Αμπελοοινικές περιοχές της Ελλάδας 

Πελοπόννησος 

  1. Νεμέα 

  Ποικιλία: Αγιωργήτικο 

    
Προϊόντα: ΟΠΑΠ ΝΕΜΕΑ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΟΙΝΟΣ, ΤΟΠΙΚΟΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΝΟΣ 

      

    

Χωρίζεται σε 3 ζώνες: 

1. Μία ημιορεινή με υψόμετρο 450-650 μ. Εδώ παράγονται κρασιά κατάλληλα για 

παλαίωση. 

2. Μία με υψόμετρο 250 μ. όπου η ταχύτερη ωρίμανση και ο υψηλότερος 

αλκοολικός τίτλος επιτρέπουν την παραγωγή ημίγλυκων οίνων και 

3. Μία μεγάλου υψομέτρου 750-800 μ. όπου παίρνουμε γλεύκη με μικρότερη 

περιεκτικότητα σε σάκχαρα, κατάλληλα για την παραγωγή ροζέ κρασιών. 

      

  2. Μαντινεία 

  Ποικιλία: Μοσχοφίλερο (Ξανθοφίλερο, Ασπροφίλερο, Γκριζοφίλερο, Φιλέρι) 

    Προϊόντα: ΟΠΑΠ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΝΟΣ 

      

    
Η ζώνη της Μαντινείας βρίσκεται στο οροπέδιο της Τρίπολης και αναπτύσσεται 

ΒΑ & ΝΑ της πόλης. 

      

  3. Αχαΐα 

  Ποικιλία: Ροδίτης, Μαυροδάφνη, Μοσχάτο 

    
Προϊόντα: ΟΠΕ ΠΑΤΡΑ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΟΙΝΟΣ, 

ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΟΠΑΠ 

      

  4. Υπόλοιπο Πελοποννήσου 

    Τοπικός οίνος Τριφυλλίας & Τοπικός οίνος Μεσσηνίας: 

    Λευκός (Ugni Blanc, Φιλέρι) 

    Ερυθρός (Cabernet. Sauvignon, Merlot, Cabernet. Franc, Grenache, Carignan) 

    Τοπικός οίνος Πυλίας: 

    Λευκός: Ροδίτης, Ugni Blanc, Chardonnay 

    Τοπικός Οίνος Ορεινής Κορινθίας: 

    Ροζέ: Αγιωργήτικο 

      

    Τοπικός Πελοποννησιακός: 
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    Λευκός & Ερυθρός. 

      

Στερεά Ελλάδα & Εύβοια 

  1. Βοιωτία 

  Ποικιλία: Σαββατιανό, Ροδίτης, Cab.Sauvignon, Merlot, Grenache Rouge 

    
Προϊόντα: ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΘΗΒΑΪΚΟΣ, 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ 

    Λευκός, Ροζέ & Ερυθρός. 

      

Θεσσαλία 

  1. Ραψάνη 

  Ποικιλία: Ξινόμαυρο, Σταυρωτό & Κρασάτο. 

    Προϊόντα: ΟΠΑΠ ΡΑΨΑΝΗ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ. 

    Η ζώνη της Ραψάνης βρίσκεται στην έξοδο της κοιλάδας των Τεμπών. 

      

  2.Αγχίαλος 

  Ποικιλία: Σαββατιανό, Ροδίτης. 

    Προϊόντα: ΟΠΕ ΑΓΧΙΑΛΟΣ. 

      

  3. Καρδίτσα 

  Ποικιλία: Μαύρο Μεσενικόλα, Λευκό Μπατίκι, Ροζακί, Μοσχάτο Αμβούργου. 

      

  4. Τύρναβος 

  Ποικιλία: Μπατίκι, Μοσχάτο Αμβούργου, Σαββατιανό, Ροδίτης. 

      

Μακεδονία Θράκη 

  1. Νάουσα 

  Ποικιλία: Ξινόμαυρο 

    Προϊόντα: ΟΠΑΠ ΝΑΟΥΣΑ 

      

  2. Γουμένισσα 

  Ποικιλία: Ξινόμαυρο, Νεγκόσκα 

    Προϊόντα: ΟΠΑΠ ΓΟΥΜΕΝΝΙΣΑ 

      

  3. Αμύνταιο 

  Ποικιλία: Ξινόμαυρο 

    Προϊόντα: ΟΠΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 

    Ροζέ απλά & αφρώδη κρασιά. 

  4. Χαλκιδικής 

  Ποικιλία: Cab. Sauvignon, Cab. Franc, Ροδίτης, Αθήρι 

    Προϊόντα: ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΕΛΙΤΩΝΑ, ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ, 
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ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΤΙΚΟΣ, κλπ. 

      

Ήπειρος 

  Ποικιλία: Ντεμπίνα, Cab. Sauvignon. 

    Προϊόντα: ΟΠΑΠ ΖΙΤΣΑ 

    
1. Ζίτσα 

Λεπτό δροσερό, με φρουτώδη γεύση και φυσικό αφρώδες. 

    
2. Μέτσοβο 

Πρότυπος αμπελώνας Αβέρωφ σε υψόμετρο 800 μ. 

      

Νησιά Ιονίου 

  1. Κεφαλονιά: 

  Ποικιλία: Ρομπόλα, Μοσχάτο, Μαυροδάφνη. 

    Προϊόντα: ΟΠΑΠ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

      

Νησιά Αιγαίου 

  1. Κρήτη 

  Ποικιλία: Κοτσιφάλι, Μανδηλαριά, Λιάτικο, Βηλάνα, Ρωμαίικο. 

    Προϊόντα: ΟΠΑΠ ΠΕΖΑ, ΟΠΑΠ ΑΡΧΑΝΕΣ, ΟΠΕ ΣΗΤΕΙΑ 

      

  2. Σάμος 

  Ποικιλία: Μοσχάτο λευκό 

    Προϊόντα: ΟΠΑΠ ΣΑΜΟΣ 

      

  3. Λήμνος 

  Ποικιλία: Μοσχάτο Αλεξάνδρειας 

    Προϊόντα: ΟΠΕ ΛΗΜΝΟΣ 

      

  4. Πάρος 

  Ποικιλία: Μανδηλαριά  

    Προϊόντα: ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΣ 

      

  5. Σαντορίνη 

  Ποικιλία: Ασύρτικο, Αθήρι, Αϊδάνι, Μανδηλαριά. 

    Προϊόντα: ΟΠΑΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, VINSANTO 

      

  6. Ρόδος 

  Ποικιλία: Αθήρι, Μανδηλαριά, Μοσχάτο λευκό & Μοσχάτο Trani 

    
Προϊόντα: ΟΠΑΠ ΡΟΔΟΣ, ΡΟΔΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ, ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΟΔΟΥ, 

ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΟΙΝΟΙ. 
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Ιστορική αναδρομή στην Ελλάδα των κρασιών  

 

Το κρασί για μας τους Έλληνες, εκτός του ότι συμπεριλαμβάνεται στα πέντε βασικά 

στοιχεία της διατροφής μας μαζί με το νερό, το αλάτι, το λάδι και τα δημητριακά (ή 

μάλλον ακριβώς γι’ αυτό) συνδέθηκε στενά και με τον πολιτισμό, με τη θρησκεία 

μας. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρξαν ρόδινες όλες οι περίοδοι της ελληνικής ιστορίας για 

το κρασί. Πέρασε από πολλές περιπέτειες, από μεσουρανήματα και διωγμούς, μέχρι 

να φτάσει στη σημερινή του θέση.  

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε μία μικρή ιστορική αναδρομή η οποία θα αποδείξει 

τη διαχρονικότητα της αμπελοοινικής παράδοσης, έτσι όπως εξελίχτηκε στις 

διάφορες περιόδους της ιστορίας του τόπου μας για να καταλήξει στη σημερινή της 

μορφή. 

Στων αρχαίων Ελλήνων τα χρόνια  

Στην Ελλάδα, οι ευνοϊκές εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες επέτρεψαν την 

ευρεία διάδοση της καλλιέργειας του αμπελιού από πολύ νωρίς. Η αρχή της 

αμπελοκαλλιέργειας στον Ελλαδικό χώρο χάνεται στα βάθη της νεολιθικής περιόδου, 

η μεγαλύτερή της όμως ανάπτυξη σημειώνεται μεταξύ του 13ου και του 11ου π.Χ. 

αιώνα.  

Η σχέση των προγόνων μας, των αρχαίων, με το κρασί είναι γνωστή 

και χιλιοσυζητημένη. Καλλιεργούσαν αμπέλια και παρήγαγαν 

ονομαστά κρασιά. Ο Όμηρος στην «Ιλιάδα» και την «Οδύσσεια», ο 

Πλάτωνας και ο Ξενοφώντας στα «Συμπόσιά» τους, ο Αθήναιος 

στους «Δειπνοσοφιστές» αναφέρονται συχνά στους ονομαστούς 

οίνους της αρχαιότητας. Τα γλυκά και μαλακά κρασιά από τη Θήρα 

και την Κρήτη, τα λεπτότατα από την Κύπρο και τη Ρόδο, τα ευώδη 

της Λέσβου, ο χαριέστατος εις παλαίωσιν Κερκυραϊκός, ο υπνωτικός 

Θάσιος, ο ονομαστός Αριούσιος της Χίου και πάρα πολλά άλλα περιζήτητα κρασιά 

αναφέρονται στα κείμενα της εποχής.  
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Να μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πολύ καλά και την αξία του 

εμπορίου, το εξαγωγικό τους δε εμπόριο ήταν πολύ καλά οργανωμένο την εποχή 

εκείνη. Σε αντάλλαγμα του οίνου και του λαδιού οι Έλληνες εισήγαγαν δημητριακά 

και χρυσό από την Αίγυπτο και τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, χαλκό από την 

Συρία και την Κύπρο, ελεφαντόδοντο από την Αφρική. 

Τα κρασιά που εξάγονταν εκείνη την εποχή ήταν πολλά, πιο φημισμένα όμως ήταν τα 

κρασιά των νησιών του Αιγαίου. Ο Χίος, ο Λέσβιος και ο Θάσιος υπήρξαν οι πιο 

ακριβοπληρωμένοι οίνοι κατά τον 4ο Π.Χ. αιώνα. Για την προστασία τους δε από τις 

απομιμήσεις και τις παραποιήσεις, τα κρασιά της Θάσου έπρεπε να πωλούνται μέσα 

σε αμφορείς ώστε η ανθεκτικότητά τους να είναι εγγυημένη. Οι οινικοί νόμοι της 

Θάσου του 5ου αιώνα π.Χ. δεν είναι τίποτε λιγότερο από τα αρχαιότερα νομοθετικά 

κείμενα για την προστασία των Οίνων Ονομασίας Προέλευσης, στα πλαίσια μιας 

γενικότερης αμπελοοινικής πολιτικής που αποσκοπούσε στη διασφάλιση της 

ποιότητας του προϊόντος και στην προστασία του υγιούς οινεμπορίου. Εδώ μπορούμε 

επίσης να διακρίνουμε την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας κανονισμών για τα 

κρασιά ονομασίας προελεύσεως, όπως αυτοί ισχύουν τώρα στις χώρες της Ε.Ε. Οι 

ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στη νομοθεσία της Αρχαίας Ελλάδος για τα 

κρασιά ποιότητας που προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές και τη νομοθεσία της 

Ε.Ε. είναι εκπληκτική.  

Οι αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν το κρασί και υπηρετούσαν με πάθος τον θεό του, τον 

Διόνυσο, μια θεότητα έξυπνη, ζωντανή, ερωτική. Σύμφωνα με το μύθο ο Διόνυσος 

απήχθη από Ετρούσκους πειρατές στο δρόμο του για την Ιταλία. Φανέρωσε όμως, τη 

θεϊκή του υπόσταση φυτεύοντας ένα αμπέλι που αναρριχήθηκε στο κατάρτι και 

μετατρέποντας τους πειρατές σε δελφίνια. Η Αριάδνη, κόρη του Μίνωα βασιλιά της 

Κρήτης και σύζυγος του Διόνυσου, του χάρισε δύο γιους, τον Στάφυλο και τον 

Οινοπίωνα, καθώς και μία κόρη την Ευάνθη. Η πλούσια εικονογραφία των αγγείων 

της Αττικής κεραμικής μαρτυρά το εύρος της Διονυσιακής λατρείας. Το δράμα, 

κορυφαία έκφραση της εποχής, γεννήθηκε από τον Διονυσιακό διθύραμβο. Έντονο 

διονυσιακό χαρακτήρα είχαν οι πολυάριθμες γιορτές, και κυρίως τα αφιερωμένα στο 

Διόνυσο «Μικρά» και «Μεγάλα Διονύσια», στα οποία γίνονταν και θεατρικοί 

αγώνες. Αλλά και τα συμπόσια, ευκαιρία για πνευματικές συζητήσεις και ανταλλαγή 

ιδεών, είχαν ως άξονα την εθιμοτυπικά καθορισμένη οινοποσία.  

Από τη μελέτη της Βακχικής ποίησης ανασύρουμε το τελείως συγκεκριμένο 

εθιμοτυπικό του πότου, της κατανάλωσης δηλαδή του κρασιού. Ο κοινός πολίτης της 

αρχαιότητας βουτούσε κάθε πρωί το ψωμί του στο κρασί και αυτή ήταν η μοναδική 

στιγμή της ημέρας που έπινε άκρατο τον οίνο του, χωρίς δηλαδή να τον αραιώσει με 

νερό. Γιατί στο συμπόσιο, κοινωνικό θεσμό με κανονισμούς και καθορισμένη 

εθιμοτυπία, ο πότος, που ακολουθούσε το σύντομο και συνήθως λιτό δείπνο, 

συνίστατο στην πόση κρασιού αραιωμένου με νερό. Έτσι οι συμποσιαστές, χωρίς να 

μεθούν, και να συνέχιζαν τις εμπνευσμένες συζητήσεις που έχει καταγράψει η πένα 

των ποιητών. Η καταδίκη της μέθης είναι πανάρχαια, από την εποχή του Ομήρου και 

οι μέθυσοι Κύκλωπες αποτελούν προηγούμενα προς αποφυγήν. Οι γυναίκες δεν 

ελάμβαναν ποτέ μέρος σε αυτές τις συγκεντρώσεις, εκτός φυσικά από τις 

τραγουδίστριες, τις χορεύτριες ή ακόμη και τις εταίρες που διασκέδαζαν τους 

παρευρισκόμενους. 
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Οι Βυζαντινοί χρόνοι 

Στα ελληνιστικά χρόνια και την πρωτοβυζαντινή εποχή, την από πολλές απόψεις 

προέκταση του αρχαίου κόσμου, πραγματοποιήθηκε μία αλλαγή στη σχέση του 

ανθρώπου με τον Διόνυσο και το δώρο του. Αυτός ο θεός, ο ευάμπελος (πλούσιος σε 

αμπέλια και κρασιά), ο γενναιόδωρος, ο λυσιμέριμνος (εχθρός των προβλημάτων και 

της έγνοιας), ο ηπεροπεύς (πονηρός καταφερτζής), ο γελόων, φιλομειδεύς (πρόξενος 

γέλιου και φίλος του χαμόγελου) συγκρούστηκε και στα χρόνια του Ιουστινιανού 

νικήθηκε από έναν άλλο θεό. Τον Θεό των Χριστιανών, τον μόνο αληθινό Σωτήρα 

και Λυτρωτή που αποκαλείται η Άμπελος η αληθινή. Η άμπελος και ο οίνος είναι 

άλλωστε τα πιο ιερά σύμβολα που ο Χριστιανισμός δανείστηκε από τις αρχαίες 

θρησκείες. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη βρίθουν με αναφορές τους.  

Στο Βυζάντιο, το κρασί ενώνει τη βιβλική και την ελληνική παράδοση. Ο αρχαίος 

θεός του, ο Διόνυσος, είναι πάντα ζωντανός, αν και μεταμφιεσμένος. Παρά την 

εκδίωξή του από τον χριστιανικό αμπελώνα έχει δανείσει σχεδόν όλα τα σύμβολά του 

στον Χριστό αλλά και στον αυτοκράτορα που εμφανίζονται στις εικόνες ως αμπέλια, 

οι δε Απόστολοι και οι πιστοί ως κληματίδες και σταφύλια. 

Η Βυζαντινή κοινωνία παρουσίαζε δύο όψεις πλέον: το επίσημο, λαμπρό Βυζάντιο 

και το Βυζάντιο του αγρότη, του ταβερνιάρη, του ποιητή. Στην πρώτη, οι βυζαντινοί 

άρχοντες διηγούνται τα κατορθώματα τους στα συμπόσια, γύρω από τη μαρμάρινη 

τάβλα, με τα χρυσά τους κύπελλα γεμάτα γλυκόπιοτο κρασί, όπως ακριβώς οι 

ομηρικοί ήρωες. Η τελετή του τρυγητού στη Βασιλική αυλή, μας παρουσιάζεται στα 

έργα του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου και μαρτυρά τη σημασία 

που έδιναν τόσο οι βασιλείς όσο και η εκκλησία στον τρύγο και στο πάτημα των 

σταφυλιών. Η Κωνσταντινούπολη μάλιστα, όπου κατέφθαναν όλα τα κρασιά της 

Αυτοκρατορίας θα ονομαστεί από τους Αγγλοσάξονες, Winburg, που σημαίνει 

Οινόπολις, η πόλη του κρασιού. Και ο απλός λαός συνέχισε τη συνεύρεσή του με το 

κρασί, στις ταβέρνες και τα καπηλειά. Το κρασί ήταν πάντα παρόν στο τραπέζι.  

Μεσαίωνας και Τουρκοκρατία 

Η διάδοση του Χριστιανισμού στη Μεσαιωνική Ευρώπη αποδείχθηκε ζωτική για τη 

διατήρηση της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποίησης. Το κρασί κατέχει σημαντική 

θέση στη Θεία Ευχαριστία. Επιπλέον όμως, λόγω των θεραπευτικών του ιδιοτήτηων 

(ιδίως σε περιοχές όπου το νερό ήταν μολυσμένο) παρουσιάζεται και ως κατεξοχήν 

πολύτιμο αγαθό, φάρμακο ψυχών και σωμάτων. Είναι δώρο Θεού, «ευφραίνει την 

καρδία του ανθρώπου». Όταν πίνεται με μέτρο συμβάλλει στην τόνωση και την 

ενδυνάμωση του οργανισμού, η κατάχρησή του όμως αποτελεί έκτροπο και 

ακολασία. Αυτή είναι βασικά η άποψη που επικρατεί στους κύκλους των μοναχών, οι 

οποίοι και ανέλαβαν τη φροντίδα και την ανάπτυξη των αμπελώνων όπως 

ασχολήθηκαν εξίσου με τις θρησκευτικές, επιμορφωτικές και ιατρικές ανάγκες του 

λαού. Τα μοναστήρια διαθέτουν πλέον εκτεταμένους αμπελώνες και στους 

Κανονισμούς που διέπουν την οργάνωσή τους υπήρχαν επανειλημμένες αναφορές για 

την παραγωγή, την αποθήκευση και τη χρήση του κρασιού. 

Κατά τον 13ο αιώνα, Άγιος της αμπέλου και του οίνου καθιερώθηκε ο Άγιος 

Τρύφωνας, ο οποίος εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι ο Άγιος των 
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αμπελουργών και να τιμάται την 1η Φεβρουαρίου, την εποχή του κλαδέματος των 

αμπελιών, ιδιαίτερα στην περιοχή της Θράκης και της Μακεδονίας. 

Και ενώ τα μοναστήρια φτιάχνουν αμπελώνες και κρασιά, οι πιστοί του Μωχάμετ 

τους καταστρέφουν όπου τους βρουν. Το κίνητρο και των δύο κοινό: η θρησκεία! Ο 

προφήτης του Ισλάμ βλέπετε, απαγορεύει τη λατρεία ειδώλων, τον τζόγο και το 

αλκοόλ. Η καταστροφή των αμπελώνων της Μέσης Ανατολής και της Ελλάδας 

υπήρξε ολοκληρωτική.  

Ας σημειώσουμε ότι στα χρόνια αυτά, με την εμφάνιση των Σταυροφόρων και των 

Τούρκων, το κρασί και το αμπέλι χρησιμοποιήθηκαν στη συμβολική γλώσσα των 

προφητειών της εποχής. Η άμπελος συμβολίζει εκτός από την Εκκλησία και την ίδια 

την Βυζαντινή αυτοκρατορία, που κινδυνεύει, το δε κρασί συμβολίζει το αίμα. 

 

Οι νεώτεροι χρόνοι 

Και έφτασε η αυγή των νέων χρόνων, η Εθνεγερσία, η απελευθέρωση από τους 

Τούρκους και η ανάπτυξη του νέου κράτους με προσβλέψεις προς την Ευρώπη. Ο 

ελληνικός αμπελώνας, έτσι όπως αυτός εξελίχθηκε μέχρι τις παραμονές του Β΄ 

Παγκόσμιου πολέμου, δεν αναπτύχθηκε προγραμματισμένα στα πλαίσια της 

αμπελοοινικής πολιτικής των κατά καιρούς κυβερνήσεων της χώρας. 

Αντίθετα  διαμορφώθηκε κάτω από συνθήκες που έχουν άμεση σχέση με την ιστορία 

του γένους. Έμεινε ακλάδευτος κάθε φορά που ο γεωργικός κόσμος έπαιρνε τα όπλα 

για τη λευτεριά του τόπου Κάηκε και ξεριζώθηκε κατά μεγάλο μέρος, όταν οι 

κατακτητές ερημώσανε, για εκδίκηση, τη χώρα. Ξεκίνησε μικρός και αύξανε 

σταδιακά κάθε φορά που νέα υπόδουλα εδάφη βρίσκανε τη λευτεριά τους, με 

αποτέλεσμα, όταν η Ελλάδα απέκτησε τα σημερινά σύνορά της, ο ελληνικός 

αμπελώνας να αποτελεί το άθροισμα διαφόρων διαμερισματικών αμπελώνων, των 

οποίων η εξέλιξη είχε υπαγορευθεί από διαφορετικές για το κάθε διαμέρισμα 

συνθήκες. 

Αλλά και στα πλαίσια του ελεύθερου ελληνικού κράτους, ο αμπελώνας 

εξακολούθησε να αναπτύσσεται απρογραμμάτιστα, άλλοτε προς όφελος και άλλοτε 

προς ζημία του αμπελουργικού κόσμου, καθώς κάθε έννοια αμπελοοινικής πολιτικής 

ήταν άγνωστη και το νεοσύστατο τότε κράτος έχοντας άλλες πιεστικές ανάγκες 

προωθούσε άλλες καλλιέργειες. 

Ακόμα χειρότερα εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα 

προβλήματα που ήδη υπήρχαν ήρθαν να προστεθούν ο εμφύλιος, η μετανάστευση και 

η φυλλοξήρα. Ο ελληνικός αμπελώνας συνεχώς υποβαθμιζόταν, ποικιλίες 

εγκαταλείπονταν, οι ορεινοί αμπελώνες ποιότητος χάνονταν. Το κρασί χύμα ήταν 

κυρίαρχο στην αγορά, με εξαίρεση κάποιες οινοποιητικές μονάδες που τολμούσαν να 

εμφανίζονται στην αγορά του εμφιαλωμένου. Στις διεθνείς αγορές το ελληνικό κρασί 

δεν είχε πολύ καλό όνομα. Εθεωρείτο «μεσογειακό», δηλαδή υψηλόβαθμο, χωρίς 

οξύτητα, χωρίς άρωμα, οξειδωμένο. Με εξαίρεση το μοσχάτο γλυκό της Σάμου, 

κανένα άλλο ελληνικό κρασί δεν ερχόταν στην αγορά με γεωγραφική ένδειξη 

καταγωγής. 
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Η αναγέννηση του ελληνικού κρασιού 
 

Η ιστορία της σύγχρονης ελληνικής οινοπαραγωγής και η ανάπτυξη του 

εμφιαλωμένου κρασιού στην Ελλάδα ξεκινά τα πενήντα τελευταία χρόνια, τη 

δεκαετία του 1960. Τότε αρχίζουν να γίνονται και οι πρώτες σοβαρές επενδύσεις σε 

εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό με αποτέλεσμα τη θεαματική βελτίωση 

των ελληνικών κρασιών σε ότι αφορούσε την τεχνολογία. Παράλληλα, γίνεται και 

μερική ανασύσταση αμπελώνων με φύτευση εκλεκτών ποιοτικά ποικιλιών 

οιναμπέλου βάσει αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Οίνου, 

ενώ ήδη από την πρώτη δεκαετία θεσμοθετούνται οι περιοχές για την παραγωγή 

οίνων Ονομασίας Προελεύσεως από το Υπουργείο Γεωργίας. 

 

Σημαντικότατο ρόλο έπαιξε φυσικά και ο ανθρώπινος παράγοντας, οι Έλληνες 

οινολόγοι που μετέφεραν τις επιστημονικές τους γνώσεις στην παραγωγή αλλά και οι 

ίδιοι οι οινοπαραγωγοί οι οποίοι ευαισθητοποιούνταν απέναντι στις νέες 

πραγματικότητες που διαμορφώνονταν. Το γεγονός ότι η ανάκαμψη συντελέσθηκε 

μέσα σε τόσο λίγα χρόνια δείχνει όλο το δυναμισμό του αμπελοοινικού τομέα ως 

κλάδου της γεωργικής οικονομίας. 

 

Βιβλιογραφία: τετραλογία "Ο Οίνος στην ποίηση" Ίδρυμα Φανή Μπουτάρη 
http://greekwinefederation.gr/gr/content/show/&tid=26 
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Θράκη 

Το ταξίδι μας ξεκινά από τον βορρά, από τη Θράκη όπου θα επισκεφτούμε τη 

Μαρώνεια και τα Άβδηρα. Στόχος μας, η γνωριμία με τα κρασιά τους, Τοπικούς 

Οίνους Ισμαρικούς, Αβδήρων και Θράκης. 

 

Μαρώνεια 

Μια εκ βαθέων ιστορική αναδρομή στο κρασί της Μαρώνειας, μας πηγαίνει πολύ 

πίσω στον χρόνο. Στην ύστερη εποχή του χαλκού, τότε που κατέφτασαν και ρίζωσαν 

στην παραλία του Ισμάρου οι Κίκονες, ο πιο πολιτισμένος απ’ όλους τους 

Θρακιώτικους λαούς, που με αρχηγό τον Εύφημο, έτρεξαν σε βοήθεια του Πριάμου, 

στον Τρωικό πόλεμο. Γι’ αυτό, όπως μας λέει ο Όμηρος, όταν έφτασε στη χώρα τους 

ο Οδυσσέας, για να τους εκδικηθεί, κυρίευσε την πόλη τους. Και μετά πήρε τον 

δρόμο για την πατρίδα του, έχοντας μαζί του το κρασί που του πρόσφερε ο Μάρωνας, 

ο ιερέας του Απόλλωνα που κατοικούσε εκεί. Πρόκειται για το φλογάτο, γλυκό σαν 

μέλι κι ευωδιαστό Μαρώνειο οίνο με τον οποίο ο Ομηρικός ήρωας, μέθυσε αργότερα 

τον Πολύφημο κι έσωσε τους συντρόφους του από τη σπηλιά του Κύκλωπα. 

 

Αυτά όμως συνέβαιναν στην εποχή των μύθων. Στη σύγχρονη εποχή, οι λιγοστοί 

αμπελώνες που υπήρχαν στην περιοχή, στα μέσα περίπου του περασμένου αιώνα 

ξεριζώθηκαν, καθώς δεν παρουσίαζαν κανένα εμπορικό ενδιαφέρον. 

 

Η αναβίωση του αμπελώνα της Μαρώνειας ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του ’90 

με το στήσιμο αμπελώνων, που αμφιθεατρικά τοποθετημένοι στους ήπιους λόφους 

της περιοχής, έχουν στη πλάτη τους τον Ίσμαρο και πιο πίσω τη Ροδόπη για να τους 

προφυλάσσει από τους βοριάδες. Μπροστά τους το Αιγαίο που μαλακώνει τα 

χειμωνιάτικα κρύα, ενώ το καλοκαίρι φέρνει έναν τοπικό άνεμο από τη Σαμοθράκη 

που τα δροσίζει. Όσο για το έδαφος, το βαθύ κόκκινο χρώμα του, μαρτυρά την 

παρουσία της αργίλου και προετοιμάζει για την παραγωγή κρασιών με πλούτο 

γεύσης. 

 

Επιλέχτηκαν να καλλιεργηθούν κυρίως διεθνείς ποικιλίες. Οι λευκές: Chardonnay, 

Sauvignon Blanc, Malvasia, Ροδίτης και οι ερυθρές: Syrah, Merlot, Grenache Rouge, 

Λημνιό. 

 

Άβδηρα 
 

Στην αρχαιότητα εδώ βρισκόταν μια σπουδαία πόλη, η πατρίδα του Δημόκριτου που 

οι ανασκαφές την αποκάλυψαν σ’ όλο της το μεγαλείο. Στην περίφημη αρχαϊκή πόλη 

των Αβδήρων, καλλιεργούσαν επιμελώς το αμπέλι. Στο Βυζάντιο μάλιστα, 

θεωρούσαν την περιοχή έναν από τους κορυφαίους αμπελώνες της αυτοκρατορίας. 

 

Η σύγχρονη ιστορική διαδρομή του αμπελώνα των Αβδήρων ήταν αντίστοιχη μ’ αυτή 

της Μαρώνειας. Που σημαίνει: εγκατάλειψη χάριν άλλων καλλιεργειών, κυρίως του 

καπνού. Η δραστηριότητα ξεκίνησε και πάλι μετά από το 1997, αφότου εγκρίθηκε η 



http://www.newwinesofgreece.com 

ένδειξη Τοπικός Οίνος Αβδήρων για λευκά, ροζέ και ερυθρά κρασιά από Ζουμιάτικο, 

Ροδίτη, Παμίδι και τις γνωστές κοσμοπολίτικες ποικιλίες.   

Μακεδονία  

 

Μακεδονία 

Στη Μακεδονία, η αρχή της αμπελοκαλλιέργειας χάνεται στο παρελθόν και τα 

ευρήματα των αρχαιολόγων (κύπελλα, κρατήρες, αμφορείς, οινοχόες) επιβεβαιώνουν 

τις ρήσεις των αρχαίων κειμένων. Ο αμπελώνας της Μακεδονίας που απλώνεται στις 

πλαγιές των βουνών της και στις ηλιόλουστες ακτές συνεχίζει να παράγει ονομαστά 

κρασιά. 

 

Μετρούμε 4 ενδείξεις κρασιών Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητος 

(Ο.Π.Α.Π.): Νάουσα, Γουμένισσα, Αμύνταιο, Πλαγιές του Μελίτωνα και 20 Τοπικών 

Οίνων: Μακεδονικός, Παγγαίου, Δράμας, Αγοράς, Αδριανής, Σερρών, Χαλκιδικής, 

Σιθωνίας, Αγιορείτικος, Θεσσαλονίκης, Επανομής, Πλαγιών Βερτίσκου, 

Μεσήμβριας, Πέλλας, Φλώρινας, Καστοριάς, Ημαθίας, Βελβεντού, Γρεβενών και 

Σιάτιστας. 

Παγγαίο Όρος 
 

Σειρά μύθων και παραδόσεων συνδέει το Παγγαίο Όρος με τον Διόνυσο και τη 

σκοτεινή ορφική διδασκαλία. Εδώ σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ανατράφηκε 

ο θεός του κρασιού. Εδώ κατασπαράχτηκε κι ο άτυχος Ορφέας από τις Μαινάδες. 

Εδώ διαδραματίστηκε και ο τραγικός μύθος του Λυκούργου, του βασιλιά των 

Ηδώνων (μιας από τις θρακικές φυλές που ζούσαν στην περιοχή), ο οποίος 

τιμωρήθηκε επειδή απερίσκεπτα κι αλαζονικά, εναντιώθηκε στη λατρεία του 

Διονύσου. Όλα αυτά βεβαίως, δεν μπορεί να είναι τυχαία. Έχουν να κάνουν με την 

εκτεταμένη λατρεία του θεού του κρασιού και φυσικά με την αμπελοκαλλιέργεια και 

την οινοπαραγωγή στην περιοχή, η οποία από τους παλιούς κατοίκους των χωριών 

της, αναφέρεται ως «αμπελότοπος». Όλα αυτά όμως μέχρι το 1920, τότε που οι 
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περισσότερες παραδοσιακές καλλιέργειες αντικαταστάθηκαν από την 

καπνοκαλλιέργεια. 

Φτάνοντας στη δεκαετία του ‘90, η έκταση των αμπελώνων της περιοχής της 

Καβάλας με οινοποιήσιμες ποικιλίες αυξήθηκε σημαντικά. Ιδίως στις 

νοτιοανατολικές παρυφές του Παγγαίου, όπου τα φυτά δέχονται τη δροσερή αύρα του 

Στρυμονικού κόλπου ενώ το βουνό τα προφυλάσσει από τους ψυχρούς βοριάδες. Τα 

εδάφη είναι πετρώδη, άγονα και καλά στραγγιζόμενα. Ευνοϊκές δηλαδή οι συνθήκες 

για την καλλιέργεια του αμπελιού. Αυτά λαμβάνοντας υπόψη τους οι οινοποιοί της 

περιοχής φύτεψαν κοσμοπολίτικα σταφύλια και κάποιες ελληνικές ποικιλίες: 

Sauvignon Blanc, Chardonnay, Sémillon, Ugni Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Syrah και Ροδίτη, Ασύρτικο, Λημνιό. Τα κρασιά που παράγονται κυκλοφορούν ως 

Παγγαιορείτικοι Τοπικοί Οίνοι. 

Δράμα 

Σήμερα, η Δράμα είναι μία από τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που εμφανίζουν 

έντονη αμπελοοινική δραστηριότητα. Ωραιότατα επισκέψιμα οινοποιεία, εξαιρετικά 

κρασιά και οινοπαραγωγοί προσηλωμένοι στην ποιότητα. Οι αμπελώνες βρίσκονται 

στην κοιλάδα και τους χαμηλούς λόφους στ’ ανατολικά της πόλης. Φυτεμένοι με 

λευκές και ερυθρές ποικιλίες, ως επί το πλείστον γαλλικές, που ταιριάζουν 

περισσότερο στα αργιλώδη εδάφη και στο ηπειρωτικό κλίμα της περιοχής: Ροδίτης, 

Ασύρτικο, Sauvignon Blanc, Sémillon, UgniBlanc, Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Franc, Merlot, Syrah και Λημνιό. Τα κρασιά που παράγονται κυκλοφορούν ως 

Τοπικοί Οίνοι Δράμας, Αδριανής και Αγοράς. Λευκά με έντονη την αίσθηση του 

φρούτου στο άρωμα και τη γεύση, πλούσια τριανταφυλλένια ροζέ και ερυθρά με 

μεγάλη επιδεκτικότητα στην παλαίωση. 

Χαλκιδική 
 

Στη Χαλκιδική της αρχαιότητας παράγονταν φημισμένα κρασιά. Μαρτυρίες που 

χρονολογούνται από τον 5ο αι. π.Χ. αναφέρουν τον λευκό αυστηρό (ξηρό) και τον 

μαλθακό (ημίγλυκο) οίνο της Μένδης (πόλης στα νοτιοδυτικά της χερσονήσου της 

Κασσάνδρας). Φημισμένες για τα κρασιά τους ήταν επίσης η Ακανθος (η σημερινή 

Ιερισσός) και η Άφυτις (η σημερινή Αφυτος), ενώ στα Στάγειρα, τη γενέτειρά του, ο 

Αριστοτέλης φύτεψε τον πρώτο πρότυπο αμπελώνα. Σήμερα το αμπέλι καλλιεργείται 

στην κεντρική Χαλκιδική, στη Σιθωνία και το Άγιο Όρος. 

Στις ηλιόλουστες πλαγιές του όρους Μελίτωνα, το ξηροθερμικό κλίμα και η 

ευεργετική υγρασία του Αιγαίου πελάγους ευνοεί την παραγωγή εκλεκτών κρασιών. 

Έτσι από το Λημνιό, μια παλιά ελληνική ποικιλία και τις γαλλικές Cabernet 

Sauvignon και Cabernet Franc, γεννιέται ο ερυθρός, Ο.Π.Α.Π. Πλαγιές του 

Μελίτωνα. Με την ίδια Ονομασία Προέλευσης παράγεται και ένα λευκό κρασί, από 

τον πετυχημένο γάμο των λευκών σταφυλιών Ασύρτικο, Ροδίτη και Αθήρι. 

Σε όλα σχεδόν τα Αγιορείτικα μοναστήρια υπάρχει μακρόχρονη παράδοση στην 

τέχνη της αμπελουργίας και της παραγωγής κρασιού. Σήμερα, σε αρκετά, ζούμε την 

αναβίωσή της. Στα αμπέλια τους καλλιεργείται μια μεγάλη γκάμα σταφυλιών: τα 

λευκά Ροδίτης, Αθήρι, Ασύρτικο, Sauvignon Blanc και τα ερυθρά Λημνιό, 

Ξινόμαυρο, Cabernet Sauvignon και Grenache Rouge. Σ' αυτή την ευλογημένη 

λωρίδα γης με το ήπιο κλίμα, την επαρκέστατη ηλιοφάνεια, τη βουνίσια δροσιά και 

τη θαλάσσια αύρα παράγονται οι Αγιορείτικοι Τοπικοί Οίνοι. 

Στην Κεντρική Χαλκιδική οι αμπελώνες εκτείνονται σε χαμηλούς λόφους. 
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Γειτονεύουν με τη θάλασσα που εξισορροπεί με την αύρα της τις ακραίες 

καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι πολλές, λευκές 

και ερυθρές. Από την οινοποίηση σταφυλιών των Ροδίτη και Sauvignon Blanc 

παράγεται ο λαμπερός, φρουτώδης και ζωντανός λευκός Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής. 

και αντίστοιχα από τις Ξινόμαυρο, Grenache Rouge και Cabernet Sauvignon ο 

βαθύχρωμος και μαλακός ερυθρός Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής. 

 

Θεσσαλονίκη 

Από τα παράλια του Θερμαϊκού έως ψηλά στα ορεινά, στον νομό Θεσσαλονίκης 

παράγονται ονομαστά κρασιά. 

Στα παράλια του Θερμαϊκού, στον αμπελώνα της Επανομής, καλλιεργούνται οι 

λευκές ποικιλίες Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier 

και οι ερυθρές Syrah, Merlot, Grenache Rouge, Λημνιό, Μαυρούδι, Μαυροτράγανο. 

Εδώ δέχονται την ευεργετική επίδραση της θαλάσσιας δροσιάς που αποτρέπει την 

απότομη ωρίμανση των σταφυλιών. Σε σύνολο, έχουμε ένα ιδανικό οικοσύστημα για 

την καλλιέργεια του αμπελιού. Τα κρασιά που παράγονται, ένα αρωματικό λευκό 

κρασί και ένα βαθύχρωμο πλούσιο ερυθρό, είναι Τοπικοί Οίνοι Επανομής. 

Στα ορεινά του νομού, τα αμπέλια απλώνονται στις πλαγιές του Βερτίσκου. Το 

Ξινόμαυρο, το Cabernet Sauvignon, το Merlot και το Syrah καλλιεργoύνται δίπλα 

στις λευκές ποικιλίες Αθήρι, Ασύρτικο, Μαλβαζία, Chardonnay και Sauvignon Blanc 

για την παραγωγή των Τοπικών Οίνων Πλαγιών του Βερτίσκου. 

Στη Νέα Μεσημβρία, οι περισσότεροι κάτοικοι έφεραν την εμπειρία της 

αμπελοκαλλιέργειας από την Ανατολική Ρωμυλία, όταν μετανάστευσαν στη νέα τους 

πατρίδα. Σήμερα στους αμπελώνες τους καλλιεργείται ο Ροδίτης. Συνοινοποιείται με 

το επίσης λευκό Ζουμιάτικο για την παραγωγή του λευκού Τοπικού Οίνου 

Μεσημβρίας. 

Τέλος, από τις ποικιλίες που καλλιεργούνται σε ολόκληρο τον νομό παράγονται οι 

Τοπικοί οίνοι Θεσσαλονίκης. 

 

Πέλλα 

Οι αμπελώνες της Γουμένισσας, μιας από τις ομορφότερες ελληνικές περιοχές για 

αμπελοκαλλιέργεια, απλώνονται στις ανατολικές πλαγιές του όρους Πάικο και σε 

λόφους με απαλές κλίσεις στα νότια της πόλης, σε υψόμετρο 150-250 μέτρων. Το 

κλίμα είναι ηπειρωτικό με ψυχρούς χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια. Ο βαρδάρης φυσά 

όλες τις εποχές του χρόνου ξορκίζοντας τις ασθένειες και η υγρασία από τη γειτονική 

κοιλάδα του Αξιού μετριάζει τους θερινούς καύσωνες. Στην περιοχή καλλιεργείται το 

Ξινόμαυρο μαζί με τη Νεγκόσκα, ένα ντόπιο ερυθρό σταφύλι. Τα αμπέλια έχουν 

φυτευτεί και με τις δύο ποικιλίες, σε αναλογία 3:1 περίπου κι από τη συνοινοποίησή 

τους παράγεται το μαλακό και φινετσάτο, ερυθρό κρασί με την ένδειξη Ο.Π.Α.Π. 

Γουμένισσα. 

Στα υψώματα των Γιαννιτσών, στην καρδιά της Πελλαίας χώρας, το αμπέλι 

καλλιεργείται από τους αρχαίους χρόνους. Οι μελετητές θεωρούν ότι εδώ, στην 

αμπελόεσσα και οινομήτορα Πέλλα εμπνεύστηκε ο Ευριπίδης τις Βάκχες του. Τα 

εδάφη είναι αργιλασβεστώδη με πλούσια οργανική ύλη. Οι ευεργετικοί άνεμοι 

εναλλάσσονται, βοριάδες με νοτιάδες. Σ’ αυτό το οικοσύστημα οι γηγενείς ποικιλίες 
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Ροδίτης, Ξινόμαυρο όπως και οι διεθνείς Chardonnay, Sauvignon Blanc, Ugni Blanc, 

Merlot, Cinsault καλλιεργούνται για την παραγωγή των Τοπικών Οίνων Πέλλας. 

 

Νάουσα 

Το κρασί Ο.Π.Α.Π. Νάουσα φτιάχνεται αποκλειστικά από το Ξινόμαυρο. Και το 

Ξινόμαυρο στη Νάουσα φτάνει εύκολα στην τέλεια ωρίμανση. Εμφανίζεται με 

αξιόλογο δυναμικό σε αρώματα ζύμωσης και παλαίωσης αλλά επίσης και με 

ισορροπία στις περιεκτικότητες σακχάρων - οξέων - τανινών. Είναι το οικοσύστημα 

που το ευνοεί. 

Οι αμπελώνες έχουν προνομιούχα θέση. Είναι εγκατεστημένοι στις νοτιοανατολικές 

πλαγιές του Βερμίου κι έτσι προφυλάσσονται από τους ψυχρούς βόρειους ανέμους 

ενώ συγχρόνως επωφελούνται από τις ακτίνες του μεσημεριανού ήλιου. Δεν πρέπει 

φυσικά να υποτιμήσουμε τις φροντίδες και την αγάπη των Ναουσσαίων αμπελουργών 

για το σταφύλι και το κρασί τους. Και μετά τη σκυτάλη παίρνουν οι οινοποιοί. 

Φτιάχνουν ένα κρασί με πλούσιο χαρακτηριστικό άρωμα φρούτων που -κατά τον ένα 

(υποχρεωτικό από τη νομοθεσία) χρόνο παλαίωσης σε δρύινα βαρέλια- εξελίσσεται 

σε μπουκέτο μπαχαρικών με νότες ντομάτας. Τότε μαλακώνουν και οι τανίνες που 

χαρίζουν στο κρασί καλή δομή και πλούτο. 

Από τον Ροδίτη, το Πρεκνιάρικο, το Ξινόμαυρο και τις άλλες ερυθρές ποικιλίες που 

καλλιεργούνται στον νομό, κυρίως Merlot και Syrah, παράγονται οι Τοπικοί Οίνοι 

Ημαθίας. 

 

Αμύνταιο 

Στη ζώνη του Αμυνταίου, γύρω από τη λίμνη Βεγορίτιδα, στον πιο ηπειρωτικό 

ελληνικό αμπελώνα καλλιεργείται και πάλι το Ξινόμαυρο, η πασίγνωστη ερυθρή 

ποικιλία της βόρειας Ελλάδας. Σ’ αυτό το υψόμετρο, στα 600 με 750 μέτρα, 

βρισκόμαστε σε μια ιδανική περιοχή για την παραγωγή εξαίρετων ερυθρών, ροζέ και 

αφρωδών κρασιών με ένδειξη Ο.Π.Α.Π. Εδώ παράγεται το μοναδικό ελληνικό ροζέ 

Ονομασίας Προέλευσης, που ξεχωρίζει αμέσως από τον αρωματικό του χαρακτήρα. 

Οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες όμως της περιοχής είναι ιδανικές και για την 

καλλιέργεια λευκών ποικιλιών. Από τις: Ροδίτης, Chardonnay, Sauvignon Blanc, 

Gewurztraminer γεννιούνται οι λευκοί Τοπικοί Οίνοι Φλώρινας. 

 

Κοζάνη 

Το κλίμα στην περιοχή του Βελβεντού είναι ηπειρωτικό, επηρεάζεται όμως 

σημαντικά από τη γειτνίαση με τη λίμνη και συγκεκριμένα από τη σταθερή παρουσία 

ανέμων, οι οποίοι τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελούν πηγή δροσιάς για το αμπέλι. 

Η παρουσία των ανέμων συμβάλλει επίσης στη μειωμένη εμφάνιση ασθενειών με 

αποτέλεσμα να εφαρμόζονται με απόλυτη επιτυχία οι αρχές της βιολογικής 

καλλιέργειας. Εδώ, από τα σταφύλια: Ροδίτης, Chardonnay, Trebbiano, Μπατίκι, 

Ξινόμαυρο, Μοσχόμαυρο, Merlot, Cabernet SauvignonΤοπικοί Οίνοι Βελβεντού.  

Στη Σιάτιστα, η αμπελοκαλλιέργεια ήταν παρούσα από τον 15ο αιώνα. Τον 19ο 

μάλιστα, το εμπόριο των κρασιών της Σιάτιστας εμφάνισε μεγάλη εξαγωγική 
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επιτυχία. Σήμερα διατηρούνται γύρω στα 1.000 στρέμματα φυτεμένα με Ξινόμαυρο 

και με το ντόπιο Μοσχόμαυρο. Απ’ αυτά τα σταφύλια, με λιάσιμο στον ήλιο ή 

στέγνωμα σε εσωτερικούς χώρους, φτιάχνεται το ονομαστό λιαστό κρασί της 

Σιάτιστας.  

Ήπειρος 

Στην Ήπειρο θα απολαύσουμε τη φρεσκάδα και 

την αρωματική φινέτσα των λευκών και τη 

βουνίσια στιβαρότητα των ερυθρών. Κρασιά με 

Ονομασία Προέλευσης Ζίτσα, Τοπικούς Οίνους 

Ηπείρου, Ιωαννίνων και Μετσόβου. 

Ζίτσα 

Ο λόρδος Βύρωνας και ο συνταξιδιώτης του John 

Hobhouse, πριν από δύο περίπου αιώνες, πέρασαν 

ένα διήμερο στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στη 

Ζίτσα. Το  φυσικό περιβάλλον μάγεψε τόσο πολύ 

τον ιδιόρρυθμο ποιητή, ώστε έγραψε ένα 

μακροσκελές ποίημα όπου αναφέρει και τους 

αμπελώνες της Ζίτσας. Ορεινούς, απλωμένους σε 

πλαγιές, να χαίρονται τη θέα του Ιονίου πελάγους. 

Ένα αντίστοιχο θέαμα αντικρίζουμε κι εμείς. 

Εδώ, το υψόμετρο, φτάνει τα 650 με 700 μέτρα. Άρα και οι ποικιλίες που 

καλλιεργούνται πρέπει να είναι ανθεκτικές στα κρύα και τους ψυχρούς βοριάδες. 

Φαίνεται πως η λευκή Ντεμπίνα ανταποκρίνεται επάξια στις προσδοκίες των 

αμπελουργών. Γι’ αυτό και καλύπτει το 95% περίπου του αμπελώνα. Από αυτή 

παράγεται ο Ο.Π.Α.Π Ζίτσα. Κι ας μη ξεχνάμε πως η Ζίτσα είναι μία από τις 

μόλις τρεις περιοχές στην Ελλάδα (οι άλλες δύο είναι το Αμύνταιο και η Ρόδος) 

που έχουν παράδοση στην παραγωγή αφρωδών κρασιών.  

Μέτσοβο 

Στο Μέτσοβο, στους πιο ορεινούς αμπελώνες που έχει η χώρα μας, σε υψόμετρο 

που φτάνει τα 950 με 1.000 μέτρα, δοκιμάστηκε, πρώτη φορά σε ελληνικό 

έδαφος, η καλλιέργεια του Cabernet Sauvignon, που πλέον συναντούμε σε κάθε 

αμπελουργική ζώνη της χώρας. Δίπλα του φυτεύτηκαν Cabernet Franc, Merlot, 

Traminer, Chardonnay, Βλάχικο. Από τα ερυθρά παράγεται ο Τοπικός Οίνος 

Μετσόβου. 
Θεσσαλία 

 

Στη Θεσσαλία το αμπέλι δίνει ποιοτικά κρασιά όταν καλλιεργείται κοντά στη θάλασσα ή 

στις ορεινές πλαγιές. Οι περιοχές παραγωγής κρασιών Ο.Π.Α.Π. είναι 3 (Ραψάνη, Αγχίαλος, 

Μαύρο Μεσενικόλα) και των Τοπικών Οίνων είναι 5 (Θεσσαλικός, Κρανιάς, Κραννώνος,  

Μετεώρων και Τιρνάβου). 
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Ραψάνη 

 

Ακριβώς πριν από την κοιλάδα των Τεμπών και δίπλα στον ορεινό όγκο της Όσσας 

βρίσκονται οι αμπελώνες της Ραψάνης, σκαρφαλωμένοι στις βουνοκορφές του προφήτη 

Ηλία. Τα περισσότερα αμπέλια έχουν ανατολική και νοτιανατολική έκθεση στον ήλιο, σε 

υψόμετρο που ξεκινά από τα 100 και φτάνει στα 700 μέτρα. Ο συνδυασμός του Ολύμπου 

με το Αιγαίο πέλαγος δημιουργεί ένα μοναδικό μικροκλίμα που επιτρέπει την καλή 

ωρίμανση των σταφυλιών. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι τρεις: το Ξινόμαυρο, το 

Κρασάτο και το Σταυρωτό, όλες τους ερυθρές. Από τη συνοινοποίησή τους παράγεται ο 

Ο.Π.Α.Π. Ραψάνη, πλούσιος ερυθρός με χαρακτηριστικό μπουκέτο. 

 

Αγχίαλος 

 

Στις ακτές του εντυπωσιακού Παγασητικού κόλπου, νότια του λιμανιού του Βόλου είναι 

εγκατεστημένοι οι αμπελώνες της Αγχιάλου. Στα 100-200 μόλις μέτρα πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας ο Ροδίτης δίνει το λεπτό λευκό Ο.Π.Α.Π. Αγχίαλος, κρασί ιδιαίτερα 

ευχάριστο όταν πίνεται φρέσκο. 

 

Μεσενικόλα 

 

Μια ακόμη αμπελουργική περιοχή απλώνεται στις πεδινές εκτάσεις γύρω από την πόλη της 

Καρδίτσας και στα χωριά των Αγράφων, σε υψόμετρο 250–600 μέτρων. Εδώ παράγεται το 

ερυθρό Ο.Π.Α.Π. Μαύρο Μεσενικόλα από τον συνδυασμό του ομώνυμου ντόπιου 

σταφυλιού με Carignan και Syrah. Είναι η πιο πρόσφατη ελληνική Ονομασία Προέλευσης. 

 

Κρανιά 

 

Στις ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου, στον παραδοσιακό οικισμό της Κρανιάς, το 

υπέδαφος είναι εξαιρετικό και το μικροκλίμα υπέροχο. Οι βροχοπτώσεις, αραιές. Το 

καλοκαίρι, αρκετά δροσερό, με θαλασσινές πρωινές αύρες από το Αιγαίο και βουνίσιους 

απογευματινούς αέρηδες. Όλα τα παραπάνω ευνοούν την καλλιέργεια του αμπελιού και 

οδήγησαν στη φύτευση των εκλεκτών γαλλικών ποικιλιών Chardonnay, Cabernet Sauvignon 

και Merlot. Από αυτές παράγονται ο λευκός και ερυθρός Τοπικός Οίνος Κρανιάς. 
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Τίρναβος 

 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση όμως του Θεσσαλικού αμπελώνα βρίσκεται στον Τίρναβο. Στις 

πεδινές αυτές εκτάσεις με βορειοανατολική έκθεση καλλιεργούνται το Σαββατιανό, ο 

Ροδίτης, το Μπατίκι και το Μοσχάτο Αμβούργου για την παραγωγή του Θεσσαλικού 

Τοπικού Οίνου και του Τοπικού Οίνου Τιρνάβου. 

 

Κεντρική Ελλάδα  

 

Κεντρική Ελλάδα 

Στην Κεντρική Ελλάδα κατευθυνόμαστε στις ανατολικές περιοχές που δέχονται την 

αιγαιοπελαγίτικη επίδραση, στη Φθιώτιδα δηλαδή, τη Βοιωτία, την Αττική και την 

Εύβοια. Το αγροτικό τοπίο είναι μια σύνθεση μεγάλων εκτάσεων αμπελώνων και 

ελαιώνων, κάτω από το ζεστό ήλιο. Λίγο μακρύτερα βρίσκονται οι θάλασσες, που 

περιβρέχοντας τη στεριά, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μετακίνηση ανθρώπων, 

αγαθών και ιδεών. Υπήρξαν έμμεσα αρωγοί στην ανάπτυξη του λαμπρού πολιτισμού 

που άνθισε σ’ αυτή τη γη. 

 

Στο πολύ θερμό και ξηρό κλίμα της Κεντρικής Ελλάδας παράγονται 22 Τοπικοί 

Οίνοι: Στερεάς Ελλάδος, Κοιλάδας Αταλάντης, Οπούντιας Λοκρίδος, Πλαγιών 

Κνημίδος, Θηβαϊκός, Πλαγιών Κιθαιρώνα, Καρύστου, Ληλαντίου Πεδίου, Ριτσώνας 

Αυλίδος, Αττικός, Αναβύσσου, Βίλλιζας, Βορείων Πλαγιών Πεντελικού, Μαρτίνου, 

Γερανίων, Ιλίου, Κορωπίου, Μαρκόπουλου, Παιανίας, Παλλήνης, Πλαγιών 

Πάρνηθας και Σπάτων. 

 

Αταλάντη 
 

Η κοιλάδα της Αταλάντης, καλά προφυλαγμένη ανάμεσα στον Ευβοϊκό κόλπο και τα 
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βουνά Παρνασσός, Καλλίδρομο, Κνημίδα, Χλωμό, ήταν στην αρχαιότητα ένας 

φημισμένος αμπελότοπος. Μύθοι, σαν αυτόν της Αταλάντης και του Μελέαγρου που 

σκότωσαν τον Καλυδώνιο κάπρο επειδή κατέστρεφε τις αμπελοκαλλιέργειες αλλά 

και πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα που περιλαμβάνουν αγγεία, επιγραφές και 

νομίσματα, δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για τη συμβολή του κρασιού της στην 

αρχαιοελληνική οινοπαραγωγή. 

 

Το αμπέλι συμπορεύεται με την ιστορία αυτού του τόπου κι ακολουθώντας τα 

βήματά του φθάνουμε στην τουρκοκρατούμενη Ρούμελη. Μαρτυρίες, πράξεις, 

χειρόγραφα και προικοσύμφωνα της εποχής, αποδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό του 

ρόλο στην καθημερινή ζωή και στη διατροφή των κατοίκων. Η διαδρομή του 

αμπελιού συνεχίζεται χωρίς διακοπές μέχρι το 1962 που κάνει την εμφάνισή της η 

φυλλοξήρα. Εξ’ αιτίας της, η αμπελοκαλλιέργεια εγκαταλείπεται σχεδόν αμέσως, 

μέχρι το 1974, οπότε αρχίζει η συστηματική αναμπέλωση της περιοχής. 

 

Σε ορεινούς και πεδινούς αμπελώνες, όπου οι μέτριες θαλασσινές επιρροές και η 

προστατευτική φάλαγγα των βουνών δημιουργούν το τέλειο terroir για την παραγωγή 

ποιοτικού σταφυλιού, η μεγάλη ποικιλία εδαφών και μικροκλιμάτων συμπληρώθηκε 

από την απίστευτη ποικιλία λευκών και ερυθρών, ελληνικών και ξένων σταφυλιών 

που φυτεύτηκαν: Ροδίτης, Ασύρτικο, Αθήρι, Ρομπόλα, Μαλαγουζιά, Sauvignon 

Blanc, Chardonnay, Sémillon, Λημνιό, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet 

Franc. Τα κρασιά κυκλοφορούν με ενδείξεις Τοπικών Οίνων: Κοιλάδας Αταλάντης, 

Οπούντιας  Λοκρίδος, Πλαγιών Κνημίδος. 

 

Εύβοια 
 

Στο Ληλάντιο πεδίο, την εύφορη πεδιάδα με τις παλαιότερες και πυκνότερες 

ενδείξεις κατοίκησης από τη νεολιθική εποχή, οι αμπελώνες ξεδιπλώνονται σε 

υψόμετρο που φτάνει το πολύ τα 350 μέτρα. Το κλίμα είναι πολύ ζεστό και ξηρό, 

υπάρχουν όμως και οι δροσερές ανάσες αέρα από τον κόλπο που δροσίζουν τα φυτά, 

όλο το καλοκαίρι. Βρισκόμαστε σε περιοχή αφιερωμένη στα λευκά σταφύλια. 

Κυρίαρχο είναι το Σαββατιανό που καλύπτει περίπου τα 4/5 της συνολικής έκτασης. 

Υπάρχουν επίσης αμπέλια με Ροδίτη, Ασύρτικο, Chardonnay και Sauvignon Blanc.  

 

Στο νότιο άκρο του νησιού, στην Κάρυστο φυτεύτηκαν κυρίως ελληνικές 

αιγαιοπελαγίτικες ποικιλίες που είναι συνηθισμένες στους αέρηδες και το 

ξηροθερμικό κλίμα, τα λευκά: Αθήρι από τη Ρόδο, Ασύρτικο και Αηδάνι από τη 

Σαντορίνη και το ερυθρό Κρητικό Λιάτικο. 

 

Αττική 
 

Η Αττική είναι ένα λεκανοπέδιο που φύλακές του, από την αρχαιότητα τάχτηκαν τα 

βουνά: ο Υμηττός, η Πεντέλη, η Πάρνηθα, ο Κιθαιρώνας, τα Γεράνια όρη και το όρος 

Πατέρα. Στην παραλιακή ζώνη, όλο το καλοκαίρι, φυσούν μελτέμια και θαλάσσιες 

αύρες που κατεβάζουν τις ακραίες θερμοκρασίες. Άλλωστε, όσο περίεργο κι αν 

φαίνεται, η μέση ετήσια θερμοκρασία στην Αττική, τοποθετείται στους 18οC. Το 

κλίμα της χαρακτηρίζεται γνήσιο μεσογειακό, με παροιμιώδη ηλιοφάνεια, από τις 

μεγαλύτερες στον ελλαδικό χώρο. Οι άνεμοι είναι ασθενείς και μέτριοι. Οι μέσες 

τιμές υγρασίας χαμηλές. Οι παγετοί, ανύπαρκτοι. Χαλάζι και καταιγίδες σπάνια. 

Συνθήκες, όπως αντιλαμβάνεστε, ευνοϊκές για την αμπελοκαλλιέργεια. Προσθέστε 
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τον παράγοντα αττική γη, η οποία είναι κατεξοχήν άγονη, τα εδάφη της όμως 

παρουσιάζουν ποικιλία στη σύσταση. Έχετε ήδη τις πρώτες συνιστώσες που οδηγούν 

στην πολυπλοκότητα του χαρακτήρα των κρασιών που παράγονται εδώ. Τελευταία 

και σημαντικότερη, είναι σαφώς το σταφύλι. 

 

Στον αττικό αμπελώνα, όπως και σ΄ ολόκληρη την Κεντρική Ελλάδα καλλιεργούν 

κυρίως τις λευκές ποικιλίες Σαββατιανό και Ροδίτη για την παραγωγή ρετσίνας. Και 

συγκεκριμένα αυτή που παράγεται στα Μεσόγεια είναι φημισμένη. Την τελευταία 

δεκαπενταετία όμως, όπως ήδη σας ανέφερα, αμπελουργοί  και οινοπαραγωγοί, 

δοκίμασαν την τύχη τους και με άλλα σταφύλια. Τα αποτελέσματα από την 

καλλιέργεια και την οινοποίηση των ελληνικών: Ασύρτικο, Αθήρι, Μαλαγουζιά, 

Μαντηλαριά αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό των ξενικών: Chardonnay, Sauvignon Blanc, 

Viognier, Cabernet Sauvignon, Grenache, Merlot και Syrah ήταν ιδιαίτερα αξιόλογα. 

Κάπως έτσι, στη Σταμάτα, την Παλλήνη, το Πικέρμι, τα Σπάτα, την Παιανία, το 

Κορωπί, το Μαρκόπουλο, την Ανάβυσσο, τα Μέγαρα (ορισμένες μόνο από τις πιο 

γνωστές περιοχές) δημιουργήθηκαν καινούργιοι αμπελώνες κι αντίστοιχες ονομασίες 

Τοπικών Οίνων εγκρίθηκαν. 

Πελοπόννησος  

Πελοπόννησος 
 

Η Πελοπόννησος είναι η μεγαλύτερη οινοπαραγωγός περιοχή της Ελλάδας. Από 

220.000 στρέμματα αμπελώνων, κάθε χρόνο παράγονται γύρω στα 1.500.000 

εκατόλιτρα κρασιών. Λευκά, ροζέ, ερυθρά, αφρώδη, γλυκά… η γκάμα τους είναι 

πολύ μεγάλη. Ξακουστές Ονομασίες Προέλευσης: Νεμέα, Μαντινεία, Πάτρα, 

Μοσχάτο Πατρών, Μαυροδάφνη Πατρών, Μοσχάτο Ρίου Πατρών και Τοπικοί Οίνοι: 

Πελοποννησιακός, Κορίνθου, Αχαϊκός, Κλημέντι, Αρκαδίας, Ηλείας, Ιλίου, Τεγέας, 

Λακωνίας, Μονεμβασίας, Μεσσηνίας, Πυλίας, Τριφυλίας, Λετρίνων, Πισσάτιδος, 

Πλαγιών Αιγιαλείας, Πλαγιών Πετρωτού. 

 

Νεμέα 

Ο αμπελώνας της Νεμέας αναπτύσσεται στον κάμπο μέχρι και τους πρόποδες του 

Κυλληνίου Όρους, σε έκταση 22.000 στρεμμάτων. Τα αμπέλια αρχίζουν στα 200 και 

φτάνουν στα 850 μέτρα, με μοναδική ποικιλία σταφυλιού το Αγιωργίτικο. Βαθύ μπλε, 

με σφαιρικές ρόγες και παχύ φλοιό, το πανέμορφο, χαρισματικό σταφύλι με τη 

βελούδινη επιδερμίδα είναι περιζήτητο. Ευδοκιμεί όμως και διαπρέπει εδώ όπου οι 

δροσεροί βοριάδες και οι χαμηλές θερμοκρασίες, που συνήθως επικρατούν, βοηθούν 

στην ομαλή ωρίμανσή του. 

Από το 1971 το ερυθρό, ξηρό κρασί Νεμέα, ένα από τα πιο κλασικά ερυθρά της 

χώρας μας, ανήκει στην κατηγορία των Ο.Π.Α.Π. Καθώς όμως η Νεμέα είναι η 

μεγαλύτερη ζώνη Ο.Π.Α.Π της Ελλάδας, είναι προφανές πως εμφανίζει και 

εξαιρετική ανομοιογένεια. Διαφορετικά υψόμετρα, εδάφη, μικροκλίματα συνθέτουν 

ένα παζλ πολυπλοκότητας που αυτόματα μεταφράζεται σε πληθώρα από τύπους 

κρασιού. 

 

Μαντινεία 
 

Οι αμπελώνες της αμπελουργικής ζώνης της Μαντινείας βρίσκονται βορειοανατολικά 
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της Τρίπολης. Το υψόμετρο ξεπερνά τα 650 μέτρα και το έδαφος είναι εν γένει 

φτωχό, καλά σταγγιζόμενο. Όσο για το κλίμα, χαρακτηρίζεται από πολλές βροχές και 

χιόνια τον χειμώνα, συχνές μπόρες και καταιγίδες το καλοκαίρι και θερμοκρασίες 

χαμηλές, συγκριτικά με τις περισσότερες άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. 

Αυτά τα στοιχεία του οικοσυστήματος συντελούν στην επιμήκυνση της περιόδου 

ωρίμανσης των σταφυλιών. Έτσι τ’ αμπέλια στη Μαντινεία ωριμάζουν συνήθως στο 

δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, αρκετά αργά για μια νότια ελληνική 

περιοχή. 

Τα σταφύλια που καλλιεργούνται είναι δύο λευκά: το Μοσχοφίλερο και η Ασπρούδα. 

Η ντίβα του αμπελώνα είναι βεβαίως το πρώτο που κυριαρχεί και στις καλλιέργειες. 

Το Μοσχοφίλερο το βρίσκουμε αποκλειστικά εδώ, αν κι ένας λιγότερο αρωματικός 

κλώνος, το Φιλέρι, καλλιεργείται στη νότια Πελοπόννησο, στη Λακωνία. Είναι 

σταφύλι με ελαφρώς κοκκινωπή φλούδα, όμως το κρασί που παράγουν στη 

Μαντινεία από την οινοποίησή του, είναι λευκό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του 

Μοσχοφίλερου είναι το έντονο, εύκολα αναγνωρίσιμο άρωμά του. Με μοσχατίζουσες 

νότες θυμίζει στην πιο καθαρή έκφρασή του τριαντάφυλλο, ενώ στα πιο πολύπλοκα 

κρασιά μπορεί να πλαισιωθεί από αρώματα μέντας και λεμονιού. Τέλος πρέπει να 

έχουμε υπόψη μας πως το Μοσχοφίλερο ακόμα και στην πλήρη ωρίμανσή του, 

εμφανίζεται με ευχάριστη οξύτητα. Όλα τα παραπάνω εκφράζουν τον χαρακτήρα των 

λευκών ξηρών κρασιών της Μαντινείας. Λαμπερά, αρωματικά, φίνα, κομψά και 

ζωηρά, φέρουν την ένδειξη Ο.Π.Α.Π. Ο χαρακτήρας του Μοσχοφίλερου έχει 

οδηγήσει τους οινοπαραγωγούς της ζώνης στην παραγωγή και αξιόλογων αφρωδών 

κρασιών. 

 

Αχαΐα 
 

Με αμπελώνες που ξεπερνούν τις 67.000 στρέμματα, μας προτείνει 4 κρασιά 

Ονομασίας Προέλευσης. Το μοναδικό ξηρό είναι το λευκό φρουτώδες Ο.Π.Α.Π. 

Πάτρα που φτιάχνεται από Ροδίτη. Κι όταν τα σταφύλια προέρχονται από ορεινούς 

και με ελεγχόμενη παραγωγή αμπελώνες, τότε το κρασί ξαφνιάζει με την ιδιαίτερα 

έντονη μύτη και την πληθωρική του γεύση. 

Τα υπόλοιπα τρία κρασιά Ονομασίας Προέλευσης της Αχαΐας είναι γλυκά και 

Ο.Π.Ε.: Μοσχάτο Πατρών, Μοσχάτο Ρίου Πατρών και η παγκοσμίως γνωστή 

Μαυροδάφνη Πατρών. Τα δύο πρώτα παράγονται από το λευκό Μοσχάτο, γνωστό 

στην παγκόσμια αμπελογραφία ως Muscat blanc a petits grains. Το τρίτο, από το 

σταφύλι Μαυροδάφνη και Μαύρη Κορινθιακή. 

Λίγο πιο έξω από το Αίγιο, βρίσκεται η Αιγιάλεια, μια περιοχή που είναι ολόκληρη 

ένα εξαιρετικό φυσικό τοπίο με εκπληκτική θέα στη θάλασσα. Μια ζώνη, της οποίας 

οι αρετές αναφέρονται από τον Παυσανία ακόμη, στα Αχαϊκά του. Εκτός των άλλων 

όμως, η Αιγιαλεία, στις πλαγιές του Παναχαϊκού όρους και του Χελμού, είναι ένας 

χαρισματικός και πολυσχιδής αμπελότοπος. Στους βορινούς λόφους που 

απολαμβάνουν δροσερά ρεύματα αέρα, και σε αμπέλια με χαμηλότερες στρεμματικές 

αποδόσεις από την υπόλοιπη Αχαΐα, παράγονται οι Τοπικοί Οίνοι Αιγιαλείας. Λευκοί 

με ιδιαίτερο στυλ και πλούσιοι ερυθροί με χαρακτήρα που εξελίσσεται όμορφα μέσα 

στο χρόνο. Στην ποικιλιακή τους σύνθεση συμμετέχουν οι ποικιλίες: Ροδίτης, 

Chardonnay, Λαγόρθι, Cabernet Sauvignon, Merlot.  

 

Ηλεία 
 

Σε αμπελώνες γύρω από τον Πύργο παράγονται οι Τοπικοί Οίνοι Λετρίνων, από το 
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Refosco - ερυθρό σταφύλι βορειοϊταλικής προέλευσης, ρωμαλέο, ανθεκτικό στις 

ασθένειες, με νεύρο και πλούσιο σε τανίνες- και τη Μαυροδάφνη που με το 

βελούδινο άγγιγμά της ολοκληρώνει την προσωπικότητα του κρασιού. Οι ενδείξεις 

Τοπικός Οίνος Πισσάτιδος και Ηλείας αφορούν στα λευκά, ροζέ και ερυθρά κρασιά 

από τις παραπάνω ποικιλίες καθώς επίσης από Ροδίτη, Φιλέρι, Chardonnay, 

Sauvignon Blanc, Viognier, Grenach Rouge. 

 

Μεσσηνία 
 

Το σχετικά χαμηλό υψόμετρο, το εύφορο έδαφος, το γλυκό κλίμα, η μεγάλη 

ηλιοφάνεια και οι ξηροθερμικές συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο της 

ωρίμανσης των σταφυλιών, έχουν καθορίσει και την ποικιλιακή σύνθεση του 

αμπελώνα της Μεσσηνίας. Από τις ελληνικές ποικιλίες φυτεύτηκαν ο Ροδίτης, το 

Φιλέρι, το Ασύρτικο, το Φωκιανό και η Μαντηλαριά. Κυρίως όμως οι αμπελουργοί 

στράφηκαν στα ξενικά σταφύλια. Chardonnay, Ugni blanc, Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc, Grenache rouge, Merlot, Carignan καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα 

των αμπελώνων. Και τα κρασιά που παράγονται, κυκλοφορούν με ένδειξη Τοπικών 

Οίνων Μεσσηνίας, Πυλίας, Τριφυλίας.  

 

Λακωνία 
 

Οι αμπελώνες της Μονεμβασιάς και γενικά της Λακωνίας –έκτασης περίπου 7.000 

στρεμμάτων- βασίζονται σε ελληνικές ποικιλίες. Από τη λευκή Κυδωνίτσα, που 

καλλιεργείται αποκλειστικά εδώ, σε συνδυασμό με τις επίσης τοπικές Μονεμβασιά, 

Πετρουλιανό, Θράψα και το εκλεκτό Ασύρτικο παράγονται οι λευκοί Τοπικοί οίνοι 

Λακωνίας και Μονεμβασίας. Αντίστοιχα, στην ποικιλιακή σύνθεση των πλούσιων σε 

αρώματα και γεύση ερυθρών Τοπικών Οίνων υπεισέρχεται το Μαυρούδι (μια παλιά 

ερυθρή ποικιλία που εικάζεται πως συμμετείχε στην παραγωγή της Malvasia) και το 

Αγιωργίτικο.  
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Νησιά του Αιγαίου Πελάγους  

 

Νησιά του Αιγαίου Πελάγους 
 

Οινοπίων θάλασσα. Έτσι αποκαλούσαν οι αρχαίοι έλληνες το Αιγαίο Πέλαγος. Γιατί 

όταν θυμώνει παίρνει το χρώμα του οίνου. 

Στα νησιά του αρχιπελάγους παράγονται κρασιά με ένδειξη Ονομασίας Προέλευσης: 

Σάμος, Λήμνος, Σαντορίνη, Πάρος, Ρόδος και Τοπικοί οίνοι: Αιγαιοπελαγίτικος, 

Δωδεκανησιακός, Πλαγιές της Αμπέλου, Θαψανών,  Ικαρίας και Συριανός. 

 

Λήμνος 

Αμπέλια καλλιεργούσαν στη Λήμνο από την αρχαιότητα, και τα –τότε- κρασιά της τα 

θεωρούσαν σπουδαία, αντίστοιχα με αυτά της Χίου, της Θάσου και της Σκιάθου. Ο 

Ησίοδος, ο Αριστοτέλης κι άλλοι συγγραφείς αναφέρουν τη Λημνία άμπελο, η οποία 

σώζεται μέχρι και σήμερα. Δεν είναι άλλη από το Λημνιό, το ερυθρό σταφύλι που 

στο νησί το λένε Καλαμπάκι. Δίνει ενδιαφέροντα ερυθρά κρασιά γι’ αυτό και η 

καλλιέργεια του πέρασε κι απέναντι στη Χαλκιδική και σ’ άλλες περιοχές της 

Μακεδονίας και της Θράκης.  

Το νησί είναι όμως γνωστό για τα λευκά του κρασιά. Το ξηρό Ο.Π.ΑΠ. Λήμνος και 

το γλυκό Ο.Π.Ε. Μοσχάτος Λήμνου, με το Μοσχάτο Αλεξανδρείας να έχει την 

αποκλειστικότητα της ποικιλιακής τους σύνθεσης. Αυτό το σταφύλι κατάγεται 

προφανώς από τη Βόρεια Αφρική και η κύρια καλλιέργειά του ήταν για την 

παραγωγή επιτραπέζιων, φαγώσιμων δηλαδή σταφυλιών. Φαίνεται όμως πως στα 

φτωχά και ηφαιστιογενή εδάφη της Λήμνου προσαρμόστηκε πολύ καλά. Η ποιότητα 

των κρασιών του εξαρτάται άμεσα από την καλλιέργειά του κι απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή γιατί στα θερμά καλοκαίρια της Λήμνου έχει την τάση να κατευθύνεται σε 

ψηλές ποσοτικές αποδόσεις καθώς και σε υψηλές περιεκτικότητες σακχάρων σε 
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βάρος της οξύτητας. Όταν όμως καλλιεργηθεί με φροντίδα μας δίνει φρουτώδη και 

ισορροπημένα κρασιά. 

Σάμος 

Η ποιότητα των γλυκών σαμιώτικων κρασιών είναι γνωστή. Σ’ αυτή συμβάλλουν αφ’ 

ενός το ιδανικό οικοσύστημα, αφ’ ετέρου η μακρά εμπειρία στην οινοποίηση. 

Οι αμπελώνες της Σάμου βρίσκονται σχεδόν παντού στο νησί. Όσο όμως 

πλησιάζουμε στα βόρεια οι σχηματισμοί τους πυκνώνουν. Στενές ταράτσες, η μία 

πίσω από την άλλη σκαρφαλώνουν τις πλαγιές. Μερικές χωρούν μόνο δύο σειρές 

φυτών. Κάποιες βρίσκονται χαμηλά, στη γειτονιά της θάλασσας. Άλλες φτάνουν στα 

900 μέτρα. Βεβαίως και είναι ψηλά, ας μη ξεχνάμε όμως πως η Σάμος στην ουσία 

είναι ένα ορεινό νησί και πως η δεύτερη σε ύψος κορυφή της, που φτάνει τα 1.160 

μέτρα, λέγεται Άμπελος. Οι πιο ενδιαφέροντες αμπελώνες βρίσκονται σε βορινές 

περιοχές, όπου δροσίζονται από τα μελτέμια που μετριάζουν την επίδραση των 

ψηλών θερμοκρασιών. Η ένταση των ανέμων είναι όμως δυνατή. Αναγκάζει τους 

αμπελουργούς να κλαδεύουν τα αμπέλια τους χαμηλά, να τα κρατούν κοντά στο 

έδαφος. 

Το σταφύλι που καλύπτει περισσότερο από το 95% του αμπελώνα της Σάμου είναι το 

λευκό Μοσχάτο (Muscat blanc a petits grains). Αυτό το μοσχάτο είναι τόσο 

διαδεδομένο στη νησιώτικη Ελλάδα που είμαστε σχεδόν βέβαιοι πως καλλιεργείται 

στο Αιγαίο από την αρχαιότητα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Γαλλία. 

Αποκλειστικά απ’ αυτό παράγεται το κρασί Ο.Π.Ε. Σάμος, ενώ το 1982 

παραχωρήθηκε και η ένδειξη Σάμος Grand cru για τα κρασιά που προέρχονται από 

συγκεκριμένους επιλεγμένους αμπελώνες. 

 

Σαντορίνη 
 

Ο Σαντορινιός αμπελώνας είναι σίγουρα ιδιόμορφος. Πρώτα απ’ όλα είναι ο πιο 

γηραιός στον Ελλαδικό χώρο, μερικά αμπέλια μπορεί να είναι και 300 χρόνων. Κι’ 

αυτό γιατί η φυλλοξήρα δεν έφτασε ποτέ εδώ. Ευτυχώς το αμμώδες έδαφος του 

νησιού δεν την ευνοεί. Σ’ αυτή τη γη, τη καλυμμένη με λάβα, ελαφρόπετρα, σκουριά 

και στάχτη από τις εκρήξεις του ηφαιστείου, καλλιεργούνται τ’ αμπέλια. Η ζωή τους 

δεν είναι από τις πιο εύκολες. Έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρή ανομβρία, καθώς 

στο νησί σπάνια βρέχει. Και τους βοριάδες που φυσούν ανελέητοι. Σαρώνουν τα 

πάντα. Για όλα όμως υπάρχει λύση. Έτσι η θεόσταλτη πυκνή νυχτερινή ομίχλη που 

«ανεβαίνει» από την καλντέρα τους προσφέρει την υγρασία, ενώ οι αμπελουργοί 

μεριμνούν για τους ανέμους. Τα κλαδεύουν χαμηλά και τα πλέκουν σαν κοφίνια που 

μέσα τους προφυλάσσονται τα σταφύλια. Κι αν μιλήσουμε για στρεμματικές 

αποδόσεις, θα αναφέρουμε τις τρομακτικά χαμηλές των 300–400 κιλών ανά στρέμμα! 

Το κυρίαρχο σταφύλι στη Σαντορίνη είναι το Ασύρτικο. Λευκό που διατηρεί αρκετά 

υψηλή οξύτητα ακόμη και στη πλήρη ωρίμανσή του. Απ’ αυτό φτιάχνουν οι οινοποιοί 

το ξηρό κρασί Ο.Π.ΑΠ. Ζωηρό, με έντονο χαρακτήρα αναγνωρίζεται από τη 

λεπιδωτή οξύτητα, τη γενναιόδωρη αλκοόλη, το πυκνό άρωμα εσπεριδοειδών και τη 

μεταλλική επίγευση. Ένα μοναδικό σύνολο. Στη σύνθεσή του κρασιού συμμετέχουν 

επίσης το Αθήρι και το Αηδάνι, άλλες δύο λευκές ποικιλίες του Αιγιαοπελαγίτικου 

αμπελώνα. Ενώ από Ασύρτικο και Αηδάνι φτιάχνεται το γλυκό Βισάντο. Διότι εκτός 

από τα ξηρά, το νησί έχει μεγάλη παράδοση και στα γλυκά κρασιά. Για την 

παραγωγή του Βισάντο, λιάζουν τα σταφύλια. Από την οινοποίηση αυτών των 

σταφυλιών και την παλαίωση των κρασιών σε δρύινα βαρέλια προκύπτει ένα γλυκό 
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κρασί με χρυσαφένιο χρώμα, μαλακιά, βελουδένια γεύση και με αρώματα που 

θυμίζουν σύκα, μέλι, σοκολάτα. 

 

Πάρος 
 

Τα αμπέλια στην Πάρο «σέρνονται» πάνω στις στενές πεζούλες! Είναι όμως φυσικό. 

Τα δυνατά μελτέμια σαρώνουν όλες τις Κυκλάδες και οι παριανοί αμπελουργοί 

προστατεύουν μ’ αυτό το χαμηλότατο κλάδεμα τα σταφύλια τους. Στα χαμηλά, 

αμμώδη πεδινά καλλιεργούν τη βαθυκόκκινη Μαντηλαριά, το πιο διαδεδομένο 

ερυθρό σταφύλι του Αιγαίου. Αντίθετα, και στα ψηλότερα την παριανή λευκή 

Μονεμβασιά που προτιμά τα ύψη. Τα δύο σταφύλια οινοποιούνται μαζί, σε αναλογία 

1:2, και δίνουν ένα κόκκινο κρασί που κυκλοφορεί ως Ο.Π.Α.Π. Πάρος. 

 

Μύκονος 
 

Οι αμπελώνες στο κοσμοπολίτικο ανεμοδαρμένο νησί στήθηκαν στο Μαράθι και στο 

Μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής στην Άνω Μεριά. Φυτεύτηκαν με 

αιγαιοπελαγίτικες ποικιλίες, Ασύρτικο, Αθήρι, Μονεμβασιά, Μαντηλαριά και 

παράγουν λευκούς, ροζέ και ερυθρούς  Αιγαιοπελαγίτικους Τοπικούς Οίνους. 

 

Ρόδος 
 

Τη φήμη των κρασιών της, η Ρόδος την οφείλει στο υπέροχο της κλίμα με τις πολλές 

ηλιόλουστες ημέρες. Το νησί απολαμβάνει τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ελλάδα. 

Και συγχρόνως αποφεύγει την υπερβολική ζέστη, γιατί οι ψηλές θερμοκρασίες 

μετριάζονται   από τις θαλάσσιες αύρες που φυσούν από τον Μάιο ως τον 

Σεπτέμβριο. Αν προσθέσουμε και τις σημαντικές βροχοπτώσεις (διπλάσιες απ’ ότι 

στην Αττική) σε ιδιαίτερα συγκεντρωμένη περίοδο, καταλήγουμε σε κλίμα ευνοϊκό 

για την αμπελοκαλλιέργεια. 

Ο αμπελώνας απλώνεται σε δύο ζώνες που διαφοροποιούνται από το υψόμετρο. Στην 

προνομιούχα ψηλή ζώνη, στις πλαγιές του όρους Αττάβυρος, οι αμπελουργοί 

διαμορφώνουν τα αμπέλια τους σε πεζούλες. Τα οποία αμπέλια, καθώς το νησί δεν 

γνώρισε τη φυλλοξήρα, είναι ηλικίας 50-60 χρόνων. 

Τα σταφύλια που κυρίως καλλιεργούνται είναι το Αθήρι και η Μαντηλαριά που εδώ 

τη λένε Αμοργιανό, οι πιο διαδεδομένες ποικιλίες του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου. 

Δίπλα τους συναντάμε το λευκό Μοσχάτο κι έναν ακόμη κλώνο του, το Μοσχάτο 

Trani. Τα κρασιά που παράγονται, Ονομασίας Προέλευσης Ρόδος και Τοπικοί Οίνοι, 

είναι λευκά και ερυθρά, ξηρά και γλυκά με πλούσιο χρώμα και δομή. Θα πρέπει 

επίσης να έχουμε υπόψη μας πως η Ρόδος ήταν η πρώτη ελληνική περιοχή που έβαλε 

ντόπιο αφρώδες κρασί στα ποτήρια του Έλληνα. Και σήμερα αυτή η παράδοση, 

έχοντας ενισχυθεί με τεχνογνωσία και σύγχρονη τεχνολογία, μας δίνει αφρώδη 

κρασιά με φινέτσα και χαρακτήρα. 

 

Κως 
 

Σήμερα στην Κω παρατηρούμε την αναβίωση της μακρόχρονης οινοποιητικής 

παράδοσης  του νησιού από τον «μελάντανον» οίνον της αρχαιότητας. Οι αμπελώνες 

είναι φυτεμένοι με πολλές ποικιλίες, τις ελληνικές Αθήρι, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά και 

τις διεθνείς: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Grenache 

Rouge, Syrah, Tempranillo. 
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Κρήτη  

 

Κρήτη 

Η Κρήτη, σημαδεμένη από τη θέση της στο σταυροδρόμι Βορρά, Νότου, Ανατολής 

και Δύσης, έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη διάδοση του αμπελιού και του κρασιού. 

Υπήρξε στην ουσία, η γέφυρα μέσω της οποίας πέρασαν από την Αίγυπτο στην 

υπόλοιπη Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ευρώπη. Έτσι πριν από 4.000 χρόνια τα 

καράβια της θαλασσοκράτειρας Κρήτης διασχίζανε τις θάλασσες γεμάτα με το κρασί 

που έφτιαχναν μέσα σε μεγάλα πιθάρια οι οινοποιοί του βασιλιά Μίνωα. Η μυθολογία 

θέλει το Μαντείο των Δελφών να διδάσκει στους Κρήτες την παρασκευή των γλυκών 

κρασιών τους από λιασμένα σταφύλια. Η καταστροφή όμως χτύπησε ξαφνικά. Τα 

λαμπρά ανάκτορα γκρεμίστηκαν, κατά πάσα πιθανότητα από τη φοβερή έκρηξη του 

ηφαιστείου της Σαντορίνης, γύρω στα 1450 π.Χ. 

Η αμπελοκαλλιέργεια πάντως συνεχίστηκε και η επόμενη λαμπρή οινική περίοδος για 

την Κρήτη, ξημέρωσε επί Ενετοκρατίας με τον Malvasia οίνο. Το φημισμένο αυτό 

κρασί που μεσουρανούσε στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, έγινε γνωστό στα 

πέρατα του κόσμου κυρίως από την εποχή που οι Ενετοί άρχισαν να εμπορεύονται 

γλυκά κρασιά που παρασκεύαζαν στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Το τέλος αυτής της 

ευημερίας ήρθε στα μέσα του 17ου αιώνα και στους οθωμανικούς αιώνες που 

ακολούθησαν η οινική δραστηριότητα περιορίστηκε σε οικογενειακό επίπεδο. 

Η επανεμφάνιση της αμπελοκαλλιέργειας χρονολογείται στα 1930 και η 

οινοπαραγωγή αναπτύχθηκε σημαντικά. Έφτασε σε σημείο να αντιπροσωπεύει, στα 

χρόνια μας, το 20-25% της ελληνικής δυναμικότητας. Φυσικά η φυλλοξήρα, ο 

φυσικός εχθρός του αμπελιού, έφτασε κι εδώ. Καθυστερημένα μεν, στα τέλη μόλις 

της δεκαετίας του ‘70, με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα δε. 

Σήμερα, με περισσότερα από 10.000 στρέμματα οινάμπελων, το οινικό τοπίο της 

Κρήτης χαρακτηρίζεται από σταθερή στροφή προς την ποιότητα. Δίπλα στους 

συνεταιρισμούς δραστηριοποιούνται και ιδιώτες, μικροί, μεγάλοι ή μεγαλύτεροι, με 

ιδιόκτητους αμπελώνες, την απαραίτητη τεχνογνωσία και διάθεση για έρευνα και 
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πειραματισμούς. 

 

Παρόλη τη νότια θέση της, η Κρήτη είναι ιδανική για την αμπελοκαλλιέργεια, γι αυτό 

άλλωστε παράγεται εδώ το 1/5 των ελληνικών κρασιών. Ο κρητικός αμπελώνας που 

θεωρείται από τους πιο παραδοσιακούς της Ευρώπης βρίσκεται στη βορινή πλευρά. 

Όχι τυχαία, βέβαια. Διότι η θερινή ξηρασία δεν νικιέται εύκολα. Έτσι οι αμπελουργοί 

διάλεξαν εδάφη βαθιά, γόνιμα σε κοιλάδες και πλαγιές που δροσίζονται από τα 

βοριαδάκια του Αιγαίου. Έστησαν τα αμπέλια τους πίσω από την ορεινή 

ραχοκοκαλιά του Ψηλορείτη, για να τα προφυλάσσει από τον θερμό λίβα της 

Ανατολής. Κάπως έτσι το μεγαλύτερο μέρος των αμπελώνων βρίσκεται στο βόρειο 

κεντρικό τμήμα του νησιού, γύρω από το Ηράκλειο, στις Αρχάνες, τα Πεζά και τις 

Δαφνές, καθώς και στη Σητεία, στο ανατολικό τμήμα του νησιού.  

 

Αυτόχθονες ποικιλίες, οι Βηλάνα, Κοτσιφάλι, Μαντηλαριά, Λιάτικο (που θεωρείται 

ότι καλλιεργείται εδώ από την αρχαιότητα), Ρωμέικο, Μοσχάτο, Δαφνί και Πλυτό 

καλλιεργούνται δίπλα στις ξενικές Syrah, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot. 

Παράγουν μία ολόκληρη γκάμα κρασιών, λευκών, ροζέ και ερυθρών, ξηρών και 

γλυκών. Και ο νομοθέτης παραχώρησε απλόχερα τις ενδείξεις ποιότητας στο νησί. 

Μετράμε 4 Ονομασίες Προέλευσης: Αρχάνες, Πεζά, Δαφνές, Σητεία κι άλλους 

τόσους Τοπικούς Οίνους:  Κρητικός, Κισσάμου, Ηρακλειώτικος, Λασιθιώτικος. 

 

Ηράκλειο 
 

Στις Αρχάνες, σε ανατολικές πλαγιές που καλύπτουν τα νότα τους με τον Ψηλορείτη, 

καλλιεργούνται δύο ερυθρά σταφύλια. Το τοπικό Κοτσιφάλι, μια ποικιλία με υψηλό 

δυναμικό σε αλκοόλη και η αιγαιοπελαγίτικη Μαντηλαριά που αντιπροτείνει χρώμα, 

τανίνες και πλούτο σώματος. Από τη συνοινοποίησή τους γεννιέται το ερυθρό 

Ο.Π.Α.Π. Αρχάνες. Κρασί με έντονο μεσογειακό χαρακτήρα, πολύπλοκη αρωματική 

παλέτα όπου βιολέτες και φρούτα εναλλάσσονται με μπαχαρικά και σοκολάτα, με 

θαυμάσια δομή κι αρκετές τανίνες. 

Στα Πεζά, τ’ αμπέλια ξαπλώνουν πανοραμικά σε χαμηλούς λόφους που 

περιτριγυρίζονται από ελαιώνες. Κι εδώ καλλιεργείται το Κοτσιφάλι και η 

Μαντηλαριά για την παραγωγή του θερμού ερυθρού κρασιού με Ονομασία 

Προέλευσης Πεζά. Περισσότερο διάσημο όμως, είναι το λευκό Πεζά που παράγεται 

από την παλιά κρητική ποικιλία Βηλάνα. Ευαίσθητο σταφύλι, όταν καλλιεργείται με 

φροντίδα σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 μέτρα δίνει ευχάριστα κρασιά με 

λουλουδένια και φρουτώδη αρώματα. 

Η τρίτη ζώνη παραγωγής κρητικών κρασιών που συναντάμε στον νομό Ηρακλείου, 

είναι οι Δαφνές. Στις βορειανατολικές παρυφές του Ψηλορείτη, στα 300 με 400 μέτρα 

ψηλότερα από τη θάλασσα, όπου είναι εγκατεστημένα τα αμπέλια, κάνουμε τη πρώτη 

μας γνωριμία με το Λιάτικο. Ακόμη ένα ακραιφνώς κρητικό σταφύλι που θεωρείται 

από τις αρχαιότερες ελληνικές ποικιλίες. Ωριμάζει αρκετά πρώιμα μέσα στον Ιούλιο, 

εξ’ ου και το όνομά του: Ιουλιάτικο-Λιάτικο. Ποικιλία με υψηλό δυναμικό, όσο 

περισσότερα σάκχαρα αποκτά τόσο αναδεικνύει στο βέλτιστο τα στοιχεία της. Τα 

κρασιά με Ονομασία Προέλευσης Δαφνές (που μετά από χρόνια αφάνειας, πρόσφατα, 

ξαναεμφανίστηκαν στην αγορά), είναι κόκκινα ξηρά ή γλυκά. Με πορτοκαλοκόκκινο 

χρώμα που θυμίζει τις φλόγες της φωτιάς και ψηλό αλκοολικό τίτλο. 

 

Σητεία 
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Η περιοχή ήταν ένας μεγάλος αμπελότοπος, από τους παλαιότερους στην Ελλάδα. 

Σήμερα όμως οι αμπελώνες λιγοστεύουν αισθητά και τα περισσότερα κρασιά που 

βρίσκουμε είναι χωρικής οινοποίησης. Τα αμπέλια από τα παράλια του Κρητικού 

Πελάγους σκαρφαλώνουν στο εσωτερικό, ακόμη και σε υψόμετρο που φτάνει τα 600 

μέτρα και μετά κατρακυλούν μέχρι τις ακτές του Λιβυκού Πελάγους στη νότια 

πλευρά του νησιού. Εδώ ξανασυναντούμε το Λιάτικο για την παραγωγή των 

κόκκινων ξηρών ή γλυκών κρασιών με Ονομασία Προέλευσης Σητεία. Αμφότερα, με 

φωτεινό καστανοκόκκινο χρώμα και χαρακτηριστικό άρωμα μαρμελάδας φρούτων 

που εξελίσσεται εντυπωσιακά με την παλαίωσή τους στα βαρέλια. Πρόσφατα 

νομοθετήθηκε η παραγωγή λευκού Ο.Π.Α.Π. από Βηλάνα και Θραψαθήρι. 

  

Νησιά του Ιονίου Πελάγους  

Νησιά του Ιονίου Πελάγους 
 

Το αμπέλι καλλιεργείται σχεδόν σ’ όλα, γιατί το γλυκό τους κλίμα με τις άφθονες 

βροχές – από τις περισσότερες στην Ελλάδα - βοηθά στην ανάπτυξή του. Παράγονται 

κρασιά Ονομασίας Προέλευσης: Ρομπόλα Κεφαλληνίας, Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας, 

Μοσχάτος λευκός Κεφαλληνίας. Επίσης οι Τοπικοί Οίνοι Πλαγιών Αίνου, 

Μεταξάτων, Μαντζαβινάτων, Λευκάδας, Κέρκυρας, Χαλικούνας και τη Βερντέα, ένα 

κρασί με Ονομασία κατά Παράδοση. 

 

Κεφαλονιά 

 

Το νησί παρήγαγε κρασί από την αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, 

ο Κέφαλος ήταν γιος του Ερμή και της Έρσης, της κόρης του βασιλιά Κέκροπα, 

ιδρυτή της Αθήνας. Ο νέος εκδιώχθηκε από την πατρική γη κι αφού περιπλανήθηκε, 

με θεϊκή απόφαση εγκαταστάθηκε στο νησί που προς τιμήν του ονομάστηκε 

Κεφαλληνία. Μαζί του μετέφερε και την άμπελο. Σύμφωνα με τον Όμηρο, τα κρασιά 

της Κεφαλονιάς ήταν ήδη γνωστά από την εποχή του. Τα θεωρούσαν το πιο άξιο 

δώρο, ικανό να στεριώσει φιλίες, να δημιουργήσει νέους δεσμούς, να διαλύσει 

παρεξηγήσεις, να οικοδομήσει συμμαχίες. 

Ο αμπελώνας της Κεφαλονιάς, κατά τα 2/3 του βρίσκεται σε ορεινές και ημιορεινές 

περιοχές, σε εδάφη κυρίως ασβεστολιθικά, ιδιαίτερα φτωχά σε οργανική ουσία. Το 

κλίμα είναι μαλακό, οι βροχοπτώσεις αρκετές και η επίδραση του Μαύρου Βουνού, 

του Αίνου, εξαιρετικά ευνοϊκή. Όλα τα παραπάνω, μαζί με τις χαμηλές στρεμματικές 

αποδόσεις και το μικρό μέγεθος των αμπελοτεμαχίων (κατά μέσο όρο 4,5 στρέμματα 

ανά παραγωγό), έχουν καθορίσει τη μορφή της αμπελοκαλλιέργειας. 

Τα σταφύλια που καλλιεργούνται είναι η Ρομπόλα, το λευκό Μοσχάτο, η 

Μαυροδάφνη κι ορισμένα λιγότερο γνωστά όπως το Τσαούσι, το Βοστιλίδι (γνωστό 

κι ως Γουστολίδι), το Ζακυνθινό και η αρωματική Μοσχατέλλα που είναι 

αποκλειστικότητα του νησιού. Απ’ αυτά παράγονται 3 Τοπικοί Οίνοι: Πλαγιές Αίνου, 

Μεταξάτων, Μαντζαβινάτων και 2 Ο.Π.Ε.: οι γλυκείς Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας και 

Μοσχάτος λευκός Κεφαλληνίας. Στην κορωνίδα όμως των κρασιών του νησιού 

βρίσκεται ο Ο.Π.Α.Π. Ρομπόλα Κεφαλληνίας. 

Η ζώνη της Ρομπόλας βρίσκεται στο νότιο και κεντρικό κομμάτι του νησιού. Οι 

αμπελώνες, συνολικής έκτασης 3.000 στρεμμάτων, σκαρφαλώνουν μέχρι ψηλά στις 

πλαγιές του Αίνου, φτάνουν στα 800 μέτρα. Τα φυτά είναι φυτεμένα στην κυριολεξία 
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πάνω στην πέτρα. Vino di Sassso (κρασί της πέτρας) έλεγαν το κρασί οι Ενετοί γιατί 

οι αμπελουργοί ήταν αναγκασμένοι να σκάβουν μέσα στο βράχο, να γεμίζουν με 

χώμα την τρύπα και να φυτεύουν τα κλήματα. Αυτές όμως οι κροκάλες κρύβουν ένα 

έδαφος ασβεστολιθικό και παίζουν σημαντικότατο ρόλο στον χαρακτήρα του 

κρασιού. Αποτέλεσμα; Η Ρομπόλα. Αιθέριο λευκό κρασί, με άρωμα λεμονιού και 

λουλουδιών, φίνες μεταλλικές αποχρώσεις, ζωηρή οξύτητα και σώμα ικανό να την 

ισορροπήσει, προσφέροντας γευστική αρμονία. 

 

Ζάκυνθος 
 

Η Ζάκυνθος είχε ένα απίστευτα πλούσιο δυναμικό σε ποικιλίες. Απ’ αυτές, στις μέρες 

μας συνεχίζουν να καλλιεργούνται οι: Αυγουστιάτης, Σκιαδόπουλο, Παύλος, 

Κατσακούλιας και φυσικά το διάσημο σταφύλι της Κεφαλονιάς, τη Ρομπόλα. Τα 

περισσότερα κρασιά του νησιού κυκλοφορούν ως Ονομασία κατά Παράδοση 

Βερντέα. Αυτό το λευκό κρασί έχει σημαντική ιστορική πορεία στο νησί.  Το όνομα 

του προέρχεται από τη λέξη verde (πράσινο) και, πιθανότατα, υποδηλώνει ότι κατά 

την παραγωγή του χρησιμοποιούσαν κάπως άγουρα σταφύλια, για να αυξήσουν τη 

χαμηλή λόγω υψηλής ωρίμανσης, οξύτητα. Παραδοσιακά ήταν ξηρό, υψηλόβαθμο 

και κυκλοφορούσε μετά από παλαίωση σε δρύινα βαρέλια. Σήμερα όμως βρίσκουμε 

και Βερντέες με περισσότερο μοντέρνο στυλ.  

  
http://www.greekwinefederation.g 
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Με οινική ιστορία που χάνεται στα βάθη του χρόνου, τα νησιά του 

Βόρειου Αιγαίου, μπορούν και σήμερα να υποστηρίζουν ότι το 

κρασί είναι κομμάτι της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.  

Η Σάμος επί αιώνες αποτελεί σημείο αναφοράς για την οινική της 

οντότητα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ορεινό νησί του 

Ανατολικού Αιγαίου και ταυτόχρονα πιθανόν το ισχυρότερο 

ελληνικό τοπωνύμιο παγκοσμίως με Προστατευόμενη Ονομασία 

Προέλευσης. Το οικολογικό περιβάλλον του νησιού, οι 

καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές οινοποίησης, συντελούν 

στην παραγωγή γλυκών κυρίως οίνων, που είναι αναγνωρισμένοι, 

από απαιτητικούς καταναλωτές, όπως είναι οι Γάλλοι. Βασική 

ποικιλία το λευκό Μοσχάτο (μικρόρωγο) που καλλιεργείται, σε 

υψόμετρο μέχρι και 800 μέτρα. Η οινοποίηση της ποικιλίας παράγει 

γλυκά κρασιά από φρέσκα σταφύλια και παλαιωμένα γλυκά κρασιά 

από μερικώς αποξηραμένα σταφύλια. Οι ξηροί οίνοι που 

παράγονται από την ίδια ποικιλία, ολοκληρώνουν το δυναμικό 

πλούτο του νησιού.  

Εξίσου σημαντική και με παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια η 

Λήμνος, χαρακτηρίζεται από την χαμηλή τοπογραφική κατατομή 

της. Μοναδικά προσαρμοσμένη στα ηφαιστιογενή και φτωχά σε 

ασβεστολιθικά πετρώματα, εδάφη της Λήμνου, η βασική ποικιλία του νησιού το Μοσχάτο 

Αλεξανδρείας δρέπει διεθνή βραβεία, για τους γλυκείς και ξηρούς Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης, οίνους που παράγονται απ’ αυτή. Ελκυστικά λαμπερόχρωμα κρασιά 

παράγονται και από την «αρχαία Λημνία άμπελο», δηλαδή την ερυθρή ποικιλία Λημνιό ή 

Καλαμπάκι, όπως την ονομάζουν, οι ντόπιοι. 

Aκολουθούν οι OINOΠOIHΣIMEΣ ΠOIKIΛIEΣ AMΠEΛOY συνιστώμενες και 

επιτρεπόμενες για το Aμπελοινικό Διαμέρισμα Bορείου Aιγαίου, oι οποίες μπορούν να 

φυτεύονται σε όλους τους νομούς του διαμερίσματος. Eκτός αυτών σε κάθε Nομαρχιακή 

Aυτοδιοίκηση θα βρείτε επιπλέον και τις συνιστώμενες ποικιλίες που ευδοκιμούν στην 

περιοχή. 

 

Mελανόμορφη κύλικα 
(ποτήρι) με παράσταση 

του ταξιδιού του 

Διόνυσου με πλοίο, 530 

π.Χ. Πινακοθήκη του 

Μονάχου 

 

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 
Συνιστώμενες: 

 Αθήρι Β 

 Ασύρτικο Β 
 Λημνιό N (Kαλαμπάκι, μόνο για τη νήσο 

Λήμνο)  

 Mανδηλαριά N (Aμοργιανό, Δουμπραίνα 

μαύρη, Kουντούρα μαύρη) 

 Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β 

Eπιτρεπόμενες: 

 Aγιαννιώτικο N 

 Aυγουστιάτης N 

 Bάφτρα N 

 Κοτσιφάλι Ν 

 Μπεγλέρι Β 

 Ρητινό Ν 
 Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα 

http://www.keosoe.gr/athiri.html
http://www.keosoe.gr/asirtiko.html
http://www.keosoe.gr/limnio.html
http://www.keosoe.gr/mandilaria.html
http://www.keosoe.gr/mosxatoalexandrias.html
http://www.keosoe.gr/avgoustiatis.html
http://www.keosoe.gr/kotsifali.html
http://www.keosoe.gr/savatiano.html
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 Μοσχάτο άσπρο Β άσπρη, Kουντούρα άσπρη, 

Περαχωρίτικο, Σακέικο) 

 Φωκιανό N 
 Χιδηριώτικο Ν (Καλλονιάτικο) 

 Χιώτικο κρασερό Ν 

1. Οι κύριες ποικιλίες αναφέρονται με έντονα γράμματα και ακολουθούνται: α) με τα αρχικά 

γράμματα που δηλώνουν το χρώμα της σταφυλής ως εξής: B (Λευκή), Ν (Μαύρη), Rs ( 

Ροζέ) και Rg (Κόκκινη) και β) μέσα σε παρένθεση τα συνώνυμα αυτών.  

2. Ο εκθετικός αριθμός 1 σημαίνει ότι η ποικιλία είναι συνιστώμενη σε περιοχές με 

υψόμετρο από 350 μέτρα και άνω. Σε μικρότερα υψόμετρα είναι απλώς επιτρεπόμενη.  

3. Ο εκθετικός αριθμός 2 σημαίνει ποικιλίες διπλής και ειδικής χρήσης.  

4. Ο εκθετικός αριθμός 3 υποδηλώνει ομάδες ποικιλιών λευκών ή έγχρωμων υπό 

διερεύνηση και ταυτοποίηση, πχ. στα Μαυρούδια εντάσσονται ποικιλίες με το όνομα 

Μαυράκι (Λακωνία), Μαυρόστυφο (Αργολίδα) κ.λπ.  

5. Τα αναγραφόμενα συνώνυμα είναι προσωρινά, καθ΄ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για 

την οριστική επίλυση του θέματος.  

 

Η Πελοπόννησος είναι το μεγαλύτερο αμπελουργικό διαμέρισμα της Ελλάδας, διαμέρισμα στο 

οποίο ευδοκιμούν ποικιλίες αμπέλου με κατεύθυνση την οινοποιία, την παραγωγή 

σταφίδας και την επιτραπέζια (βρώσιμη) χρήση.  

Η περιοχή της Νεμέας είναι το σημαντικότερο οινοπαραγωγό κέντρο ερυθρών οίνων της 

χώρας, γνωστό για την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Νεμέα και τη φημισμένη 

ποικιλία Αγιωργίτικο. Η παλαίωση οίνων σε δρύινα βαρέλια αναπτύσσει όλες τις 

ιδιότητες της ποικιλίας και μας προσφέρει ένα κρασί βαθύχρωμο με υπέροχο μπουκέτο, 

που αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς, με διακρίσεις σε σημαντικούς διαγωνισμούς.  

Η Μαντινεία σε υψόμετρο 600 μέτρων, είναι περιοχή της Αρκαδίας στην οποία 

καλλιεργείται η ποικιλία Μοσχοφίλερο, γνωστή για τα λευκά δροσερά και αρωματικά 

κρασιά της, που παράγονται υπό Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.  

Στην περιοχή της Αχαΐας καλλιεργείται η ευρέως διαδεδομένη σε όλη την Ελλάδα 

ποικιλία Ροδίτης, τόσο σε πεδινές όσο και σε ορεινές περιοχές, από την οποία παράγονται 

λευκά κρασιά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης με φρεσκάδα και γευστική 

ισορροπία. Στην ίδια περιοχή καλλιεργείται η ποικιλία Μαυροδάφνη από την οποία 

παράγεται το ομώνυμο παλαιωμένο γλυκό ερυθρό κρασί Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης. Η ποικιλία Μοσχάτο μας δίνει μικρές ποσότητες λευκού γλυκού κρασιού 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης των περιοχών Πατρών και Ρίου.  

Οι περιοχές της Μεσσήνης, της Πυλίας, και της Τριφυλίας διαθέτουν μεγάλες εκτάσεις 

στις οποίες καλλιεργείται πληθώρα ελληνικών και ξενικών ποικιλιών με πιο περιζήτητη 

την ποικιλία Cabernet Sauvignon, που θεωρείται ότι εγκλιματίστηκε άριστα στις 

εδαφοκλιματικές συνθήκες, των ημιορεινών περιοχών του νομού Μεσσηνίας. Αποτέλεσμα 

του πλούσιου ποικιλιακού χάρτη της περιοχής, είναι η παραγωγή οίνων με 

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, που εκπλήσσουν με το εύρος των χαρακτήρων 

τους, ενώ ειδικά για τους ερυθρούς οίνους χαρακτηριστικό αποτελεί το «γεμάτο σώμα» 

τους. 

Aκολουθούν οι OINOΠOIHΣIMEΣ ΠOIKIΛIEΣ AMΠEΛOY συνιστώμενες και 

επιτρεπόμενες για το Aμπελοινικό Διαμέρισμα Πελοποννήσου, oι οποίες μπορούν να 

φυτεύονται σε όλους τους νομούς του διαμερίσματος. Eκτός αυτών σε κάθε Nομαρχιακή 

Aυτοδιοίκηση θα βρείτε επιπλέον και τις συνιστώμενες ποικιλίες που ευδοκιμούν στην 

http://www.keosoe.gr/mosxatowhite.html
http://www.keosoe.gr/fokiano.html
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περιοχή. 

 

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 

Συνιστώμενες: 

 Aγιωργίτικο N 

(Mαύρο Nεμέας, μόνο στην οριοθετημένη 

ζώνη παραγωγής οίνου OΠAΠ NEMEAΣ) 

 Aσύρτικο B 

 Λαγόρθι B
1
 

 Mαλαγουζιά B 
 Mοσχοφίλερο Rs

1
(Φιλέρι) 

 Pοδίτης RS (Aλεπού) 

 Pομπόλα B
1
 

 Cabernet franc N 

 Cabernet Sauvignon N 

 Chardonnay B 

 Merlot N 

 Syrah N 

Eπιτρεπόμενες: 

 Aσπρούδες B
3
 

 Kολλινιάτικο N 

 Mαυρούδια N
3
 

1. Οι κύριες ποικιλίες αναφέρονται με έντονα γράμματα και ακολουθούνται: α) με τα αρχικά 

γράμματα που δηλώνουν το χρώμα της σταφυλής ως εξής: B (Λευκή), Ν (Μαύρη), Rs ( 

Ροζέ) και Rg (Κόκκινη) και β) μέσα σε παρένθεση τα συνώνυμα αυτών.  

2. Ο εκθετικός αριθμός 1 σημαίνει ότι η ποικιλία είναι συνιστώμενη σε περιοχές με 

υψόμετρο από 350 μέτρα και άνω. Σε μικρότερα υψόμετρα είναι απλώς επιτρεπόμενη.  

3. Ο εκθετικός αριθμός 2 σημαίνει ποικιλίες διπλής και ειδικής χρήσης.  

4. Ο εκθετικός αριθμός 3 υποδηλώνει ομάδες ποικιλιών λευκών ή έγχρωμων υπό 

διερεύνηση και ταυτοποίηση, πχ. στα Μαυρούδια εντάσσονται ποικιλίες με το όνομα 

Μαυράκι (Λακωνία), Μαυρόστυφο (Αργολίδα) κ.λπ.  

5. Τα αναγραφόμενα συνώνυμα είναι προσωρινά, καθ΄ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για 

την οριστική επίλυση του θέματος.  

 

 

 

 

http://www.keosoe.gr/agiorgitiko.html
http://www.keosoe.gr/asirtiko.html
http://www.keosoe.gr/lagorthi.html
http://www.keosoe.gr/malagouzia.html
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http://www.keosoe.gr/roditis.html
http://www.keosoe.gr/robola.html
http://www.keosoe.gr/cabernetfranc.html
http://www.keosoe.gr/cabernetsauvignon.html
http://www.keosoe.gr/chardonnay.html
http://www.keosoe.gr/merlot.html
http://www.keosoe.gr/syrah.html
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Η Στερεά Ελλάδα, είναι ένα από τα δυναμικότερα από πλευράς οινοπαραγωγής, 

γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας. Ο κύριος όγκος των οίνων παράγεται στο ανατολικό 

τμήμα του διαμερίσματος και στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Εύβοιας. Οι ποικιλίες 

που καλλιεργούνται κυρίως, είναι το Σαββατιανό και ο Ροδίτης. Η ποικιλία του διακριτικού 

Σαββατιανού είναι η πλέον διαδεδομένη στην Αττική και καλύπτει περίπου το 90% των 

αμπελώνων της. Από τις ποικιλίες αυτές παράγεται η ονομαστή Ρετσίνα των Μεσογείων. 

Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η παραγωγή λευκού ξηρού κρασιού από την ποικιλία 

Σαββατιανό με εξαιρετικά αποτελέσματα, που αποδεικνύουν το πλούσιο δυναμικό της 

ποικιλίας, το οποίο αναδεικνύεται εξαιτίας των χαμηλών στρεμματικών αποδόσεων της 

περιοχής.  

Η Βοιωτία εμφανίζει πλούσιο ποικιλιακό δυναμικό από το οποίο παράγονται λευκά και 

ερυθρά κρασιά από τις ποικιλίες Σαββατιανό, Ροδίτη, Ασύρτικο, Αγιωργήτικο, Cabernet 

Sauvignon, Syrah, Carignan, Grenache Rouge, κ.α.  

Στην Εύβοια οινοποιούνται κυρίως οι ποικιλίες Σαββατιανό και Ροδίτης που έχουν 

προσαρμοσθεί στο ξηροθερμικό κλίμα του νησιού και παράγουν οίνους που 

χαρακτηρίζονται από το στιβαρό σώμα τους. 

Aκολουθούν οι OINOΠOIHΣIMEΣ ΠOIKIΛIEΣ AMΠEΛOY συνιστώμενες και 

επιτρεπόμενες για το Aμπελοινικό Διαμέρισμα Στερεάς Eλλάδας, oι οποίες μπορούν να 

φυτεύονται σε όλους τους νομούς του διαμερίσματος. Eκτός αυτών σε κάθε Nομαρχιακή 

Aυτοδιοίκηση θα βρείτε επιπλέον και τις συνιστώμενες ποικιλίες που ευδοκιμούν στην 

περιοχή. 

 

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 
Συνιστώμενες: 

 Aθήρι B 

 Aσύρτικο B 

 Mαλαγουζιά B 
 Pοδίτης RS (Aλεπού) 

 Σαββατιανό B (Δουμπραίνα άσπρη, Kουντούρα άσπρη, 

Περαχωρίτικο, Σακέικο) 

 Cabernet Sauvignon N 

 Carignan N 

 Merlot N 

 Sauvignon Blanc N 

 Syrah N 

Eπιτρεπόμενες: 

 Ugni blanc B 

(Trebbinano) 

1. Οι κύριες ποικιλίες αναφέρονται με έντονα γράμματα και ακολουθούνται: α) με τα 

αρχικά γράμματα που δηλώνουν το χρώμα της σταφυλής ως εξής: B (Λευκή), Ν 

http://www.keosoe.gr/athiri.html
http://www.keosoe.gr/asirtiko.html
http://www.keosoe.gr/malagouzia.html
http://www.keosoe.gr/roditis.html
http://www.keosoe.gr/savatiano.html
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(Μαύρη), Rs ( Ροζέ) και Rg (Κόκκινη) και β) μέσα σε παρένθεση τα συνώνυμα αυτών.  

2. Ο εκθετικός αριθμός 1 σημαίνει ότι η ποικιλία είναι συνιστώμενη σε περιοχές με 

υψόμετρο από 350 μέτρα και άνω. Σε μικρότερα υψόμετρα είναι απλώς επιτρεπόμενη.  

3. Ο εκθετικός αριθμός 2 σημαίνει ποικιλίες διπλής και ειδικής χρήσης.  

4. Ο εκθετικός αριθμός 3 υποδηλώνει ομάδες ποικιλιών λευκών ή έγχρωμων υπό 

διερεύνηση και ταυτοποίηση, πχ. στα Μαυρούδια εντάσσονται ποικιλίες με το όνομα 

Μαυράκι (Λακωνία), Μαυρόστυφο (Αργολίδα) κ.λπ.  

5. Τα αναγραφόμενα συνώνυμα είναι προσωρινά, καθ΄ότι βρί σκεται σε εξέλιξη μελέτη 

για την οριστική επίλυση του θέματος.  

 

 

 

Οι ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας με τις ιδιόμορφες εδαφολογικές και κλιματολογικές 

συνθήκες τους δίνουν μια εξαιρετική παραγωγή λεπτών και εξευγενισμένων οίνων.  

Στην περιοχή της Ραψάνης, ανάμεσα στον Κίσσαβο και τον Όλυμπο, καλλιεργούνται οι 

ονομαστές ποικιλίες Ξινόμαυρο, Σταυρωτό και Κρασάτο που δίνουν ένα ερυθρό κρασί 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, με βαθύ πορφυρό χρώμα.  

Στο μυχό του Παγασητικού Κόλπου στην Αγχίαλο παράγεται ο ευχάριστος λευκός ξηρός 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης οίνος, από τις ποικιλίες Ροδίτη και Σαββατιανό. 

Η ιδιαιτερότητα των οίνων της περιοχής οφείλεται στη χαμηλή θέση των αμπελώνων, 

απέναντι στη θάλασσα, θέση που συμβάλλει στη μοναδικότητα έκφρασης των χαρακτήρων 

των δυο ποικιλιών.  

Στην ενδοχώρα της Θεσσαλίας η περιοχή της Καρδίτσας καλύπτεται με αμπέλια που 

βρίσκονται διάσπαρτα στα πεδινά μέρη γύρω από την πόλη και τα ορεινά χωριά των 

Αγράφων και της Πίνδου. Το μαύρο ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ φημισμένος οίνος Π.Ο.Π. από το 

ομώνυμο χωριό, αλλά και τα χωριά Μοσχάτο, Μορφοβούνι και Μητρόπολη, δίνουν 

μοναδικό χαρακτήρα στην οινοπαραγωγή της περιοχής.  

Στην περιοχή του Τυρνάβου, σημαντική αμπελουργική ζώνη, καλλιεργούνται οι ποικιλίες 

Μοσχάτο Αμβούργου, Μπατίκι, Σαββατιανό και Ροδίτης. Τα αμμοπηλώδη εδάφη της 

περιοχής προσδίδουν ιδιαίτερους χαρακτήρες κυρίως στους οίνους που παράγονται με βάση 

την ποικιλία του Μοσχάτου Αμβούργου, ποικιλία που παράγει αρωματικά στοιχεία 

λουλουδιών. Σημαντική δραστηριότητα των αμπελουργών της περιοχής του Τυρνάβου, αυτή 

της παραγωγής αποστάγματος, αμπελοοινικής προέλευσης, με το ισχυρό τοπωνύμιο που έχει 

αποκτήσει στην αγορά, το Τσίπουρο Τυρνάβου. 

Aκολουθούν οι OINOΠOIHΣIMEΣ ΠOIKIΛIEΣ AMΠEΛOY συνιστώμενες και 

επιτρεπόμενες για το Aμπελοινικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, oι οποίες μπορούν να φυτεύονται 

σε όλους τους νομούς του διαμερίσματος. Eκτός αυτών σε κάθε Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση 

θα βρείτε επιπλέον και τις συνιστώμενες ποικιλίες που ευδοκιμούν στην περιοχή. 
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Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 
Συνιστώμενες: 

 Aσύρτικο B 

 Λημνιό N 
 Pοδίτης RS (Aλεπού) 

 Cabernet Sauvignon N 

 Syrah N 

Eπιτρεπόμενες: 

 Mπατίκι B 

 Cinsaut N 

1. Οι κύριες ποικιλίες αναφέρονται με έντονα γράμματα και ακολουθούνται: α) με τα 

αρχικά γράμματα που δηλώνουν το χρώμα της σταφυλής ως εξής: B (Λευκή), Ν 

(Μαύρη), Rs ( Ροζέ) και Rg (Κόκκινη) και β) μέσα σε παρένθεση τα συνώνυμα αυτών.  

2. Ο εκθετικός αριθμός 1 σημαίνει ότι η ποικιλία είναι συνιστώμενη σε περιοχές με 

υψόμετρο από 350 μέτρα και άνω. Σε μικρότερα υψόμετρα είναι απλώς επιτρεπόμενη.  

3. Ο εκθετικός αριθμός 2 σημαίνει ποικιλίες διπλής και ειδικής χρήσης.  

4. Ο εκθετικός αριθμός 3 υποδηλώνει ομάδες ποικιλιών λευκών ή έγχρωμων υπό 

διερεύνηση και ταυτοποίηση, πχ. στα Μαυρούδια εντάσσονται ποικιλίες με το όνομα 

Μαυράκι (Λακωνία), Μαυρόστυφο (Αργολίδα) κ.λπ.  

5. Τα αναγραφόμενα συνώνυμα είναι προσωρινά, καθ΄ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για 

την οριστική επίλυση του θέματος.  

 

Στην Ήπειρο η τοπική παραγωγή είναι μικρή αλλά έχει τη δική της παράδοση και δυναμική. 

Η σπουδαιότερη περιοχή παραγωγής κρασιών είναι αυτή της Ζίτσας σε υψόμετρο 700 

μέτρων, όπου καλλιεργείται η περίφημη ποικιλία Ντεμπίνα, από την οινοποίηση της οποίας 

παράγονται κρασιά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, ήσυχα ή ημιαφρώδη, 

σύμφωνα με την παράδοση της περιοχής. Το βραχώδες, επικλινές και ασβεστολιθικό έδαφος 

και οι παραδοσιακές μέθοδοι οινοποίησης, συμβάλλουν στην φυσική δέσμευση ανθρακικού 

αερίου, με αποτέλεσμα ακόμη και τα ήσυχα κρασιά να διαθέτουν φρεσκάδα και ευχάριστη 

σπιρτάδα.  

Aκολουθούν οι OINOΠOIHΣIMEΣ ΠOIKIΛIEΣ AMΠEΛOY συνιστώμενες και 

επιτρεπόμενες για το Aμπελοινικό Διαμέρισμα Hπείρου, oι οποίες μπορούν να φυτεύονται 

σε όλους τους νομούς του διαμερίσματος. Eκτός αυτών σε κάθε Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση 

θα βρείτε επιπλέον και τις συνιστώμενες ποικιλίες που ευδοκιμούν στην περιοχή. 

 

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 
Συνιστώμενες: 

 Mαλαγουζιά B 
 Pοδίτης RS (Aλεπού) 

Eπιτρεπόμενες: 

http://www.keosoe.gr/asirtiko.html
http://www.keosoe.gr/limnio.html
http://www.keosoe.gr/roditis.html
http://www.keosoe.gr/cabernetsauvignon.html
http://www.keosoe.gr/syrah.html
http://www.keosoe.gr/batiki.html
http://www.keosoe.gr/cinsaut.html
http://www.keosoe.gr/malagouzia.html
http://www.keosoe.gr/roditis.html
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Η Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου με τη δική της μακρόχρονη 

ιστορία των 3.000 χρόνων, είναι γνωστή σήμερα σαν ζώνη παραγωγής, εξαιρετικών ερυθρών 

οίνων. Αν και είναι από τις τελευταίες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας που 

απελευθερώθηκαν από τον τουρκικό ζυγό, γρήγορα κέρδισε το χαμένο έδαφος στην 

αμπελουργία.  

Στη Δυτική πλευρά της Μακεδονίας καλλιεργούνται ποικιλίες πρόσφορες για την παραγωγή 

ερυθρών οίνων, με κυρίαρχη την πολύπλοκη ποικιλία Ξινόμαυρο, από την οποία παράγονται 

οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης με τις τοπωνυμικές ενδείξεις ΑΜΥΝΤΑΙΟ, 

ΝΑΟΥΣΑ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ. Το Ξινόμαυρο είναι εξαίρετη ερυθρή ποικιλία, που έχει 

προσαρμοσθεί άριστα στις περιοχές που καλλιεργείται και το αποτέλεσμα της οινοποίησή 

της ειδικά μετά από παλαίωση, αποτελεί ένα από τους καλύτερους πρεσβευτές των κρασιών 

μας στη Διεθνή αγορά. Παράλληλα η συνοινοποίηση της ποικιλίας με άλλες ποικιλίες 

ξενικής προέλευσης, για την παραγωγή οίνων με γεωγραφική ένδειξη, σε συνδυασμό με την 

ευχέρεια παλαίωσης, προσθέτουν εμπορική δυναμική στα οινικά προϊόντα των περιοχών. 

Το Αμύνταιο κοντά στη λίμνη Βεγορίτιδα, με υψόμετρο στα 650 μέτρα έχει να επιδείξει, 

εκτός από την παραγωγή του ερυθρού οίνου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 

αντίστοιχη ροζέ οινοποίηση της ποικιλίας Ξινόμαυρο, που δικαίως θεωρείται η ναυαρχίδα 

των ροζέ ελληνικών κρασιών. Η παλέτα των δυνατοτήτων της περιοχής, μας χαρίζει και 

αφρώδεις οίνους Π.Ο.Π., σε μια μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα ποιότητα. 

Η Νάουσα είναι η σημαντικότερη νησίδα παραγωγής Ξινόμαυρου, με αμπελώνες 

σκαρφαλωμένους στο Βέρμιο, που με ειδικές καλλιεργητικές τεχνικές προσδίδουν στην 

ποικιλία Ξινόμαυρο, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούν οι εξειδικευμένοι οινόφιλοι. 

Αξιοσημείωτη είναι και η παραγωγή λευκών οίνων, από την ποικιλία Ξινόμαυρο (blanc de 

noirs) με αργή ζύμωση σε χαμηλή θερμοκρασία, που παράγει έναν εξαίρετο και σύνθετο 

πλούτο αρωμάτων.  

Στη Γουμένισσα, που οι αμπελώνες αναπτύσσονται στις ανατολικές πλαγιές του όρους 

Πάικο, η ποικιλία Ξινόμαυρο «εκφράζεται» και εδώ με μοναδικό τρόπο, αφού η 

ταννικότητα της ποικιλίας δεν είναι τόσο αισθητή, εξαιτίας των ειδικών εδαφοκλιματικών 

συνθηκών της περιοχής.  

Βορειότερα καλλιεργείται η επιτραπέζια ποικιλία Ροζακί στην περιοχή του Παγγαίου του 

νομού Καβάλας, η οποία διατίθεται στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Χαρακτηριστικό 

της ευρύτερης περιοχής είναι η πλούσια γκάμα ελληνικών και ξενικών ποικιλιών, που έχουν 

ταξινομηθεί τα τελευταία χρόνια, δίνοντας στους εγκατεστημένους οινοπαραγωγούς της 

περιοχής πολυποίκιλες δυνατότητες.  

Aκολουθούν οι OINOΠOIHΣIMEΣ ΠOIKIΛIEΣ AMΠEΛOY συνιστώμενες και 

επιτρεπόμενες για το Aμπελοινικό Διαμέρισμα Mακεδονίας, oι οποίες μπορούν να 

φυτεύονται σε όλους τους νομούς του διαμερίσματος. Eκτός αυτών σε κάθε Nομαρχιακή 

Aυτοδιοίκηση θα βρείτε επιπλέον και τις συνιστώμενες ποικιλίες που ευδοκιμούν στην 

περιοχή. 
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Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 
Συνιστώμενες: 

 Aθήρι B 

 Aσύρτικο B 

 Λημνιό N 

 Mαλαγουζιά M 

 Mοσχόμαυρο N 
 Pοδίτης RS (Aλεπού) 

 Cabernet Sauvignon N 

 Chardonnay B 

 Merlot N 

 Sauvignon blanc B 

 Syrah N 

Eπιτρεπόμενες: 

 Zουμιάτικο B (Δαμιάτης) 

 Mπατίκι B 

 Παμίδι N 

 Σέφκα N 

 Cinsaut N 
 Ugni blanc (Trebbiano) 

1.  
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Προμαχώνας του ελληνισμού η περιοχή της Θράκης, ιστορικά κατέχει εξέχουσα με τον οίνο 

να πρωταγωνιστεί στα Ομηρικά Έπη. Ο Οδυσσέας μέθυσε τον Κύκλωπα με γλυκό κρασί από 

την Ίσμαρο, που αργότερα ονομάστηκε Μαρώνεια.  

Σήμερα στο αμπελουργικό διαμέρισμα της Θράκης, είναι ταξινομημένες πρωτοκλασάτες 

ελληνικές ποικιλίες, όπως το Αθήρι, το Ασύρτικο, ο Ροδίτης, η Λημνιώνα, η Μαλαγουζιά, 

αλλά και ξενικής προέλευσης όπως Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, 

Sauvignon blanc, Grenache Rouge.  

Στις διοικητικές περιοχές του νομού Ροδόπης, των Σαπών, της Μαρώνειας, των 

Προσκυνητών, Ξυλαγανής και Κρωβύλης παράγεται ο Ισμαρικός Τοπικός Οίνος, σε 

τρεις τύπους, ξηρός, ημίξηρος και ημίγλυκος.  

Aκολουθούν οι OINOΠOIHΣIMEΣ ΠOIKIΛIEΣ AMΠEΛOY συνιστώμενες και 

επιτρεπόμενες για το Aμπελοινικό Διαμέρισμα Θράκης, oι οποίες μπορούν να φυτεύονται σε 

όλους τους νομούς του διαμερίσματος. Eκτός αυτών σε κάθε Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση θα 

βρείτε επιπλέον και τις συνιστώμενες ποικιλίες που ευδοκιμούν στην περιοχή. 

 

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 
Συνιστώμενες: 

 Aθήρι B 

 Aσύρτικο B 

 Λημνιό N 

 Λημνιώνα N 

 Mαλαγουζιά B 

 Mοσχόμαυρο N 
 Pοδίτης RS (Aλεπού) 

 Cabernet Sauvignon N 

 Carignan N 

 Chardonnay B 

 Grenache rouge N 

 Merlot N 

 Sauvignon blanc B 

 Syrah N 

Eπιτρεπόμενες: 

 Zουμιάτικο B (Δαμιάτης) 

 Mαυρούδια N
3
 

 Moσχάτο Aλεξανδρείας B 

 Mπατίκι B 

 Παμίδι N 

 Σέφκα N 

 Φωκιανό N 

 Cinsaut N 

 Mοurverdre N 
 Ugni blanc Β(Trebbiano) 

1.  
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Ο Αιγαιοπελαγίτικος πολιτισμός, είναι ταυτισμένος κυρίως με την αμπελοοινική παράδοση 

των Κυκλάδων, στις οποίες η αμπελοκαλλιέργεια, ήταν φυσική δραστηριότητα.  

Μια από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης Σαντορίνη, οφείλει τη μοναδικότητα της στην ηφαιστειακή δραστηριότητα, 

που επέδρασε στη ροή του χρόνου ευεργετικά, με την εναπόθεση του ηφαιστειακού υλικού, 

στο έδαφος του νησιού. Βασική ποικιλία του νησιού το Ασύρτικο που αναπτύσσεται σε 

σχήμα καλαθιού για να προστατευθεί από τους ισχυρούς ανέμους μας δίνει με την 

συνοινοποίησή της με τις ποικιλίες Αϊδάνι και Αθήρι το γνωστό Νυχτέρι, που μας 

παραπέμπει, πιθανώς στην παλιά συνήθεια της συλλογής των σταφυλιών, πριν το ξημέρωμα. 

Η μοναδικότητα όμως της οινικής παραγωγής του νησιού δεν περιορίζεται στην πολυποίκιλη 

παραγωγή κυρίως λευκών ακόμη και παλαιωμένων οίνων, αλλά εκδηλώνεται και με την 

παραγωγή, του διαδεδομένου πλέον γλυκού οίνου Vinsanto, που παράγεται από διάφορες 

ποικιλίες του νησιού, μετά από έκθεση των σταφυλιών στον ήλιο, ενώ παρέχει σημαντικές 

δυνατότητες παλαίωσης που του δίνουν υπεραξία.  

Η Πάρος φημιζόταν, ως το νησί των Κυκλάδων που παρήγε τον Μαλβαζία Οίνο και το 

γεγονός αυτό ενδυναμώνει την αξία της και από αμπελουργική άποψη. Με τυπικές 

ξηροθερμικές κλιματικές συνθήκες, που σηματοδοτούν την έλλειψη βροχοπτώσεων όπως 

άλλωστε και στα υπόλοιπα κυκλαδίτικα νησιά, στην Πάρο αναπτύσσονται τ’ αμπέλια σε 

επικλινή εδάφη, με αποτέλεσμα οι παραφυάδες τους να σέρνονται στο χώμα! Η ποικιλιακή 

σύνθεση του νησιού είναι τυπική, με κυρίαρχη θέση της ερυθρής Μανδηλαριάς και της 

λευκής Μονεμβασιάς (που δηλώνει και την παραγωγή Μαλβαζία Οίνου), ποικιλίες που 

συμμετέχουν στην παραγωγή οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης. Οι μικρές 

αποδόσεις των αμπελώνων, που βρίσκονται σε υψόμετρο 200 – 400 μέτρων, συμβάλλουν 

στην απόκτηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών βελούδινης υφής για τον ερυθρό οίνο, ενώ 

ο λευκός διακρίνεται για την ήπια γευστική του ισορροπία. 

Aκολουθούν οι OINOΠOIHΣIMEΣ ΠOIKIΛIEΣ AMΠEΛOY συνιστώμενες και 

επιτρεπόμενες για το Aμπελοινικό Διαμέρισμα Kυκλάδων, oι οποίες μπορούν να φυτεύονται 

σε όλους τους νομούς του διαμερίσματος. Eκτός αυτών σε κάθε Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση 

θα βρείτε επιπλέον και τις συνιστώμενες ποικιλίες που ευδοκιμούν στην περιοχή. 

 

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 

Συνιστώμενες: 

 Αηδάνι άσπρο Β 

 Αηδάνι Μαύρο Ν 

 Αθήρι Β 
 Αθήρι μαύρο Ν (Μαυράθηρο) 

 Ασύρτικο Β 
 Μονεμβασιά Β (Μονοβασιά, 

Μονομβασίτικο) 

 Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό, 

Δουμπραίνα μαύρη, Κουντούρα μαύρη) 

 Ποταμίσι Β 

Eπιτρεπόμενες: 

 Αγριογλυκάδι Β 

 Αγιαννιώτικο Ν 

 Αρμελετούσα Ν 

 Ασπρούδα Σαντορίνης Β 

 Αυγουστιάτης Ν 
 Βάφτρα Ν (Βάψα) 

 Βάφτρα άσπρη Β 

 Βοϊδομάτης Ν 

 Βοϊδομάτης άσπρος Β 

 Γαϊδουριά Β 

 Γλυκάδι Β 
 Δαφνί Β (Δαφνιά) 

 Θράψα Ν 

http://www.keosoe.gr/aidaniaspro.html
http://www.keosoe.gr/athiri.html
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 Θραψαθήρι Β 

 Κατσανό Β 

 Κοτσιφάλι Ν 

 Κουμάρι Ν 

 Κρητικό Β 

 Κυδωνίτσα Β 

 Λημνιό Ν 

 Λημνιώνα Ν 

 Μαλαγουζιά Β 

 Μαλουκάτο Β 

 Μανδηλαριά άσπρη Β 
 Μαυροκόρακας Ν (Μαυροκόκορας) 

 Μαυροτράγανο Ν 

 Μοσχάτο άσπρο Β 

 Μοσχάτο μαύρο Ν 

 Ξερομαχαιρούδα Β 

 Πλατάνι Β 

 Πλυτό Β 
 Ροδίτης Rs (Αλεπού) 

 Ροκανιάρης Β 
 Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, 

Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, 

Σακέικο) 

 Σεριφιώτικο Ν 

 Σταυροχιώτης Β 

 Φλασκασύρτικο Β 

 Φωκιανό Ν 

 Ψαροσύρικο Ν 

Προσωρινά Eπιτρεπόμενες: 

 Cabernet Sauvignon N (2007) 

 Malvasia di Candia Aromatica B 

(2007) 

 Merlot N (2007) 

 Sauvignon Blanc B (2007) 

 Syrah N (2007) 
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Στη συστάδα των δώδεκα νησιών, η φυσική ηγεμονία του νησιού της Ρόδου είναι 

αναμφισβήτητη. Στο πανέμορφο και καταπράσινο νησί της Ρόδου, η αμπελοκαλλιέργεια 

αποτέλεσε γεωργική δραστηριότητα από την αρχαιότητα, ενώ το εμπόριο οίνου άνθισε χάρη 

στη ναυτική ισχύ του νησιού. Με πλούσιο ποικιλιακό δυναμικό, η Ρόδος είναι από τις 

παλαιότερες Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης για τις δυο κυρίαρχες ποικιλίες της, 

το Αθήρι και τη Μανδηλαριά, ενώ το Μοσχάτο Ρόδου από τις ποικιλίες Μοσχάτο Άσπρο 

και Μοσχάτο Τράνι, είναι η απάντηση του νησιού στους γλυκούς οίνους που παράγονται 

σχεδόν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Αξιοσημείωτη είναι και η παραγωγή αλλά και η 

συνοινοποίηση οίνων από τον πλούσιο ποικιλιακό χάρτη του νησιού με τις υπόλοιπες 

ποικιλίες διεθνούς προέλευσης όπως Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, κ.α. Το μεγάλο 

όπλο της οινικής παραγωγής του νησιού είναι η παραγωγή αφρωδών οίνων (brut και demi 

sec) κυρίως από την ποικιλία Αθήρι, που είναι γνωστοί στο καταναλωτικό κοινό, υπό την 

επωνυμία της CAIR Ρόδου. 

Aκολουθούν οι OINOΠOIHΣIMEΣ ΠOIKIΛIEΣ AMΠEΛOY συνιστώμενες και 

επιτρεπόμενες για το Aμπελοινικό Διαμέρισμα Δωδεκανήσου, oι οποίες μπορούν να 

φυτεύονται σε όλους τους νομούς του διαμερίσματος. Eκτός αυτών σε κάθε Nομαρχιακή 

Aυτοδιοίκηση θα βρείτε επιπλέον και τις συνιστώμενες ποικιλίες που ευδοκιμούν στην 

περιοχή. 

 

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 
Συνιστώμενες: 

 Αθήρι Β 

 Ασύρτικο Β 
 Μανδηλαριά Ν (Αμοργιανό 

Δουμπραίνα μαύρη 

Κουντούρα μαύρη) 

 Μοσχάτο άσπρο Β (Μοσχάτο Τράνι, μόνο στην 

οριοθετημένη περιοχή Ονομασίας Προελεύσεως 

Ελεγχομένη «Μοσχάτος Ρόδου») 

 Cabernet Sauvignon N 

 Grenache rouge N 

 Syrah N 
 Ugni blanc B (Trebbiano) 

Eπιτρεπόμενες: 

 Διμηνίτης Ν 

 Μαλαγουζιά Β 

 Μαυροθήρικο Ν 
 Ραζακί Β

2
 (Κέρινο) 

 Σουλτανίνα Β
2
 

 Φωκιανό Ν 

 Cinsaut N 

 Chardonnay B 

 Merlot N 

 Mourverde N 

 Sauvignon blanc B 

 Tempranillo N 

1.  
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Η Κρητική οινοπαραγωγή έχει μακρόχρονη ιστορία αφού σύμφωνα με τις αρχαιολογικές 

έρευνες, ανακαλύφθηκε στις Αρχάνες το αρχαιότερο πατητήρι ηλικίας 4.000 χρόνων και 

υπολείμματα σταφυλιών βρέθηκαν στην Kάτω Ζάκρο στα ανατολικά του νησιού. 

Μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα η Κρήτη παρέμεινε ένα σημαντικό οινοπαραγωγό κέντρο και 

σε όλο αυτό το διάστημα το γλυκό κρασί Μαλβαζίας υπήρξε ένα από τα βασικότερα 

προϊόντα, με μεγάλη ζήτηση στις αγορές της Ευρώπης. Οι αμπελώνες βρίσκονται στο βόρειο 

μέρος του νησιού καλά προστατευμένοι από τους ζεστούς αφρικανικούς ανέμους.  

Στη Σητεία παράγεται ένα ώριμο ερυθρό κρασί Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 

από τις ερυθρές ποικιλίες Λιάτικο και Μανδηλαριά σκαρφαλωμένες σε αμπελώνες μέχρι τα 

600 μέτρα. Από την ποικιλία Λιάτικο παράγονται και γλυκείς οίνοι προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης, καθώς επίσης και ο λευκός Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης Σητείας από τις ποικιλίες Βηλάνα και Θραψαθήρι.  

Στην περιοχή του Ηρακλείου, στις Δαφνές, στα Πεζά και στις Αρχάνες κυριαρχούν οι 

ερυθρές ποικιλίες Μανδηλαριά, Κοτσιφάλι και Λιάτικο, που δίνουν κρασιά, τόσο φρέσκα 

με λαμπερό χρώμα, όσο και παλαιωμένα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. 

Από την παραδοσιακή ποικιλία Βηλάνα, παράγεται ο λευκός οίνος Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης Πεζά, ενώ τα τελευταία χρόνια στο νομό Ηρακλείου παρατηρείται η 

τάση καλλιέργειας ξεχασμένων ποικιλιών με αξιόλογο δυναμικό όπως Πλυτό, Δαφνί, 

Βιδιανό, Μοσχάτο Σπίνας, κ.α.  

Δυτικά του νησιού στο νομό Χανίων καλλιεργείται η ποικιλία Ρωμέικο με την οινοποίηση 

της οποίας παράγονται ερυθρά κρασιά με απαλά χρωματικά αλλά έντονα γευστικά 

χαρακτηριστικά, καθώς και υψηλής ποιότητας παλαιωμένοι οίνοι. 

Aκολουθούν οι OINOΠOIHΣIMEΣ ΠOIKIΛIEΣ AMΠEΛOY συνιστώμενες και 

επιτρεπόμενες για το Aμπελοινικό Διαμέρισμα Kρήτης, oι οποίες μπορούν να φυτεύονται σε 

όλους τους νομούς του διαμερίσματος. Eκτός αυτών σε κάθε Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση θα 

βρείτε επιπλέον και τις συνιστώμενες ποικιλίες που ευδοκιμούν στην περιοχή. 

 

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 
Συνιστώμενες: 

 Aθήρι B 

 Ασύρτικο Β 

 Bηλάνα B 

 Βιδιανό Β 
 Δαφνί Β (Δαφνιά) 

 Θράψα Ν 

 Θραψαθήρι B 

 Kοτσιφάλι N 

 Λαδικινό N 

 Λιάτικο N 
 Mανδηλαριά N (Aμοργιανό, Δουμπραίνα 

μαύρη, Kουντούρα μαύρη) 

Eπιτρεπόμενες: 

 Βαλαϊτης Β 

 Δερματάς Β 

 Κοτσιφολιάτικο Ν 

 Pαζακί B
2
 

(Kέρινο)  

 Ρωμεϊκο Ν 

 Σουλτανίνα B
2 
 

 Tσαρδάνα 

 Φωκιανό Ν 

 Alicante Bouschet N 
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 Mοσχάτο άσπρο B (Mοσχάτο Σπίνας, 

Mοσχάρο Mάζας) 

 Πλυτό Β 

 Cabernet Sauvignon N 

 Carignan N 

 Chardonnay B 

 Grenache blanc B 

 Grenache rouge N 

 Sauvignon blanc B 

 Syrah N 

 Malvasia di Candia  

Aromatica B 

 Maccabeu B 

 Mourvedre N 

 Merlot N 

 Sylvaner B 
 Ugni blanc B (Trebbiano) 

 Viognier B 

Προσωρινά Eπιτρεπόμενες: 

 Montepulciano N (2009) 

 Petit Vedot N (2009) 

 Roussanne B (2009) 

  
 

Η Επτανησιακή αμπελουργία έχει τη δική της ιστορική διαδρομή, συγγενική σε όλα τα 

Ιόνια νησιά, ως προς τις συνθήκες καλλιέργειας και οινοποίησης, με δ ιαφορετικό όμως 

οινικό αποτέλεσμα. Οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους τα νησιά ως προς το ανάγλυφο του 

εδάφους, καθώς επίσης και οι διαφορετικές ποικιλίες που καλλιεργούνται, έχουν σαν 

συνέπεια την έντονη διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών των παραγόμενων οίνων.  

Η Κεφαλονιά, παράγει το γνωστό οίνο Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 

«ΡΟΜΠΟΛΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» από την ευγενή λευκή ποικιλία Ρομπόλα, που 

καλλιεργείται στις ημιορεινές περιοχές του νησιού και σε υψόμετρο 250 – 800 μέτρα, ενώ 

χαρακτηρίζεται από μικρές αποδόσεις. Το οινικό αποτέλεσμα, στο οποίο συμβάλλουν τα 

φτωχά ασβεστολιθικά εδάφη, δεν είναι λίγες οι φορές που έχει συγκριθεί με λευκά κρασιά 

διεθνούς εμβέλειας, όπως αυτά της Βουργουνδίας.  

Στη Λευκάδα παράγεται ο ερυθρός ξηρός οίνος από τη βαφική ποικιλία Βερτζαμί η οποία 

καλλιεργείται σε πετρόχτιστες πεζούλες που φθάνουν μέχρι και 800 μέτρα υψόμετρο. 

Χαρακτηριστικό του παραγόμενου οίνου, είναι η υψηλή περιεκτικότητα οινοπνεύματος (13-

14 βαθμούς) και το υψηλότερο ποσοστό ανθοκυανίνης, που έχει καταγραφεί σε ελληνική 

ποικιλία, χαρακτηριστικά που προσδίδουν στους οίνους «πλούσιο σώμα».  

Η Ζάκυνθος είναι νησί πεδινό και καταπράσινο, στο οποίο ανέκαθεν καλλιεργούντο 

αμπέλια για την παραγωγή κρασιού. Η ΒΕΡΝΤΕΑ που παράγεται από τις ποικιλίες 

Σκιαδόπουλο, Ροδίτη και άλλες συνιστώμενες ποικιλίες του νησιού είναι οίνος "ονομασία 

κατά παράδοση", με χαρακτηριστικές πρασινοκίτρινες ανταύγειες, σχετικά υψηλόβαθμος, 

διαυγής με έντονη δροσιστική γεύση. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια κοπιώδης προσπάθεια 

ώστε να επεκταθεί η καλλιέργεια της ντόπιας ερυθρής ποικιλίας Αυγουστιάτης, η οποία με 

κατάλληλη φροντίδα στην καλλιέργεια αλλά και στις τεχνικές οινοποίησης θεωρείται, ότι 

δίνει μοναδικό αποτέλεσμα, κάνοντας πλουσιότερη την παλέτα των ελληνικών ερυθρών 

οίνων. 

Aκολουθούν οι OINOΠOIHΣIMEΣ ΠOIKIΛIEΣ AMΠEΛOY συνιστώμενες και 

επιτρεπόμενες για το Aμπελοινικό Διαμέρισμα Iονίων Nήσων, oι οποίες μπορούν να 

φυτεύονται σε όλους τους νομούς του διαμερίσματος. Eκτός αυτών σε κάθε Nομαρχιακή 

Aυτοδιοίκηση θα βρείτε επιπλέον και τις συνιστώμενες ποικιλίες που ευδοκιμούν στην 

περιοχή. 
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Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 
Συνιστώμενες: 

 Αρακλινός Ν 

 Αυγουστιάτης Ν 

 Βαρδέα Β 

 Βερτζαμί Ν 
 Γουστολίδι Β (Αυγουστολίδι 

Βοστίλιδας) 

 Ζακυνθινό Β 

 Θειακό Ν 

 Κακοτρύγης Β 

 Κατσακούλιας Ν 

 Κορίθι Ν 
 Κορινθιακή Ν

2
 

 Λαγόρθι B 

 Μαλαγουζιά Β 

 Μαυροδάφνη Ν 
 Μοσχατέλλα Β (Μοσχαρδίνια) 

 Μοσχάτο άσπρο Β 

 Μυγδάλι Β 

 Παπαδικό Ν 

 Παύλος Β 

 Πετροκόριθο μαύρο Ν 
 Ροδίτης Rs (Aλεπού) 

 Ρομπόλα Β 
 Σκιαδόπουλο Β (Σαχάρα) 

 Σκοπελίτικο Ν 

 Χλώρες Β 

 Chardonnay Β 

 Sauvignon blanc B 

 Merlot N 

Eπιτρεπόμενες: 

 Αγούμαστος Β 

 Αμφιόνη Ν 

 Αρετή Β 

 Ασπροβέρτζαμο Β 

 Ασπρούδες Β 

 Βιολεντό Rs  

 Βoϊδομάτης N 

 Βόσσος Β 

 Γλυκοπάτι Ν 

 Κοζανίτης Β 

 Κοκκινοβοστίτσα Ν 

 Κοντοκλάδι Β 

 Κορφιάτης Ν 

 Κουτσουμπέλι Rs 

 Λαγόρθι Β 
 Μοσχοφίλερο Rs

1
 

 Πατρινό N 

 Πετροκόριθο λευκό Β 

 Ρομπόλα κόκκινη Ν 
 Σαββατιανό Β (Δουμπραίνα άσπρη, 

Κουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, 

Σακέικο) 

 Σκυλόκλημα Β 

 Σκυλοπνίχτης Ν 

 Τσαούσι Β 

 Τουρκοπούλα Rs 

 Φειδιά Ν 
 Φιλέρι Rs

3
 

 Cabernet Sauvignon N 

1.  
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http://www.keosoe.gr/avgoustiatis.html
http://www.keosoe.gr/vertzami.html
http://www.keosoe.gr/goustolidi.html
http://www.keosoe.gr/korinthiaki.html
http://www.keosoe.gr/lagorthi.html
http://www.keosoe.gr/malagouzia.html
http://www.keosoe.gr/mavrodafni.html
http://www.keosoe.gr/mosxatowhite.html
http://www.keosoe.gr/roditis.html
http://www.keosoe.gr/robola.html
http://www.keosoe.gr/chardonnay.html
http://www.keosoe.gr/sauvignonblanc.html
http://www.keosoe.gr/merlot.html
http://www.keosoe.gr/lagorthi.html
http://www.keosoe.gr/moschofilero.html
http://www.keosoe.gr/savatiano.html
http://www.keosoe.gr/cabernetsauvignon.html
http://www.keosoe.gr/


http://www.newwinesofgreece.com 

Μοσχάτο λευκό 

 

Μια από τις πιο σηµαντικές λευκές ποικιλίες, 

καλλιεργείται εδώ και πολλούς αιώνες στη Σάµο, όπου 

σήµερα καταλαµβάνει έκταση 16.000 στρ. περίπου.Στην 

πραγµατικότητα αποτελεί τη µοναδική λευκή µοσχάτη 

ποικιλία του ιστορικού αµπελώνα του νησιού και τη 

βάση των ονοµαστών οίνων. Θεωρείται, µαζί µε τις 

άλλες ποικιλίες της οµάδας των Μοσχάτων και ιδίως του 

Μοσχάτου Αλεξανδρείας, ποικιλία της Aνατολικής 

Μεσογείου και είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Οι 

αµπελογραφικοί και γλευκογραφικοί χαρακτήρες της 

ποικιλίας µοιάζουν µε της «µελισσέας» της ελληνικής 

αρχαιότητας και της «apiana» (uva apiana του Πλίνιου) 

των ρωµαϊκών χρόνων.  

Στη Γαλλία καλλιεργούνται 65.000 στρ. περίπου, στην 

Ιταλία 135.000 στρ. και µικρότερες εκτάσεις στις άλλες 

χώρες. Σε παγκόσµιο επίπεδο η καλλιέργεια της 

ποικιλίας υπερβαίνει τα 450.000 στρ.  

Στην ελληνική και διεθνή αµπελογραφία αναφέρονται 

πολλά συνώνυµα, τύποι ή παραλλαγές της ποικιλίας 

Μοσχάτο λευκό, όπως Μοσχούδι, Μοσχοστάφυλο, 

Μοσχάτο Ρίου (Πελοπόννησος), Μοσχάτο Σάµου, 

Μοσχάτο ντόπιο, Μοσχάτο σταχτί, Μοσχάτο παλαιό 

(Σάµος), Μοσχάτο Κερκύρας, Μοσχάτο Σπίνας και 

Μοσχάτο Μάζας (Κρήτη), Muscat de Frontignan στη 

Γαλλία. Πρόσφατες έρευνες µε τη χρήση µοριακών 

δεικτών (Stavrakakis και Biniari 1998) έδειξαν ότι τα 

Μοσχούδι, Μοσχάτο λευκό, Μοσχάτο Σάµου και 

Μοσχάτο Ρίου αποτελούν µία ποικιλία η οποία έχει 

υψηλό βαθµό γενετικής οµοιότητας µε τους τύπους που 

καλλιεργούνται στην Κρήτη και τη Γαλλία. Αντίθετα το 

Μοσχοστάφυλο παρουσιάζει µικρό βαθµό γενετικής 

οµοιότητας, πρόκειται εποµένως για διαφορετική 

ποικιλία. 

Στις άλλες αµπελουργικές χώρες αναφέρονται ως 

συνώνυµα τα Muscat blanc à petit grains, Muscat de 

Frontignan (Γαλλία), Moscatel de grano menudo 

(Ισπανία), White Frontignan (Μ. Βρετανία), Muscatel 

branco (Πορτογαλία), Moscata bianca, Moscato d’Asti 

(Ιταλία), Weisser Muscateller (Γερµανία), White 

Frontignac (Αυστραλία).  

Στην Ελλάδα καλλιεργείται επίσης στην Αχαΐα µε την 

ονοµασία Μοσχάτο λευκό ή Μοσχάτο Ρίου και σε 

µικρότερες εκτάσεις στις άλλες αµπελουργικές περιοχές 

της χώρας (Κυκλάδες, Ιόνια νησιά, Κρήτη κ.α.).  

Συνιστάται για το αµπελουργικό διαµέρισµα της 

∆ωδεκανήσου και για τους νοµούς Αχαΐας, 

Κεφαλληνίας, Λασιθίου και Σάµου και επιτρέπεται στο 

αµπελουργικό διαµέρισµα των Κυκλάδων. 
 



http://www.newwinesofgreece.com 

Φωκιανό 

 

Ποικιλία της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, 

τριπλής χρήσης. 

Καλλιεργείται από παλιά σε όλη την Ελλάδα με πιο 

σημαντικό κέντρο καλλιέργειας την Ικαρία 

(καταλαμβάνει το 70% και πλέον των εκτάσεων των 

αμπελώνων της). Εξαιτίας της γεωγραφικής εξάπλωσης 

αναφέρεται με πολλά συνώνυμα, όπως Δαμασκηνάτο 

σταφύλι, Ιρί-καρά (μαύρο δαμάσκηνο), Ερικαράς και 

Ρικαράς, Φωκιανά, Ραζακί κόκκινο κ.ά. 

Την ονομασία της οφείλει στην πόλη Φώκαια της 

Μικράς Ασίας (Λογοθέτης και Βλάχος 1963). 

Ο Rovasenda (1887) αναφέρει τις ονομασίες Sri-kara και 

Sriskara ως σταφύλι της Συρίας, ενώ ο Pulliat (1888) 

περιγράφει την ποικιλία Ιρί-καρά με λευκές ράγες. Οι 

Viala και Vermorel (1902 –1910) την αναφέρουν ως 

Fourkiano και την περιγράφουν ως Phokiano (Ericara, 

Iri-Cara, Iri-Kara, Iris-kara). 

Ο Κριμπάς (1943α) αναφέρει τρεις χρωματικές 

παραλλαγές, Φωκιανό μαύρο, Φωκιανό κοκκινέλι και 

Φωκιανό άσπρο, που καλλιεργούνταν κυρίως στη 

Λήμνο, τις Κυκλάδες και δευτερευόντως στην Κρήτη 

(νομός Λασιθίου) και την Εύβοια. 

Θεωρεί ότι λίαν συγγενής είναι και η ποικιλία 

Αρμελετούσα που καλλιεργείται στην Άνδρο και τις 

υπόλοιπες Κυκλάδες. 

Οι παραλλαγές αυτές παρουσίαζαν όμοιους 

αμπελογραφικούς χαρακτήρες στην αυξανόμενη κορυφή, 

τη νεαρή βλάστηση, και το ανεπτυγμένο φύλλο. 

Διαφορές σημειώνονταν στο σχήμα και το μέγεθος της 

σταφυλής, τους τεχνολογικούς χαρακτήρες των ραγών 

(χρώμα, συνεκτικότητα σάρκας κ.ά.) και την 

παραγωγικότητα (κατά φθίνουσα τάξη Φωκιανό μαύρο, 

Φωκιανό κοκκινέλι, Φωκιανό άσπρο). Η ποικιλία που 

σήμερα καλλιεργείται και περιγράφεται αντιστοιχεί 

περισσότερο στο Φωκιανό μαύρο. 

Οι Λογοθέτης και Βλάχος (1963) αναφέρουν επίσης ότι 

οι ποικιλίες Αρμελετούσα και Γιουρούκικο είναι 

συγγενείς με το Φωκιανό. 

Η καλλιέργεια της ποικιλίας επιτρέπεται στα 

αμπελουργικά διαμερίσματα των Κυκλάδων, της 

Δωδεκανήσου και της Θράκης, καθώς και σε πολλούς 

νομούς της χώρας (Σάμου, Λέσβου, Χαλκιδικής, Χανίων, 

Αρκαδίας κ.ά.). 
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Aθήρι 

 

Ελληνική, εκλεκτή, λευκή ποικιλία αµπέλου που η 

καλλιέργειά της στην Κρήτη ανάγεται σε πολύ παλαιούς 

χρόνους. Ο Θηραίος Οίνος ήταν γνωστός ήδη από τον 2ο 

αιώνα και από τον 12ο αιώνα (Θεόδωρος Πρόδροµος ή 

Πτωχοπρόδοµος) υπάρχουν αναφορές για τον Κρητικόν 

Αθύρην, που παραπέµπουν ευθέως στην ποικιλία Αθήρι 

και την καλλιέργειά της στην Κρήτη. Κατά µια εκδοχή 

είναι η ποικιλία «θηραϊκή» της αρχαιότητας. Κατά τον 

Λογοθέτη (1965) το όνοµα προήλθε από τα «θηραία 

σταφύλια» (> θήραια > το θήρι > το αθήρι). Ήταν η 

βασική ποικιλία για την παραγωγή του Μαλβαζία οίνου. 

Ως Athiri περιγράφεται από τους Guillon a1895), Viala 

και Vermorel (1909) και από τον αβά Peques (1842) 

αναφέρεται ως Athyri, ποικιλία αµπέλου που 

καλλιεργείται στην Κρήτη, τη Ρόδο και τη Σαντορίνη. 

Αναφέρονται (Κριµπάς 1943α) δύο παραλλαγές της 

ποικιλίας Αθήρι: το Αθήρι µαύρο ή Μαυραθήρι και το 

Θραψαθήρι. Οι ποικιλίες Greco bianco, Grecanico, 

Malvoisie blanche που καλλιεργούνται στην Ιταλία και 

τη Γαλλία θεωρούνται συγγενείς µε το Αθήρι 

(Λογοθέτης 1965).  

Nεότερες έρευνες µε τη χρήση µοριακών δεικτών 

(Stavrakakis και Biniari 2005) έδειξαν ότι υπάρχει στενή 

γενετική σχέση µεταξύ των ποικιλιών Αθήρι, 

Θραψαθήρι, Μονεµβασιά και µάλιστα ότι η ποικιλία 

Αθήρι είναι κατά πάσα πιθανότητα γονεϊκή ποικιλία των 

άλλων.  

Σήµερα η ποικιλία καλλιεργείται σε έκταση 12.000–

15.000 στρ. περίπου και συνιστάται για τα αµπελουργικά 

διαµερίσµατα της ∆ωδεκανήσου, των Κυκλάδων, της 

Κρήτης, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Στερεάς 

Ελλάδας και για τους νοµούς Αργολίδας, Αχαΐας, 

Κορινθίας, Λακωνίας, Λέσβου, Χίου και για την Ικαρία. 
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Ασύρτικο 

 

Θεωρείται η πλέον ευγενής, λευκή ποικιλία του 

ελληνικού αµπελώνα. Κέντρο καλλιέργειας εδώ και 

πολλά χρόνια η θηραϊκή γη, στην οποία σήµερα 

συγκεντρώνεται το 70% των καλλιεργούµενων εκτάσεων 

στην Ελλάδα (12.000–13.000 στρ. περίπου).  

Στους αµπελώνες της Σαντορίνης απαντώνται διάφοροι 

βιότυποι (Ασύρτικα αρσενικά και Φλασκασύρτικα), από 

τους οποίους, όπως έδειξαν πρόσφατες ερευνητικές 

εργασίες µε τη χρήση βιοχηµικών µεθόδων 

(Σταυρακάκης κ.ά. 1996), τα Ασύρτικα αρσενικά και η 

τυπική ποικιλία Ασύρτικο φαίνεται να αποτελούν µία 

ποικιλία, ενώ τα Φλασκασύρτικα διαφέρουν γενετικά και 

αποτελούν ξεχωριστή ποικιλία. 

Η καλλιέργειά της συνιστάται για τα αµπελουργικά 

διαµερίσµατα της ∆ωδεκανήσου, των Κυκλάδων, της 

Θεσσαλίας, της Θράκης, της Μακεδονίας, της 

Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, για τους νοµούς 

Λασιθίου, Χίου, Λέσβου  

και την Ικαρία 
 

Ληµνιό 

 

Ποικιλία οινοποιίας που η καλλιέργειά της ανάγεται 

στους αρχαίους χρόνους (Ληµνία άµπελος). Κατά µια 

εκδοχή, ο οίνος µε τον οποίο ο Οδυσσέας µέθυσε τον 

Πολύφηµο προερχόταν από την ποικιλία Ληµνιό. 

Είναι γνωστή ως Καλαµπάκι και Ληµνία. 

Η καλλιέργειά της (σήµερα καταλαµβάνει έκταση 

25.000 στρ. περίπου) συνιστάται για τα αµπελουργικά 

διαµερίσµατα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της 

Θράκης, για τους νοµούς Αττικής, Εύβοιας, Λέσβου και 

Φθιώτιδας και επιτρέπεται στο αµπελουργικό 

διαµέρισµα των Κυκλάδων. 
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Μανδηλαριά 

 

Η ποικιλία Μανδηλαριά είναι µια από τις πλέον 

βαθύχρωµες ελληνικές ποικιλίες αµπέλου. Καλλιεργείται 

στην Πάρο, όπου καταλαµβάνει το 80% των εκτάσεων 

των αµπελώνων, στη Θήρα, όπου καταλαµβάνει το 20% 

των εκτάσεων, στην Κρήτη, στην Εύβοια, στη Βοιωτία 

και στην Αττική, σε έκταση που ξεπερνάει τα 15.000 

στρ.  

Αναφέρεται από τους Viala και Vermorel (1909) ως 

Koundoura και από τον Rovasenda (1877) ως Kontori 

black. Ο Κριµπάς (1943α), αν και περιγράφει ξεχωριστά 

τις ποικιλίες Μανδηλαριά και Κουντούρα µαύρη, 

επισηµαίνει ότι πρόκειται για µία και την αυτή ποικιλία. 

Η χρήση βιοχηµικών µεθόδων (Σταυρακάκης 1982) 

επιβεβαίωσε την άποψη αυτή.  

Είναι γνωστή και ως Μανδηλάρι, Μαντηλάρι, 

Κουντούρα µαύρη, ∆ουµπραίνα µαύρη και Αµοργιανό.  

Ακόµη, µε το συνώνυµο Παριανό αναφέρεται ο πλέον 

αξιόλογος κλώνος της ποικιλίας που υπερτερεί έναντι 

όλων των άλλων στην περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες, 

φαινόλες, σάκχαρα και οξύτητα, ενώ παρουσιάζει και 

σηµαντικές αµπελογραφικές διαφορές που αφορούν το 

σχήµα, το µέγεθος και την πυκνότητα της σταφυλής.  

Στη Σαντορίνη απαντά µια λευκή ποικιλία που 

ονοµάζεται Ασπροµαντηλαριά. 

Η καλλιέργεια της ποικιλίας Μανδηλαριά συνιστάται για 

τα αµπελουργικά διαµερίσµατα της ∆ωδεκανήσου, της 

Κρήτης και των Κυκλάδων, για τις Ν.Α. Αττικής, 

Αθηνών και Πειραιώς, για τους νοµούς Εύβοιας, 

Μαγνησίας, Λακωνίας και Λέσβου και επιτρέπεται στους 

νοµούς Μεσσηνίας, Σάµου και Χίου. 
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Μοσχάτο Αλεξανδρείας 

 

Από τις παλαιότερες ποικιλίες αμπέλου με κέντρο 

προέλευσης την Αφρική – Αλεξάνδρεια ή ακρωτήριο 

Zibibbo. Τριπλής χρήσης ποικιλία, καλλιεργείται στην 

Ισπανία (200.000 στρ.) για την παραγωγή σταφίδων 

(Μάλαγα), επιτραπέζιων σταφυλών και οίνων, στη 

Γαλλία (40.000 στρ.) για την παραγωγή γλυκών οίνων με 

την προσθήκη γλεύκους της ποικιλίας Muscat de 

Frontignan, στην Ιταλία (135.000 στρ.) για την 

παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλών και οίνων, στην 

Καλιφόρνια (50.000 στρ.), τη Νότια Αμερική (στην 

Αργεντινή 135.000 στρ.), την Πορτογαλία, την Τυνησία, 

το Ισραήλ, την Αυστραλία κ.α. 

Είναι γνωστή ως Muscat roumain, Panse musquée, 

Muscat d’Alexandrie (Γαλλία), Moscatel romano, 

Moscatel de Malaga, Gordo blanco (Ισπανία), Zibbibo, 

Zibbibo bianco (Ιταλία), White hanepoot (Νότια 

Αφρική), Muscat gordo blanco, Lexia (Αυστραλία). 

Στην Ελλάδα (7.500 στρ. περίπου) αναφέρεται με τα 

συνώνυμα Αλεξανδρινό και Αγγλικό και η καλλιέργειά 

της συνιστάται για το νομό Λέσβου –η Λήμνος αποτελεί 

το κύριο κέντρο καλλιέργειας– και επιτρέπεται στους 

νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, 

Χαλκιδικής. 
 

Κοτσιφάλι 

 

Η πιο σπουδαία, γηγενής, ερυθρά ποικιλία οινοποιίας της 

Κρήτης, καλλιεργείται εδώ και πολλούς αιώνες –

αναφέρεται σε κείµενα του 14ου αιώνα–, συµµετείχε δε 

στην παραγωγή του Κρητικού Μαλβαζία.  

Περιγράφεται από τους Viala και Vermorel (1909) ως 

Kotsifali και Kotsiphali.  

Η καλλιέργεια της ποικιλίας Κοτσιφάλι συνιστάται για 

το αµπελουργικό διαµέρισµα της Κρήτης, όπου 

καταλαµβάνει έκταση 15.000 στρ. περίπου, και 

επιτρέπεται στο αµπελουργικό διαµέρισµα των 

Κυκλάδων και στην Ικαρία. 
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Σαββατιανό 

 

Η πλέον διαδεδοµένη λευκή, ελληνική ποικιλία 

οινοποιίας, καταλαµβάνει έκταση περίπου 160.000 στρ. 

Καλλιεργείται συστηµατικά στην Αττική –µέχρι 

πρόσφατα καταλάµβανε το 90% των αµπελουργικών 

εκτάσεων–, τη Βοιωτία και σε µικρότερες εκτάσεις στην 

Εύβοια, τις Κυκλάδες (Πάρο), τη ∆υτική Πελοπόννησο, 

τη ∆υτική Κρήτη, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.  

Αναφέρεται και ως Κουντούρα άσπρη, Τσουµπρένα 

άσπρη, Περαχωρίτικο,   Σταµατιανό, Σακέικο, 

∆ουµπραίνα άσπρη, και, όπως επιβεβαιώθηκε µε τη 

χρήση βιοχηµικών µεθόδων (Σταυρακάκης 1991), 

πράγµατι οι παραπάνω ονοµασίες είναι συνώνυµα του 

Σαββατιανού. 

Μνηµονεύεται από τους Viala και Vermorel (1909) ως 

Savatiano και η πρώτη περιγραφή της ποικιλίας έγινε  

από τον Guillon (1895).  

Η καλλιέργεια της ποικιλίας Σαββατιανό συνιστάται για 

το αµπελουργικό διαµέρισµα της Στερεάς Ελλάδας, για 

τους νοµούς Αργολίδας, Κορινθίας και Μαγνησίας και 

επιτρέπεται στις περισσότερες αµπελουργικές περιοχές 

της χώρας. 
 

Aγιωργίτικο 

 

Από τις ευγενέστερες ερυθρές ελληνικές ποικιλίες, 

καλλιεργείται εδώ και πολλά χρόνια στην ευρύτερη 

περιοχή της Νεµέας (27.000 στρ. περίπου), όπου κατά 

µια εκδοχή παράγονταν κατά την αρχαιότητα (4ος αι. 

π.Χ.) περίφηµος ερυθρός οίνος, ο φλιάσιος.  

Η ποικιλία Αγιωργίτικο είναι γνωστή και ως Μαύρο 

Νεµέας ή Μαυρούδι (Νεµέας) και, όπως έδειξαν έρευνες 

µε βιοχηµικές µεθόδους (Σταυρακάκης 1990), τα 

αναφερόµενα ως συνώνυµα Μαυρούδι, Μαυράκι, 

Μαυροστάφυλο και Καρβουνιάρης είναι διαφορετικές 

ποικιλίες. Ο Κριµπάς (1943α) περιγράφει το Μαυρούδι 

ως ξεχωριστή ποικιλία από το Αγιωργίτικο µε εµφανείς 

αµπελογραφικές διαφορές. O Guillon (1895) περιγράφει 

την ποικιλία Mavroudion, Staphili mavron και Mavron 

και οι Viala και Vermorel (1905) αναφέρουν τις 

ποικιλίες Mavroudion, Mavrudi, Mavrud και Mavrude. 

Η αµπελουργική ζώνη παραγωγής ερυθρών οίνων 

ΟΠΑΠ (Οίνοι Ονοµασίας Προελεύσεως Ανωτέρας 

Ποιότητος) «Νεµέα» είναι η µεγαλύτερη στην Ελλάδα 

και χαρακτηρίζεται από µεγάλη ετερογένεια εδαφικών 

και κλιµατικών συνθηκών (υψόµετρο 250–850 µ.) λόγω 

της µεγάλης έκτασής της. 
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Λαγόρθι 

 

Παλαιά ελληνική ποικιλία οινοποιίας, άγνωστης 

προέλευσης. Η καλλιέργειά της εμφανίζεται τον 15ο 

αιώνα στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά. 

Αναφέρεται από τους Viala και Vermorel (1909) ως 

Laghorthi και Laorthi, με κέντρο καλλιέργειας τη 

Σμύρνη, και από τον Ρουσόπουλο (1888) ως Λαγόριθο ή 

Λαόρθι. Παρουσιάζει ομοιότητες με τους 

αμπελογραφικούς χαρακτήρες της νεαρής βλάστησης και 

του ανεπτυγμένου φύλλου της ποικιλίας Βιδιανό. 

Σχετική έρευνα με τη χρήση μοριακών δεικτών 

βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εργαστήριο Αμπελολογίας του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Έχει περιγραφεί αμπελογραφικά από τον Κριμπά 

(1943α). 

Η καλλιέργειά της συνιστάται για το αμπελουργικό 

διαμέρισμα της Πελοποννήσου και το νομό Λευκάδας 

και επιτρέπεται στο νομό Ζακύνθου. 

Μαλαγουζιά 

 

Άγνωστης προέλευσης, πολυκλωνικής σύνθεσης ποικιλία 

με κλώνους που διαφέρουν έντονα 

στους  αμπελογραφικούς χαρακτήρες του φύλλου και της 

σταφυλής, καθώς και στις ιδιότητες του γλεύκους, ιδίως 

στον αρωματικό πλούτο. Κατά μια άποψη η καλλιέργεια 

της ποικιλίας ανάγεται στον 16ο αιώνα με κέντρο 

καλλιέργειας την Ισπανία (περιοχή της Μάλαγας, στην 

οποία μάλλον οφείλει και το όνομά της ), από όπου 

μεταφέρθηκε στην Πελοπόννησο (αμπελουργικές 

περιοχές της Πάτρας ) και τη Δυτική Ελλάδα 

(Ναυπακτία, Μεσολόγγι, Αιτωλικό ). 

Κατά μια άλλη εκδοχή πρόκειται για γηγενή ελληνική 

ποικιλία που, αν και εντοπισμένη γεωγραφικά στις 

αμπελουργικές περιοχές της Δυτικής Στερεάς, πιθανόν 

χάρη και στον αρωματικό χαρακτήρα της να συμμετείχε 

στην παρασκευή του Μαλβαζία οίνου. 

Οι Viala και Vermorel (1909) αναφέρουν τη λευκή 

ποικιλία Malagueña ως καλλιεργούμενη στην περιοχή 

της Βαρκελώνης, χωρίς όμως άλλες πληροφορίες. Η 

πρώτη αναφορά της ποικιλίας Μαλαγουζιά γίνεται από 

τον Ρουσόπουλο (1888), ο οποίος σημειώνει ότι 

καλλιεργείται σποραδικά στις περιοχές της Ναυπάκτου 

και του Μεσολογγίου, καθώς και σε μερικά νησιά. Η 

πρώτη αμπελογραφική περιγραφή έγινε από τον Κριμπά 

(1943α), ο οποίος αναφέρει ότι η ποικιλία απαντάται σε 

μικρό αριθμό πρέμνων στη συλλογή της Γεωργικής 

Σχολής Πατρών και στο κτήμα Δεκελείας Αττικής. 

Πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσα ποικιλία οινοποιίας, 

με αρωματικό πλούτο, η οποία για διάφορους λόγους 

βρέθηκε στο περιθώριο της αμπελουργικής παραγωγής 
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για πολλά χρόνια. Τα τελευταία όμως χρόνια η στροφή 

στην ανάδειξη παλαιών, ξεχασμένων ποικιλιών (Βιδιανό, 

Πλυτό, Μαλαγουζιά, Κυδωνίτσα κ.ά.) έδωσε μεγάλη 

ώθηση στην καλλιέργεια της Μαλαγουζιάς, που 

πράγματι πρόκειται για μια από τις πλέον ποιοτικές του 

ελληνικού αμπελώνα. Καλλιεργείται σε μικρές εκτάσεις 

σε διάφορες αμπελουργικές περιοχές της Πελοποννήσου 

και της Στερεάς Ελλάδας, με ισχυρή τάση επέκτασης την 

τελευταία εικοσαετία σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία 

κ.α. 

Συνιστάται για τα αμπελουργικά διαμερίσματα της 

Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Ηπείρου, της 

Μακεδονίας, της Θράκης και τους νομούς Καρδίτσας, 

Τρικάλων και Λευκάδας και επιτρέπεται στα 

αμπελουργικά διαμερίσματα των Κυκλάδων και της 

Δωδεκανήσου. 

Μοσχοφίλερο 

 

Στην οµάδα των ποικιλιών µε τη γενική ονοµασία 

«Φιλέρια» περιλαµβάνονται ποικιλίες µε διαφορετικούς 

µορφολογικούς, αµπελογραφικούς, καλλιεργητικούς και 

γλευκογραφικούς χαρακτήρες, όπως Φιλέρι µαύρο, 

Φιλέρι Τριπόλεως, Φιλέρι Αττικής και αρκετά συνώνυµα 

ή παραλλαγές, όπως Ασπροφίλερο, Ξανθοφίλερο, 

Μαυροφίλερο, Φλέρι κ.ά.  

Ως Φλέρι αναφέρεται σε δηµώδες ποίηµα του 1601 και 

πρόκειται για ποικιλία που καλλιεργούνταν από πολύ 

παλιά στη Ζάκυνθο (Κατραµής 1880). Από τον 

Rovasenda (1887) αναφέρεται ως Fylleri, ενώ οι Viala 

και Vermorel (1909) µνηµονεύουν τις ποικιλίες Fileri 

blanc και Fileri rosé.  

Ερευνητική εργασία (Σταυρακάκης κ.ά. 1998 / 9) µε τη 

χρήση µοριακών δεικτών (RAPD-PCR) έδειξε ότι το 

Μοσχοφίλερο και το Μαυροφίλερο αποτελούν µία και 

την αυτή ποικιλία και είναι η µοναδική που διαθέτει τον 

µοσχάτο χαρακτήρα. Με την ποικιλία αυτή είναι στενά 

συγγενείς οι παραλλαγές Ασπροφίλερο και Ξανθοφίλερο, 

που υστερούν όµως σε αρωµατικό δυναµικό και πιθανόν 

προήλθαν από την αρχική ποικιλία µέσω του φαινοµένου 

της µετάλλαξης. Αντίθετα, οι ποικιλίες Φιλέρι 

Τριπόλεως και Φιλέρι Αττικής παρουσιάζουν πολύ 

µεγάλο βαθµό γενετικής οµοιότητας µεταξύ τους, αλλά 

διαφέρουν σηµαντικά από το Μοσχοφίλερο και τις 

παραλλαγές του.  

Η ποικιλία Μοσχοφίλερο, µε κέντρο καλλιέργειας το 

νοµό Αρκαδίας, όπου καταλαµβάνει έκταση 7.000 στρ. 

περίπου, συνιστάται για το αµπελουργικό διαµέρισµα 

της Πελοποννήσου και επιτρέπεται στους νοµούς 

Βοιωτίας, Εύβοιας, Κεφαλληνίας – σε περιοχές µε 

υψόµετρο άνω των 350 µ. 
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Ροδίτης 

 

Από τις πλέον διαδεδοµένες ποικιλίες του ελληνικού αµπελώνα, 

καλλιεργείται στα περισσότερα αµπελουργικά διαµερίσµατα της 

χώρας, καταλαµβάνοντας συνολική έκταση µεγαλύτερη από 95.000 

στρ. Με την ονοµασία Ροϊδίτης αναφέρεται σε δηµώδες ποίηµα του 

1601 (Κατραµής 1880) ως η πλέον ενδιαφέρουσα ποικιλία της 

εποχής, ενώ ο Πονηρόπουλος (1888) αναφέρει το Ροδίτη της 

Αττικής, ο Σουρής (1932) περιγράφει το Ροδίτη (από την Αχαΐα) 

και ο Παλαιολόγος (1836) αναφέρει «Το ροδήτι των Αθηνών, 

ονοµαζόµενον τουρκοπούλα εις Μεσολόγγιον και αλλού άλλως». 

Μνηµονεύεται ως Rohditi από τον Rovasenda (1887), ως Rodites 

από τον Guillon (1895) και ως Rhoditi, Rhodites και Roditis από 

τους Viala και Vermorel (1909). Επίσης, έχει περιγραφεί 

αµπελογραφικά από τους Κριµπά (1943α, 1944, 1949), Λογοθέτη 

και Βλάχο (1963), Βλάχο (1986), αλλά, εξαιτίας  

της µεγάλης παραλλακτικότητας που παρουσιάζει η ποικιλία και 

των διαφορετικών δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν,  

οι περιγραφές αποκλίνουν σε σηµαντικούς χαρακτήρες. Η 

µακραίωνη καλλιέργεια της ποικιλίας σε συνδυασµό µε τη 

γεωγραφική της εξάπλωση και την τάση για µετάλλαξη που 

παρουσιάζει είχαν ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση πολλών τύπων, 

παραλλαγών και κλώνων που συνοδεύονται και από µεγάλο αριθµό 

συνωνύµων, όπως καταγράφονται στις αµπελογραφικές µελέτες 

που εκπόνησαν οι περισσότεροι έλληνες αµπελογράφοι. 

Παραλλαγές: Ροδοµούσι, Μάργα, Μαργαλεπού, Ροδίτης αρσενικός, 

Ροδίτης αρίλογος, Ροδίτης λευκός, Ροδιάρης, Ροδίτης θηλυκός. 

Συγγενείς ποικιλίες ή κλώνοι: Βιολεντό, Τουρκοπούλα, Αλεπού, 

Κοκκινοστάφυλο. 

Συνώνυµα: Ρογδίτης, Ροδίτης κανελλάτος, Κοκκινοστάφυλο, 

Σουρβιώτης, Ροϊδήτης, Ροδοµούσι, Βιολεντό, Τουρκοπούλα. 

Ενδεικτικό στοιχείο του προβλήµατος της ταυτότητας της ποικιλίας 

είναι και το γεγονός ότι οι έλληνες αµπελογράφοι δεν συµφωνούν 

ως προς την ονοµατολογία των συνωνύµων, των τύπων και των 

παραλλαγών. Το Ροδοµούσι λ.χ. αναφέρεται από τους Νταβίδη 

(1982) και Βλάχο (1986) ως συνώνυµο, ενώ από τον Κριµπά 

(1943α) ως παραλλαγή. Η Τουρκοπούλα και το Βιολεντό 

θεωρούνται από τον Κριµπά (1943α) ως ξεχωριστές ποικιλίες, ενώ 

από τους Νταβίδη (1982) και Βλάχο (1986) ως συνώνυµα. 

Πρόσφατη ερευνητική εργασία µε τη χρήση µοριακών µεθόδων 

(Σταυρακάκης και Μπινιάρη 1998 / 9) επιβεβαίωσε τη γενετική 

ετερογένεια.  

Η καλλιέργεια της ποικιλίας συνιστάται για τα αµπελουργικά 

διαµερίσµατα της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της 

Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, για τους 

νοµούς Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Κέρκυρας και επιτρέπεται στο 

αµπελουργικό διαµέρισµα των Κυκλάδων. 
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Ρομπόλα 

 

Παλαιά λευκή ποικιλία οινοποιίας, γνωστή από τον 12ο αιώνα. 

Κατά μια εκδοχή πρόκειται για γηγενή ποικιλία των νησιών του 

Ιονίου (κυρίως Κεφαλλονιά), που μεταφέρθηκε στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία (με το συνώνυμο Rebula) και την Ιταλία (στο 

Φρίουλι ως Ribolla giala), ακολουθώντας την πορεία του Μαλβαζία 

οίνου. Την άποψη αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι η καλλιέργεια 

της ποικιλίας ήταν διαδεδομένη –σύμφωνα και με επίσημη 

απογραφή της εκκλησιαστικής περιουσίας το 1520– πριν από την 

κατάληψη των νησιών από τους Ενετούς το 1550, οι οποίοι 

θεωρούσαν τον οίνο της Ρομπόλας ως τον «Μαλβαζία της 

Βενετίας». 

Ονομάζεται Ρομπόλα άσπρη ή Ρομπόλα κέρινη (Κεφαλλονιά) για 

να διακρίνεται από τις δύο χρωματικές παραλλαγές, την 

Κοκκινορομπόλα και τη Ρομπόλα μαύρη ή Μαυρορομπόλα 

(Κριμπάς 1943α) που μνημονεύονται ως Rebolla από τον 

Rovasenda (1877), Rombolla από τον Guillon (1895), Rombola noir 

και Rombola noir de Corfou από τον Pulliat (1888), Ribolla nera 

από τον Molon (1906) και Ribolla gialla από τους Viala και 

Vermorel (1909).  

Αμπελογραφικά έχει περιγραφεί από τους Marescalchi και 

Dalmasso (1937), Poggi (1939) και τους Cosmo και Polsinelli 

(1960). 

Η καλλιέργειά της, που καταλαμβάνει έκταση 3.000 στρ. περίπου, 

συνιστάται για τους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, 

Κεφαλληνίας και Κορινθίας. 
 

Cabernet franc 

 

Παλαιά γαλλική ποικιλία με περιοχή προέλευσης το Μπορντό, 

καλλιεργείται από τον 17ο αιώνα στις περιοχές Gironde, Dordogne, 

Touraine, Anjou, όπου καταλαμβάνει συνολική έκταση 150.000 

στρ. περίπου. Καλλιεργείται επίσης σε μικρές εκτάσεις στην Ιταλία, 

την Καλιφόρνια, την Αυστραλία, τη Νότια Αμερική, τη Νότια 

Αφρική κ.α. 

Ως συνώνυμα της ποικιλίας αναφέρονται τα Petit vidure, Breton, 

Bouchy, Veron, Carmenet, Bouchet, Gros Bouchet. Στην Ελλάδα 

συνιστάται για το αμπελουργικό διαμέρισμα της Πελοποννήσου και 

για τους νομούς Βοιωτίας, Δράμας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Σερρών, 

Φθιώτιδας και Χαλκιδικής. 
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Cabernet Sauvignon 

 

Η πλέον γνωστή γαλλική ερυθρά ποικιλία αμπέλου. Θεωρείται «ο 

βασιλιάς των ποικιλιών» (King Cab). Κατά μια άποψη προέρχεται από 

πληθυσμό πρέμνων που ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος ονόμασε Biturica. Κατά 

μια άλλη άποψη πρόκειται για την ποικιλία Petit vidure που 

καλλιεργούνταν στην ευρύτερη αμπελουργική περιοχή του Μπορντό από 

τον 17ο αιώνα. 

Πρόσφατα δεδομένα από τη χρήση των μοριακών μεθόδων (Bowers και 

Meredith 1997) έδειξαν ότι η ποικιλία Cabernet Sauvignon είναι κατά 

πάσα πιθανότητα προϊόν φυσικής διασταύρωσης των Sauvignon blanc και 

Cabernet franc. 

Είναι γνωστή ως Petit Cabernet, Bouchet, Vidure, Petit vidure και με 

άλλες ονομασίες. 

Καλλιεργείται συστηματικά και σε μεγάλες εκτάσεις στη Γαλλία (450.000 

στρ.) την Καλιφόρνια (250.000 στρ.), την Αυστραλία (210.000 στρ.), τη 

Χιλή (210.000 στρ.), τη Βουλγαρία (160.000 στρ.), τη Ρουμανία (120.000 

στρ.), την Αργεντινή (70.000 στρ.), τη Νότια Αφρική (70.000 στρ.), αλλά 

και στις υπόλοιπες αμπελουργικές χώρες. 

Στην Ελλάδα (21.000 στρ. περίπου) συνιστάται για τα αμπελουργικά 

διαμερίσματα της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Δωδεκανήσου, της 

Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Θράκης, για το 

νομό Ιωαννίνων και επιτρέπεται στο νομό Ζακύνθου. 

Chardonnay 

 

Γαλλικής προέλευσης (Macon Βουργουνδίας), παλαιά –κατά τους 

Viala και Vermorel είναι γνωστή από τον 14ο αιώνα–, εκλεκτή 

λευκή ποικιλία, από τις πλέον διαδεδομένες λευκές ποικιλίες στον 

κόσμο (1.130.000 στρ.), με κέντρα καλλιέργειας τη Γαλλία 

(350.000 στρ.), τις ΗΠΑ (400.000 στρ.), την Αυστραλία (168.000 

στρ.), την Ιταλία (118.000 στρ.), τη Χιλή (67.000 στρ.), τη 

Μολδαβία (54.000 στρ.), την Αργεντινή (33.000 στρ.). 

Εξαιτίας της ομοιότητας ορισμένων αμπελογραφικών χαρακτήρων 

της θεωρούνταν, μέχρι πρόσφατα, εσφαλμένα, ως λευκή 

παραλλαγή των ποικιλιών Pinot noir και Melon. Τελευταία 

διατυπώθηκε η άποψη (Bowers κ.ά. 1999) ότι μάλλον πρόκειται για 

προϊόν φυσικής διασταύρωσης των ποικιλιών Pinot noir Í Gouais 

blanc. Οι Riaz κ.ά. (2002) μελετώντας μεγάλο αριθμό κλώνων των 

ποικιλιών Pinot noir και Chardonnay θεωρούν ότι η διασταύρωση 

αυτή θα πρέπει να έγινε πολύ νωρίς, μετά την εμφάνιση της 

ποικιλίας Pinot noir. 

Η ποικιλία είναι γνωστή και ως Pinot Chardonnay, Pinot blanc 

Chardonnay, Melon blanc, Melon d’Arbois, Aubaine, Petit Sainte-

Marie, Morillon blanc, Rousseau, Weisser Clevner και με άλλες 

ονομασίες. 

Στην Ελλάδα (7.000 στρ. περίπου) η καλλιέργεια της ποικιλίας 

συνιστάται για τα αμπελουργικά διαμερίσματα της Πελοποννήσου, 

της Μακεδονίας, της Θράκης, για τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, 

Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κεφαλληνίας, Λασιθίου, 

Λάρισας και Φθιώτιδας, και επιτρέπεται στο αμπελουργικό 

διαμέρισμα της Δωδεκανήσου και στη Σύρο. 
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Merlot 

 

Άγνωστης προέλευσης, γηγενής ερυθρά ποικιλία του 

Μπορντό, της οποίας η καλλιέργεια είναι γνωστή από 

τον 18ο αιώνα. Κατά μια εκδοχή είναι προϊόν 

διασταύρωσης της Cabernet franc με άγνωστη ποικιλία. 

Κατά μια άλλη εκδοχή (Hinrichsen κ.ά. 2001) είναι 

προϊόν φυσικής διασταύρωσης και η μία των γονεϊκών 

ποικιλιών είναι η Carmenere – η οποία σε ορισμένες 

αμπελουργικές χώρες ακόμη και σήμερα θεωρείται 

συνώνυμη της Merlot. 

Σε πρόσφατη έρευνα (Boursiquot κ.ά. 2009) 

διατυπώνεται η υπόθεση ότι η ποικιλία Merlot είναι 

προϊόν διασταύρωσης των ποικιλιών Magdeleine noire 

des Charentes Í Cabernet franc ενώ η Carmenere 

προέρχεται από τη διασταύρωση Cabernet franc Í Gros 

Cabernet. 

Είναι γνωστή με τα συνώνυμα Merlot noir –επίσημη 

ονομασία της ποικιλίας στη Γαλλία–, Petit merle, 

Vitraille, Bigney, Medoc noir, Plant Medoc, Crabutet 

noir, Merlau (που παραπέμπει στο Turdus merula L., είτε 

γιατί το χρώμα της ράγας μοιάζει με εκείνο του πτηνού 

είτε γιατί το τελευταίο προτιμά τις σταφυλές της 

ποικιλίας εξαιτίας της πρώιμης ωρίμανσης). 

Καλλιεργείται στη Γαλλία (τα τελευταία 50 χρόνια 

επεκτάθηκε ραγδαία και καταλαμβάνει έκταση 1.170.000 

στρ. περίπου) και στις περισσότερες αμπελουργικές 

χώρες, όπως στην Ιταλία (290.000 στρ.), τη Χιλή (24.000 

στρ.), τις ΗΠΑ (90.000 στρ.), τη Βουλγαρία (95.000 

στρ.), τη Μολδαβία (10.500 στρ.) κ.α. 

Στην Ελλάδα (15.000 στρ. περίπου) συνιστάται για τα 

αμπελουργικά διαμερίσματα της Πελοποννήσου, της 

Στερεάς Ελλάδας, της Μακεδονίας, της Θράκης και τους 

νομούς Δράμας, Ιωαννίνων, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, 

Μεσσηνίας, Κοζάνης, Κορινθίας, Κιλκίς, Ημαθίας, 

Λάρισας και Λευκάδας. 
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Syrah 

 

Θεωρείται η κορυφαία ερυθρά ποικιλία των θερμών κλιμάτων, αν 

και έως το 1960 είχε περιορισμένη διάδοση (περίπου 40.000 στρ. 

στη Γαλλία).  

Από το 1990 σημειώθηκε σημαντική αύξηση των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων στη Γαλλία (370.000 στρ.) και στις άλλες αμπελουργικές 

χώρες, όπως την Αυστραλία (25.000 στρ.), την Αργεντινή (43.000 

στρ. με την ονομασία Balsamina), τις ΗΠΑ (Καλιφόρνια, 42.000 

στρ.). 

Για την προέλευσή της υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Κατά μια 

εκδοχή προέρχεται από την επαρχία Chiraz του Ιράν, κατά μια άλλη 

από τις Συρακούσες και κατά μια τρίτη από τη Σύρο. 

Επικρατέστερη θεωρείται η άποψη ότι είναι γηγενής ποικιλία της 

περιοχής Hermitage (Γαλλία, κοντά στις Άλπεις) και πιθανόν 

προήλθε από πληθυσμό πρέμνων γνωστών από τη ρωμαϊκή εποχή 

με την ονομασία Allobrogica (3ος αι. π.Χ.). Νεότερα δεδομένα, από 

τη χρήση των μοριακών μεθόδων (Bowers κ.ά. 2000), δείχνουν ότι 

η ποικιλία Syrah προέρχεται από φυσική διασταύρωση των 

ποικιλιών Dureza Í Mondeuse blanche. Οι Vouillamoz και Grando 

(2006) υποστηρίζουν ότι η ποικιλία Dureza είναι ταυτόσημη με την 

ποικιλία Terodelgo, ενώ η Syrah και η Pinot noir είναι συγγενείς 

τρίτου βαθμού. 

Αναφέρεται και με τις ονομασίες Sirah, Shiraz, Sirac, Syrac, Serine, 

Hignin noir, Schiras, Petite Syrah. Στην Καλιφόρνια, με την 

ονομασία Petite Syrah ονομάζουν την ποικιλία Durif. 

Στην Ελλάδα (9.500 στρ. περίπου) συνιστάται για τα αμπελουργικά 

διαμερίσματα της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της 

Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Κρήτης και της 

Δωδεκανήσου. 
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Ugni blanc 

 

Ιταλικής προέλευσης λευκή ποικιλία οινοποιίας. 

Καλλιεργείται συστηματικά στην Ιταλία (585.000 στρ., 

περιοχές της Βερόνας), τη Γαλλία (940.000 στρ., η πλέον 

διαδεδομένη μεταξύ των ποικιλιών οινοποιίας, έχει 

εισαχθεί τον 14ο αιώνα στις περιοχές Charente, 

Charente-Maritime, Provence, Cognac, Armagnac) και 

σε μικρότερες εκτάσεις στην Αυστραλία, την 

Καλιφόρνια, την Αργεντινή κ.α. 

Πολυκλωνικής σύνθεσης ποικιλία, παρουσιάζει 

ενδιαφέροντες τύπους ή κλώνους με σημαντικότερους 

τους Trebbiano di Soave, Trebbiano di Lugana, 

Verdicchio, Trebbiano toscano, Trebbiano romagnolo, 

Trebbiano di Modena, Trebbiano di Spagna, Trebbiano 

spoletino. Πρόσφατα (Labra κ.ά. 2001· Vantini κ.ά. 

2003), η χρήση μοριακών δεικτών έδειξε ότι οι 

Trebbiano di Soave, Trebbiano di Lugana και Verdicchio 

αποτελούν μια ποικιλία που διαφοροποιείται από την 

Trebbiano toscano και τους συναφείς κλώνους. 

Όσον αφορά το όνομα (Trebbiano) φαίνεται ότι 

οφείλεται στον όρο «draibio», που σημαίνει «ζωηρός 

βλαστός», και όχι σε τοπωνύμιο προέλευσης 

(Trabulanum) (Hohnerlein-Buchinger 1996). 

Ως συνώνυμα αναφέρονται τα Procanico, Passarena 

(Ιταλία), Thalia (Πορτογαλία), Clairette ronde, Roussan 

(Γαλλία) κ.ά. 

Στην Ελλάδα (4.000 στρ. περίπου) η καλλιέργειά της 

συνιστάται για το αμπελουργικό διαμέρισμα της 

Δωδεκανήσου, για τους νομούς Αχαΐας, Ηλείας, 

Λακωνίας και Μεσσηνίας και επιτρέπεται στα 

αμπελουργικά διαμερίσματα της Στερεάς Ελλάδας, της 

Μακεδονίας, της Θράκης, της Κρήτης και στους νομούς 

Λάρισας και Μαγνησίας. 
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Μπατίκι 

 

Ποικιλία μικρασιατικής προέλευσης, καλλιεργείται 

κυρίως στο νομό Λάρισας (περιοχές Τυρνάβου, 500 στρ. 

περίπου) και σποραδικά στις άλλες αμπελουργικές 

περιοχές, καταλαμβάνοντας μέχρι πρόσφατα έκταση 

5.000 στρ. περίπου. 

Η καλλιέργειά της επιτρέπεται στα αμπελουργικά 

διαμερίσματα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της 

Θράκης. Χρησιμοποιείται και για επιτραπέζια χρήση. 

Αναφέρεται και ως Ντεβέ-μπατίκι, Ντεμπατίκι, Ντίμπι-

μπατίκι. 

 

Cinsaut 

 

Ποικιλία γαλλικής, μάλλον, προέλευσης, διπλής χρήσης 

–για οινοποιία και επιτραπέζια κατανάλωση–, με μεγάλη 

εξάπλωση στις μεσογειακές χώρες. Καλλιεργείται στη 

μεσημβρινή Γαλλία (500.000 στρ.), την Αλγερία 

(600.000 στρ.), τη Νότια Αφρική (150.000 στρ., με την 

ονομασία Hermitage), την Ιταλία (30.000 στρ. με την 

ονομασία Ottavianello), τις ΗΠΑ (Καλιφόρνια, 3.000 

στρ. με την ονομασία Black Malvoisie) και σε 

μικρότερες εκτάσεις στις υπόλοιπες αμπελουργικές 

χώρες. 

Είναι γνωστή ως Σενζώ, Γαλλικό, Oillade, Cinq-saou, 

Boudales, Plant d’Arles και με άλλες ονομασίες. 

Στην Ελλάδα η εισαγωγή της έγινε μετά την εισβολή της 

φυλλοξήρας (1898). 

Σήμερα καταλαμβάνει έκταση 5.000 στρ. περίπου. 

Συνιστάται για το νομό Μεσσηνίας και επιτρέπεται στα 

αμπελουργικά διαμερίσματα της Θεσσαλίας, της 

Μακεδονίας, της Θράκης και της Δωδεκανήσου. 
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Ζουμιάτικο 

 

Παλαιά ποικιλία οινοποιίας, η καλλιέργεια της οποίας 

ήταν γνωστή από τον 12ο αιώνα. Πιθανόν είναι 

ελληνικής προέλευσης που διαδόθηκε στις άλλες 

αμπελουργικές χώρες. Κατά μία άλλη εκδοχή προέρχεται 

από την αιγυπτιακή πόλη Δαμιέτη (Dimyat), απ’ όπου 

μεταφέρθηκε από Έλληνες στη Θράκη και αργότερα 

διαδόθηκε στη σημερινή Βουλγαρία και στις υπόλοιπες 

βαλκανικές χώρες (Λογοθέτης και Βλάχος 1966). 

Η ονομασία Ζουμιάτικο προέρχεται από την ελληνική 

λέξη «ζουμίν», όπως αναφέρει ο Θεόδωρος Πρόδρομος 

(Πτωχοπρόδρομος). 

Αναφέρεται και ως Νταμιάτ, Ντιμιάτ, Διμιάτ, Dimyat, 

Smederevka. 

Στην Ελλάδα καλλιεργείται στη Θράκη και τη 

Μακεδονία (1.500 στρ. περίπου) και χρησιμοποιείται 

τόσο στην οινοποιία όσο και για επιτραπέζια χρήση. Η 

καλλιέργειά της επιτρέπεται στα αμπελουργικά 

διαμερίσματα της Μακεδονίας και της Θράκης. 
 

Ληµνιώνα 

 

Ποικιλία ερυθρά, έχει µορφολογικές και αµπελογραφικές 

οµοιότητες µε την ποικιλία Ληµνιό, της οποίας 

θεωρείται –λανθασµένα– ότι αποτελεί συνώνυµο. 

Πρόσφατες ερευνητικές εργασίες µε αµπελογραφικές και 

µοριακές µεθόδους (Stavrakaki και Biniari 2008) έδειξαν 

ότι πρόκειται για συγγενείς πλην όµως διαφορετικές 

ποικιλίες αφού ο δείκτης γενετικής οµοιότητας είναι 

σχετικά χαµηλός (Ι = 0,77). Θεωρείται ισάξια αν όχι 

καλύτερη από την ποικιλία Ληµνιό.  

Η καλλιέργεια της ποικιλίας Ληµνιώνα συνιστάται για το 

αµπελουργικό διαµέρισµα της Θράκης, για τους νοµούς 

Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας και τις Ν.Α. Αττικής 

και Πειραιώς (εκτός από τα Κύθηρα). 

 

 

 

 

 

 



http://www.newwinesofgreece.com 

Grenache 

 

Ισπανικής προέλευσης, παλαιά ποικιλία οινοποιίας, 

γνωστή από τον 15ο αιώνα, καλλιεργείται στη Γαλλία 

(940.000 στρ., μαζί με τις παραλλαγές Grenache blanc, 

Grenache gris), την Ισπανία (950.000 στρ.), την Ιταλία 

(115.000 στρ.), την Τυνησία (90.000 στρ.) κ.α. 

Απαντάται με διάφορα συνώνυμα, ως Garnacha, 

Garnacha tinta, Granache, Alicante, Grenache rouge, 

Grenache noir, Tinto aragonés και με άλλες ονομασίες. 

Στην Ελλάδα έχει εισαχθεί πριν από 30 και πλέον χρόνια 

και καταλαμβάνει έκταση 4.500 στρ. περίπου. 

Συνιστάται για τα αμπελουργικά διαμερίσματα της 

Δωδεκανήσου, της Θράκης και της Κρήτης, για τους 

νομούς Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αθηνών, 

Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιά (πλην 

Κυθήρων), Εύβοιας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Λάρισας, 

Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας και Δράμας 

και επιτρέπεται στους νομούς Καβάλας, Μαγνησίας και 

Τρικάλων. 
 

Mourvèdre 

 

Ισπανικής προέλευσης ποικιλία, με κύρια κέντρα καλλιέργειας τις 

περιοχές κοντά στις πόλεις Murviedro (Βαλέντσια) και Matarό 

(Καταλωνία), όπου κατά μια άποψη μεταφέρθηκε από τους Φοίνικες 

τον 5ο αιώνα π.Χ. 

Αυτό πιθανόν εξηγεί τις ομοιότητες της ποικιλίας με την ελληνική 

ποικιλία Σκυλοπνίχτης. Άλλωστε, η ποικιλία είναι γνωστή και ως 

estrangle-chien («dog-strangler»), δηλαδή σκυλοπνίκτης, εξαιτίας της 

τραχιάς, τανινούχου γεύσης της. 

Είναι γνωστή και ως Monastell, Monastrell (Ισπανία), Matarό 

(Αυστραλία, Καλιφόρνια), Negron, Trinchiera (Γαλλία). 

Υπάρχει μεγάλος ακόμη αριθμός συνωνύμων που οφείλονται στους 

ιδιαίτερους χαρακτήρες του χρώματος της σταφυλής (Mourvede, 

Mourvedon, Mourves), της ορθόκλαδης βλάστησης (Buona vise, Tire 

droit) και της πλούσιας ανθηρότητας των ραγών. 

Έρευνες (Stavrakaki και Biniari 2008) με τη χρήση μοριακών μεθόδων 

έδειξαν ότι οι διάφοροι τύποι της ελληνικής ποικιλίας Σκυλοπνίχτης 

(ερυθρός, λευκός) έχουν σχετικά χαμηλό βαθμό γενετικής ομοιότητας 

τόσο μεταξύ τους (Ι = 0,78) όσο και με τη Mourvèdre (Ι = 0,75). 

Στη Γαλλία (Προβηγκία) έχει εισαχθεί από τον 16ο αιώνα όπου 

κυριαρχούσε μέχρι την εισβολή της φυλλοξήρας (1865). 

Καλλιεργείται στην Ισπανία (740.000 στρ. περίπου), τη Γαλλία (73.000 

στρ.) και σε μικρές εκτάσεις στις άλλες αμπελουργικές χώρες. 

Στην Ελλάδα η καλλιέργειά της επιτρέπεται στα αμπελουργικά 

διαμερίσματα της Δωδεκανήσου και της Θράκης και τους νομούς 

Αργολίδας, Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Χαλκιδικής και Ηρακλείου. 
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Αηδάνι λευκό 

 

Παλαιά λευκή ποικιλία, πολυκλωνικής σύνθεσης, με 

αρωματικούς κλώνους (Μοσχαΐδανα), ανατολικής μάλλον 

προέλευσης, με πιθανό αρχικό κέντρο καλλιέργειας τα Άδανα – 

από παραφθορά Αδάνι, Αηδάνι. Στον ελλαδικό χώρο 

καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά κατά πάσα πιθανότητα στη 

Νάξο, όπου παράγονταν ο Απειρανθίτης οίνος, και από εκεί 

διαδόθηκε στα άλλα νησιά των Κυκλάδων και την Κρήτη. 

Συμμετείχε στην παρασκευή του Κρητικού Μαλβαζία. 

Αναφέρεται ως Aidani από τους Viala και Vermorel (1909), 

αμπελογραφικές όμως περιγραφές έχουν γίνει από τους Κριμπά 

(1944) και Λογοθέτη και Βλάχο (1965). 

Απαντάται και η χρωματική παραλλαγή Αηδάνι μαύρο 

(Κριμπάς 1944) που όμως, όπως έδειξε η χρήση των 

βιοχημικών δεικτών (Σταυρακάκης 1982), παρά τον υψηλό 

δείκτη γενετικής ομοιότητας πρόκειται για διαφορετική 

ποικιλία. 

Αναφέρεται και ως Ασπραΐδανο, Αηδάνι, Αδάνι, Αηδάνι 

άσπρο.  

Συνιστάται για το αμπελουργικό διαμέρισμα των Κυκλάδων 

(που αποτελεί και το κύριο κέντρο καλλιέργειας), για τις Ν.Α. 

Αττικής, Αθηνών, Πειραιώς (εκτός από τα Κύθηρα) και τους 

νομούς Εύβοιας και Φθιώτιδας. 

Θραψαθήρι 

 

Παλαιά ποικιλία του κρητικού αμπελώνα, στενά συγγενής της 

ποικιλίας Αθήρι. Το όνομα πιθανόν προέρχεται από τις λέξεις 

«θραψερός» (που σημαίνει πολύ παραγωγικός) και αθήρι 

(θραψερό αθήρι > θραψαθήρι). 

Άλλωστε οι πολύ παραγωγικές (λευκές) ποικιλίες αμπέλου 

είχαν στην Κρήτη τη γενική ονομασία θράψες. Συμμετείχε 

στην παραγωγή του Μαλβαζία οίνου. Σήμερα απαντάται σε 

πολυποικιλιακούς αμπελώνες, κυρίως με τις ποικιλίες Αθήρι 

και Βιλάνα, εκτιμάται όμως και ως επιτραπέζια ποικιλία. 

Από τον Κριμπά (1943α) περιγράφεται ως παραλλαγή της 

ποικιλίας Αθήρι, η οποία καλλιεργείται στο νομό Λασιθίου 

τόσο ως επιτραπέζια όσο και ως ποικιλία οινοποιίας. 

Πρόσφατη ερευνητική εργασία (Stavrakakis και Biniari 2005) 

έδειξε ότι υπάρχει υψηλός βαθμός γενετικής ομοιότητας 

μεταξύ των ποικιλιών Αθήρι, Θραψαθήρι και Μονεμβασιά, 

και μάλιστα ότι η πρώτη αποτελεί γονεϊκή ποικιλία των 

άλλων. 

Η καλλιέργειά της συνιστάται για το αμπελουργικό 

διαμέρισμα της Κρήτης και επιτρέπεται για το αμπελουργικό 

διαμέρισμα των Κυκλάδων και για το νομό Λακωνίας. 
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Κυδωνίτσα 

 

Άγνωστης προέλευσης λευκή ποικιλία οινοποιίας με 

κέντρο καλλιέργειας το νομό Λακωνίας. Κατά μια 

εκδοχή μεταφέρθηκε από την Κρήτη (επαρχία 

Κυδωνιών) και κατά άλλη από τις Κυδωνιές της Μικράς 

Ασίας. 

Η ονομασία της ποικιλίας οφείλεται είτε στην περιοχή 

προέλευσης είτε στο άρωμα του γλεύκους, το χρώμα και 

την υφή του φλοιού που παραπέμπουν στο κυδώνι. Δεν 

αναφέρεται στην αμπελογραφία των Viala και Vermorel 

ούτε υπάρχουν αμπελογραφικές περιγραφές ή συνώνυμα. 

Η καλλιέργεια της ποικιλίας Κυδωνίτσα συνιστάται για 

τους νομούς Αργολίδας και Λακωνίας (όπου τα 

τελευταία χρόνια η καλλιέργειά της επεκτείνεται με 

ταχείς ρυθμούς) και επιτρέπεται στο αμπελουργικό 

διαμέρισμα των Κυκλάδων. 

 

Pαζακί 

 

Από τις πλέον σημαντικές και διαδεδομένες ποικιλίες 

επιτραπέζιας χρήσης, μικρασιατικής προέλευσης, 

καλλιεργείται συστηματικά στις περισσότερες 

αμπελουργικές χώρες, όπως στην Ιταλία (Regina, Razaki, 

Menavacca bianca, Pergolona), στην Ισπανία (Rosetti, 

Real, Teta de vaca), στη Βουλγαρία (Bolgar, Afuz- Ali), 

στη Ρουμανία (Aleppo, Afuz-Ali), στη Νότια Αφρική 

(Waltham Cross), στη Ρωσία (Aleppo, Caraburnu), στην 

Αργεντινή, στη Γαλλία, στη Χιλή (Dattier de Βeyrouth) 

κ.α. 

Μνημονεύεται ή περιγράφεται αμπελογραφικά ως 

Razaki και Rosaki aspro από τον Rovasenda (1887), ως 

Rozaki, Cotico και Rhasaki από τον Guillon (1895), ως 

Regina και Blanca di Firence από τον Molon (1906), ως 

Rozaki και Rosaki από τους Viala και Vermorel (1909). 

Αναφέρονται αρκετά συνώνυμα, όπως Ροζακί, Κέρινο, 

Αρχανιώτικο, Ραζακί λευκό, Κώτικο, Ανατολίτικο, 

Σμυρνέικο κ.ά. 

Στην Ελλάδα καλλιεργείται από τον 15ο αιώνα (σήμερα 

17.000 στρ. έναντι 30.000 στρ. στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990) και συνιστάται για τα αμπελουργικά 

διαμερίσματα της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, 

της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Θράκης, του 

Βόρειου Αιγαίου, των Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου και 

της Κρήτης. 
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Σoυλτανίνα 

 

Πολύ παλαιά, ανατολικής προέλευσης, ποικιλία 

αμπέλου, με πιθανό τόπο καταγωγής την περιοχή του 

Καυκάσου ή την επαρχία Σουλτανιέ του σημερινού Ιράν. 

Τα πρώτα στοιχεία για την καλλιέργειά της ανάγονται 

στον 11ο αιώνα. Στην Ελλάδα πρωτοκαλλιεργήθηκε 

στην περιοχή του Ναυπλίου το 1838. 

Από τις πλέον διαδεδομένες ποικιλίες σε ολόκληρο τον 

κόσμο, πολλαπλής χρήσης, καλλιεργείται για την 

παραγωγή σταφίδων διαφόρων τύπων (Sultanas, 

Thompson seedless, Naturals), επιτραπέζιων σταφυλών, 

οίνων, χυμού και για κονσερβοποίηση. Κύρια κέντρα 

καλλιέργειας για την παραγωγή σταφίδων είναι η 

Τουρκία, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, το Ιράν, η Νότια 

Αφρική. 

Στην Ελλάδα καταλαμβάνει έκταση 170.000 στρ. 

περίπου, με κύρια καλλιεργητικά κέντρα την Κρήτη 

(125.000 στρ. περίπου) και τη βορειοανατολική 

Πελοπόννησο. Στην Κρήτη το μεγαλύτερο μέρος της 

παραγωγής των σταφυλών σταφιδοποιείται για την 

παραγωγή της ξανθής σταφίδας (Sultanas), και η 

παραγωγή 15.000 στρ. προορίζεται για νωπή 

κατανάλωση μετά τη χρήση φυτορρυθμιστικών ουσιών. 

Μικρές ποσότητες σταφυλών οδηγούνται στα οινοποιεία. 

Η Σουλτανίνα, αν και παραδοσιακή ποικιλία 

σταφιδοποιίας, είναι πρώτη σε παραγωγή επιτραπέζιων 

σταφυλών στην Ελλάδα, με συνολική παραγωγή το 2006 

περίπου 136.000 τόνους, έναντι των 51.000 και 31.000 

τόνων περίπου των ποικιλιών Victoria και Ραζακί 

αντίστοιχα. 

Ως συνώνυμα αναφέρονται τα Σουλτανί, Σταφίδα άσπρη, 

Σταφίδα ραζακιά, Κουφόρογγο, Thompson seedless, 

Sultana, Kishmich, Kis-mis alb, Sirihi Sultani και άλλες 

ονομασίες. 

Πολυκλωνικής σύνθεσης ποικιλία, παρουσιάζει διάφορες 

παραλλαγές, τύπους και κλώνους, όπως τα 

Αγριοσουλτανί, Σουλτανί μονόκοκκο, Σουλτανίνα 

μικρόκαρπη, Σουλτανίνα μεγαλόκαρπη, Σουλτανίνα 

στρογγυλόρραγη κ.ά., ποικιλίες οι οποίες, όπως έδειξε 

έρευνα με τη χρήση βιοχημικών μεθόδων (Σταυρακάκης 

1988), δεν διαφέρουν γενετικά από την τυπική ποικιλία.  

Η καλλιέργεια της Σουλτανίνας συνιστάται ως 

επιτραπέζια ποικιλία για τα αμπελουργικά διαμερίσματα 

της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βόρειου 

Αιγαίου, των Κυκλάδων, της Δωδεκανήσου, της Κρήτης 

και των Ιόνιων νησιών και ως ποικιλία σταφιδοποιίας για 

τους νομούς Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ηλείας, 

Ηρακλείου, Κορινθίας, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων. 
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Βιλάνα 

 

Παλαιά, γηγενής ποικιλία του κρητικού αµπελώνα, 

άγνωστης προέλευσης, συµµετείχε στην παραγωγή του 

Μαλβαζία οίνου. Η ονοµασία της, που προέρχεται από 

το ιταλικό villano (τραχύς, σκληρός, χοντροκοµµένος), 

δόθηκε κατά µια εκδοχή από τους Βενετούς (Λογοθέτης 

1975) και υπαινίσσεται είτε την ανθεκτικότητα και την 

προσαρµοστικότητα σε δυσµενείς συνθήκες είτε την 

υστέρηση των οίνων της ποικιλίας αυτής έναντι των 

άλλων ευγενών ποικιλιών του νησιού (Αθήρι, 

Θραψαθήρι, Λιάτικο κ.ά.).  

Συνιστάται για το αµπελουργικό διαµέρισµα της Κρήτης, 

όπου σήµερα καταλαµβάνει έκταση 10.000 στρ. περίπου. 

 

Βιδιανό 

 

Παλαιά, γηγενής, αρωματώδης, ίσως η πλέον αξιόλογη 

λευκή ποικιλία του κρητικού αμπελώνα, καλλιεργούνταν 

σε μεγάλες εκτάσεις, ιδιαίτερα στις αμπελουργικές 

περιοχές του νoμού Ρεθύμνου και δευτερευόντως του 

νομού Ηρακλείου και συμμετείχε στην παρασκευή του 

Κρητικού Μαλβαζία. Πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσα 

ποικιλία οινοποιίας με αρωματικό πλούτο, που η 

καλλιέργειά της υποχώρησε, εξαιτίας πιθανόν του 

χαμηλού ποσοστού καρπόδεσης ή ακόμη της μεγάλης 

παραγωγικότητας της ποικιλίας Βιλάνα. 

Τα τελευταία χρόνια η στροφή στην ανάδειξη παλαιών, 

ξεχασμένων ποικιλιών (Μαλαγουζιά, Κυδωνίτσα, Πλυτό 

κ.ά.) έδωσε μεγάλη ώθηση στην καλλιέργεια της 

ποικιλίας, με αποτέλεσμα να απαντάται πλέον σε αμιγείς 

αμπελώνες σε έκταση που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 

500 στρ. 

Έχει περιγραφεί από τον Κριμπά (1943α). Αναφέρεται 

και ως Αβιδιανό. 
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Λαδικινό 

 

Ανατολικής προέλευσης, ερυθρά ποικιλία οινοποιίας, 

μεταφέρθηκε κατά πάσα πιθανότητα από τη Λαοδικεία 

(Λαοδικεία > Λαοδικινό > Λαδικινό) της Συρίας στην Κρήτη 

κατά τους αλεξανδρινούς χρόνους (Λογοθέτης 1975). 

Ο Λαδικινός οίνος ήταν ευρέως γνωστός για τις φαρμακευτικές 

του ιδιότητες και λόγω των ποιοτικών χαρακτήρων του γλεύκους 

συμμετείχε στην παρασκευή του Κρητικού Μαλβαζία. 

Η καλλιέργεια της ποικιλίας συνιστάται για το αμπελουργικό 

διαμέρισμα της Κρήτης, όπου καταλαμβάνει έκταση 200 στρ. 

περίπου, συμμετέχει όμως στη σύνθεση πολυποικιλιακών 

αμπελώνων της Μεγαλονήσου. 

Λιάτικο 

 

Πολύ παλαιά κρητική ποικιλία, η καλλιέργεια της οποίας 

ανάγεται στον 3ο ή 2ο αιώνα π.Χ. Ο «λιάτικος οίνος», που 

αναφέρεται σε κείµενα του 13ου αιώνα, ήταν ευρύτατα 

γνωστός αλλά πωλούνταν σε χαµηλότερες τιµές από τον 

Κρητικό Μαλβαζία. Το γλεύκος της ποικιλίας Λιάτικο 

συµµετείχε στην παρασκευή του Κρητικού Μαλβαζία.  

Ως προς την ετυµολογία της λέξης «λιάτικο» έχουν 

διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις. Κατά µια άποψη προέρχεται 

από τον Ιούλιο (Ιουλιάτικο και ύστερα από σύντµηση 

Λιάτικο), επειδή ως πολύ πρώιµη ερυθρά ποικιλία (η 

πρωιµότερη του ελληνικού αµπελώνα) ωριµάζει τις σταφυλές 

από το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου. Κατά µια άλλη εκδοχή 

(που µάλλον δεν ευσταθεί), η ονοµασία προέρχεται από 

παραφθορά της λέξης «Ελεάτης» που ταυτόχρονα 

υποδηλώνει και την προέλευση της ποικιλίας (από τη Σάµο). 

Γενικά στην Κρήτη η λέξη «λιάτικο» είναι συνώνυµο του 

«πρώιµου». Συχνά δε ονοµάζουν και άλλα φρούτα πρώιµης 

ωρίµανσης (για παράδειγµα τα κεράσια) ως λιάτικα. Λιάτικα 

ακόµη ονοµάζουν και τα παιδιά που εµφανίζουν 

χαρακτηριστικά πρώιµης ήβης (Κριµπάς 1943α). Ο Μolon 

( 1906) υποστήριξε ότι το Λιάτικο είναι συνώνυµο της 

ποικιλίας Aleatico, υπαινισσόµενος την εξ Ιταλίας καταγωγή 

της ποικιλίας, υπόθεση που δεν ενισχύεται από τη συγκριτική 

αµπελογραφική µελέτη των δύο ποικιλιών. 

Αναφέρεται και µε τα συνώνυµα Λιάτης, Μαυρολιάτης. 

Η καλλιέργεια της ποικιλίας συνιστάται για το αµπελουργικό 

διαµέρισµα της Κρήτης, όπου καταλαµβάνει έκταση 20.000 

στρ. περίπου, και επιτρέπεται στους νοµούς Εύβοιας και 

Λευκάδας. 
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Πλυτό 

 

Παλαιά λευκή ποικιλία του κρητικού αμπελώνα, 

συμμετείχε στην παρασκευή του Κρητικού Μαλβαζία. 

Απαντάται ως Κιτρινοβαριά ή Βαριά στη νοτιοανατολική 

Πελοπόννησο και ως Κρητικό στις Κυκλάδες. 

Μέχρι πρόσφατα συμμετείχε στην ποικιλιακή σύνθεση 

των κρητικών αμπελώνων τόσο με λευκές όσο και με 

ερυθρές ποικιλίες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

ισχυρή τάση επέκτασης της καλλιέργειας της ποικιλίας 

Πλυτό σε αμιγείς αμπελώνες στις ημιορεινές περιοχές 

κυρίως του νομού Ηρακλείου για την παραγωγή 

ποικιλιακού οίνου. 

Αμπελογραφικά έχει περιγραφεί από τον Κριμπά 

(1943α), ο οποίος αναφέρει και μια παραλλαγή-

συνώνυμο της ποικιλίας με το όνομα Πλωτό, που 

καλλιεργούνταν στα Κύθηρα. Ο Κριμπάς σημειώνει ότι 

πρόκειται για μία και την αυτή ποικιλία με πολύ μικρές 

διαφορές στους αμπελογραφικούς χαρακτήρες του 

φύλλου, της σταφυλής (το σχήμα της σταφυλής στο 

Πλωτό είναι κωνικό), της ράγας (το σχήμα στο Πλωτό 

χαρακτηρίζεται ως δισκοειδές), στον αριθμό και το 

μέγεθος των γιγάρτων (η ράγα στην ποικιλία Πλωτό 

περιέχει συνήθως τέσσερα γίγαρτα έναντι 1–3, συνήθως 

δύο, που περιέχει η ράγα της ποικιλίας Πλυτό) και στους 

γλευκογραφικούς χαρακτήρες (το γλεύκος στο Πλωτό 

φαίνεται να υπερτερεί σε περιεκτικότητα σε σάκχαρα, 

αλλά να υστερεί σε οξύτητα). 

Από τις αμπελογραφικές παρατηρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Αμπελολογίας 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμπεραίνεται 

ότι το Πλωτό και η Κιτρινοβαριά αποτελούν συνώνυμα 

(ή πιθανόν κλώνους) της ποικιλίας Πλυτό και ότι οι 

διαφορές που έχουν καταγραφεί μπορούν να αποδοθούν 

στην επίδραση του περιβάλλοντος και της 

καλλιεργητικής τεχνικής. Με το όνομα Pluto οι Viala και 

Vermorel (1909) αναφέρουν λευκή ποικιλία που 

καλλιεργείται στην Κέρκυρα. 

Συνιστάται για το νομό Ηρακλείου (κέντρο 

καλλιέργειας) και επιτρέπεται στο νομό Λασιθίου. 
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Carignan 

 

Ισπανικής προέλευσης παλαιά ποικιλία, καλλιεργείται 

στα ανατολικά Πυρηναία και στην περιοχή Midi από τον 

12ο αιώνα. Aπό τις πλέον διαδεδομένες στον κόσμο 

ποικιλίες, καλλιεργείται συστηματικά στη Γαλλία 

(2.000.000 στρ.), την Ισπανία (800.000 στρ.), το Αλγέρι 

(110.000 στρ.), τις ΗΠΑ (110.000 στρ.). Τα τελευταία, 

όμως, χρόνια η καλλιέργεια της ποικιλίας σημειώνει 

αισθητή υποχώρηση. 

Αναφέρεται ως Carignan noir, Catalan, Roussillonen, 

Matarό, Tinto Mazuela, Mazuela, Cariñena, Monestel και 

με άλλες ονομασίες και απαντούν και δύο χρωματικές 

παραλλαγές (Carignan gris, Carignan blanc). 

Η εισαγωγή της στην Ελλάδα έγινε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 και συνιστάται για τα αμπελουργικά 

διαμερίσματα της Κρήτης, της Θράκης, της Στερεάς 

Ελλάδας και για τους νομούς Ηλείας, Καρδίτσας, 

Λακωνίας, Λάρισας και Μεσσηνίας. 
 

Grenache 

 

Ισπανικής προέλευσης, παλαιά ποικιλία οινοποιίας, 

γνωστή από τον 15ο αιώνα, καλλιεργείται στη Γαλλία 

(940.000 στρ., μαζί με τις παραλλαγές Grenache blanc, 

Grenache gris), την Ισπανία (950.000 στρ.), την Ιταλία 

(115.000 στρ.), την Τυνησία (90.000 στρ.) κ.α. 

Απαντάται με διάφορα συνώνυμα, ως Garnacha, 

Garnacha tinta, Granache, Alicante, Grenache rouge, 

Grenache noir, Tinto aragonés και με άλλες ονομασίες. 

Στην Ελλάδα έχει εισαχθεί πριν από 30 και πλέον χρόνια 

και καταλαμβάνει έκταση 4.500 στρ. περίπου. 

Συνιστάται για τα αμπελουργικά διαμερίσματα της 

Δωδεκανήσου, της Θράκης και της Κρήτης, για τους 

νομούς Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αθηνών, 

Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιά (πλην 

Κυθήρων), Εύβοιας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Λάρισας, 

Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας και Δράμας 

και επιτρέπεται στους νομούς Καβάλας, Μαγνησίας και 

Τρικάλων. 
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Βερτζαμί 

 

Ιταλικής προέλευσης ποικιλία οινοποιίας, έχει εισαχθεί 

στη Λευκάδα τον 14ο–17ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της 

κυριαρχίας των Βενετών. Νεότερες έρευνες (Labra κ.ά. 

2003) έδειξαν ότι ανήκει μεν στην ομάδα των ιταλικών 

ποικιλιών (Marzemino, Barzemino, Balsamina), αλλά, 

παρά τις μορφολογικές και αμπελογραφικές ομοιότητες, 

πρόκειται για διαφορετική ποικιλία. 

Από τον Πονηρόπουλο (1888) αναφέρεται ως Ματζαβί 

και Βαρντζαμί.  

Είναι γνωστή με τα συνώνυμα Βαρσαβί, Λευκαδίτικο και 

Μαρτζαβί, απαντάται όμως και ποικιλία λευκή με την 

ονομασία Βερτζαμί λευκό ή Ασπροβέρτζαμο (Κριμπάς 

1943α). Από τους Viala και Vermorel (1909) 

αναφέρονται οι ποικιλίες Marzemina nera και Martzavi, 

τον Molon (1906) η Marzemin nera και τον Poulliat 

(1888) η Belsamina nera, ως καλλιεργούμενες στη 

Λευκάδα. 

Καλλιεργείται συστηματικά στη Λευκάδα – 18.000 στρ., 

90% και πλέον των καλλιεργούμενων στην Ελλάδα 

εκτάσεων. 

Η καλλιέργεια της ποικιλίας Βερτζαμί συνιστάται για το 

νομό Λευκάδας και επιτρέπεται στους νομούς Κέρκυρας, 

Πρέβεζας και Λάρισας. 
 

Γουστολίδι 

 

Παλαιά ελληνική ποικιλία οινοποιίας των Ιόνιων νησιών 

που αναφέρεται και σε δημώδες ποίημα του 16ου αιώνα 

(Κατραμής 1880). Παλαιότερα αποτελούσε τη 

σπουδαιότερη και πλέον διαδεδομένη ποικιλία της 

Ζακύνθου, σήμερα όμως η καλλιέργειά της έχει 

περιοριστεί αισθητά. 

Αναφέρεται ως Goustolidi από τους Viala και Vermorel 

(1909), ως Coustidini από τον Guillon (1895). Ο Molon 

(1906) και ο Pulliat (1888) τη θεωρούν συγγενή με την 

ιταλική ποικιλία Giustulisa bianca και ο Guillon τη 

θεωρεί εφάμιλλη των γαλλικών ποικιλιών. 

Αναφέρεται και ως Αυγουστολίδι, Βοστολίδι, Βοστυλίδι, 

Γουστουλίδι. 

Συνιστάται για τους νομούς Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και 

Αχαΐας. 
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Kορινθιακή σταφίδα 

 

Η Κορινθιακή Σταφίδα θεωρείται από τις πλέον παλαιές 

του ελληνικού αμπελώνα. Δεν έχει όμως αποδειχθεί ότι 

οι σταφίδες ή ασταφίδες και οι σταφυλίδες (λευκές και 

μαύρες) και ο σταφιδίτης οίνος της ελληνικής 

αρχαιότητας παράγονταν από την ποικιλία αυτή. Ούτε αν 

η ποικιλία Ψιθία που μνημονεύεται από τον Βιργίλιο 

είναι ταυτόσημη με την Κορινθιακή Σταφίδα. O Molon 

(1906) θεωρεί ότι η Ψιθία άμπελος είναι όμοια με την 

Passerina nera, δηλαδή την Κορινθιακή μαύρη. 

Στην ελληνική και στη διεθνή αμπελογραφία 

αναφέρονται αρκετά συνώνυμα (Σταφιδάμπελος, 

Κορινθιακή μαύρη, Κορινθιακή, Λιανορρόγι, Μαύρη 

Σταφίδα, Corinthe noir, Raisin de Corinthe, Corinto nero, 

Passerina nera, Black Corinth, Zante Currants κ.ά.) και 

παραλλαγές, όπως Κορινθιακή λευκή, Κορινθιακή 

ρόδινη, Κορινθιακή σχιστόφυλλος, Κορινθιακή ανθούσα, 

Κορινθιακή «μεταλλαγμένη», Σταφιδάμπελο Μαλούχο. 

Η πρώτη ιστορική αναφορά της Κορινθιακής Σταφίδας 

γίνεται στα μέσα του 14ου αιώνα από τον Pegalotti, 

γεγονός που δείχνει ότι η καλλιέργεια της ποικιλίας στον 

ελλαδικό χώρο ήταν γνωστή πολύ νωρίτερα. Προς το 

τέλος ήδη του 14ου αιώνα η Κορινθιακή Σταφίδα 

κυριαρχεί στο ευρωπαϊκό εμπόριο, με κύριο κέντρο 

καλλιέργειας αρχικά τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και 

αργότερα τη Ζάκυνθο και την Κεφαλλονιά. 

Η καλλιέργεια της Κορινθιακής Σταφίδας συνιστάται για 

τους νομούς Αργολίδας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, 

Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Λευκάδας και Μεσσηνίας 

(έκταση 170.000 στρ., παραγωγή 40.000 τ. περίπου). 

Καλλιεργείται επίσης σε μικρές εκτάσεις στην 

Καλιφόρνια και την Αυστραλία. 
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Μαυροδάφνη 

 

Πολύτιµη ερυθρά, βαθύχρωµη ποικιλία µε κέντρα 

καλλιέργειας τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και τα Ιόνια 

νησιά, όπου καταλαµβάνει έκταση 7.000 στρ. περίπου.  

Περιγράφεται ως Mavrodaphne από τους Guillon (1895), 

Viala και Vermorel (1905) και ως Mavrodaphni noir από 

τον Rovasenda (1887), ο οποίος προσδιορίζει ως περιοχή 

προέλευσής της την Κεφαλλονιά. Μνηµονεύεται από τον 

Πονηρόπουλο (1888) και έχει περιγραφεί από τους 

Σουρή (1932) και Κριµπά (1943α).  

Στους αµπελώνες των κέντρων καλλιέργειας απαντάται 

ποικιλία µε την ονοµασία Ρενιώ που θεωρείται ως 

παραλλαγή της ποικιλίας Μαυροδάφνη.  

Η χρήση των µοριακών δεικτών (Stavrakaki και Biniari 

2008) έδειξε ότι πρόκειται για διαφορετικές ποικιλίες. 

Στην ίδια εργασία µελετήθηκαν βιότυποι ποικιλίας από 

την Κεφαλλονιά γνωστοί µε το όνοµα Θυνιάτικο 

(θεωρείται συνώνυµο της Μαυροδάφνης). Αν και 

απαιτείται περαιτέρω έρευνα, τα πρώτα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι µάλλον πρόκειται περί διαφορετικών 

ποικιλιών. 

Αναφέρεται και ως «τσιγκέλλα».  

Συνιστάται για τους νοµούς Αχαΐας, Ηλείας και 

Κεφαλληνίας και επιτρέπεται στους νοµούς Αρκαδίας, 

Ζακύνθου, Λευκάδας. 
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Ρομπόλα 

 

Παλαιά λευκή ποικιλία οινοποιίας, γνωστή από τον 12ο 

αιώνα. Κατά μια εκδοχή πρόκειται για γηγενή ποικιλία 

των νησιών του Ιονίου (κυρίως Κεφαλλονιά), που 

μεταφέρθηκε στην πρώην Γιουγκοσλαβία (με το 

συνώνυμο Rebula) και την Ιταλία (στο Φρίουλι ως 

Ribolla giala), ακολουθώντας την πορεία του Μαλβαζία 

οίνου. Την άποψη αυτή ενισχύει και το γεγονός ότι η 

καλλιέργεια της ποικιλίας ήταν διαδεδομένη –σύμφωνα 

και με επίσημη απογραφή της εκκλησιαστικής 

περιουσίας το 1520– πριν από την κατάληψη των νησιών 

από τους Ενετούς το 1550, οι οποίοι θεωρούσαν τον οίνο 

της Ρομπόλας ως τον «Μαλβαζία της Βενετίας». 

Ονομάζεται Ρομπόλα άσπρη ή Ρομπόλα κέρινη 

(Κεφαλλονιά) για να διακρίνεται από τις δύο χρωματικές 

παραλλαγές, την Κοκκινορομπόλα και τη Ρομπόλα 

μαύρη ή Μαυρορομπόλα (Κριμπάς 1943α) που 

μνημονεύονται ως Rebolla από τον Rovasenda (1877), 

Rombolla από τον Guillon (1895), Rombola noir και 

Rombola noir de Corfou από τον Pulliat (1888), Ribolla 

nera από τον Molon (1906) και Ribolla gialla από τους 

Viala και Vermorel (1909).  

Αμπελογραφικά έχει περιγραφεί από τους Marescalchi 

και Dalmasso (1937), Poggi (1939) και τους Cosmo και 

Polsinelli (1960). 

Η καλλιέργειά της, που καταλαμβάνει έκταση 3.000 στρ. 

περίπου, συνιστάται για τους νομούς Αργολίδας, 

Αρκαδίας, Αχαΐας, Κεφαλληνίας και Κορινθίας. 
http://www.keosoe.gr/ 
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Αγιωργίτικο 

Το αγιωργίτικο είναι μια σαγηνευτική 

ποικιλία αμπέλου, που χαϊδεύει τις αισθήσεις, 

με κομψότητα, φρεσκάδα και ένταση 

αρωμάτων, τόσο στη μύτη όσο και στο στόμα. 

Είναι μια ερυθρή ποικιλία αμπέλου, που συχνά 

αναφέρεται ως «πολυδύναμη», επειδή μπορεί 

να οδηγήσει σε ευρύ φάσμα τύπων και στυλ 

κρασιών, από δροσιστικά ροζέ, έως 

συμπυκνωμένα γλυκά. Ωστόσο, τα πιο γνωστά 

στυλ κρασιών από αγιωργίτικο είναι δύο: τα 

νεαρά, ξηρά κόκκινα δεξαμενής και τα κόκκινα 

που έχουν ωριμάσει σε βαρέλι, τουλάχιστον 

για ένα έτος. 

 

Τα νεαρά κρασιά από αγιωργίτικο έχουν 

μετρίως βαθύ κόκκινο χρώμα, έντονα αρώματα 

φρέσκων κόκκινων φρούτων, μέτρια οξύτητα 

και μαλακές ταννίνες. Τα κρασιά που έχουν 

ωριμάσει σε βαρέλι έχουν βαθύ χρώμα, ενώ η μύτη τους αποκαλύπτει συμπυκνωμένα 

και πολυσύνθετα αρώματα κόκκινων φρούτων. Στο στόμα είναι πλούσια, με ώριμες 

ταννίνες υψηλής ποιότητας. Το αγιωργίτικο είναι μια ποικιλία που μπορεί να δώσει 

και άλλους τύπους κρασιών, όπως εξαίρετα ροζέ ή εκπληκτικά επιδόρπια κρασιά από 

λιαστά σταφύλια. Πολλοί παραβάλλουν το αγιωργίτικο με την ιταλική ποικιλία 

σαντζιοβέζε, που δίνει τα πασίγνωστα κρασιά Chianti. Το αγιωργίτικο είναι η 

ποικιλία του οίνου ΠΟΠ Νεμέα, από τη μεγαλύτερη ζώνη ονομασίας προέλευσης 

κόκκινου κρασιού στην Ελλάδα και παράλληλα, μια ποικιλία κορυφαίας ποιότητας. 

Το δίδυμο Νεμέα-αγιωργίτικο είναι άρρηκτα δεμένο, τόσο παραδοσιακά, καθώς η 

ποικιλία καλλιεργείτο μόνο στη Νεμέα και την ευρύτερη περιοχή της, όσο και στη 

σύγχρονη οινική Ελλάδα. Εν τούτοις, το κορυφαίο δυναμικό ποιότητας του 

αγιωργίτικου έπεισε πολλούς παραγωγούς να το φυτέψουν και σε άλλες περιοχές, 

όπως στον αμπελώνα της Βόρειας Ελλάδας ή αλλού στον αμπελώνα της 

Πελοποννήσου. 

 

Το αγιωργίτικο απευθύνεται σε όσους οινόφιλους αναζητούν μια μαγευτική οινική 

πρόταση για στιγμές κοινωνικών επαφών και οικειότητας. Είναι ένα κρασί που 

προσφέρει γευστική ικανοποίηση, αλλά και ευελιξία, αφού μπορεί να καταναλωθεί 

νέο, διατηρώντας τη δυναμική παλαίωσης για πολλά χρόνια. Τέλος, είναι κατάλληλο 

για να συνοδεύσει μεγάλη ποικιλία πιάτων, που ταιριάζουν με τη σύγχρονη διατροφή.  
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Αηδάνι 

Το αηδάνι είναι μια αιγαιοπελαγίτικη ποικιλία 

ενώ, κατά κάποιον τρόπο, μπορεί να θεωρηθεί 

εναλλακτική έκφραση των μεγάλων λευκών 

κρασιών της Σαντορίνης, συμμετέχοντας στο 

χαρμάνι που πρωταγωνιστεί το ασύρτικο. Είναι 

μια λευκή ποικιλία, που χρησιμοποιείται για 

την παραγωγή ξηρών κρασιών του ίδιου 

χρώματος και σπανιότερα, επιδόρπιων 

κρασιών, που παλαιώνουν για μεγάλο 

διάστημα σε βαρέλι.  

 

Το αηδάνι δίνει κρασιά με απαλό 

κιτρινοπράσινο χρώμα και διακριτική μύτη, με 

ορυκτώδεις νύξεις αρωμάτων, που θυμίζουν 

κίτρινα φρούτα και λουλούδια. Ο όγκος του 

στόματος είναι μέτριος, όπως και η αλκοόλη 

και η οξύτητά τους. Συνήθως, το αηδάνι 

αναμειγνύεται με το ασύρτικο, επειδή έχει τη 

μοναδική ικανότητα να παρέχει στρογγυλάδα και ανθώδη κυρίως, αρωματική 

πολυπλοκότητα στο χαρμάνι, χωρίς να παρεμβαίνει στο μεγαλειωδώς ορυκτώδη 

χαρακτήρα και την εξαίρετη δομή του τυπικού οίνου ΠΟΠ Σαντορίνη. Εν τούτοις, οι 

σπάνιες εμφιαλώσεις σκέτου αηδανίου, αν και εξαίρετες, είναι σπάνιες, αλλά η 

εύρεσή τους αξίζει τον κόπο. Το αηδάνι βρίσκεται κυρίως στις Κυκλάδες,ενώ δίνει 

ξηρά και γλυκά κρασιά (Vinsanto) στον οίνο ΠΟΠ Σαντορίνη, βρίσκεται επίσης στη 

Νάξο και στην Πάρο, αλλά δεν επιτρέπεται στα κρασιά του ΠΟΠ Πάρος. Δεδομένης 

της υψηλής ποιότητας της ποικιλίας, φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου, 

αμπελοκαλλιεργητές εκτός Κυκλάδων να αρχίσουν να διερευνούν τις δυνατότητες 

που έχει το αηδάνι. 

 

Το αηδάνι είναι ιδανική ποικιλία για τους λάτρεις του κρασιού, που διαθέτουν 

απαιτητικό ουρανίσκο και είναι πρόθυμοι να αναζητήσουν τις λιγότερο γνωστές 

πτυχές των ονομασιών προέλευσης. Η επιλογή μιας φιάλης κρασιού από αηδάνι 

φανερώνει εξοικείωση με... «απάτητες», σχεδόν «παρθένες» οινικές περιοχές. Τα 

ξηρά κρασιά από αυτήν την ποικιλία είναι απολαυστικά όταν καταναλώνονται νέα, 

ιδίως συνδυασμένα με οστρακοειδή και λιπαρά ψάρια. Τα πιο πλούσια πιάτα μπορούν 

να συνδυαστούν με πιο ώριμα κρασιά από αηδάνι, αφού αυτά μπορούν να εξελιχθούν 

στη φιάλη τουλάχιστον για πέντε χρόνια. Τα επιδόρπια κρασιά από αυτήν την 

ποικιλία διατηρούνται για δεκαετίες.  
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Ασπρούδες 

Αν υπήρχαν ελληνικές ποικιλίες της «Ζώνης του Λυκόφωτος», οι ασπρούδες θα ήταν 

αρχηγός τους. Στην πραγματικότητα, είναι πιθανό οι ασπρούδες να μην αποτελούν 

μία ποικιλία, αλλά ομάδα ποικιλιών. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν πως το 

όνομα χρησιμοποιείται ως γενικός όρος, για μη προσδιοριζόμενες λευκές ποικιλίες, 

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λευκών ξηρών κρασιών. 

 

Οι ασπρούδες είναι συνήθως φυτεμένες μαζί, ενώ και η συγκομιδή και η οινοποίησή 

τους γίνονται ταυτόχρονα. Δίνουν κρασί με κίτρινο χρώμα μέτριας έντασης, που έχει 

μύτη μέτριας αρωματικής έντασης, με νότες μήλου και λεμονιού, ενώ ανάλογη είναι 

και η περιεκτικότητα σε αλκοόλη και οξύτητα στο στόμα. Εντελώς περιστασιακά, οι 

ασπρούδες οινοποιούνται ξεχωριστά και κυκλοφορούν στην αγορά ως διαθέσιμα 

κρασιά. Η πιο γνωστή παρουσία των ασπρούδων είναι στον οίνο ΠΟΠ Μαντίνεια, 

της Αρκαδίας, κοντά στην Τρίπολη, στην καρδιά του αμπελώνα της Πελοποννήσου. 

Οι νομοθεσία για τις ονομασίες προέλευσης επιτρέπει την προσθήκη περίπου 15-20% 

ασπρούδων, για να προστεθεί όγκος και βάρος στο πολύ κομψό μοσχοφίλερο 

(πασίγνωστο από το δίδυμο Μοσχοφίλερο-Μαντίνεια), που αποτελεί το μεγαλύτερο 

μέρος του χαρμανιού.  

 

Πράγματι, η εξερεύνηση των αρωμάτων και της γεύσης των κρασιών από ασπρούδες 

αξίζει τον κόπο, ιδίως εάν συνοδευτεί από μια επίσκεψη στα αμπελοτόπια της 

κεντρικής Πελοποννήσου. Τα κρασιά στα οποία κυριαρχούν οι ασπρούδες είναι 

συνήθως μαλακά και ιδιαίτερα ευκολόπιοτα, ιδανικά για να καταναλωθούν 

παγωμένα, συνοδεύοντας ποικιλία ελαφρών ορεκτικών και ανάλογων μεζέδων. 

Ωστόσο, δεν ενδείκνυνται για παλαίωση και καλό είναι να καταναλώνονται μέσα στα 

δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους, όταν είναι ακόμα φρέσκα και ζωντανά. 

Βιδιανό 

 

Ελληνικές ποικιλίες αμπέλου όπως το βιδιανό 

αποτελούν «κρυμμένο θησαυρό» για κάθε 

γνώστη οινόφιλο. Πρόκειται για μια λευκή 

ποικιλία, που προέρχεται από την Κρήτη και 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή λευκών 

ξηρών οίνων, που μερικές φορές ωριμάζουν σε 

βαρέλι. Λίγοι είναι οι υφιστάμενοι αμπελώνες 

με βιδιανό, αλλά οι παραγωγοί συμφωνούν για 

τις εξαιρετικές δυνατότητες της ποικιλίας, 

πράγμα που σημαίνει πως η ιστορία της 

γράφεται από εδώ και πέρα. 

 

Το βιδιανό είναι μια ποικιλία που εντοπίζεται 

κυρίως γύρω από την περιοχή του Ρεθύμνου 

Κρήτης και καλύπτει μικρές εκτάσεις, ενώ 

υπάρχει ένας εξαιρετικά περιορισμένος 

αριθμός αμπελώνων πιο ανατολικά, κοντά στο Ηράκλειο. Δίνει κρασιά 
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κιτρινοπράσινου χρώματος, με έντονα, ξεχωριστά και πολυσύνθετα αρώματα, που 

ανάμεσα σε άλλα θυμίζουν αυτά του ώριμου ροδάκινου και του βερίκοκου, με νύξεις 

αρωματικών βοτάνων και ορυκτότητας. Στο στόμα είναι γεμάτα και έχουν υψηλή 

αλκοόλη, την οποία εξισορροπεί ικανοποιητικά η μετρίως υψηλή οξύτητα. Το στυλ 

του βιδιανού μπορεί να είναι πλούσιο, ενώ δεν είναι ποτέ καμένο ή άτονο. Οι 

περισσότεροι παραγωγοί προσπαθούν να αναδείξουν το δυναμικό του σταφυλιού 

φυτεύοντας σε πιο δροσερούς αμπελώνες μεγάλου υψόμετρου ή αναμειγνύοντάς το 

με άλλες ποικιλίες, όπως η βηλάνα. 

 

Καταναλωτές και γευσιγνώστες μπορεί να χρειαστεί να δώσουν μάχη για να 

αποκτήσουν μερικές φιάλες βιδιανό, από τις ελάχιστες που φτάνουν στην αγορά. 

Έτσι, το να δοκιμάσει κάποιος βιδιανό αποτελεί πρόκληση από μόνο του. Τα κρασιά 

αυτής της ποικιλίας ξεδιπλώνουν θαυμάσια την προσωπικότητά τους όταν 

συνοδεύουν ζυμαρικά με θαλασσινά ή ψάρια ψητά στα κάρβουνα. Παρότι ο χρόνος 

παλαίωσης του βιδιανού δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα, διάφοροι οινοκριτικοί 

πιστεύουν ότι τα κρασιά αυτής της ποικιλίας παλαιώνουν με ασφάλεια για πέντε ή 

περισσότερα χρόνια.  

  

Νεγκόσκα 

Ποικιλία του βορειοελλαδικού χώρου, η 

νεγκόσκα –ή ποπόλκα Ναούσης, όπως είναι 

επίσης γνωστή– αποτελεί άλλη μια ψηφίδα στο 

μοναδικό μωσαϊκό των γηγενών ποικιλιών. Η 

ετυμολογία της λέξης –από τη σλάβικη 

ονομασία της πόλης Νάουσα (Νεγκούς)– 

μαρτυρά και την προέλευσή της. Ωστόσο, 

σήμερα η καλλιέργειά της περιορίζεται στις 

πλαγιές του όρους Πάικου.  

 

Ο όγκος της παραγωγής της νεγκόσκας είναι 

τόσο μικρός, που σπάνια συναντάται 

οινοποιημένη μόνη της. Παρ’ όλα αυτά, αν δεν 

είναι πρωταγωνιστής στον ελληνικό αμπελώνα, 

είναι ένας άξιος υποψήφιος για Όσκαρ 2
ου

… 

ερυθρού ρόλου! Έτσι, συμπληρώνοντας το 

ξινόμαυρο, δίνει μοναδικού χαρακτήρα ερυθρά 

και ροζέ κρασιά (σε ελάχιστα ροζέ συναντάται 

και ως η μόνη υπεύθυνη ποικιλία). Συμμετέχει στα ερυθρά κρασιά ΠΟΠ Γουμένισσα, 

όπου αναλαμβάνει να συμπληρώσει, αλλά και να τιθασεύσει την άλλη ερυθρή 

ποικιλία της περιοχής, που πρωταγωνιστεί το ξινόμαυρο. Ούσα σκουρόχρωμη, 

φρουτώδης και μέτρια σε οξύτητα και ταννίνες, η νεγκόσκα ολοκληρώνει το 

χαρμάνι, προσδίδοντας στα κρασιά της Γουμένισσας μια πιο ήπια, στρογγυλή και 

σοκολατένια γεύση, σε σχέση με αυτά της Νάουσας. 

 

Μέρος του μοναδικού terroir της Γουμένισσας, η στρογγυλή νεγκόσκα βάζει τη δική 

της πινελιά σε ένα κρασί που εκφράζει με εξαιρετικό τρόπο τις αξίες του παλαιού 

οινικού κόσμου, αγγίζοντας τις ευαίσθητες χορδές κάθε οινόφιλου, που θέλει να 

αποκτήσει πραγματική γνώση για το καλό κρασί.  
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Ξινόμαυρο 

Το όνομα του –ξινόμαυρο– προέρχεται από το 

ξινό και το μαύρο, αν και στην πράξη, οι 

φλούδες των ρωγών του δεν είναι ιδιαίτερα 

πλούσιες σε χρωστικές. Το ξινόμαυρο όμως 

εκπλήσσει με τις επιδόσεις και τον 

πολυδύναμο χαρακτήρα του, προσφέροντας 

«vin de garde» ερυθρά, δυναμικά ροζέ, 

αρωματικά αφρώδη, ακόμα και 

ιδιοσυγκρασιακά γλυκά κρασιά.  

 

Φυτεμένο σε κάθε γωνιά της κεντρικής και της 

Βόρειας Ελλάδας, το ξινόμαυρο είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνο ή συμμετέχει στα 

ερυθρά κρασιά ΠΟΠ Νάουσα, ΠΟΠ Αμύνταιο, 

ΠΟΠ Γουμένισσα και ΠΟΠ Ραψάνη, καθώς 

και στα ξηρά ήσυχα και αφρώδη κρασιά του 

Αμυνταίου (ΠΟΠ Αμύνταιο). «Δύστροπο» και 

απαιτητικό, το ξινόμαυρο χρειάζεται 

κατάλληλο terroir, αυξημένες καλλιεργητικές φροντίδες, χαμηλές στρεμματικές 

αποδόσεις και κατάλληλες καιρικές συνθήκες, για να ξεδιπλώσει το μεγαλείο του. 

Τότε όμως, θυμίζει τη σπουδαία ποικιλία του Πιεμόντε, νεμπιόλο. Οι ομοιότητες 

όμως με αυτή δεν σταματούν εδώ. Το ρουμπινί χρώμα, το μαγικό μπουκέτο, που 

περιλαμβάνει από βιολέτες μέχρι πολτό ελιάς και από ντομάτα μέχρι καπνό και 

φραγκοστάφυλα, το υψηλόβαθμο, γεμάτο οξύτητα στόμα και οι άγριες ταννίνες, 

δίκαια του έχουν δώσει τον τίτλο «ελληνικό νεμπιόλο». 

 

Στην περίπτωση των ερυθρών κρασιών, μια μακρόχρονη παλαίωση καταφέρνει να 

τιθασεύσει το χαρακτήρα του και να χαρίσει τα βελούδινα διακεκριμένα κρασιά για 

τα οποία το ξινόμαυρο είναι παγκοσμίως γνωστό και άρρηκτα συνυφασμένο με 

συγκεκριμένες προελεύσεις, όπως ξινόμαυρο-Νάουσα, ξινόμαυρο-Αμύνταιο κ.ά. 

Άλλες φορές πάλι, οι παραγωγοί επιλέγουν την πρόσμειξή του με ηπιότερες ποικιλίες, 

όπως κάποιες ξένες ή και τις ελληνικές σταυρωτό και κρασάτο (ΠΟΠ Ραψάνη) και 

νεγκόσκα (ΠΟΠ Γουμένισσα), ώστε να κάνουν τα κρασιά του πιο προσιτά στη 

νεότητά τους. Το χαρισματικό ξινόμαυρο κατέχει δίκαια μια υψηλότατη θέση στην 

ιεραρχία των ελληνικών ποικιλιών. Με τη μοναδικότητα και τις επιδόσεις του 

υπόσχεται να προσφέρει δυνατές εμπειρίες σε κάθε πραγματικό γνώστη του κρασιού, 

πείθοντάς τον από την πρώτη γουλιά ότι βρίσκεται μπροστά σε κάτι σπουδαίο και 

ξεχωριστό. 
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Μαλαγουζιά 

 

Η μαλαγουζιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

η ποικιλία-πεμπτουσία της αναγέννησης που 

έχουν σημειώσει τα σύγχρονα ελληνικά 

κρασιά, όπως διαπιστώνεται τα τελευταία 

είκοσι χρόνια. Είναι η σχηματοποίηση του 

τρόπου με τον οποίο οι έλληνες οινοπαραγωγοί 

ανακαλύπτουν ξανά το δυναμικό τους. Στη 

δεκαετία του 1970, η μαλαγουζιά θεωρείτο 

εξαφανισμένη και την ήξεραν ελάχιστοι. 

Σήμερα, μετά από επίπονη εργασία 

πανεπιστημιακών καθηγητών, κορυφαίων 

καλλιεργητών και οινολόγων, η μαλαγουζιά 

θεωρείται ευρέως ως σταφύλι παγκόσμιας 

εμβέλειας, που δίνει έξοχα ξηρά λευκά κρασιά, 

καθώς επίσης και μερικά εκπληκτικά γλυκά. 

 

Η μαλαγουζιά δίνει κρασιά με μέτρια απαλό κιτρινοπράσινο χρώμα και πολύ έντονη, 

εξαιρετικά εκφραστική μύτη, με νύξεις ροδάκινου, πράσινης πιπεριάς, βασιλικού και 

λουλουδιών. Στο στόμα, το κρασί είναι στρογγυλό, γεμάτο, αλλά πάντα φρέσκο, με 

μετρίως υψηλά επίπεδα αλκοόλης. Τα γλυκά κρασιά παράγονται από σταφύλια 

όψιμου τρύγου, γεγονός που τα καθιστά ακόμα πιο πυκνά και αρωματικά. Γενικά, η 

ωρίμαση σε βαρέλι κολακεύει τη μαλαγουζιά, αν και τα κρασιά δεξαμενής είναι 

εξίσου εντυπωσιακά. Προέλευση της εν λόγω ποικιλίας θεωρείται η δυτική πλευρά 

της κεντρικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία), όπου ήταν γνωστή κυρίως για την 

παραγωγή γλυκών κρασιών. Σύγχρονες καλλιέργειες εμφανίστηκαν ξανά στον 

αμπελώνα στη Χαλκιδική, ενώ υπάρχουν πολυάριθμοι παραγωγοί που καλλιεργούν 

πια μαλαγουζιά, που απαντάται έτσι, σε πολλές αμπελουργικές περιοχές της 

Ελλάδας. 

 

Η μαλαγουζιά είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη ποικιλία αμπέλου, με μεγάλη 

αναγνώριση. Τα κρασιά από αυτήν είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα αρωματικών 

λευκών κρασιών, γεμάτα ζωντάνια και πολυπλοκότητα. Τα ξηρά συνοδεύουν ιδανικά 

λαχανικά και γενικότερα σαλάτες, ακόμα και αγκινάρες, που είναι γνωστές για τη 

δυσκολία τους στο συνδυασμό με κρασί. Τα γλυκά είναι θαυμαστοί συνοδοί 

επιδόρπιων με φρούτα. Παραδόξως, η ξηρή μαλαγουζιά μπορεί να εξελιχθεί στη 

φιάλη για τέσσερα ή περισσότερα χρόνια, ενώ τα γλυκά κρασιά χρειάζονται τέσσερα 

έως επτά χρόνια για να ξεδιπλώσουν το δυναμικό τους, αν και διατηρούνται καλά και 

μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. 
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Λιάτικο 

Το λιάτικο είναι κορυφαία ποικιλία-

πρεσβευτής ενός πολύ ξεχωριστού και συχνά 

παρεξηγημένου στυλ, ενώ παράλληλα, έχει 

θεσπέσια γεύση. Είναι μια ερυθρή ποικιλία 

αμπέλου που μπορεί να δώσει ερυθρά ξηρά 

κρασιά εξαιρετικής φινέτσας, αλλά φτάνει στο 

απόγειό της στα γλυκά κρασιά. Ωστόσο, ενώ οι 

περισσότερες ερυθρές ποικιλίες αμπέλου 

συνδυάζονται με την προσθήκη αλκοόλης κατά 

τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης, για τη 

δημιουργία ενισχυμένων γλυκών κρασιών, τα 

γλυκά κρασιά από λιάτικο φτιάχνονται από 

λιαστά σταφύλια (λιαστά κρασιά). 

 

Τα κρασιά από λιάτικο έχουν σχετικά χαμηλή 

ένταση χρώματος, κλίνοντας στο κόκκινο-

γκρενά. Η μύτη τους είναι έντονη, με πλούσια, 

ώριμα κόκκινα φρούτα και γλυκά μπαχαρικά. 

Το στόμα είναι γεμάτο, με υψηλά επίπεδα αλκοόλης και χαμηλές, πολύ μαλακές 

ταννίνες. Επειδή τα σταφύλια συμπυκνώνονται στον ήλιο, τα γλυκά κρασιά από 

λιάτικο είναι ακόμα πιο έντονα στη μύτη, εμφανίζοντας χαρακτήρες πιο γλυκών και 

πιο ώριμων φρούτων. Αντίστοιχα και τα γευστικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη συγκέντρωση, με πιο έντονη την οξύτητα. Η μακρά παλαίωση σε βαρέλι 

είναι σημαντική και συνήθως λαμβάνει χώρα σε μεγάλα, παλιά βαρέλια. Το λιάτικο 

απαντάται σε όλη την Κρήτη, αλλά τα καλύτερα κρασιά προέρχονται από το 

Ηράκλειο (οίνος ΠΟΠ Δαφνές) και το Λασίθι (οίνος ΠΟΠ Σητεία), όπου μπορεί να 

προστεθεί και 20% μανδηλαριάς.  

 

Το λιάτικο είναι η επιτομή του ζεστού καιρού, που παρατηρείται σε ορισμένες 

περιοχές της Κρήτης (τα ξηρά κρασιά της ποικιλίας είναι στρογγυλά, γεμάτα και 

μαλακά, ενώ τα γλυκά είναι πιο πλούσια και πυκνά). Τα επιδόρπια κρασιά από 

λιάτικο (για παράδειγμα, αυτά με τη γεωγραφική ένδειξη «Σητεία») είναι ιδανικά για 

όσους θέλουν να απολαύσουν γλυκά κόκκινα κρασιά με χαμηλότερη αλκοόλη από 

αυτή των περισσότερων ενισχυμένων οίνων και εξελίσσονται όμορφα με την πάροδο 

του χρόνου. Ως λιαστά μπορούν να βελτιώνονται για δεκαετίες, ενώ τα ξηρά κρασιά 

χρειάζονται τουλάχιστον πέντε χρόνια για να γίνουν πιο απολαυστικά, ενώ 

παλαιώνουν άνετα για δέκα ή και περισσότερα. 

 

 

 

 

 

http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/PICTURES/poikilies_oinopoiias/65.jpg


http://www.newwinesofgreece.com 

 

Λημνιώνα 

Η λημνιώνα, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται 

με το λημνιό, είναι το ανερχόμενο αστέρι των 

ελληνικών ερυθρών ποικιλιών και δεν 

αποκλείεται να αποτελέσει την κινητήρια 

δύναμη για κορυφαίες ετικέτες σύγχρονων 

κρασιών της Ελλάδας, μέσα στα επόμενα 

χρόνια. Το δυναμικό ποιότητας αυτής της 

ερυθρής ποικιλίας, που χρησιμοποιείται για 

την παραγωγή ερυθρών ξηρών κρασιών, 

εντοπίστηκε μόνο όταν τα κλήματα που είχαν 

απομείνει από αυτήν ήταν ελάχιστα. Αρκετά 

χρόνια έρευνας και μικροοινοποιήσεων, στις 

οποίες συνεργάστηκαν πολλοί επιστήμονες, 

καλλιεργητές και παραγωγοί, άρχισαν να 

αποφέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.  

 

Το κρασί από λημνιώνα έχει εξαιρετικά βαθύ, 

ζωηρό και σκούρο κόκκινο χρώμα. Στη μύτη 

είναι πλούσιο, πολύ εκφραστικό, με έντονη γεύση μαύρων φρούτων και μπαχαρικών 

και ορυκτώδη χαρακτήρα, ενώ έχει καλή σχέση με νέο βαρέλι. Το στόμα είναι ευρύ 

και δομημένο πάνω σε στιβαρές, αλλά ποτέ επιθετικές ταννίνες. Η αλκοόλη μπορεί 

να είναι σχετικά υψηλή, παρότι σπανίως ξεπερνά το 13,5%, αλλά εξισορροπείται 

πάντα από την έντονη οξύτητα της ποικιλίας. Λέγεται πως η λημνιώνα προέρχεται 

από τη Θεσσαλία και ειδικότερα από τις περιοχές της Καρδίτσας και του Τυρνάβου. 

Σήμερα, λόγω του υποσχόμενου προφίλ της, καλλιεργείται σε διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας, συχνά όμως πειραματικά. 

 

Η λημνιώνα είναι μια από τις σπάνιες αυτές ερυθρές ποικιλίες, που οδηγούν σε 

κρασιά με εκχύλισμα, συμπύκνωση, οξύτητα, αρώματα και γεύση, τα οποία δεν 

τείνουν να γίνουν παχιά και υπερβολικά σωματώδη. Απευθύνονται σε όσους 

αναζητούν κομψά και ασυνήθιστα κόκκινα κρασιά. Τα κρασιά αυτά, ιδίως όταν είναι 

νέα, συνοδεύουν άριστα πιάτα με μοσχάρι και άλλα κόκκινα κρέατα με πλούσια 

γεύση. Τα περισσότερα διαθέσιμα δείγματα μπορούν να καταναλωθούν άμεσα, αλλά 

ωφελούνται αν παλαιώσουν τουλάχιστον για λίγα χρόνια στη φιάλη, ενώ φτάνουν στο 

ζενίθ τους μέσα σε δέκα ή και περισσότερα χρόνια. 
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Λημνιό 

Το λημνιό είναι μια ποικιλία αμπέλου που 

επιδεικνύει αναμφίβολα, το βάθος της 

πρότασης των σύγχρονων ελληνικών κρασιών 

στο σημερινό οινικό κόσμο. Είναι ένα σταφύλι 

που αναφέρεται για πρώτη φορά από 

πολυάριθμους αρχαίους έλληνες συγγραφείς, 

όπως είναι ο Όμηρος, ο Ησίοδος και ο 

Πολυδεύκης, κάτι που εντείνει τη 

μοναδικότητά του. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως 

αυτή η ερυθρή ποικιλία, που χρησιμοποιείται 

για την παραγωγή ερυθρών ξηρών κρασιών, 

διατηρεί τη σημασία της και στις μέρες μας, 

ακόμα και σε περιοχές όπου βρέθηκε στο 

μακρινό παρελθόν, όπως είναι η ιστορική 

περιοχή της Μαρώνειας. 

 

Τα κρασιά από λημνιό έχουν χρώμα μέτριου 

βάθους, κομψά αρώματα μύτης και στόματος, 

στα οποία κυριαρχούν χαρακτήρες φρέσκων αρωματικών βοτάνων και κόκκινων 

φρούτων του δάσους. Στο στόμα έχουν μέτρια οξύτητα, μέτριες και μεταξένιες 

ταννίνες, εύρος και σχετικά υψηλή αλκοόλη. Το παράδοξο είναι πως το λημνιό 

υπάρχει μεν, αλλά δεν είναι πολύ διαδεδομένο στη Λήμνο, που θεωρείται η γενέτειρά 

του και του έχει δώσει το όνομά της (το ντόπιο όνομα της ποικιλίας στο νησί είναι 

καλαμπάκι). Η πλειονότητα των φυτεύσεών του βρίσκεται στον αμπελώνα της 

Βόρειας Ελλάδας. Πολύ καλά δείγματα προέρχονται ιδιαίτερα από τον αμπελώνα στη 

Χαλκιδική (ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα) και τη Μαρώνεια Θράκης. Τα μονοποικιλιακά 

κρασιά από λημνιό έχουν συνήθως πολύ ελαφρύ στυλ, ενώ κατά κύριο λόγο δεν 

ωριμάζουν σε βαρέλι. Εν τούτοις, η ποικιλία χρησιμοποιείται συχνά σε χαρμάνια με 

διεθνείς ερυθρές ποικιλίες, που ωριμάζουν συνήθως σε βαρέλι, προκειμένου να 

προσθέσει χαρακτήρα και λεπτότητα. 

 

Το λημνιό είναι ιδανικό για τους οινόφιλους που θέλουν να ξεφύγουν από τα βαριά 

κρασιά από διεθνείς ποικιλίες και επιθυμούν ερυθρά κρασιά με ενδιαφέρουσα και 

καθαρή γεύση, που δομούνται πάνω σε διακριτικές ταννίνες. Ερυθρά κρασιά που 

μπορούν να συνοδεύσουν ακόμα και κάποια ψάρια, παρότι βέβαια, τα κρασιά από 

λημνιό ταιριάζουν με μαλακά κίτρινα τυριά, καθώς και με πιάτα που συνδυάζουν το 

κρέας με τα ζυμαρικά. Τα μονοποικιλιακά κρασιά από λημνιό, αλλά και τα χαρμάνια 

με αυτήν την ποικιλία, μπορούν να καταναλωθούν αμέσως μόλις κυκλοφορήσουν. 

Ωστόσο, τα πρώτα μπορούν να παλαιώσουν για τέσσερα έως επτά χρόνια, ενώ τα 

δεύτερα, συνήθως, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
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Λαγόρθι 

Το λαγόρθι είναι μια ποικιλία αμπέλου που 

αψηφά με τόλμη πολλές από τις 

προκαταλήψεις που έχουν κάποιοι για τα 

ελληνικά κρασιά. Για ορισμένους καταναλωτές 

κρασιού, τα ελληνικά λευκά κρασιά ενδέχεται 

να είναι επίπεδα, πλαδαρά και χωρίς 

φρεσκάδα. Το λαγόρθι τείνει περισσότερο 

προς το άλλο άκρο: δίνει λευκά ξηρά κρασιά 

με κρυστάλλινο χαρακτήρα, εκπληκτική 

κομψότητα και μια φρεσκάδα που θυμίζει 

κρασιά της βόρειας Ευρώπης. 

 

Το λαγόρθι βρίσκεται κυρίως στην Αχαΐα, στη 

βόρεια πλευρά της Πελοποννήσου. Δίνει 

κρασιά με εξαιρετικά απαλό, ασημοκίτρινο 

χρώμα και μύτη μέτριας έντασης, με 

εξαιρετική κομψότητα, που εστιάζει στον 

ορυκτώδη χαρακτήρα και στα άνθη. Το στόμα 

είναι λεπτό και διαθέτει καθαρότητα, υψηλή οξύτητα και χαμηλό βαθμό αλκοόλης, 

αφού το λαγόρθι είναι μια ποικιλία που μπορεί να ωριμάσει αρωματικά και γευστικά 

με μόλις 12% ή και χαμηλότερο εν δυνάμει αλκοόλ. Αυτή η διαφάνεια του 

χαρακτήρα γίνεται σεβαστή από τους καλύτερους παραγωγούς και γι’ αυτό το 

λαγόρθι σχεδόν ποτέ δεν περνάει από βαρέλι, ενώ οι περισσότερες κορυφαίες 

εμφιαλώσεις είναι μονοποικιλιακές. Εν τούτοις, πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα 

επιτυγχάνονται σε χαρμάνια με άλλα σταφύλια, όπως ο ροδίτης, που μπορούν να 

προσθέσουν πλούτο στο στόμα. 

 

Τα κρασιά από λαγόρθι μπορούν να ανταγωνιστούν πολλά λευκά ξηρά κρασιά που 

παράγονται σε βόρεια γεωγραφικά πλάτη. Θα αρέσουν σε όσους εκτιμούν τα κρασιά 

με φρεσκάδα και ορυκτώδη χαρακτήρα, ελαφρύ σώμα και χαμηλή αλκοόλη. 

Συνδυάζονται θαυμάσια με οστρακοειδή και ζυμαρικά με ελαφρές και ξινές σάλτσες 

και καταναλώνονται, συνήθως, μέσα σε τρία χρόνια από την εσοδεία παραγωγής 

τους. Ανάλογα όμως με το στυλ, μπορεί να αξίζει ο κόπος να παλαιώσουν για οκτώ ή 

και περισσότερα χρόνια. 
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Κυδωνίτσα 

Η κυδωνίτσα είναι η πιο γνωστή από μια 

ομάδα «εξαφανισμένων» και ασυνήθιστων 

ποικιλιών αμπέλου, που αναδύθηκε την πρώτη 

δεκαετία του 21
ου

 αιώνα, από την περιοχή της 

Λακωνίας, στα νοτιοανατολικά της 

Πελοποννήσου. Είναι μια λευκή ποικιλία 

αμπέλου, που δίνει κυρίως λευκά ξηρά κρασιά, 

ενώ αποτελεί ποικιλία του χαρμανιού του 

γλυκού λευκού κρασιού ΠΟΠ Μονεμβασία-

Malvasia. Ωστόσο, το δυναμικό αυτής της 

περιοχής είναι τόσο μεγάλο, που η πραγματικά 

ελκυστική κυδωνίτσα δίνει μόνο μια ιδέα γι’ 

αυτό. 

 

Οι αμπελουργοί της Λακωνίας γνωρίζουν τις 

δυνατότητες της κυδωνίτσας, εδώ και πολλές 

δεκαετίες. Η περιοχή της Λακωνίας έχει 

πολλές εκτάσεις καλλιεργούμενες με διάφορες 

ποικιλίες και γι’ αυτό, η αποκλειστική λήψη κυδωνίτσας ήταν δύσκολη. Η 

κατάσταση αυτή επικρατούσε μέχρι τις αρχές της τελευταίας χιλιετίας, που κάποιοι 

ανήσυχοι παραγωγοί αποφάσισαν να δημιουργήσουν νέες καλλιεργούμενες εκτάσεις 

με κυδωνίτσα. Η κυδωνίτσα δίνει κρασιά με κιτρινοπράσινο χρώμα μέτριας έντασης 

και έντονα αρώματα, στα οποία κυριαρχούν νότες ώριμου κυδωνιού (εξ ου και το 

όνομα της ποικιλίας «κυδωνίτσα»). Στο στόμα είναι στρογγυλά, μαλακά και έχουν 

άρτια δομή. Προς το παρόν, οι μονοποικιλιακές εμφιαλώσεις είναι λίγες και όλες 

προέρχονται από τη Λακωνία. Παρ’ όλα αυτά, δεν θα προξενούσε έκπληξη αν 

οινοποιοί άλλων περιοχών αποφάσιζαν να επενδύσουν στις προοπτικές της 

κυδωνίτσας. 

 

Η κυδωνίτσα συνδυάζει μια πολύ ξεχωριστή καταγωγή, ούσα εκπρόσωπος μιας 

σπάνιας γενιάς, ενώ παράλληλα τα αρώματα και το ύφος της μπορούν να γοητεύσουν 

από την πρώτη στιγμή τους λάτρεις των αρωματικών και στρογγυλών λευκών 

κρασιών. Δίνει δε πολύ ευέλικτα κρασιά, κατάλληλους συνοδούς πουλερικών, 

σαλατών και λευκών αλμυρών τυριών. Κρασιά που καλό είναι να καταναλώνονται 

μέσα σε τρία χρόνια από την εσοδεία τους. Ωστόσο, οι πιο «ριψοκίνδυνοι» 

γευσιγνώστες μπορούν να κρατήσουν μερικές φιάλες μέχρι να γίνουν πέντε ετών... 
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Κοτσιφάλι 

 

Το κοτσιφάλι είναι η ερυθρή ποικιλία-

ορόσημο του ονομαστού αμπελώνα στην 

Κρήτη, η οποία καθορίζει το στυλ πολλών 

ερυθρών ξηρών οίνων αυτής της εξαιρετικά 

σημαντικής οινοπαραγωγικής περιοχής του 

Αιγαίου πελάγους. Επειδή μάλιστα το κόκκινο 

σταφύλι έχει μάλλον μεγαλύτερη διάδοση σε 

αυτό το νησί, το κοτσιφάλι μπορεί να 

θεωρηθεί η πραγματική οινική ψυχή της 

Κρήτης. 

 

Το κοτσιφάλι δίνει ένα «τυπικό μεσογειακό» 

ερυθρό κρασί, με απαλό χρώμα, ένταση 

αρωμάτων, σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε 

αλκοόλη, ήπιες ταννίνες και οξύτητα. Για τους 

λόγους αυτούς, το κοτσιφάλι αναμειγνύεται με 

πολλές ερυθρές ποικιλίες αμπέλου, είτε διεθνείς, είτε γηγενείς, με κυριότερη τη 

μανδηλαριά. Ωστόσο, δεν είναι απλώς ένας «ενισχυτικός παράγοντας» της 

ποικιλιακής σύνθεσης κρητικών κρασιών• προσθέτει στρογγυλάδα και ταννική χάρη, 

ενώ η έκφραση των αρωμάτων του είναι γεμάτη από γλυκά λουλούδια, αποξηραμένα 

μαύρα φρούτα και συνθέσεις μπαχαρικών. Το κοτσιφάλι καλλιεργείται σε ολόκληρη 

την Κρήτη, αλλά τα καλύτερα κρασιά προέρχονται από την περιοχή του Ηρακλείου. 

Ειδικότερα, είναι οι οίνοι ΠΟΠ Πεζά και ΠΟΠ Αρχάνες, που αποτελούν χαρμάνια με 

μανδηλαριά. 

 

Το κοτσιφάλι δίνει γεμάτα και πλούσια κρασιά, τα οποία απευθύνονται σε 

οινόφιλους, που προτιμούν τη μαλακιά γεύση. Τα κρασιά που περιέχουν στην 

ποικιλιακή τους σύνθεση κοτσιφάλι ταιριάζουν εύκολα με φαγητά και συνοδεύουν 

άριστα πλούσια πιάτα με κρέας, μαγειρευτά κατσαρόλας (λαδερά), λουκάνικα και 

γευστικά ψητά. Τα περισσότερα κρασιά είναι έτοιμα να καταναλωθούν αμέσως μόλις 

κυκλοφορήσουν, αλλά αυτά με περισσότερο εκχύλισμα, που ωριμάζουν συνήθως για 

αρκετούς μήνες σε βαρέλι, μπορούν να εξελιχθούν για 5-8 έτη, παρουσιάζοντας δομή 

που στηρίζεται στην ωριμότητα και τη γευστική πολυπλοκότητα.  
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Θραψαθήρι 

Το θραψαθήρι είναι μια σημαντική ποικιλία 

της Κρήτης, η οποία αναδεικνύεται σε μια από 

τις πλέον υποσχόμενες και συναρπαστικές 

λευκές ποικιλίες του νησιού. Για δεκαετίες, 

επικρατούσε παρανόηση για το θραψαθήρι, 

καθώς το θεωρούσαν εσφαλμένα συγγενές με 

το αθήρι ή επισκιαζόταν από την πιο δημοφιλή 

βηλάνα. Εν τούτοις, χάρη στα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματά του προσελκύει πλέον την 

προσοχή πολλών οινοκριτικών, δίνοντας 

πρώτης τάξεως ξηρά και, σε κάποιες 

περιπτώσεις, γλυκά, λευκά κρασιά. 

 

Το θραψαθήρι είναι κατάλληλο ακόμα και για 

τα πιο ζεστά σημεία της Κρήτης, καθώς 

επιδεικνύει μεγάλη αντοχή στην ξηρασία. 

Ωστόσο, προσφέρεται για υψηλές 

στρεμματικές αποδόσεις, γι’ αυτό οι 

αμπελουργοί πρέπει να είναι συνετοί, αν θέλουν να παράγουν συμπυκνωμένο καρπό. 

Τα κρασιά από θραψαθήρι έχουν απαλό κιτρινοπράσινο χρώμα και μύτη μέτριας 

έντασης, όπου κυριαρχούν πρωτογενή φρουτώδη αρώματα, που θυμίζουν κυρίως 

πεπόνι και ροδάκινο. Στο στόμα είναι σχετικά ογκώδη, με ευδιάκριτη αλκοόλη και 

ήπια οξύτητα. Το θραψαθήρι καλλιεργείται σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, στα 

δυτικά, έως το Λασίθι, στα ανατολικά. Τα πιο ονομαστά κρασιά προέρχονται από την 

περιοχή του Λασιθίου, όπου παράγεται ο οίνος ΠΟΠ Σητεία. Τα λευκά κρασιά ΠΟΠ 

Σητεία είναι χαρμάνια βηλάνας με θραψαθήρι, αλλά αρκετοί παραγωγοί του νησιού 

φτιάχνουν και μονοποικιλιακά κρασιά από θραψαθήρι. 

 

Το θραψαθήρι είναι μια ποικιλία που δίνει πλούσια και στρογγυλά, αλλά όχι πολύ 

έντονα και βαριά κρασιά. Καθώς δεν είναι έντονα αρωματικά, τα κρασιά από 

θραψαθήρι αποτελούν άριστους συνοδούς πλούσιων πιάτων, με ένταση και 

πολυπλοκότητα, που τα καθιστά εκτός κανόνων συνδυασμού φαγητού-κρασιού. Είναι 

δε ιδανικά λευκά κρασιά για σχετικά κρύες ημέρες. Τα περισσότερα κρασιά από 

θραψαθήρι είναι καλό να καταναλωθούν μέσα σε τέσσερα χρόνια από την εσοδεία 

τους, αλλά ορισμένοι κορυφαίοι οινοποιοί παράγουν κρασιά με τέτοια ιδιοσυγκρασία, 

που έχουν δυνατότητα εξέλιξης ακόμα και για μια δεκαετία. 
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Δαφνί  

Το δαφνί είναι μια σχεδόν εξαφανισμένη λευκή ποικιλία αμπέλου της Κρήτης, που 

γνωρίζει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό οφείλεται στην παραγωγή λευκών 

ξηρών οίνων με έντονα αρώματα και στρογγυλό στόμα, που διατηρούν μέτρια 

επίπεδα αλκοόλης. Ορισμένοι φιλόδοξοι παραγωγοί χρησιμοποιούν τους πιο παλιούς 

αμπελώνες τους για να φτιάξουν έστω και λίγα κρασιά από δαφνί, περασμένα από 

βαρέλι. 

 

Το δαφνί σχετίζεται με τη δοξαστική δάφνη. Προφανείς είναι οι λόγοι που η εν λόγω 

ποικιλία πήρε αυτό το όνομα, αφού τα αρώματα της μύτης και του γεμάτου στόματος 

των κρασιών της παραπέμπουν σε αυτά της δάφνης και άλλων δροσιστικών και 

πιπεράτων βοτάνων και συνδυάζονται με άλλα, που θυμίζουν ώριμα κίτρινα και 

λευκά φρούτα. Στο στόμα έχουν πολύ ξεχωριστή δομή: παρότι χαρακτηρίζονται από 

αρκετό εκχύλισμα, δύναμη και ήπια οξύτητα, η αλκοόλη τους είναι παραδόξως 

μέτρια, ιδίως για τα κλιματικά δεδομένα της Κρήτης, ξεπερνώντας σπανίως το 12,5%. 

Το δαφνί προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου και μολονότι οι 

αμπελώνες με αυτήν την ποικιλία παραμένουν περιορισμένοι και σε συγκεκριμένες 

περιοχές, οι παραγωγοί φυτεύουν όλο και περισσότερο δαφνί. Αυτό οφείλεται στο 

πολύ υψηλό γόητρο που συνοδεύει την ποικιλία, που είναι και ο λόγος που οι 

οινοπαραγωγοί την αναμειγνύουν σπανίως με άλλες. Έτσι, το δαφνί έχει σημαντική 

υπεραξία και αναλογικά με την έκταση που είναι φυτεμένο και τον αριθμό φιαλών 

που παράγονται από αυτό, προβάλλεται πολύ περισσότερο.  

 

Το δαφνί χαρακτηρίζει τη μελλοντική και αναμενόμενη εξέλιξη των λευκών 

κρητικών κρασιών. Είναι μια ποικιλία που ευχαριστεί όσους απολαμβάνουν τα 

πλούσια κρασιά, αλλά αποστρέφονται τα υψηλά επίπεδα αλκοόλης. Αποτελούν έτσι 

ιδανικό συνοδό έντονων, αλλά ελαφρών καλοκαιρινών γευμάτων, π.χ. με ζυμαρικά 

και σαλάτες. Τα περισσότερα κρασιά που παράγονται από την ποικιλία δαφνί, καλό 

είναι να καταναλώνονται μέσα σε τρία χρόνια από την εσοδεία τους. Ωστόσο, οι πιο 

τολμηροί λάτρεις του κρασιού, που αγαπούν την πολυπλοκότητα, μπορούν να 

κρατήσουν ορισμένες φιάλες τουλάχιστον για τρία χρόνια επιπλέον.  

Βλάχικο 

Το βλάχικο είναι ποικιλία που προέρχεται από τα πλέον κρύα μέρη της Βόρειας 

Ελλάδας και αναδίδει με έντονο τρόπο τα χαρακτηριστικά του ψυχρού κλίματός της 

στο ποτήρι. Πρόκειται για μια ερυθρή ποικιλία αμπέλου, που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή ερυθρών ξηρών οίνων, οι οποίοι ωριμάζουν συνήθως σε βαρέλι. Παρότι 

παραδοσιακά αναμειγνυόταν με άλλες ποικιλίες, οι παραγωγοί και οι λάτρεις του 

κρασιού αρχίζουν να εκτιμούν τις ιδιότητες των κρασιών αποκλειστικά από βλάχικο. 

 

Το βλάχικο δίνει κρασιά με φωτεινό αν και ποτέ βαθύ, ρουμπινί χρώμα, με έντονα 

και ξεκάθαρα αρώματα μύτης και στόματος, που παραπέμπουν σε δροσερά κόκκινα 

φρούτα του δάσους, γλυκά μπαχαρικά, αλλά και πράσινα φύλλα. Στο στόμα, το 

αλκοόλ είναι μέτρια χαμηλό, σπανίως πάνω από 12,5%, οι ταννίνες είναι διακριτικές 

και λεπτόκοκκες, ενώ η οξύτητα υψηλή. Το βλάχικο καλλιεργείται στην Ήπειρο, 

πολύ κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο και 

χαμηλές θερμοκρασίες, περιορισμένες ώρες ηλιοφάνειας και τακτικές βροχοπτώσεις, 
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στοιχεία που εντείνουν τα χαρακτηριστικά του. Για τους λόγους αυτούς, το βλάχικο 

αναμειγνύεται συχνά με μια άλλη ποικιλία της περιοχής, το μπεκάρι, με βαθύτερο 

χρώμα και υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλη και ταννίνες. Ωστόσο, ορισμένοι 

παραγωγοί υιοθετούν αμπελουργικές μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας, 

δημιουργώντας εκπληκτικά κρασιά από βλάχικο. 

 

Το βλάχικο είναι μια ποικιλία για όλους όσοι αρέσκονται στο κρασί, αλλά έχουν 

κουραστεί με τα λιπαρά, βαριά, χωρίς προσωπικότητα και υπερβολικά πλούσια 

κόκκινα κρασιά. Τα κρασιά από βλάχικο είναι δροσιστικά, γοητευτικά και γευστικά, 

γεγονός που τα καθιστά εξαίρετη επιλογή για ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ, όπου 

μπορούν να καταναλωθούν δροσερά. Συνοδεύουν αποτελεσματικά κρύα πιάτα και 

αλλαντικά. Παρά την ελαφρά δομή τους, τα κρασιά από βλάχικο μπορούν να 

εξελιχθούν και να βελτιωθούν με την πάροδο του χρόνου, μένοντας στο κελάρι για 

τέσσερα έως επτά χρόνια. 

Βηλάνα 

Στην Κρήτη μπορεί να κυριαρχούν τα κόκκινα 

σταφύλια, αλλά η βηλάνα είναι η αδιαφιλονίκητη 

βασίλισσα των λευκών ποικιλιών αμπέλου του 

νησιού. Λόγω της μακράς οινικής ιστορίας του 

ένδοξου αυτού νησιού, η βηλάνα αποτελεί γέφυρα 

με τα αρχετυπικά λευκά κρασιά της αρχαίας 

Κρήτης. Η ποικιλία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως 

για την παραγωγή φρέσκων ξηρών λευκών 

κρασιών, αλλά κάποιοι φιλόδοξοι παραγωγοί 

κυκλοφορούν μικρές ποσότητες κρασιών υψηλής 

κατηγορίας, που έχουν ωριμάσει σε βαρέλι.  

 

Χαρακτηριστικά των κρασιών από βηλάνα είναι το 

μέτρια βαθύ κίτρινο χρώμα, η μέτρια ένταση 

αρωμάτων στη μύτη και στο στόμα (νότες 

λεμονιού, πορτοκαλιού, αχλαδιού, λουλουδιών, 

όπως γιασεμί και βοτάνων). Φρέσκα και 

καλοσχηματισμένα στο στόμα, δεν είναι πολύ ογκώδη και έχουν μέτρια οξύτητα και 

αλκοόλη. Η βηλάνα συναντάται κυρίως στις περιοχές του Ηρακλείου και του 

Λασιθίου Κρήτης. Χαρακτηριστικά δείγματα από το Ηράκλείο έχουν τη γεωγραφική 

ένδειξη ΠΟΠ Πεζά (αποκλειστικά από βηλάνα), ενώ από το Λασίθι την ένδειξη ΠΟΠ 

Σητεία (όπου η βηλάνα αναμειγνύεται με το θραψαθήρι). Η αφθονία της βηλάνας 

επιτρέπει στους περισσότερους καλλιεργητές να πειραματιστούν, οπότε η ποικιλία 

συνδυάζεται με άλλες γηγενείς της Ελλάδας (π.χ. οι μαλβαζία και μοσχοφίλερο) ή και 

διεθνείς.  

 

Η βηλάνα δίνει μαλακά, ελκυστικά και ευκολόπιοτα λευκά κρασιά, ιδανικά για τις 

ζεστές καλοκαιρινές ημέρες. Ο χαρακτήρας τους ταιριάζει με τραπέζια πολλών 

διαφορετικών πιάτων, απλών ή και σύνθετων, κάτι που απολαμβάνουν οι Κρητικοί. 

Τα κρασιά από βηλάνα προορίζονται συνήθως για άμεση κατανάλωση, έως και μέσα 

σε τρία χρόνια από την εσοδεία τους, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, που έχουν 

ωριμάσει σε βαρέλι, βελτιώνονται στη φιάλη για πέντε χρόνια ή περισσότερο.  
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Βερτζαμί 

Το βερτζαμί είναι μια σπάνια ερυθρή ποικιλία 

αμπέλου της δυτικής Ελλάδας, με εντυπωσιακή 

ένταση αρωμάτων και γεύσεων και πολύ 

ξεχωριστό χαρακτήρα. Από άποψη 

καλλιεργούμενων εκτάσεων το βερτζαμί είναι 

σχεδόν ασήμαντο. Το δυναμικό όμως της 

ποιότητάς του το καθιστά ανερχόμενο αστέρι 

και συνεπώς περιζήτητη ποικιλία. Δίνει ερυθρά 

ξηρά κρασιά, τα περισσότερα από τα οποία 

ωριμάζουν σε βαρέλι. 

 

Το βερτζαμί είναι μια ευλογημένη ποικιλία, με 

εξαιρετικά βαθύ χρώμα, που μπορεί να 

οδηγήσει σχεδόν σε μαύρα κρασιά, μετά από 

λίγες μόλις ημέρες εκχύλισης. Η εκρηκτική 

μύτη των κρασιών του έχει πολύ ξεχωριστό 

προφίλ: νότες ευκαλύπτου και κέδρου, οι 

οποίες τονίζονται από μαύρα φρούτα και στις 

περισσότερες περιπτώσεις, αποχρώσεις δρυός. Στο στόμα κυριαρχούν άφθονες 

λεπτόκοκκες ταννίνες και υψηλή οξύτητα, αλλά παραδόξως, η αλκοόλη και το σώμα 

είναι μόνο μέτρια. Το βερτζαμί απαντάται κυρίως στη Λευκάδα, αλλά μπορεί να 

βρεθεί και στις δυτικές περιοχές της Πελοποννήσου, της κεντρικής Ελλάδας, ακόμα 

και στην Ήπειρο. Λόγω των περιορισμένων φυτεύσεων, ορισμένοι οινοπαραγωγοί 

αναμειγνύουν το βερτζαμί με τη μαυροδάφνη ή διεθνείς ποικιλίες. 

 

Το βερτζαμί είναι ερυθρή ποικιλία, που τα κρασιά της δεν μοιάζουν σχεδόν με 

καμίας άλλης. Είναι ιδανικά για τους πραγματικούς λάτρεις του κρασιού, που 

εκτιμούν την ομορφιά που κρύβει ο συνδυασμός ενός ταννικού ερυθρού κρασιού με 

μέτριο σώμα, με κρέας κορυφαίας ποιότητας. Οι περισσότεροι οινοπαραγωγοί 

κυκλοφορούν τα έτσι κι αλλιώς λίγα κρασιά από βερτζαμί όταν είναι έτοιμα για 

κατανάλωση. Παρ’ όλα αυτά, τα κρασιά αυτά, στη συντριπτική πλειονότητά τους, 

έχουν αρκετά νεανική γεύση, ακόμα και μετά από δέκα χρόνια από την εσοδεία τους. 

Ανταμείβουν όσους έχουν υπομονή και αγάπη για τα παλαιωμένα ερυθρά κρασιά.  
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Αυγουστιάτης 

Ο αυγουστιάτης ανήκει σε μια ομάδα πολύ 

σπάνιων ελληνικών ποικιλιών, που 

καλλιεργούνται σε μικρή έκταση, από λίγους 

οινοπαραγωγούς, αλλά με εντυπωσιακά 

αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Είναι μια 

ερυθρή ποικιλία αμπέλου, η οποία δίνει κυρίως 

ερυθρά ξηρά κρασιά, που οδηγούν την 

εξερεύνηση του παγκόσμιου αμπελώνα στα 

άκρα. 

 

Ο αυγουστιάτης δίνει κρασιά με βαθύ, ζωηρό, 

σκούρο κόκκινο χρώμα και έντονα αρώματα 

ώριμων κόκκινων φρούτων και μεσογειακών 

βοτάνων. Τα κρασιά αυτά ωριμάζουν συνήθως 

σε βαρέλι, ενώ έχουν στρογγυλό στόμα, με 

μέτριο σώμα, λεπτόκοκκες ταννίνες και μέτρια 

προς υψηλή αλκοόλη. Ο αυγουστιάτης είναι 

ποικιλία που απαντάται σε πολύ συγκεκριμένες 

τοποθεσίες, κυρίως στη δυτική πλευρά της Πελοποννήσου, όπου παρατηρείται 

αύξηση των νέων καλλιεργούμενων εκτάσεων με αυτήν. Ωστόσο, η περιοχή έχει 

ορισμένους παλιούς αμπελώνες με αυγουστιάτη, που οι ντόπιοι παραγωγοί θεωρούν 

πραγματικούς θησαυρούς. Δεδομένης της σπανιότητας της ποικιλίας, οι 

μονοποικιλιακές εμφιαλώσεις είναι δυσεύρετες και ορισμένοι οινοποιοί αναμειγνύουν 

τον αυγουστιάτη με άλλες, διεθνείς ή γηγενείς, ερυθρές ποικιλίες, όπως είναι η 

μαυροδάφνη.  

 

Η επιλογή μιας φιάλης αυγουστιάτη χαρακτηρίζει ένα γνώστη του κρασιού σε διεθνή 

κλίμακα και σε βάθος, που έχει όμως τη διάθεση να ανακαλύψει νέα μονοπάτια, 

γεμάτα προκλήσεις. Το στυλ του αυγουστιάτη παραπέμπει σε άτομα που 

απολαμβάνουν τα μαλακά, ώριμα, αλλά όχι βαριά ερυθρά ξηρά κρασιά. Τα κρασιά 

από αυγουστιάτη μπορούν κάλλιστα να συνδυαστούν με ψητό κρέας και κίτρινα 

τυριά. Λόγω της βελούδινης δομής τους, προσφέρουν απόλαυση από τη στιγμή της 

κυκλοφορίας τους, ενώ γίνονται πολυσύνθετα όταν παλαιώσουν για τέσσερα έως έξι 

χρόνια στη φιάλη.  
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Ασύρτικο 

Το ασύρτικο είναι μια σπάνια λευκή ποικιλία 

παγκόσμιας κλάσης και μια από τις 

σπουδαιότερες ποικιλίες που απαντώνται στη 

λεκάνη της Μεσογείου. Προέρχεται από τη 

Σαντορίνη (ασύρτικο-Σαντορίνης), αλλά 

εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και έγινε, από 

άποψη ποιότητας, μία από τις πιο σημαντικές 

γηγενείς ποικιλίες. Δίνει κυρίως λευκά ξηρά 

κρασιά, μερικά από τα οποία ωριμάζουν σε 

βαρέλι. Ωστόσο, ορισμένα γλυκά κρασιά 

παράγονται από λιαστό σταφύλι (λιαστά 

κρασιά) της ποικιλίας ασύρτικο. 

 

Το ασύρτικο είναι μια από αυτές τις σπάνιες 

λευκές ποικιλίες αμπέλου που μπορούν να 

καλλιεργηθούν σε συνθήκες ζεστού και ξηρού 

κλίματος, διατηρώντας υψηλή περιεκτικότητα 

σε σάκχαρα (εν δυνάμει αλκοόλη), σε άριστη 

ισορροπία με τη ζωηρή οξύτητά του. Πρόκειται για μια ποικιλία που εστιάζει στη 

δομή, στο εκχύλισμα και στο γευστικό όγκο και λιγότερο στον αρωματικό 

χαρακτήρα. Το ασύρτικο κυριαρχεί στον οίνο ΠΟΠ Σαντορίνη, όπου οδηγεί σε πολύ 

πυκνά λευκά κρασιά, με λεπτότητα και ορυκτώδη χαρακτήρα. Ωστόσο, έχει φυτευθεί 

στις περισσότερες ελληνικές αμπελουργικές περιοχές, από άλλα νησιά του Αιγαίου 

πελάγους, έως τη Μακεδονία (ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα), την κεντρική Ελλάδα και 

την Πελοπόννησο. Σε αυτές τις περιοχές, το ασύρτικο διατηρεί το φρέσκο και 

ορυκτώδη χαρακτήρα του, αλλά παρουσιάζει εντονότερα πρωτογενή αρώματα 

φρούτων και λιγότερο πυκνή δομή. Τέλος, τα γλυκά ασύρτικα (όπως το Vinsanto ή ο 

οίνος ΠΟΠ Μονεμβασία-Malvasia) είναι πλούσια, πολύπλοκα και έντονα κρασιά. 

 

Το ασύρτικο απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν λευκά κρασιά με αντισυμβατικό, 

έντονο στυλ και εστιάζουν στη δομή και την πυκνότητα. Προσφέρει εντυπώσεις που 

ξεφεύγουν πολύ από το μέσο, «εμπορικά θελκτικό» ξηρό λευκό κρασί, ενώ είναι 

πολύ φιλικό με το φαγητό, ιδίως με το ψητό ψάρι και τα θαλασσινά. Όλα τα 

ασύρτικα, τόσο τα δεξαμενής, όσο και αυτά που ωριμάζουν σε βαρέλι, παλαιώνουν 

ασφαλώς για πέντε ή ακόμα και δέκα χρόνια, μερικές φορές πολύ περισσότερο. Τα 

γλυκά ασύρτικα είναι απλώς... αιώνια, αφού, ο χρόνος όχι μόνο δεν τα κουράζει, 

αλλά τα βελτιώνει. 
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Αθήρι  

Το αθήρι είναι μια αρχαία λευκή ποικιλία 

αμπέλου του Αιγαίου πελάγους, η οποία 

χρησιμοποιείτο για αιώνες για την παραγωγή 

έξοχων λευκών ξηρών κρασιών. Οι ιδιότητές 

του αναγνωρίστηκαν από αμπελοκαλλιεργητές, 

της υπόλοιπης Ελλάδας, οπότε εξελίχθηκε σε 

παράγοντα ουσιαστικής και εξαιρετικά κομψής 

έκφρασης λευκών κρασιών των Κυκλάδων και 

των Δωδεκανήσων. 

 

Το αθήρι είναι μια ποικιλία που ταιριάζει 

καταπληκτικά στις συνθήκες του άνυδρου και 

ζεστού Αιγαίου πελάγους και αποδίδει σε 

μεγάλη ποικιλία εδαφών. Δίνει κρασιά με 

μέτρια αρωματική ένταση και αρώματα 

λευκών και κίτρινων φρούτων, μέτρια επίπεδα 

αλκοόλης, μέτρια οξύτητα, μεσαίο όγκο, 

φρεσκάδα και ζωντάνια. Το αθήρι 

καλλιεργείται σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, ενώ αποτελεί σημαντική ποικιλία ακόμα 

και στην Κρήτη. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί αμπελώνες έχουν φυτευθεί στην ενδοχώρα, 

με προεξάρχουσα τη Μακεδονία και ιδίως τη Χαλκιδική (ΠΟΠ Πλαγιές Μελίτωνα). 

Εν τούτοις, τα κορυφαία αποτελέσματα επιτυγχάνονται στον οίνο ΠΟΠ Σαντορίνη, 

όταν συνδυάζεται με το ασύρτικο και το αϊδάνι, καθώς και στους αμπελώνες μεγάλου 

υψομέτρου του οίνου ΠΟΠ Ρόδος.  

 

Γι’ αυτούς που θέλουν να πρωτοέρθουν σε επαφή με τη σπιρτάδα των λευκών ξηρών 

κρασιών του Αιγαίου πελάγους, το αθήρι είναι μια άριστη πρόταση. Η λιτή και 

καθόλου βαριά δομή του και η ήπια γεύση του καθιστούν τα κρασιά της ποικιλίας 

αθήρι κατάλληλα για μεγάλο φάσμα πιάτων, που συνδυάζονται με δυσκολία με 

κρασί. Ωστόσο, οι Έλληνες απολαμβάνουν το αθήρι και ως απεριτίφ, ιδίως πριν από 

γεύματα του ζεστού καλοκαιριού. Πρόκειται για μια ποικιλία αμπέλου που δίνει 

κρασιά για κατανάλωση σε νεαρή ηλικία, μέσα σε δύο-τρία χρόνια από την εσοδεία 

τους, παρότι υπάρχουν ορισμένα δείγματα ντελικάτα και πολυσύνθετα, ακόμα και 

στα πέντε έτη τους. 
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Μονεμβασιά 

Η μονεμβασιά είναι μια ποικιλία γεμάτη 

ιδιαιτερότητες, όχι μόνο επειδή καλλιεργείται 

κυρίως σε τόπο διαφορετικό από αυτόν που 

υποδηλώνει το όνομά της (το νησί της Πάρου), 

αλλά και γιατί είναι η μόνη λευκή ποικιλία της 

Ελλάδας που συμμετέχει σε λευκά, σε ερυθρά 

και σε γλυκά κρασιά ΠΟΠ (ΠΟΠ Πάρος, 

λευκό και ερυθρό, εξευγενίζοντας τη ρουστίκ 

μανδηλαριά και ΠΟΠ Μονεμβασία-Malvasia). 

Άλλωστε, η συμμετοχή της στον οίνο με την 

ένδειξη «Μονεμβασία-Malvasia», ως η κύρια 

ποικιλία, αναβιώνει ένα από τα διασημότερα 

ιστορικά ελληνικά κρασιά, το Μαλβαζία οίνο. 

Αν υπολογίσουμε δε την ικανότητα της 

μονεμβασιάς να εκφράζει θαυμαστά το terroir 

από το οποίο προέρχεται, βρισκόμαστε 

μπροστά σε ένα σταφύλι ικανό να προσφέρει 

πολλές συγκινήσεις. 

 

Μπορεί η καταγωγή της ποικιλίας να είναι η περιοχή της Πελοποννήσου (Λακωνία), 

τα νησιά των Κυκλάδων όμως και ιδιαίτερα η Πάρος, ευθύνονται σχεδόν 

αποκλειστικά σήμερα για την καλλιέργειά της, που στα ορεινά γίνεται παραδοσιακά 

σε πεζούλες. Οι ντόπιοι παραγωγοί έπρεπε να αντιμετωπίσουν με σωστές επιλογές τη 

σχετικά χαμηλή οξύτητα και τον ευοξείδωτο χαρακτήρα της μονεμβασιάς, τόσο 

σχετικά με τη στιγμή του τρύγου, όσο και όσον αφορά οινοποιητικές πρακτικές, 

εφαρμόζοντας συχνά προζυμωτική εκχύλιση και προφυλάσσοντας την ποικιλία από 

την επαφή της με το οξυγόνο, σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Με όλη αυτήν τη 

φροντίδα, οι επιδόσεις της μονεμβασιάς έχουν εκτιναχθεί, δίνοντας κρασιά γεμάτα 

νότες εσπεριδοειδών και λευκόσαρκων φρούτων, συχνά σε ένα ορυκτό 

«υπόστρωμα», μέτρια σε σώμα και αρκούντως δροσιστικά σε οξύτητα.  

 

Ο «ανικανοποίητος» οινόφιλος, που εκτιμά το μοναδικό terroir των 

αιγαιοπελαγίτικων νησιών, αλλά θέλει να ψάξει πέρα από τα προφανή και 

καταξιωμένα, θα βρει στη μονεμβασιά ένα σχεδόν παρθένο οινικό πεδίο. Αν μάλιστα 

τη βάλει στο τραπέζι του, θα ανακαλύψει και έναν πιστό σύντροφο για αμέτρητα 

πιάτα! 
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Μαύρη Κορινθιακή 

 

Η ιστορική αξία της μαύρης κορινθιακής είναι τόσο μεγάλη, όσο και η εμπορική, 

αφού είναι η βασική ποικιλία που βρίσκεται πίσω από το σημαντικότατο για την 

Ελλάδα αγροτικό προϊόν της σταφίδας, που αναφέρεται ήδη από την αρχαιότητα σε 

κείμενα τόσο του Ιπποκράτη όσο και του Αριστοτέλη. Παρότι σχεδόν το 99% της 

παραγωγής της βρίσκει το δρόμο του σε κάποιο σακουλάκι για σταφίδες, το υπόλοιπο 

καταλήγει στις φιάλες του διάσημου ερυθρού γλυκού οίνου με την ένδειξη 

«Μαυροδάφνη Πατρών». 

 

Όλη η βόρεια και η δυτική Πελοπόννησος ζει στους ρυθμούς της μαύρης 

κορινθιακής. Εκεί, καλλιεργείται σε ελαφριά εδάφη, διαμορφωμένη σε κληματίδες. 

Συνήθως, κατά τη στιγμή του τρύγου έχει ξεπεράσει τους 15 βαθμούς, ωστόσο, κατά 

κανόνα λιάζεται για λίγες ημέρες πριν οινοποιηθεί. Με τη νομοθεσία να επιτρέπει τη 

συμμετοχή της έως και 49% στον οίνο ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών, συντροφεύοντας 

και συμπληρώνοντας την ποικιλία μαυροδάφνη, πολλοί είναι οι παραγωγοί που τη 

χρησιμοποιούν λόγω των μαλακών ταννινών, των πλούσιων σακχάρων, αλλά και της 

καλής της οξύτητας. Το αποτέλεσμα είναι να δίνει νεύρο σε αυτούς τους 

φημισμένους ενισχυμένους οίνους, αλλά και βελούδινη αίσθηση κατά την παλαίωση. 

 

Μπορεί ο οινοποιητικός ρόλος της μαύρης κορινθιακής να είναι αθόρυβος, είναι 

όμως πολύ ουσιαστικός, αφού αποτελεί βασικό συστατικό του γνωστότερου 

ελληνικού επιδόρπιου κρασιού. Έτσι, κάθε φορά που οι αισθήσεις ενός γνώστη του 

κρασιού μαγεύονται από μια ώριμη Μαυροδάφνη Πατρών, η μαύρη κορινθιακή έχει 

το δικό της μερίδιο σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή. 
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Μοσχάτο άσπρο 

 

Είναι γνωστή η αγάπη του άσπρου μοσχάτου 

για τον ήλιο. Αυτός ζεσταίνει τις μικρές ρώγες, 

δίνει στην παχιά φλούδα του κιτρινόχρυσο, 

γεμάτο φακίδες χρώμα και συμπυκνώνει 

μοναδικά τα αρώματα και τη γεύση του. Έτσι, 

το λεπτόρωγο μοσχάτο άσπρο προσφέρει απ’ 

άκρη σ’ άκρη στην Ελλάδα μοσχοβολιστά 

ξηρά, αλλά κυρίως σπουδαία γλυκά κρασιά, 

που δίκαια τοποθετούνται ανάμεσα στα 

καλύτερα επιδόρπια κρασιά του κόσμου 

(«Μοσχάτος Πατρών», «Μοσχάτος Ρίου 

Πατρών», «Μοσχάτος Ρόδου», «Σάμος», και 

«Μοσχάτος Κεφαλλονιάς»). 

 

Η αγάπη του άσπρου μοσχάτου για επικλινείς, 

ορεινούς αμπελώνες δεν κρύβεται, αν και 

ευδοκιμεί εξίσου καλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά 

Σάμος και Ρόδος, ο πελοποννησιακός αμπελώνας του Ρίου-Πατρών και της Πάτρας, 

και η Κεφαλλονιά είναι οι σημαντικότερες περιοχές καλλιέργειας μοσχάτου άσπρου 

και διαθέτουν ομώνυμες ζώνες ΠΟΠ για τα γλυκά τους μοσχάτα (ΠΟΠ Σάμος, ΠΟΠ 

Μοσχάτος Ρόδου, ΠΟΠ Μοσχάτος Ρίου Πατρών, ΠΟΠ Μοσχάτος Πατρών και ΠΟΠ 

Μοσχάτος Κεφαλλονιάς, αντίστοιχα). Τα κρασιά όλων αυτών των περιοχών 

συγκαταλέγονται μάλιστα ανάμεσα στα πλέον διακεκριμένα ελληνικά κρασιά, αφού 

έχουν αποσπάσει και συνεχίζουν να αποσπούν σπουδαίες κριτικές, υψηλότατες 

βαθμολογίες και πλήθος μεταλλίων σε διεθνείς διαγωνισμούς και δοκιμές. Ως κοινό 

οργανοληπτικό τόπο έχουν τα εκρηκτικά αρώματα, με έντονη την παρουσία του 

πρωτογενούς αρώματος της ποικιλίας και του λίτσι, τη γευστική συμπύκνωση και την 

ικανοποιητική οξύτητα, στοιχεία που κανείς συναντά –σε μικρότερη ένταση– και στα 

ξηρά κρασιά της ποικιλίας. Η χρήση του βαρελιού συμπυκνώνει ακόμα περισσότερο 

αυτά τα... ελιξίρια, ενώ ταυτόχρονα τους προδίδει μελένιες, ξηροκαρπάτες και 

μαρμελαδάτες νότες.  

 

Το λεπτόρωγο μοσχάτο άσπρο είναι σίγουρα μια από τις πλέον σημαντικές ποικιλίες 

του ελλαδικού χώρου. Κάτω από τον ολόλαμπρο ελληνικό ήλιο μετουσιώνεται σε 

σπουδαία κρασιά, που εκφράζουν το μοναδικό terroir από το οποίο προέρχονται. 

Κρασιά που θα αφήσουν ακόμα και τον πλέον απαιτητικό οινόφιλο με το στόμα 

ανοιχτό, αλλά και ευτυχισμένο, που βίωσε μία τόσο αξιομνημόνευτη οινική εμπειρία, 

την οποία θα θελήσει να επαναλάβει το συντομότερο! 
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Μοσχάτο Αμβούργου 

 

Μοναδικό ανάμεσα στα διάφορα είδη του μοσχάτου, το μοσχάτο Αμβούργου 

ξεχωρίζει από τις ερυθρωπές ρώγες του. Είναι μία από τις λίγες ποικιλίες που 

οινοποιούνται και παράλληλα καταναλώνονται ως επιτραπέζιες, γιατί έχει νόστιμο 

σταφύλι, έτοιμο να σαγηνεύσει με το άρωμά του, αλλά και να συμμετάσχει σε 

ερυθρά, ροζέ και γλυκά κρασιά. 

 

Το μοσχάτο Αμβούργου απαντάται στον αμπελώνα της κεντρικής Ελλάδας και 

ιδιαίτερα αυτόν του Τυρνάβου, όπου κυριαρχεί. Τα εκρηκτικά και γλυκά αρώματά 

του, που θυμίζουν εσάνς γαρίφαλου, είναι το μεγάλο ατού της ιδιαίτερης αυτής 

ποικιλίας. Έτσι, ενώ συνήθως η χαμηλή οξύτητα και οι μαλακές ταννίνες του 

μοσχάτου Αμβούργου δεν επιτρέπουν εύκολα να σταθεί από μόνο του για την 

παραγωγή μονοποικιλιακών οίνων, η προσθήκη του σε χαρμάνια είναι θαυματουργή. 

Αρκεί μια μικρή ποσότητα για να αναστήσει ακόμα και το πλέον άτονο αρωματικά 

κρασί. Εκεί πάντως που είναι ασυναγώνιστο, είναι στην παραγωγή αποσταγμάτων, με 

τον άμβυκα να δρα σα μεγεθυντικός φακός των αρετών του. 

 

Σπάνιο, ασυνήθιστο και μοντέρνο, το μοσχάτο Αμβούργου μπορεί να ανοίξει τις 

κλειστές πόρτες των ερυθρών κρασιών σε νέους καταναλωτές, αλλά και να 

ολοκληρώσει αξέχαστα ένα γεύμα ή ένα δείπνο, με τη μορφή ενός φίνου χωνευτικού 

ποτού (digestif). 
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Σταυρωτό 

Άλλη μια σπάνια, γηγενής ποικιλία, το σταυρωτό, χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

ερυθρών ξηρών κρασιών. Όπως και στην περίπτωση της νεγκόσκας, δεν θα το 

βρούμε μόνο του, αλλά σα μέρος χαρμανιών, ως ποικιλία που για άλλη μια φορά 

αναλαμβάνει να τιθασεύσει το ξινόμαυρο. 

 

Η καλλιέργειά του περιορίζεται στην περιοχή της Ραψάνης, στην κεντρική Ελλάδα, 

όπου μαζί με το κρασάτο και το ξινόμαυρο δίνει τα κρασιά ΠΟΠ Ραψάνη. Ο τρύγος 

του σταυρωτού λαμβάνει χώρα στα τέλη του Σεπτεμβρίου, γεγονός που σε 

συνδυασμό με την ευαισθησία του στις βροχές, αυξάνει τις απαιτήσεις για μια καλή 

εσοδεία. Το πλούσιο χρώμα του είναι υπεύθυνο για την πορφυρή όψη των κρασιών 

της Ραψάνης, ενώ οι φαινομενικά σκληρές ταννίνες του μαλακώνουν γρήγορα, 

παραδίδοντας τη σκυτάλη σε αυτές του ξινόμαυρου• αφήνει όμως παρακαταθήκη τα 

μπαχαρένια αρώματά του και μία γλυκόπιοτη γεύση. 

 

Οι εραστές του terroir, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τις ευρωπαϊκές ζώνες ΠΟΠ 

και μάλιστα τις ελληνικές, θα βρουν στα κρασιά της Ραψάνης όλα εκείνα τα στοιχεία 

της μοναδικότητας μιας ονομασίας προέλευσης και των αμπελοτοπίων της. Το 

σταυρωτό είναι μέρος αυτού του τόπου και συνεπώς βάζει την ιδιαίτερη πινελιά του 

σε έναν μοναδικό καμβά... 

Μοσχοφίλερο 

Αν κάποιος ψάχνει μια λευκή ελληνική ποικιλία που να υπόσχεται να δροσίσει και να 

φρεσκάρει, προσφέροντας ταυτόχρονα έναν πρωτόγνωρο για μεσογειακή χώρα 

εξωτισμό, το μοσχοφίλερο είναι η πρώτη που έρχεται 

στο μυαλό και μάλιστα αυτόματα. Το χαρισματικό 

αυτό σταφύλι –το πιο αρωματικό από όλα τα μέλη της 

οικογένειας των φιλεριών, όπως υποδηλώνει και το 

όνομά του, με το συνθετικό «μόσχο» – μπορεί στην 

πραγματικότητα να διαθέτει ρώγες με ερυθρωπή ή 

γκριζωπή φλούδα. Ωστόσο, χρησιμοποιείται σχεδόν 

αποκλειστικά για την παραγωγή ξηρών λευκών και 

ελάχιστων αφρωδών οίνων. Συχνά βέβαια συμμετέχει 

και σε χαρμάνια οίνων (ανάμεσά τους και πολλοί 

ΠΓΕ), όπου τα «ανεβάζει» με το μοναδικό άρωμά 

του.  

 

Πυρήνας της καλλιέργειας του όψιμου μοσχοφίλερου 

είναι η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα το οροπέδιο της 

Μαντινείας. Εκεί, στα ορεινά κρύα εδάφη της περιοχής, μοσχοφίλερο-Μαντίνεια 

μεγαλουργούν, δίνοντας τους λευκούς οίνους ΠΟΠ Μαντίνεια. Αρκεί απλώς το 

ποτήρι να πλησιάσει τη μύτη και το μοσχοφίλερο χαρίζει απλόχερα τα φίνα και 

εξωτικά αρώματά του, με νότες λίτσι, ροδοπετάλων και λεμονανθών. Με την πρώτη 

γουλιά παρασύρει με την παιχνιδιάρικη διάθεση που δημιουργεί το ελαφρύ σώμα του, 

η γαργαλιστική οξύτητα και το πικάντικο τελείωμα. Το μοσχοφίλερο μάλιστα δεν 

θυσιάζει τα χαρακτηριστικά αυτά ούτε όταν οινοποιηθεί με τη μέθοδο της 

Καμπανίας, για να δώσει λεπτά αφρώδη κρασιά, ούτε όταν εκχυλιστεί στην 
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περίπτωση των ροζέ κρασιών, ούτε καν όταν ωριμάσει σε βαρέλι, στις σπάνιες 

περιπτώσεις που οινοπαραγωγοί αποφασίσουν να του προσδώσουν πάχος και όγκο. 

 

Εξωτικό, αναπάντεχο και γεμάτο φρεσκάδα, το μοσχοφίλερο πλημμυρίζει τις 

αισθήσεις, δημιουργώντας με μοναδικό τρόπο ένα αίσθημα ευφορίας και χαράς, είτε 

ως απεριτίφ, είτε δίπλα σε κομψά πιάτα. Κάθε νέος στην ηλικία, στη γνώση, αλλά και 

στη διάθεση, ανεξάρτητα από τη βιολογική του ηλικία, θα βρει στο μοσχοφίλερο το 

εισιτήριο για ένα υπέροχο ταξίδι! Οι δε γνώστες μπορούν να εμπιστευθούν στο 

μοσχοφίλερο τη χαλάρωση και την αναψυχή τους, χαμογελώντας πονηρά σε αυτήν 

τη σαγηνευτική ποικιλία. 

Μανδηλαριά 

Αμοργιανό, παριανό, βάφτρα, μαύρη 

κουντούρα, μαντηλάρι... είναι λίγα μόνο από 

τα ονόματα της όψιμης ερυθρής ποικιλίας 

μανδηλαριά, που μαρτυρούν το βαθμό της 

εξάπλωσής της, ιδιαίτερα στη νησιωτική 

Ελλάδα. Από την εποχή του Παυσανία, η 

μανδηλαριά συμμετείχε ήδη στην παραγωγή 

του φημισμένου χιώτικου Αριούσιου οίνου. 

Σήμερα συμμετέχει σε ένα μεγάλο αριθμό 

ερυθρών, ροζέ, καθώς και επιδόρπιων 

κρασιών, με ισχυρή ταυτότητα και χαρακτήρα, 

αν και τα δείγματα μονοποικιλιακών από 

μανδηλαριά είναι σπάνια. 

 

Στο Αιγαίο πέλαγος και στην Κρήτη χτυπά η 

καρδιά της μανδηλαριάς. Δεν είναι άλλωστε 

τυχαίο ότι εκεί συμμετέχει στους ερυθρούς 

οίνους ΠΟΠ Πεζά, ΠΟΠ Αρχάνες, ΠΟΠ 

Πάρος, ενώ είναι υπεύθυνη εξ ολοκλήρου για τον ερυθρό οίνο ΠΟΠ Ρόδος. Στους 

ανεμοδαρμένους και ηλιοκαμένους αμπελώνες αυτών των νησιών η μανδηλαριά –

συνήθως διαμορφωμένη σε κύπελλο– αποκτά χαρακτηριστικά πέρα από τα 

συνηθισμένα: βαθύ σκούρο χρώμα, αρώματα υπερώριμων φρούτων, ζωικά αρώματα 

(π.χ. δέρματος) και μέτριο σώμα, με ατίθασες, στιβαρές ταννίνες. Με σκληρή δουλειά 

στο αμπέλι και στο οινοποιείο, αλλά και μέσω ανάμειξης με άλλες ποικιλίες –όπως 

είναι η λευκή μονεμβασιά στην Πάρο ή το μαλακό ερυθρό κοτσιφάλι στην Κρήτη– 

πολλοί αξιόλογοι οινοπαραγωγοί προσπαθούν να τιθασεύσουν το γενικώς αχαλίνωτο 

χαρακτήρα της μανδηλαριάς. Ωστόσο, μερικά χρόνια στη φιάλη είναι μάλλον ο 

καλύτερος τρόπος για να βρεθούμε μπροστά σε ένα «ευρωπαϊκό» κρασί, που με τη 

γεύση του μεταφέρει νοερά στον υπέροχο τόπο προέλευσής του. 

 

Με την επιβλητική της προσωπικότητα, η μοναδική ποικιλία μανδηλαριά αφήνει 

ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό κρασί, το οποίο άλλοτε είναι πιο βαθύ και 

άλλοτε ανεπαίσθητο, αποκαλύπτοντας όμως πάντα την ταυτότητα του terroir του. Με 

δεδομένο μάλιστα τον πολυδύναμο χαρακτήρα της, κάθε τολμηρός οινόφιλος, που 

θέλει να διευρύνει την αρωματική και τη γευστική παλέτα του, θα βρει αφορμή για να 

φέρει μια μανδηλαριά στο ποτήρι του. 
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Σαββατιανό 

 

Η ιστορική λευκή ποικιλία σαββατιανό 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον 

πολυφυτεμένες του ελληνικού αμπελώνα. 

Μόνο του ή συμμετέχοντας σε χαρμάνια –και 

πολλών οίνων ΠΓΕ– είναι υπεύθυνο για ένα 

μεγάλο όγκο λευκών ξηρών κρασιών. Όπως 

και αν βρεθεί πάντως στο ποτήρι ενός 

οινόφιλου ένα καλό σαββατιανό, όχι μόνο 

υπόσχεται να τον κερδίσει με την 

ιδιαιτερότητά του, αλλά είναι έτοιμο να 

αποδείξει ότι η ποιότητα δεν έρχεται μέσα από 

τον εντυπωσιασμό, αλλά διαμέσου της ουσίας. 

 

Η αλήθεια είναι ότι παρά την ιστορία του, το 

σαββατιανό είναι μια ποικιλία ανεξερεύνητη, 

γεγονός που οφείλεται κυρίως στις αρκετές 

μέχρι πρότινος αδιάφορες επιδόσεις της, που εντελώς άδικα αποκαρδίωσαν μερικούς. 

Ωστόσο, το νέο και σύγχρονο πρόσωπο της ποικιλίας κερδίζει ακόμα και τον πλέον 

απαιτητικό οινόφιλο που θα τη δοκιμάσει, αφού διαθέτει διακριτικά αλλά ξεχωριστά 

αρώματα κίτρινων φρούτων και φρεσκοκομμένων σπαρτών, στρογγυλό στόμα και 

πολύ ισορροπημένη παρουσία. Για να υλοποιηθούν όμως όλα αυτά, πλήθος 

παραγωγών της Αττικής και της Κεντρικής Ελλάδος –περιοχές στις οποίες κυριαρχεί 

το σαββατιανό– έχουν δουλέψει σκληρά, τόσο στο αμπέλι, όσο και στο οινοποιείο. 

Τρυγώντας την κατάλληλη στιγμή διασφαλίζουν την απαραίτητη οξύτητα. 

Εφαρμόζοντας προζυμωτική εκχύλιση και χαμηλές θερμοκρασίες ζύμωσης 

«μπολιάζουν» την ποικιλία με φρεσκάδα και αυξημένη αρωματική ένταση. 

Επιλέγοντας διαφορετικούς κλώνους από κάθε terroir προσδίδουν πολυπλοκότητα και 

απομονώνοντας τα μεγάλης ηλικίας κυπελλοειδή αμπέλια εξασφαλίζουν συμπύκνωση 

και διάρκεια. 

 

Μέσα όμως στην παλέτα των νέων κρασιών της Ελλάδας δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 

το σαββατιανό ήταν και είναι η βασική ποικιλία από την οποία παράγεται η ρετσίνα. 

Δυστυχώς για την ποικιλία, τα άσχημα δείγματα ρετσίνας, που ανήκουν σχεδόν εξ 

ολοκλήρου στο παρελθόν της οινικής Ελλάδας, συνέβαλαν στην απαξίωση αυτής της 

ποικιλίας. Ωστόσο, μία εξαιρετική φιάλη σαββατιανού και μία μοντέρνα ρετσίνα δεν 

αποτελούν απλώς κομμάτια μοναδικού χαρακτήρα στο παζλ ενός πολυ-πολιτισμικού 

παγκόσμιου αμπελώνα. Γίνονται, επίσης, πολύτιμοι σύντροφοι για κάθε τραπέζι και 

πιάτο, ως γνήσια και αποτελεσματικά «κρασιά φαγητού». 
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Ρομπόλα 

 

Η ονομαστική ομοιότητα, καθώς και η καλλιέργειά της στα νησιά του Ιονίου (κοντά 

στην Ιταλία), έκανε κάποιους ναι υποστηρίζουν ότι η ποικιλία ρομπόλα είναι 

ταυτόσημη με την καλλιεργούμενη στην ΒΑ Ιταλία Ribolla Gialla. Σημαντικές 

διαφορές όμως καθιστούν τη ρομπόλα μια πραγματικά μοναδική και πολλά 

υποσχόμενη ποικιλία, τόσο στη μορφολογία όσο και στη γεύση. Ένα σταφύλι που αν 

καλλιεργηθεί και οινοποιηθεί σωστά, αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας 

λευκά ξηρά κρασιά με φίνο χαρακτήρα και μοναδική ικανότητα να εκφράζουν το 

terroir από το οποίο προέρχονται. 

 

Ιδιαίτερα ευαίσθητη σε ασθένειες, αλλά και στην ξηρασία, η ρομπόλα αποζητά 

κατάλληλες συνθήκες για να ξεδιπλώσει τις αρετές της. Η κεντρική Ελλάδα, αλλά 

κυρίως τα νησιά του Ιονίου είναι οι βασικές περιοχές καλλιέργειάς της, με 

γνωστότερη όλων την Κεφαλλονιά. Εκεί άλλωστε δίνει τα κρασιά ΠΟΠ Ρομπόλα 

Κεφαλλονιάς. Παρά τον ευπαθή χαρακτήρα της –που απαιτεί άγονα, κατά προτίμηση 

ορεινά, εδάφη– είναι ιδιαίτερα παραγωγική, με αποτέλεσμα ο περιορισμός των 

αποδόσεων να είναι αναγκαίος για μια καλή ρομπόλα. Το ίδιο αναγκαία, λόγω του 

ευοξείδωτου χαρακτήρα της, είναι και η προσοχή στην οινοποίηση, που συνήθως 

λαμβάνει χώρα εξ ολοκλήρου σε ανοξείδωτες δεξαμενές. Όταν όμως όλα αυτά 

επιτευχθούν, το κρασί από ρομπόλα χαρακτηρίζεται από μια «ευρωπαϊκή», 

ορυκτώδη παρουσία, με μέτριο σώμα και εξαιρετική οξύτητα, χαρακτηριστικά που 

παραπέμπουν σε ένα καλό κρασί ΠΟΠ Σαντορίνη ή –γιατί όχι– ένα Chablis, όταν το 

κρασί είναι νέο και σε ένα Riesling μετά από λίγα χρόνια! 

 

Εν κατακλείδι, η κομψή ρομπόλα μπορεί να προσφέρει έναν σοφιστικέ, «gout de 

terroir» χαρακτήρα, που σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης των γεύσεων θα συγκινήσει 

σίγουρα τους εραστές της οινικής κουλτούρας και του πολιτισμού. 
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Πλυτό 

 

Ο πλούτος των γηγενών ποικιλιών της Ελλάδας είναι ανεξάντλητος, παρότι πολλές 

από αυτές τις ποικιλίες κινδυνεύουν ή κινδύνεψαν με εξαφάνιση. Ένα τέτοιο 

αξιόλογο παράδειγμα είναι η κρητική ποικιλία πλυτό, που διασώθηκε από του χάρου 

τα δόντια και είναι προς το παρόν υπεύθυνη για ένα μικρό αριθμό λευκών κρασιών. 

Το δυναμικό μάλιστα της ποικιλίας πλυτό υπόσχεται ότι η ποικιλία αυτή θα εξελιχτεί 

σε μια από τις βασικές αυτόχθονες, που στο μέλλον θα επωμιστούν την εκπροσώπηση 

του σύγχρονου οινικού προφίλ του ιστορικού νησιού της Κρήτης. 

 

Αν και ελάχιστες φυτεύσεις με πλυτό συναντώνται στην ανατολική Κρήτη, οι 

παραγωγοί του Ηρακλείου ήταν αυτοί που ανέλαβαν την επαναφορά της ποικιλίας 

αυτής στο προσκήνιο, ανακαλύπτοντας, απομονώνοντας και φυτεύοντας ξανά πλυτό 

στην περιοχή. Η άρδευση των σύγχρονων αμπελώνων του Ηρακλείου όχι μόνο 

αντιμετωπίζει την αντιπάθεια του σπάνιου αυτού σταφυλιού για την ξηρασία, αλλά το 

βοηθάει να αναδείξει το λεμονάτο χαρακτήρα του και τη γεμάτη φρεσκάδα παρουσία 

του. Έτσι, είτε μόνο του, είτε σε συνδυασμό με πιο εύσωμες και ώριμες ποικιλίες, 

όπως είναι το βιδιανό, δείχνει ικανό για εξαιρετικές επιδόσεις. Οι παραγωγοί μάλιστα 

του ηρακλειώτικου αμπελώνα είναι τόσο ενθουσιασμένοι με το πλυτό, που 

επιχειρούν ήδη τις πρώτες «single vineyard» εμφιαλώσεις – αρχικά σε πειραματικό 

επίπεδο! 

 

Αν και θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου οι ανήσυχοι παραγωγοί να ανακαλύψουν 

κάθε πτυχή των δυνατοτήτων του, το πλυτό δείχνει ότι θα γίνει άλλο ένα βέλος στην 

φαρέτρα των σύγχρονων ελληνικών κρασιών, αλλά και άλλος ένας θησαυρός για 

κάθε οινικό εξερευνητή... 
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Ροδίτης 

 

Το γεγονός ότι ο ροδίτης είναι η πλέον πολυφυτεμένη λευκή ποικιλία και παράλληλα 

η βάση για εκατοντάδες «απλά» και καθημερινά –ή και λιγότερο «απλά»– λευκά 

κρασιά, έχει οδηγήσει στο χαρακτηρισμό του ως «ταπεινή» ποικιλία. Στην 

πραγματικότητα όμως, ούτε λευκή ποικιλία είναι, αφού το χρώμα της φλούδας των 

ρωγών της είναι ερυθρωπό, ούτε «ταπεινή», εφόσον κάτω από προϋποθέσεις μπορεί 

να προσφέρει αξιόλογα και ιδιαίτερα κρασιά. Με δεδομένη μάλιστα τη σχετικά 

χαμηλή τιμή τους, ο ροδίτης θέτει υποψηφιότητα για την πλέον «value for money» 

ποικιλία του ελληνικού αμπελώνα. 

 

Καλλιεργούμενος απ’ άκρη σ’ άκρη της ηπειρωτικής χώρας, ο ροδίτης δίνει τα λευκά 

κρασιά ΠΟΠ Πάτρα, συνδράμει στα λευκά κρασιά ΠΟΠ Αγχίαλος και ΠΟΠ Πλαγιές 

Μελίτωνα, ενώ συμμετέχει σε αμέτρητους οίνους ΠΓΕ. Πολλές φορές παρουσιάζεται 

υδαρής και πλαδαρός, αλλά η τιθάσευση της χωρίς όρια παραγωγικότητάς του, η 

επιλογή ορεινών αμπελώνων, η προσεκτική οινοποίηση και η παραμονή των κρασιών 

για μικρά διαστήματα με τις οινολάσπες τους, είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία, 

που μετατρέπουν το εν δυνάμει ασχημόπαπο σε πριγκιπόπουλο! Έτσι, οι σύγχρονοι, 

υψηλής ποιότητας ροδίτες διαθέτουν καθαρά, λεμονάτα –και ανάλογα με την 

περιοχή, ορυκτώδη– αρώματα, ελαφρύ προς μέτριο σώμα και δροσιστική οξύτητα, 

στοιχεία που τους προσδίδουν «ευρωπαϊκή» στόφα και ευελιξία στο τραπέζι. 

 

Παρά την αμπελοκαλλιεργητική του κυριαρχία, ο ροδίτης παραμένει μια από τις 

πλέον ανεξερεύνητες ελληνικές ποικιλίες, αλλά και μια τρανή απόδειξη των 

δυνατοτήτων των σύγχρονων κρασιών της Ελλάδας, σε κάθε επίπεδο. Γιατί κάθε 

ανήσυχος οινόφιλος, που θα απολαύσει μια φιάλη κρασιού, είτε σαν απεριτίφ, είτε 

σαν εξαιρετικό συνοδό ορεκτικών και όχι μόνο πιάτων, όχι μόνο θα διευρύνει τους 

οινικούς του ορίζοντες, αλλά θα έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετικά «έξυπνη» 

αγορά, ψηφίζοντας ροδίτη... 
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Μαυροδάφνη 

 

Όταν πριν από 150 περίπου χρόνια ο Γερμανός Γουστάβος Κλάους (Gustav Clauss) 

εγκαταστάθηκε έξω από την Πάτρα και οινοποίησε την πρώτη γλυκιά μαυροδάφνη, 

αποκλείεται να φανταζόταν ότι θα γινόταν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα προϊόντα 

του ελληνικού αμπελώνα. Ούτε βέβαια ότι σήμερα, η μαυροδάφνη, εκτός από τα εν 

δυνάμει εξαιρετικά γλυκά κρασιά, με τις γεωγραφικές ενδείξεις «Μαυροδάφνη 

Πατρών» και «Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς», θα έδινε τόσο σημαντικά όσο και 

ιδιαίτερα ξηρά κρασιά.  

 

Η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα το ΒΔ τμήμα της διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό των 

αμπελώνων μαυροδάφνης. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η χρήση της περιοριζόταν 

σχεδόν αποκλειστικά στην παραγωγή των διακεκριμένων ενισχυμένων επιδόρπιων 

οίνων με την ένδειξη ΠΟΠ Μαυροδάφνη Πατρών. Το ίδιο συνέβαινε και στην 

Κεφαλλονιά, το νησί του Ιονίου, που παράγει σε ελάχιστες ποσότητες τα επίσης 

γλυκά και σπανιότατα κρασιά ΠΟΠ Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς. Το σχεδόν μαύρο 

χρώμα, τα πυκνά αρώματα αποξηραμένου δαμάσκηνου και μαύρης σταφίδας, το 

υψηλό αλκοόλ και η μέτρια οξύτητα που χαρακτηρίζουν τα κρασιά της ποικιλίας, 

ταιριάζουν γάντι σε ένα κλασικό προφίλ γλυκών κρασιών. Κατόπιν όμως, έρχεται η 

ιδιαίτερα πικάντικη «πικράδα», που δίνει μια σύνθετη διάσταση στο τελείωμα των 

κρασιών από μαυροδάφνη. Τα τελευταία χρόνια, τα ενδιαφέροντα αυτά 

χαρακτηριστικά συναντώνται όλο και περισσότερο και σε ξηρές οινοποιήσεις, με την 

απουσία των σακχάρων να ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτό το παιχνίδι γλυκιά 

μύτη-ξινόπικρη γεύση, που θυμίζει έντονα τα σπουδαία Amarone του Veneto. 

 

Η μαυροδάφνη είναι δίχως αμφιβολία μια σπουδαία ποικιλία του ελληνικού 

αμπελώνα. Καταξιωμένη στο κομμάτι των γλυκών, «τύπου Port» κρασιών, αλλά και 

ανεξερεύνητη όσο και αναπάντεχη στην ξηρή έκφρασή της, είναι σίγουρο ότι θα 

κερδίσει τους εραστές της οινικής αυθεντικότητας, διαφορετικότητας και 

ποικιλομορφίας.  
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Ντεμπίνα 

 

Το νέο οινικό πρόσωπο της Ελλάδας έχει οδηγήσει στην αλλαγή του προφίλ πολλών 

γηγενών ποικιλιών. Μια από αυτές –και μάλιστα από τις πλέον ανεξερεύνητες– είναι 

η ντεμπίνα, υπεύθυνη τόσο για την παραγωγή λευκών ξηρών κρασιών, όσο και για 

την παραγωγή μοναδικών αφρωδών και ημιαφρωδών. Ο ιδιαίτερα ευοξείδωτος 

χαρακτήρας της έκανε μέχρι πρότινος την κατανάλωσή της προνόμιο μόνο των τόπων 

παραγωγής της. Οι σύγχρονες όμως μέθοδοι οινοποίησης, εμφιάλωσης και 

μεταφοράς, επιτρέπουν πλέον σε κάθε φίλο του κρασιού, με ανοιχτούς ορίζοντες και 

διάθεση για εξερεύνηση, να απολαύσει την ιδιαίτερη φρεσκάδα της ντεμπίνας. 

 

Ο αμπελώνας της Ζίτσας, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, είναι 

το βασικό κέντρο καλλιέργειας της υπερευαίσθητης αυτής ποικιλίας. Το κρύο κλίμα 

της περιοχής προικίζει τη ντεμπίνα με μοναδικά φρέσκο χαρακτήρα, που δίνει σε 

όποιον δοκιμάζει κρασί από αυτήν την αίσθηση ότι δαγκώνει ένα ολόφρεσκο μήλο 

Granny Smith. Αυτό ισχύει όταν το δοκιμαζόμενο κρασί είναι ένα ήσυχο 

χαμηλόβαθμο λευκό ΠΟΠ Ζίτσα. Τα ημιαφρώδη και αφρώδη κρασιά από ντεμπίνα 

μοιράζονται την ίδια γεωγραφική ένδειξη και είναι διαθέσιμα σε ξηρές ή ημίξηρες 

εμφιαλώσεις. Εδώ τα αρώματα του μπριός και των μπισκότων έρχονται να 

εμπλουτίσουν, αλλά και να «γλυκάνουν», το βασικό πρωτογενές άρωμα της 

ποικιλίας.  

 

Προσεκτική συντήρηση και καλό πάγωμα πριν από το σερβίρισμα είναι τα μόνα 

σημεία που απαιτούν την προσοχή κάθε οινόφιλου, προκειμένου να εξερευνήσει τους 

κρυμμένους θησαυρούς της ποικιλίας ντεμπίνα. Εφόσον αυτά εξασφαλισθούν, ένα 

είναι σίγουρο: η ντεμπίνα θα γοητεύσει σε όποια μορφή και αν δοκιμαστεί! 
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Μοσχόμαυρο 

Τα δύο συνθετικά της λέξης –μόσχος και μαύρο– βάζουν κατευθείαν στο ρυθμό της 

σπάνιας αυτής ποικιλίας τον οινόφιλο-ερευνητή, που δεν την ξέρει και γοητεύεται 

έτσι από το άγνωστο. Ο ρυθμός αναφέρεται εσκεμμένα, γιατί το υπέροχα 

παιχνιδιάρικο άρωμα του μοσχόμαυρου δημιουργεί πραγματικά... χορευτική 

ατμόσφαιρα, είτε αυτό μετουσιώνεται σε ερυθρά είτε σε ροζέ κρασιά. 

 

Παρά τον ευχάριστο χαρακτήρα του, το μοσχόμαυρο καλλιεργείται σε μικρή έκταση 

και μάλιστα μόνο στον αμπελώνα της κεντρικής και ΒΔ Ελλάδας. Αν και 

εμφιαλώνεται δίνοντας και μονοποικιλιακά κρασιά, δεν είναι σπάνια η ανάμειξη 

αυτής της ποικιλίας με άλλες, όπως είναι το ξινόμαυρο. Το χρώμα του μπορεί να μην 

είναι ιδιαίτερα σκούρο, έρχεται όμως σε απόλυτη αρμονία με το έντονο άρωμά του, 

που φέρνει στο νου φρέσκα κόκκινα φρούτα, μοσχάτο σταφύλι και γαρίφαλο. 

Παιχνιδιάρικη, γεμάτη οξύτητα και μαλακές ταννίνες είναι και η γεύση του, γεγονός 

που προσδίδει μια ανάλαφρη και νεανική παρουσία, που δεν αποκλείεται να 

ταυτοποιεί και το κοινό που μπορεί να προσελκύσει το σπάνιο μοσχόμαυρο. 

 

Φρέσκο, ευωδιαστό και ευκολόπιοτο, το μοσχόμαυρο εκφράζει με απόλυτα μοντέρνο 

τρόπο τα νέα κρασιά της Ελλάδας, που απευθύνονται και σε νέους οινόφιλους, 

φέρνοντας την παρέα πιο κοντά. Ταυτόχρονα όμως υπενθυμίζει τη μοναδικότητα των 

οινικών αρωμάτων και γεύσεων της Ελλάδας, μαζί με το μέγεθος της πολυποίκιλης 

παλέτας οίνων, που εξασφαλίζουν ο ελληνικός αμπελώνας και οι οινοπαραγωγοί του.  

Μοσχάτο Αλεξανδρείας 

Με πιθανή περιοχή καταγωγής του τη Βόρεια Αφρική, το μοσχάτο Αλεξανδρείας 

φυτεύτηκε στην Ελλάδα στις αρχές του 20
ου

 αιώνα. Η αγάπη του για τη ζέστη το 

βοήθησε να εγκλιματιστεί τέλεια στη χώρα, δίνοντας 

υπέροχα γλυκά κρασιά. Τα τελευταία όμως χρόνια, 

ολοένα πιο μεγάλο ποσοστό της παραγωγής του 

μετατρέπεται σε ξηρά, αρωματικά λευκά, ενώ δεν 

λείπουν και δείγματα αφρωδών. Σε κάθε τύπο 

πάντως, το απαλό και διακριτικό μοσχάτο 

Αλεξανδρείας υπόσχεται τη σαγήνη. 

 

Παρά την εξάπλωσή του στη Βόρεια Ελλάδα, τα 

ηφαιστειογενή εδάφη της Λήμνου είναι ο κορυφαίος 

τόπος όπου ξεδιπλώνονται τα χαρίσματα της 

ποικιλίας. Εκεί άλλωστε το μοσχάτο Αλεξανδρείας 

δίνει τους οίνους ΠΟΠ Μοσχάτος Λήμνου και ΠΟΠ 

Λήμνος. Γλυκείς οι οίνοι με τη γεωγραφική ένδειξη 

«Μοσχάτος Λήμνου», ξηροί οι άλλοι, εκφράζουν 

αμφότεροι τα τυπικά γνωρίσματα της ποικιλίας: το 

διακριτικό άρωμα, με νότες βερίκοκου και μέντας, το σχετικά πλούσιο σώμα και τη 

στρογγυλή παρουσία στο στόμα. 

 

Οι μεγάλες του ρώγες ίσως το καθιστούν λιγότερο εντυπωσιακό και αρωματικό από 

το λεπτόρωγο μοσχάτο άσπρο, ωστόσο, αυτοί ακριβώς οι «χαμηλοί τόνοι» είναι το 
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κρυφό χαρτί της ποικιλίας, αφού επιτρέπουν στα κρασιά της να συνοδεύουν 

ευκολότερα πλήθος φαγητών. Η δε ελληνική έκφραση είναι τόσο διαφορετική από 

αυτή άλλων χωρών, που αξίζει σε κάθε περίπτωση πολλές δοκιμές. Σίγουρο είναι πως 

είτε η συντροφιά διασκεδάζει έχοντας στο τραπέζι ένα ευωδιαστό, ευκολόπιοτο ξηρό 

λευκό, είτε εξερευνά το μαγικό κόσμο των επιδόρπιων κρασιών, η επιλογή ενός 

ελληνικού μοσχάτου Αλεξανδρείας είναι σίγουρο ότι θα φέρει το χαμόγελο στα 

χείλη. 
 

Μαυρούδι 

Η ονομασία της ποικιλίας μαυρούδι προέρχεται από το σκούρο (μαύρο) χρώμα της 

φλούδας των ρωγών της, γι’ αυτό και το μαυρούδι χρησιμοποιείται κυρίως για την 

παραγωγή σκουρόχρωμων ερυθρών κρασιών, που είναι ωστόσο δυσεύρετα. Είτε 

μόνο του, είτε σε χαρμάνια, το μαυρούδι διαθέτει μια ισχυρή προσωπικότητα, που 

μόνο αδιάφορο δεν θα αφήσει αυτόν που θα το δοκιμάσει. 

 

Αντίστροφη της διαθεσιμότητάς του είναι η εξάπλωσή του, αφού συναντάται από τη 

μια μέχρι την άλλη άκρη της Ελλάδας. Πάντως, τόσο η Πελοπόννησος όσο και η 

Βόρεια Ελλάδα έχουν να επιδείξουν τα περισσότερα δείγματα της ποικιλίας 

μαυρούδι. Τα ανεξερεύνητα κρασιά αυτής της ποικιλίας διαθέτουν συνήθως κάπως 

βαρύ άρωμα, γλυκιά και πλούσια γεύση και αρκετά στιβαρές ταννίνες. Ως εκ τούτου, 

μια μεσοπρόθεσμη παλαίωση είναι απαραίτητη, προκειμένου να φθάσουν στο 

απολαυστικότερο σημείο για κατανάλωση.  

 

Παρόλο που το μαυρούδι είναι ακόμη μια Terra Incognita για τον ελληνικό 

αμπελώνα, τα δείγματα της ποικιλίας αποδεικνύουν πως μπορεί να μεθύσουν τους 

«ψαγμένους» οινόφιλους, που θα τα φέρουν στο ποτήρι τους, όπως ακριβώς λέγεται 

πως έκανε και ο πολυμήχανος Οδυσσέας, προσφέροντας κρασί από αυτήν την 

ποικιλία στον Κύκλωπα! 

Μαυροτράγανο 

 

Μέχρι πριν από ελάχιστα χρόνια η ερυθρή ποικιλία με τις 

μαύρες και τραγανές ρώγες –χαρακτηριστικά από τα 

οποία παίρνει και το όνομά του το μαυροτράγανο– 

συμμετείχε σε γλυκά κρασιά της Σαντορίνης, ενώ 

παράλληλα κινδύνευε με εξαφάνιση. Σήμερα, έχει γίνει 

πλέον μια από τις πιο πολυσυζητημένες ποικιλίες για την 

παραγωγή ερυθρών κρασιών και το μέλλον του 

μαυροτράγανου δείχνει πιο ευοίωνο από ποτέ, αφού 

συνδυάζει εξωτισμό και μοναδικότητα σε ένα ξεχωριστό 

πακέτο! 

 

Χρειάστηκε βέβαια οι οινοπαραγωγοί της Σαντορίνης να ψάξουν κλήμα-κλήμα τα 

ηφαιστειογενή εδάφη του νησιού, προκειμένου να ξεχωρίσουν και να 

πολλαπλασιάσουν τα λιγοστά παλαιά φυτά της ποικιλίας μαυροτράγανο. Επίσης, να 
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κοπιάσουν στο οινοποιείο, προκειμένου να φέρουν στην επιφάνεια τα υπέροχα 

αρώματά της, που θυμίζουν ανθώδη εκλεκτό καφέ Λατινικής Αμερικής, καπνό και 

γλυκά κόκκινα φρούτα. Τέλος, να παλέψουν για να τιθασεύσουν τις εύρωστες 

ταννίνες, που συμπληρώνουν το πλούσιο, γεμάτο με ορυκτές νότες στόμα των 

σπάνιων, ασυνήθιστων κρασιών που χαρίζει το μαυροτράγανο στη Σαντορίνη. 

 

Οι κόποι τους, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν έχουν πάει χαμένοι, γιατί παρόλο που το 

μαυροτράγανο έχει φανερώσει μόνο ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων του (έχει 

φυτευτεί ελάχιστα εκτός Σαντορίνης), δείχνει ότι είναι τόσο μοναδικό, όσο και ο 

τόπος που το γέννησε. Μια ξεχωριστή ποικιλία που δύναται να προσφέρει 

πρωτόγνωρες εμπειρίες και μπορεί να ανατρέψει την οινική ρουτίνα κάθε οινόφιλου-

εξερευνητή! 

Μαύρο Μεσενικόλα  

Λίγες ποικιλίες έχουν το προνόμιο της 

αποκλειστικής καλλιέργειάς τους σε μία μόνο 

περιοχή, ακόμα δε λιγότερες παίρνουν το 

όνομά τους από ένα πρόσωπο! Έτσι, η ερυθρή 

ποικιλία μαύρο μεσενικόλα, που ο Ενετός 

αξιωματούχος Μεσιέ Νικόλας (μεσενικόλα) 

φύτεψε στην πανέμορφη περιοχή της Λίμνης 

Πλαστήρα δίνει μοναδικά κρασιά με 

σπανιότητα, αλλά και με μνήμες… 

Φραγκοκρατίας! 

 

Πιο λίγα από 1.000 στρέμματα στην ευρύτερη 

περιοχή του χωριού Μεσενικόλα Καρδίτσας 

αναλαμβάνουν να δώσουν τον καρπό τους για 

όσους θέλουν να δοκιμάσουν αυτή την 

πραγματικά δυσεύρετη ποικιλία. Ωστόσο, οι 

πιθανότητες να την απολαύσουν αυτούσια 

είναι ελάχιστες, αφού οινοποιείται μαζί με τις 

διεθνείς ποικιλίες σιρά και καρινιάν, για να δώσει τα ερυθρά κρασιά ΠΟΠ 

Μεσενικόλα. Κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει για μονοποικιλιακά κρασιά από 

μαύρο μεσενικόλα αποκαλύπτουν το σχετικά σκούρο χρώμα, τα έντονα αρώματα 

κοκκινόμαυρων φρούτων, τις μαλακές ταννίνες και το ισορροπημένο στόμα της 

ποικιλίας. 

 

Ίσως το μέλλον φέρει περισσότερη από τη σπάνια ποικιλία μαύρο μεσενικόλα στα 

ποτήρια των ανήσυχων οινόφιλων, που σίγουρα θα εκτιμήσουν τη στρογγυλάδα και 

τον ευκολόπιοτο χαρακτήρα ενός ακόμα κρυμμένου θησαυρού του ελληνικού 

αμπελώνα. 
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Χονδρόμαυρο 

Το χονδρόμαυρο είναι μια ερυθρή ποικιλία, που καλλιεργείται σπάνια, συνήθως σε 

αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας και της Πελοποννήσου, συμμετέχοντας σε ερυθρά 

χαρμάνια. 

Θηνιάτικο 

Το θηνιάτικο είναι ένας σπάνιος κλώνος της μαυροδάφνης, βρίσκεται φυτεμένος σε 

ελάχιστα αμπελοτόπια των νησιών του Ιονίου πελάγους και δίνει πλούσια, ερυθρά 

κρασιά. 

Μπεγλέρι 

Το μπεγλέρι είναι λευκό σταφύλι, που απαντάται σπάνια, στα νησιά του Αιγαίου. 

Δίνει κρασιά ελαφριά, δροσιστικά και με έντονο άρωμα εσπεριδοειδών, θυμίζοντας 

κάπως σοβινιόν μπλαν. 

Μούχταρο 

Πιθανότατα η πρώτη ύλη για το Βίβλινο Οίνο της αρχαιότητας, το σπάνιο 

μούχταρο καλλιεργείται στην κεντρική Ελλάδα, δίνοντας ερυθρά κρασιά με αλκοόλ, 

σώμα και οξύτητα. 

Ρωμέικο 

 

Ερυθρή ποικιλία της Κρήτης, το ρωμέικο 

χαρακτηρίζεται από υψηλό αλκοόλ, χαμηλή 

οξύτητα και λίγες χρωστικές. Από αυτό 

παράγεται κυρίως τo παραδοσιακό κρασί 

μαρουβάς, ένα κρασί που θυμίζει Oloroso 

Sherry. 
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Μοσχάτο Σπίνας 

Η αρωματική ποικιλία μοσχάτο Σπίνας καλλιεργείται σε ορεινούς αμπελώνες της 

Κρήτης. Πιο λεπτόφλουδο από το μοσχάτο άσπρο, δίνει ξηρά, αλλά και γλυκά λευκά 

κρασιά. 

Χιώτικο Κρασερό 

Σταφύλι που καλλιεργείται σε νησιά του Αιγαίου, το χιώτικο κρασερό λέγεται ότι 

έδινε τον περίφημο Αριούσιο οίνο της αρχαιότητας. Σήμερα παράγει ερυθρά ξηρά και 

–αφού λιαστεί– επιδόρπια κρασιά. 

Αθήρι Μαύρο (Μαυράθηρο) 

Παραλλαγή της λευκής ποικιλίας αθήρι, το αθήρι μαύρο (μαυράθηρο) συναντάται 

πλέον σπάνια στους αμπελώνες της Σαντορίνης. Προορισμός του τα ερυθρά 

χαρμάνια, αλλά και τα επιδόρπια κρασιά. 

Μανδηλαριά Άσπρη (Κουντούρα Άσπρη) 

Αν και το όνομα παραπέμπει σε λευκό κλώνο της μανδηλαριάς, πιθανότερη είναι η 

συγγένειά της με την ποικιλία σαββατιανό. Η μανδηλαριά άσπρη (κουντούρα 

άσπρη) βρίσκεται φυτεμένη σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και στο Αιγαίο. 

Κερατσούδα 

Η κερατσούδα είναι μια σπάνια ερυθρωπή ποικιλία της Βόρειας Ελλάδας, που 

κινδυνεύει με εξαφάνιση. Συμμετέχει κυρίως σε λευκά χαρμάνια. 

Αγιαννιώτικο 

Σπάνια ερυθρή αιγαιοπελαγίτικη ποικιλία, η ωρίμαση της οποίας συμπίπτει συνήθως 

με τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Το αγιαννιώτικο αναμειγνύεται 

συνήθως με το χιώτικο κρασερό, δίνοντας ξηρά και γλυκά ερυθρά κρασιά. 

Φιλέρι 

Συγγενικό γενετικά, αλλά και ασθενέστερο αρωματικά με το μοσχοφίλερο, το ερυθρό 

φιλέρι καλλιεργείται στην κεντρική Ελλάδα, συμμετέχοντας επί το πλείστον σε 

λευκά χαρμάνια. 

Αηδάνι Mαύρο 

Σκουρόχρωμος κλώνος της ποικιλίας αηδάνι, το αηδάνι μαύρο απαντάται πλέον 

σπάνια στα νησιά του Αιγαίου. Συνήθως προσδίδει σε ερυθρά χαρμάνια οξύτητα και 

ώριμα αρώματα. 
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Ασπρούδα Σαντορίνης 

Μια από τις πολλές σπάνιες ποικιλίες που συναντά κανείς στον αμπελώνα της 

Σαντορίνης, η ασπρούδα Σαντορίνης υπάρχει σε απειροελάχιστες ποσότητες, που 

δεν επιτρέπουν τίποτα άλλο παρά μόνο τη συμμετοχή της σε λευκά χαρμάνια.  

Μπογιαλαμάδες 

Σπάνια αρωματική ερυθρή ποικιλία, η μπογιαλαμάδες έχει πλούσιο χρώμα και 

συναντάται διάσπαρτα φυτεμένη σε κάποιους αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας. 

Καρναχαλάδες 

Όψιμο, ερυθρό σταφύλι, η ποικιλία καρναχαλάδες απαντάται πολύ σπάνια, σε 

κάποιους αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας και δίνει ξηρά, σχετικά ελαφριά ερυθρά. 

Κρασάτο 

Το κρασάτο είναι η καρδιά της Ραψάνης και του ξηρού κόκκινου κρασιού που 

παράγεται από σταφύλια των αμπελώνων του «θεϊκού» Ολύμπου. Ο οίνος ΠΟΠ 

Ραψάνη παράγεται από τρεις ερυθρές ποικιλίες αμπέλου: το ξινόμαυρο της περιοχής, 

το σταυρωτό, ένα σταφύλι που καλλιεργείται στη Ραψάνη, αλλά και πιο νότια, και το 

κρασάτο. Μόνο το κρασάτο είναι η αποκλειστική τοπική σπεσιαλιτέ του Ολύμπου. 

 

Το κρασάτο μπορεί να δώσει κρασιά με βαθύ ρουμπινί χρώμα και μύτη με ισχυρό 

χαρακτήρα, με νότες δέρματος και μαύρων γλυκών φρούτων. Στο στόμα τα κρασιά 

είναι πλούσια, με υψηλή περιεκτικότητα σε εκχύλισμα, πυκνή δομή, μέτριες ταννίνες 

και σχετικά υψηλή αλκοόλη. Το κρασάτο ενδείκνυται για ωρίμαση σε βαρέλι και με 

βάση τη νομοθεσία πρέπει να αποτελεί το ένα τρίτο του χαρμανιού στον οίνο ΠΟΠ 

Ραψάνη. Το ξινόμαυρο, που προσθέτει αρωματική πολυπλοκότητα, οξύτητα και 

ταννίνες, πρέπει να αποτελεί επίσης το ένα τρίτο, ενώ το τελευταίο τρίτο ανήκει στο 

σταυρωτό, ένα σταφύλι με μάλλον λιγότερο ενδιαφέρον. Έτσι, στην πράξη, οι 

παραγωγοί διατηρούν το σταυρωτό σε μικρότερα επίπεδα και δημιουργούν ένα κρασί 

που τείνει στο 50/50 κρασάτο-ξινόμαυρο. 

 

Το κρασάτο «ξεπερνά» το κρασί στο οποίο συμμετέχει, αφού οι ιστορικές και οι 

μυθολογικές αναφορές του δίνουν υπεραξία στην εμπειρία που προσφέρει μια φιάλη 

κρασιού ΠΟΠ Ραψάνη. Τα ερυθρά κρασιά ΠΟΠ του αμπελώνα στη Ραψάνη μπορούν 

να καταναλωθούν αμέσως μόλις κυκλοφορήσουν, έως και τριών ετών και συχνά, 

παλαιωμένα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οπότε απευθύνονται σε λάτρεις 

του κρασιού που τους αρέσουν τα παλαιωμένα κόκκινα κρασιά, ακόμα και για μία-

δύο δεκαετίες ή και περισσότερο. Αποτελούν, πάντως, εξαίρετο συνοδό πλούσιων 

πιάτων κρεατικών με σάλτσες, ενώ το ψητό αρνάκι είναι ένας από τους ιδανικούς 

παρτενέρ τους.  

 

 



http://www.newwinesofgreece.com 

Φωκιανό 

 

Φυτεμένο στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά 

κυρίως στα νησιά του Αιγαίου πελάγους, το 

ερυθρό φωκιανό δίνει κόκκινα ξηρά, αλλά και 

γλυκά κρασιά. Λέγεται ότι από αυτό 

παραγόταν ο περίφημος, ομηρικός «Πράμνιος 

Οίνος» της Ικαρίας. 

 

 

 

 

 

Τσαούσι 

Παραγωγική λευκή ποικιλία, που συναντάται στα νησιά του Ιονίου πελάγους και 

σπανιότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Το τσαούσι αποτελεί συνήθως συστατικό 

χαρμανιών, στα οποία συνεισφέρει με το άρωμά του. 

Συκιώτης 

Χοντρόφλουδο ερυθρό σταφύλι, φυτεμένο σε αμπελώνες της κεντρικής Ελλάδας. 

Συνήθως συμμετέχει σε χαρμάνια, αν και κάποιος μπορεί να βρει –έστω και σπάνια– 

μονοποικιλιακό συκιώτη. 

Σκυλοπνίχτης 

Ερυθρωπή ποικιλία των νησιών του Ιονίου πελάγους. Η χοντρή ρώγα και η φλούδα 

του σκυλοπνίχτη λέγεται ότι πνίγει τα σκυλιά που τη δοκιμάζουν (από εκεί παίρνει 

και το όνομά της)! Υπάρχει και λευκός κλώνος. 

Σκιαδόπουλο 

Ιδιαίτερα παραγωγικό σταφύλι, το λευκό σκιαδόπουλο κατέχει –ποσοτικά–

σημαντική θέση στον αμπελώνα των Ιόνιων νησιών. Συνήθως συμμετέχει σε φρέσκα 

λευκά χαρμάνια. 
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Σέφκα 

Αν και ανήκει στην οικογένεια των μαυρουδιών, η ερυθρή σέφκα δεν διαθέτει 

ιδιαίτερα σκούρο χρώμα. Συμμετέχει σε χαρμάνια της βόρειας και της κεντρικής 

Ελλάδας. 

Ροκανιάρης 

Ο λευκός ροκανιάρης παίρνει το όνομά του από το «ροκάνισμα» της τραγανής 

ρώγας του. Πελοποννησιακή «αποκλειστικότητα», παράγει δροσιστικά λευκά κρασιά. 

Ρητινό 

Ταννική, ερυθρή ποικιλία, το ρητινό βρίσκεται σε κάποιους αμπελώνες της κεντρικής 

Ελλάδας, αλλά και των νησιών του Αιγαίου πελάγους. 

Πρικνάδι (πρεκνιάρικο) 

Το λευκό πρικνάδι (πρεκνιάρικο) παίρνει το όνομά του από τα στίγματα (πρέκνες) 

που έχει στη φλούδα του. Φυτεμένο στη βόρεια και στην κεντρική Ελλάδα δίνει 

στρογγυλά, αρωματικά λευκά κρασιά. 

Πετρουλιανός 

Λευκή ποικιλία της Πελοποννήσου, ο πετρουλιανός δίνει ξηρά κρασιά. Λόγω της 

χαμηλής του οξύτητας χρησιμοποιείται και σε ελάχιστα γλυκά χαρμάνια. 

Πετροκόριθο 

Το ερυθρό πετροκόριθο είναι όψιμο σταφύλι, που δίνει πληθωρικά ερυθρά κρασιά 

στην Πελοπόννησο, αλλά κυρίως στα νησιά του Ιουνίου πελάγους. 

Παύλος 

Σπάνια λευκή ποικιλία, η Παύλος, που συναντάται στα νησιά του Ιονίου πελάγους. 

Συμμετέχει μαζί με άλλες ποικιλίες σε χαρμάνια, γνωστότερο των οποίων είναι το 

κρασί Βερντέα. 

Παμίδι 

Σχετικά διαδεδομένο στη Βόρεια Ελλάδα, το παμίδι διαθέτει ρώγες με ροδόχρωμη 

φλούδα. Συμμετέχει έτσι σε ερυθρά χαρμάνια, μαζί με σκουρόχρωμες ποικιλίες ή 

δίνει ροζέ κρασιά. 
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Μπεκιάρι (Μπεκάρι) 

Ερυθρό σταφύλι της Βόρειας Ελλάδας, το μπεκιάρι (μπεκάρι) έχει λεπτή φλούδα, 

που το καθιστά κατάλληλο για την παραγωγή ελαφριών ερυθρών και ροζέ κρασιών. 

Μπατίκι 

 

Χαμηλή σε οξύτητα λευκή ποικιλία της 

κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας, το 

μπατίκι παλαιότερα έδινε σταφύλια για 

επιτραπέζια χρήση. 

 

 

 

 

 

 

 Μοσχάτο τράνι 

Ιταλικός κλώνος του λευκού λεπτόρωγου μοσχάτου, το μοσχάτο τράνι συμμετέχει σε 

λευκά ξηρά και γλυκά κρασιά των αιγαιοπελαγίτικων νησιών. 

Μαυρούδια 

Ο όρος μαυρούδια προσδιορίζει οικογένεια ερυθρών σταφυλιών, που απαντάται σε 

ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως υποδηλώνει και το όνομα, κοινός τους τόπος είναι η 

σκουρόχρωμη και πλούσια σε ταννίνες φλούδα των ρωγών τους. 

Μαύρο καλαβρυτινό 

Ερυθρή ποικιλία της Πελοποννήσου, με φρουτώδες άρωμα και δροσιστική γεύση. Το 

μαύρο καλαβρυτινό οινοποιείται μόνο του ή συμμετέχει σε ερυθρά χαρμάνια. 

Μαλουκάτο 

Το μαλουκάτο είναι μια ανθεκτική λευκή ποικιλία, ελάχιστες φυτεύσεις της οποίας 

μπορεί κάποιος να συναντήσει σε νησιά του Αιγαίου πελάγους. 
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Λαδικινό 

 

Ερυθρή ποικιλία που σε μικρή έκταση είναι 

φυτεμένη στην Κρήτη. Το λαδικινό 

χρησιμοποιείται σε χαρμάνια, εξαιτίας του 

αρωματικού πλούτου του. 

 

 

 

 

 

Κρητικό 

Αν και το όνομα παραπέμπει στην Κρήτη, τα νησιά των Κυκλάδων είναι αυτά που 

διαθέτουν ελάχιστα κλήματα από κρητικό, αυτήν την υψηλόβαθμη λευκή ποικιλία. 

Κοτσιφολιάτικο 

Σχεδόν εξαφανισμένη ερυθρή ποικιλία της Κρήτης, το κοτσιφολιάτικο προέρχεται 

από διασταύρωση ανάμεσα στο κοτσιφάλι και στο λιάτικο και έχει χρώμα και 

χαρακτήρα ανάμεσα στα δύο. 

Κοντοκλάδι 

Δυσεύρετη λευκή ποικιλία των νησιών του Ιονίου πελάγους, το κοντοκλάδι 

καλλιεργείται και στον αμπελώνα της Κεντρικής Ελλάδας. 

Κολλινιάτικο 

Πλούσια σε χρώμα ερυθρή ποικιλία, το κολλινιάτικο καλλιεργείται στην 

Πελοπόννησο και παίρνει το όνομά του από το χωριό Κολλίνες Αρκαδίας. 

Κολινδρινό 

Το ερυθρό κολινδρινό είναι πολύ σπάνια ποικιλία της Βόρειας Ελλάδας, οι πρώτες 

απόπειρες οινοποίησης της οποίας έδωσαν κρασιά με δύναμη, σώμα και πλούσιο 

χρώμα. 
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Κατσανό 

Απαλή και πλούσια σε αλκοόλ λευκή ποικιλία των νησιών του Αιγαίου πελάγους. 

Ελάχιστα κλίματα από κατσανό βρίσκονται διάσπαρτα ανάμεσα σε άλλα. 

Καραμπραΐμης 

Ο καραμπραΐμης είναι μια όψιμη ερυθρή ποικιλία –πιθανόν μικρασιατικής 

προέλευσης. Καλλιεργείται στο νησί της Εύβοιας και σε λίγα ακόμα νησιά του 

Αιγαίου πελάγους. 

Κακοτρύγης 

Γνωστός και από τον κερκυραϊκό «Ανθοσμία Οίνο», που έχει αναφέρει ο 

Θουκυδίδης, ο λευκός κακοτρύγης είναι μια από τις πλέον διαδεδομένες ποικιλίες, 

σε κάποια νησιά του Ιουνίου πελάγους. 

Θράψα 

Διαφορετική από το θραψαθήρι, η σπάνια θράψα καλλιεργείται στην Πελοπόννησο 

και διαθέτει ερυθρό χρώμα. 

Θειακό 

Ανοιχτόχρωμη, όσο και δυσεύρετη ερυθρή ποικιλία, το θειακό συναντάται στα νησιά 

του Ιουνίου πελάγους και στην κεντρική Ελλάδα, συμμετέχοντας σε χαρμάνια. 

Ζουμιάτικο 

 

Σχετικά αρωματική, λευκή ποικιλία, το 

ζουμιάτικο καλλιεργείται σε όλη τη Βόρεια 

Ελλάδα. Συνήθως συμμετέχει σε λευκά και 

ροζέ χαρμάνια. 
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Ζαλοβίτικο 

Το ζαλοβίτικο είναι μια ζωηρή ερυθρή ποικιλία, που καλλιεργείται σποραδικά σε 

αμπελώνες της κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας. 

Γαϊδουριά 

Ιδιαίτερα σπάνια λευκή ποικιλία, η γαϊδουριά συναντάται στα νησιά του Αιγαίου 

πελάγους και διαθέτει μαλακή, γλυκιά γεύση. 

Βραδυανό 

Ο αμπελώνας της κεντρικής Ελλάδας (και η νήσος Εύβοια) είναι ο μόνος που μπορεί 

κάποιος να συναντήσει την ερυθρή ποικιλία βραδυανό, με το μαλακό, φρουτώδη 

χαρακτήρα. 

Γουστολίδι (βοστυλίδι) 

 

Το γουστολίδι (βοστυλίδι) είναι μία λευκή 

ποικιλία με ιδιαίτερο χαρακτήρα, που 

καλλιεργείται στα νησιά του Ιονίου πελάγους 

και στην Πελοπόννησο, δίνοντας κρασιά με 

πάχος και ώριμα αρώματα. 

 

Βολίτσα (λευκή και μαύρη) 

Δυσεύρετη ποικιλία με λευκό και ερυθρό κλώνο, η βολίτσα απαντάται μόνο σε 

αμπελώνες της Πελοποννήσου, με μεγάλο υψόμετρο. 

Βοϊδομάτης 

Φυτεμένος διάσπαρτα στην Πελοπόννησο και σε όλη τη νησιωτική Ελλάδα, ο 

ερυθρός βοϊδομάτης είναι πλούσιος σε χρώμα και σάκχαρα, αλλά όχι και σε οξύτητα. 

Βάφτρα 

Ευαίσθητη, πλην πλούσια σε ανθοκυάνες (χρώμα), η ερυθρή ποικιλία βάφτρα 

χρησιμοποιείται για να βελτιώσει χρωματικά κάποια βορειοελλαδίτικα χαρμάνια. 
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Βαρδέα 

Η βαρδέα είναι λευκή ποικιλία των νησιών του Ιονίου πελάγους, γνωστή για την 

παραγωγή φρέσκων, δροσιστικών κρασιών. 

Ασπρορομπόλα 

Λευκή ποικιλία, που καλλιεργείται στους αμπελώνες του Ιονίου πελάγους, η 

ασπρορομπόλα, σε αντίθεση με τη συγγενική της ρομπόλα, αποτελεί συνήθως 

συστατικό χαρμανιών. 

Αρακλινό 

Σπάνια και υψηλόβαθμη ερυθρή ποικιλία των νησιών του Ιονίου πελάγους, το 

αρακλινό συμμετέχει κυρίως σε ερυθρά χαρμάνια. 

 

http://www.newwinesofgreece.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.newwinesofgreece.com 

Κρασιά εναλλακτικών πρακτικών 

Η φιλοσοφία και οι φυσικές επιστήμες ήταν οι 

σταθερές που δημιούργησαν μια «νέα 

κατάσταση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο» 

και τον έκαναν να τον δει με άλλη ματιά. Ο 

άνθρωπος έπαψε να είναι στη φύση. Η φύση 

αποτελούσε πλέον όχι μόνο αντικείμενο 

επιστημονικής γνώσης, αλλά και τεχνικής 

εκμετάλλευσης. Ο θρίαμβος όμως αυτός της 

επιστήμης και η τεχνολογική πρόοδος θα 

σήμαινε παράλληλα τη συνειδητοποίηση του 

πεπερασμένου της φύσης. Στο εφεξής, η επιβίωση του ανθρώπινου πολιτισμού 

εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται η σχέση του ανθρώπου με 

αυτήν. Η προοδευτική μείωση των φυσικών αποθεμάτων του πλανήτη, οι κάθε είδους 

μολύνσεις του περιβάλλοντος, η δημογραφική έκρηξη κ.ά., φέρνουν επιτακτικά στο 

προσκήνιο το θέμα του σεβασμού στο περιβάλλον και της προστασίας του. Όποια και 

αν είναι η «χρήση» του περιβάλλοντος και της φύσης απαιτούν αυτόν το σεβασμό, 

αρχής –ίσως– γενομένης από την εκμετάλλευση της γης για καλλιέργεια, που εκτός 

των άλλων, οδηγεί σε βρώσιμα και πόσιμα από τον άνθρωπο προϊόντα. Ένα εξ αυτών 

είναι και ο οίνος, που ξεκινώντας από το σταφύλι, αποτελεί ένα φυσικό προϊόν 

μεταποίησης. Στο πλαίσιο του σεβασμού και της προστασίας του περιβάλλοντος, 

μέρος του οποίου είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος, τα κρασιά εναλλακτικών 

πρακτικών αποτελούν μια ψηφίδα που κερδίζει συνεχώς έδαφος, τόσο από πλευράς 

παραγωγών, όσο και καταναλωτών, όπως άλλωστε συμβαίνει με τα περισσότερα 

ανάλογα προϊόντα, σε μεγάλο μέρος του κόσμου και στην Ελλάδα. Από την άλλη 

μεριά, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν πως τα κρασιά εναλλακτικών πρακτικών, 

όσο πιο «προχωρημένα» είναι μάλιστα –σε επίπεδο σταφυλικής παραγωγής, αλλά και 

οινοποίησής– τόσο πιο «ζωντανά» και εκφραστικά είναι. 
 

Γιατί κρασιά εναλλακτικών πρακτικών; 

Η απάντηση στην ερώτηση «γιατί κρασιά 

εναλλακτικών πρακτικών;» δεν είναι απλή 

και απαιτεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Η 

Vitis vinifera, η οικογένεια δηλαδή ευγενούς 

αμπέλου οινοποιίας, εμφανίζεται στις παρά τον 

Εύξεινο Πόντο και της Κασπίας Θάλασσας 

περιοχές, για να καλλιεργηθεί στη συνέχεια 

συστηματικά στο χώρο της Μεσοποταμίας. 

Στον αιγαιοπελαγίτικο όμως χώρο παίρνει 

ενεργή θέση στον ελληνικό πολιτισμό, με 

σημαίνοντα μάλιστα τρόπο. Έτσι, η αρχαία Ελλάδα δεν άφησε ως κληρονομιά μόνο 

την «κουλτούρα» του κρασιού, αλλά και κάποια «μεγάλα κρασιά»: τους γλυκούς 

οίνους της αρχαιότητας. Τα συναντάμε με τη σημερινή εκδοχή τους σε αμπελοτόπια 

της Σαντορίνης, της Σάμου, της Κρήτης και σε άλλα της ελληνικής επικράτειας. Στη 

συνέχεια, με την άνοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η αμπελοκαλλιέργεια με σκοπό 

τον οίνο θα προωθηθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο, βαθύτερα από εκεί που την είχαν ήδη 
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πάει οι ελληνικές αποικίες. Στους μέσους και νεότερους ευρωπαϊκούς χρόνους η 

αμπελοκαλλιέργεια και η «κουλτούρα» του κρασιού γίνεται υπόθεση των 

χωροδεσποτών, των ισχυρών ευγενών και των μοναχών. 

 

Η αμπελουργία και η οινοπαραγωγή, οι οποίες θα ξεπηδήσουν παράλληλα με τη 

«βιομηχανική επανάσταση» έχουν πρόσημο την απόδοση. Παραγωγική καλλιέργεια 

και παραγωγικότητα επιβάλλονται σιγά-σιγά παντού, οι θεωρίες για την ανόργανη 

συνθετική λίπανση κερδίζουν έδαφος και νέες ασθένειες, όπως το ωίδιο και ο 

περονόσπορος εμφανίζονται. Την περίοδο εκείνη είναι που θα εισαχθεί και η 

φυλλοξήρα στην Ευρώπη. Η απέραντη καταστροφή που επέφερε, μαζί με το «χάος» 

της υπερπαραγωγής που επικράτησε από τα μέσα του 19
ου 

μέχρι τις αρχές του 20
ου

 

αιώνα στα αμπέλια της γηραιάς ηπείρου, θεμελίωσαν την υλοποίηση ενός 

συστήματος διαχειριστικού ελέγχου της αμπελοοινικής παραγωγής. Αρκετοί όμως 

αμπελουργοί και οινοπαραγωγοί ένωσαν τις φωνές τους, ασκώντας κριτική, ενάντια 

στην άκρατη βιομηχανοποίηση της γης και των αγρών, η οποία πρότεινε μια νέα 

σχέση ανθρώπου και φύσης. Να γιατί κρασιά εναλλακτικών πρακτικών βρίσκονται 

εδώ και πολλά χρόνια σε παραγωγή, στην Ελλάδα και σε όλο τον οινοπαραγωγικό 

κόσμο, προτάσσοντας το σεβασμό στο περιβάλλον, στη φύση και στον άνθρωπο, ως 

θεμελιώδεις αξίες.  

Το ελληνικό οινοπέδιο 

Η ιδέα ενός συστήματος ελεγχόμενης και 

προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης 

οίνων, που καθιερώνει την οργανοληπτική 

ιδιαιτερότητα ενός κρασιού προστατεύοντας 

την προέλευσή του δεν είναι νέα. Από τους 

Ομηρικούς ακόμα χρόνους, η επίδραση της 

περιοχής και των εδαφοκλιματικών 

χαρακτηριστικών της (terroir), καθώς και της 

ποικιλίας αμπέλου στην ποιότητα του κρασιού 

ήταν γνωστές. Έτσι, το τρίπτυχο ποικιλία-

έδαφος-κλίμα όχι μόνο ήταν αντιληπτό, αλλά προστατευόταν, με αποτέλεσμα να 

μπορούμε ακόμα και για τότε να αναφερόμαστε σε ελληνικό οινοπέδιο. Άλλωστε, 

αμπέλια σκορπισμένα ανάμεσα σε άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν αρκούν για 

να δημιουργήσουν έναν ιστορικό αμπελώνα. Ο ελληνικός, αλλά και ο υπόλοιπος 

ευρωπαϊκός αμπελώνας, οργανώθηκαν και εξελίχθηκαν στη βάση της ιδιαιτερότητας 

ενός τόπου, το οινοπέδιο, το αμπελοτόπι ή το terroir, όπως χαρακτηριστικά έχει 

ονομασθεί.  

 

Ο ανθρώπινος παράγοντας υπήρξε πολύ θεμελιώδης και αποφασιστικός στη 

διαμόρφωση, αλλά και στην ανάπτυξη των ελληνικών οινοπεδίων. Η δημιουργία 

από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα των ζωνών ΟΠΑΠ και ΟΠΕ (σήμερα ΠΟΠ) και 

των αντίστοιχων οίνων, έσωσε τα ελληνικά ιστορικά αμπελοτόπια από τη φθορά της 

μαζικής παραγωγής και της νοθείας, βάζοντας το ελληνικό κρασί σε νέες βάσεις. 

Πυλώνα αυτού του συστήματος ελέγχου αποτελούν οι γηγενείς ελληνικές ποικιλίες 

και οι περιοχές που καλλιεργούνταν παραδοσιακά. Το ελληνικό οινοπέδιο μετράει 

σήμερα αρκετές εκατοντάδες οινοποιήσιμες ποικιλίες, ενώ περισσότερο από 40 εξ 

αυτών χρησιμοποιούνται ευρέως για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ. 
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Ο ελληνικός αμπελώνας είναι μικρός στο σύνολό του. Τα 700.000 στρέμματα (70.000 

εκτάρια) με αμπέλια οινοποίησιμων ποικιλιών δεν αντιπροσωπεύουν παρά το 2% 

σχεδόν αυτών της Ε.Ε., όπως και η ελληνική οινοπαραγωγή (περίπου 4.000.000 hL). 

Στην πλειονότητά του δε, ο ελληνικός αμπελώνας είναι χωρισμένος σε μικρά τεμάχια 

(αμπελουργικές «νησίδες»), που χωρίζονται σε ακόμα μικρότερα, έως μόλις μερικά 

στρέμματα, σκορπισμένα κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του ελλαδικού 

χώρου (οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία του 2008, 

υπολογίζονται γύρω στις 147.000). Το ανάγλυφο του ελληνικού τοπίου, η υψηλή 

ηλιοφάνεια, αλλά και ρεύματα αέρα που συχνά επικρατούν, δημιουργούν συνθήκες 

κατά τις οποίες οι διάφορες ασθένειες του αμπελιού μπορούν να αντιμετωπισθούν με 

ήπιες έως πολύ ήπιες παρεμβάσεις. Έτσι, εφόσον η οινοπαραγωγή υψηλής ποιότητας 

είναι επιλογή τόσο για τον ελληνικό αμπελώνα, όσο και για κάθε ελληνικό οινοπέδιο 

ξεχωριστά, οι εναλλακτικές καλλιέργειες προσφέρουν θετικά πρόσημα για την 

περαιτέρω ανέλιξή του. 

Η βιολογική καλλιέργεια στην Ελλάδα 

Η βιολογική καλλιέργεια στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα τη δεκαετία του 

1980. Βρήκε το δρόμο της με την εφαρμογή του κανονισμού 2092/91 της Ε.Ε. και οι 

πρώτες βιολογικές πιστοποιήσεις ξεκίνησαν το 1993. Η βιολογική αμπελουργία ήρθε 

δεύτερη, ανάμεσα στις άλλες βιολογικές καλλιέργειες. 

 

Το εύκρατο κλίμα, το ιδιόρρυθμο ελληνικό ανάγλυφο και οι μικρές αμπελοοινικές 

εκμεταλλεύσεις αποτελούν βάση για εύκολη ανάπτυξη της αμπελουργικής 

βιολογικής καλλιέργειας στην Ελλάδα. Σχεδόν το 50% από το σύνολο των 

ελληνικών οινοποιείων, ιδιωτικών και συνεταιριστικών, προτείνουν σήμερα 

«βιολογικά κρασιά» ή ακριβέστερα και όπως πρέπει να λέγονται –τουλάχιστον προς 

το παρόν– «οίνοι από σταφύλι βιολογικής γεωργίας». Η Ε.Ε., με τον κανονισμό 

837/2007, ο οποίος αντικατέστησε τον κανονισμό 2092/91, έθεσε τις βάσεις για έναν 

ευρωπαϊκό κανονισμό πιστοποίησης βιολογικού οίνου. Οι προσπάθειες όμως για τη 

θέσπισή του δεν έχουν ακόμη καρποφορήσει.  

 

Εκτός από την αμπελουργική βιολογική καλλιέργεια, στην Ελλάδα είναι πολλά τα 

οινοποιεία που ακολουθούν και άλλα πρότυπα, που αφορούν την ασφάλεια και τις 

διαδικασίες παραγωγής στο οινοποιείο και τη διαχείριση ποιότητας, τα γνωστά (ISO 

και HACCP). Επίσης, με πρωτοβουλία του μεγαλύτερου οργανισμού πιστοποίησης 

βιολογικών προϊόντων της Ελλάδας και ομάδας δημοσιογράφων οίνου, έχει 

καθιερωθεί από το 2005 άτυπος, ετήσιος διαγωνισμός οίνων από σταφύλι βιολογικής 

καλλιέργειας (στην Ελλάδα λειτουργούν 11 οργανισμοί πιστοποίησης βιολογικών 

προϊόντων, οι δύο μεγαλύτεροι εκ των οποίων πιστοποιούν τα περισσότερα σχετικά 

κρασιά). 
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Η βιολογική αμπελοκαλλιέργεια στην Ελλάδα 

Η βιολογική αμπελοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, 

εφαρμόζεται σε έκταση αμπελώνων οινοποιίας που 

ξεπερνά σήμερα τα 36.858 στρέμματα, τα 14.525 εκ των 

οποίων σε μεταβατικό στάδιο (στοιχεία του 2007). Όπως 

συμβαίνει σε όλες τις οινοπαραγωγικές χώρες του κόσμου, 

χρησιμοποιεί ήπιες πρακτικές φυτοπροστασίας και 

λίπανσης, σύμφωνα με τις μεθόδους της οργανικής 

γεωργίας, δίνοντας προτεραιότητα στην ισορροπία αμπέλου-περιβάλλοντος, καθώς 

και στη συντήρηση της ζωής του εδάφους. 

 

Όπως σε όλο τον κόσμο, επιδίωξη αυτού που ασκεί βιολογική αμπελοκαλλιέργεια 

στην Ελλάδα είναι η απόκτηση αμπελιών με μέτρια ζωηρότητα και μειωμένη 

βλάστηση (με σκοπό τις χαμηλές αποδόσεις), τα οποία θα διαθέτουν ικανοποιητική 

φυλλική επιφάνεια, ικανή να φωτοσυνθέτει καλά, παρέχοντας όμως και επαρκή 

αερισμό, που είναι ένα από τα σημαντικά «μυστικά» για τη σωστή και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των μυκήτων που προσβάλλουν το αμπέλι. 

 

Για την αντιμετώπιση του ωιδίου, στη βιολογική αμπελοκαλλιέργεια στην Ελλάδα 

χρησιμοποιείται το θειάφι, σε σκόνη ή σε υγρή μορφή, ενώ για την αντιμετώπιση του 

περονόσπορου (και έμμεσα του βοτρύτη), ο θειοχαλκός, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμος 

στις αμπελοοινικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και όπου οι βροχοπτώσεις είναι 

αυξημένες κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Ο χαλκός, ως βαρύ μέταλλο που είναι, 

χρησιμοποιείται με φειδώ. Οι έλληνες αμπελουργοί και οι οινικές εκμεταλλεύσεις με 

βιολογικές καλλιέργειες περιορίζουν τη χρήση χαλκού στο ελάχιστο δυνατό, ενώ 

υπάρχουν φορές που αρνούνται να επέμβουν και μάλιστα κατ’ επανάληψη, χάνοντας 

μέρος της παραγωγής τους (κάτι όχι ασυνήθιστο για τους βιοκαλλιεργητές). Οι 

ισχυροί ελληνικοί άνεμοι, όπως είναι τα μελτέμια των Κυκλάδων και γενικότερα των 

νησιών του Αιγαίου, καθώς και οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες, ευνοούν το 

αμπέλι και δεν επιτρέπουν εκτεταμένη ανάπτυξη μικροοργανισμών. Έτσι, μόνο 2 με 3 

περάσματα με θειάφι επαρκούν συνήθως για την καταπολέμησή τους.  

 

Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ωφέλιμων ειδών της πανίδας βοηθά στη διατήρηση της 

ισορροπίας του άμεσου περιβάλλοντος των αμπελιών, που αποτελεί πολύ σημαντικό 

παράγοντα για τη βιολογική αμπελοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. Έντομα, όπως η 

ευδεμίδα, αντιμετωπίζεται με το Βάκιλο Θουριγγίας, ενώ για κάποια άλλα, πολλοί 

αμπελουργοί φροντίζουν… χειρωνακτικά. Τα διάφορα ζιζάνια καταπολεμούνται με 

μηχανικά μέσα, ενώ για τη λίπανση των αμπελώνων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

επιτρεπόμενα βιολογικά σκευάσματα, ζωικής ή φυτικής προέλευσης (συχνά δε, 

«χωνεμένα» κοτσάνια και φλούδες σταφυλιών από αμπέλια βιολογικής 

καλλιέργειας).  

 

Πολλοί θιασώτες της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα καταφεύγουν 

στη «χλωρή λίπανση». Πρόκειται για μια αρχαία γεωργική τεχνική, που ενσωματώνει 

με όργωμα στο έδαφος, φυτά πλούσια σε άζωτο, που τόσο έχει ανάγκη η άμπελος. Σε 

περιοχές που το νερό είναι επαρκές, οι βιοκαλλιεργητές αμπελουργοί αφήνουν τη 

φυσική βλάστηση στο αμπέλι, επιβάλλοντας έναν ανταγωνισμό, διατηρώντας έτσι τη 

ζωηρότητα των φυτών. Σε πιο ξηροθερμικές περιοχές, η φυσική αυτή βλάστηση 

ενσωματώνεται στο έδαφος με τα πρώτα ανοιξιάτικα οργώματα. 
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Η βιοδυναμική καλλιέργεια 

Η γέννηση της βιοδυναμικής καλλιέργειας 

οφείλεται στον αυστριακό διανοητή και ιδρυτή 

του ανθρωποσοφικού κινήματος, Ρούντολφ 

Στάινερ (Rudolf Steiner 1861-1925). Οι 

θεωρητικές βάσεις της βιοδυναμικής 

καλλιέργειας μπήκαν τον Ιούνιο του 1924, 

στον πύργο του Κόμπερβιτζ, κοντά στο 

Βρότσγουαθ της σημερινής Πολωνίας. Εκεί, ο 

Ρούντολφ Στάινερ έδωσε σειρά 8 διαλέξεων, 

γνωστές ως «Αγροτικά Μαθήματα» ή αλλιώς 

«Πνευματικά θεμέλια για την ευφορία στη 

γεωργία». 

 

Οι αρχές της βιοδυναμικής καλλιέργειας 

μπήκαν σε πρακτική βάση κυρίως από το 

στενό συνεργάτη του Ρούντολφ Στάινερ, 

Γερμανό, Έχρενφελντ Φάιφερ (Ehrenfeld 

Pfeiffer), συγγραφέα του βιβλίου «Η 

Γονιμότητα της Γης» και την επίσης Γερμανίδα, Μαρία Τουν (Maria Thun) που 

επιμελείται –μεταξύ άλλων– το βιοδυναμικό ημερολόγιο.  

 

Πέραν αυτών, για τη διάδοση της βιοδυναμικής καλλιέργειας, αλλά και για την 

πιστοποίηση βιοδυναμικών αγροτικών προϊόντων έχει δημιουργηθεί ο οργανισμός 

Demeter. Έντονη δραστηριότητα στο χώρο έχουν οι Γάλλοι Νικολά Ζολί (Nicolas 

Joly) και Πιερ Μασόν (Pierre Masson), ο Ιταλός Ένζο Ναστάτι (Enzo Nastati) και ο 

Αυστραλός Άλεξ Ποντολίνσκι (Alex Pondolinski), προσαρμόζοντας τη βιοδυναμική 

μέθοδο στις σημερινές συνθήκες και εμπλουτίζοντάς την με νέες εμπειρίες και 

δεδομένα. 

Αρχές της βιοδυναμικής καλλιέργειας 

Κατά πολλούς, η βιοδυναμική καλλιέργεια είναι μια 

«ακραία» βιολογική καλλιέργεια, απόλυτα φυσική και 

συνειδητοποιημένη πνευματικά, με βάση τις δυναμικές 

αλληλεπιδράσεις, το ευρύτερο περιβάλλον και το σύμπαν. 

Σύμφωνα με τις αρχές της βιοδυναμικής καλλιέργειας, η 

αντίληψη και η αντιμετώπιση της φύσης είναι ολιστική. 

Κάθε οργανισμός είναι μέρος ενός συνόλου, που αλληλοεξαρτάται και επηρεάζεται. 

Τα φυτά, που ζουν σε «κοινωνία» με τον κόσμο (σε μία κοινότητα), στηρίζονται στη 

γη, στο νερό, στον αέρα (το φως) και στη φωτιά (τη θερμότητα)• δυνάμεις που 

εκφράζονται στο φυτό. Έτσι, οι ρίζες τα φύλλα, τα άνθη ο καρπός, δεν είναι παρά 

εκφράσεις αυτών των δυνάμεων. Δύο δυνάμεις αντιδιαστέλλονται συνεχώς στα φυτά: 

η μία τα υψώνει προς τα άνω (προς τον ήλιο) και η άλλη τα τραβά προς τα κάτω, 

προς τη γη.  

 

Πάντα σύμφωνα με τις αρχές της βιοδυναμικής καλλιέργειας υπάρχουν δυνάμεις 

και ενέργειες κοσμικές: ο ήλιος, η σελήνη, οι πλανήτες, τα άστρα και γενικότερα τα 
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«κοντινά» ουράνια σώματα, όχι μόνο επηρεάζουν αλλά και συμβάλλουν στη ζωή, 

στην ανάπτυξη και στη μορφή των φυτών. Η σελήνη επιδρά μέσα από την έλξη που 

ασκεί στους χυμούς τους (και στο νερό) και ανάλογα με το φως στα φύλλα. Επιπλέον, 

οι επιδράσεις της σχετίζονται και με τους 12 ζωδιακούς αστερισμούς. Επειδή οι 

δυνάμεις αυτές έχουν ρυθμούς, κάθε καλλιεργητική εργασία και φροντίδα γίνεται με 

βάση τις θέσεις των άστρων και των αστερισμών, σύμφωνα με το ετήσιο βιοδυναμικό 

ημερολόγιο. 

 

Κοντολογίς, σύμφωνα με τις αρχές της βιοδυναμικής καλλιέργειας, η γη 

κατανοείται ως ζωντανός οργανισμός, κάθε ενιαίο καλλιεργήσιμο τμήμα ως μια 

αυτάρκης οικολογική ενότητα και η γεωργία ως πράξη που διεγείρει τις δυνάμεις οι 

οποίες επενεργούν στη φύση, δημιουργούν και ρυθμίζουν τη ζωή των φυτών (εξ ου 

και η ονομασία «βιοδυναμική»). 
 

Παρασκευάσματα βιοδυναμικής καλλιέργειας 

Θεμελιώδη ρόλο για τα δεδομένα της 

βιοδυναμικής καλλιέργειας, που θεσπίζουν σε 

μεγάλο βαθμό και την ιδιαιτερότητά της ως 

μεθόδου, κατέχουν τα ειδικά 

παρασκευάσματα βιοδυναμικής 

καλλιέργειας και η χρήση τους (τόσο η 

παρασκευή, όσο και η δοσολογία τους 

απαιτούν μεγάλη ακρίβεια).  

 

Συνοπτικά, πρόκειται για την κοπριά σε κέρας 

(προσδιορίζεται ως παρασκεύασμα 500) και τους κρυστάλλους χαλαζία σε κέρας 

(προσδιορίζεται ως παρασκεύασμα 501). Αυτά τα παρασκευάσματα βιοδυναμικής 

καλλιέργειας ευνοούν το ριζικό σύστημα, την εναέρια ζωή των φυτών, καθώς και 

την αναζωογόνηση του εδάφους.  

 

Υπάρχουν ακόμα πέντε παρασκευάσματα βιοδυναμικής καλλιέργειας, που 

αφορούν το κομπόστ (φυσικό λίπασμα) και «χωνεύονται» από αυτό, είτε ως 

εκχύλισμα, είτε ως έκχυμα (υπάρχει επίσης το κομπόστ M.T. – Μαρία Τουν, που τα 

περιέχει). Προέρχονται από τα εξής ιαματικά βότανα: 

 

• Αχίλλεια (προσδιορίζεται ως 502). 

 

• Χαμομήλι (προσδιορίζεται ως 503). 

 

• Τσουκνίδα (προσδιορίζεται ως 504). 

 

• Φλοιός βελανιδιάς (προσδιορίζεται ως 505). 

 

• Ταραξάκο – πικραλίδα, ραδίκι του βουνού ή αγριοράδικο (προσδιορίζεται ως 506). 

 

• Χυμός ανθών Βαλεριάνας (προσδιορίζεται ως 507). 

 

http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/PICTURES/Eco-friendly wines/414.jpg


http://www.newwinesofgreece.com 

Τέλος, εκτός από τα παρασκευάσματα βιοδυναμικής καλλιέργειας, η βιοδυναμική 

καλλιέργεια χρησιμοποιεί ενάντια στα βλαβερά παράσιτα ανταγωνιστικούς 

οργανισμούς (έντομα, αρπαχτικά ακάρεα, βάκιλους κ.λπ.), όπως ακριβώς και η 

βιολογική καλλιέργεια. 
 

Η βιοδυναμική αμπελοκαλλιέργεια στην Ελλάδα 

Η βιοδυναμική αμπελοκαλλιέργεια στην 

Ελλάδα, όπως και η φυσική αγροκαλλιέργεια, 

του Ιάπωνα Μασανόμπου Φουκουόκα 

(Masanobu Fukuoka), εισήχθη από ερασιτέχνες 

γεωργούς, που πειραματίσθηκαν πάνω σε 

αυτές και άλλες εναλλακτικές μεθόδους 

καλλιέργειας. Πριν από λίγα χρόνια 

δημιουργήθηκε μάλιστα η Demeter Hellas, 

δηλαδή το ελληνικό παράρτημα του 

οργανισμού πιστοποίησης της Demeter 

International.  

 

Υπάρχουν μερικοί αμπελουργοί-οινοπαραγωγοί που εφαρμόζουν τη μέθοδο της 

βιοδυναμικής αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, σε διάφορες οινοπαραγωγικές 

ζώνες. Παράλληλα, στην Ελλάδα συχνά διεξάγονται σεμινάρια, με τον Πιερ Μασόν 

και κυρίως με τον Ένζο Ναστάτι. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει προς το παρόν 

οινοπαραγωγός που να πιστοποιείται με το σήμα της Demeter. Στα ευρωπαϊκά όμως 

οινογευστικά δρώμενα, έλληνες οινοπαραγωγοί έχουν λάβει μέρος σε βιοδυναμικά 

σαλόνια, όπως είναι το Renaissence des Appellations, στο Λίγηρα της Γαλλίας, 

καθώς και το Vini di Vignaioli, για «φυσικά κρασιά», στην Πάρμα της Ιταλίας. 

Τα «φυσικά κρασιά» 

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολύς λόγος 

γίνεται για τα «φυσικά κρασιά» και η Ελλάδα 

δεν έχει μείνει αμέτοχη. Πρόκειται για μια 

εναλλακτική «απάντηση» στο μοντέλο που 

συνθέτουν η παραγωγική αμπελουργία και η 

μαζική οινοπαραγωγή, φιλοδοξώντας να 

εισάγει την έννοια του «φυσικού», του μη 

παρεμβατικού, στο σύνολο της διαδικασίας της 

οινοπαραγωγής, όχι μόνο στην καλλιέργεια του 

εδάφους και στις καλλιεργητικές φροντίδες, 

αλλά και πέρα από αυτό, στην οινοποίηση, στην ωρίμαση, έως και στην εμφιάλωση 

του κρασιού. 

 

Η «φιλοσοφία» των οινοπαραγωγών «φυσικών κρασιών» εδράζεται στο ότι η 

άμπελος, το περιβάλλον της και η επίγεια και υπόγεια ζωή της, αποτελούν ένα 

ζωντανό σύνολο, όπως άλλωστε και το ίδιο το κρασί, το οποίο δεν είναι απλώς 

χημικές ενώσεις, αλλά μια «ζωντανή» ύλη. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε χημική 

εισροή ή παρέμβαση σε όλα τα στάδια της οινοποίησης, με επιλεγμένες ζύμες και 
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βακτήρια, με βιταμίνες και θρεπτικές ουσίες, με άζωτο, με οξέα, με ταννίνες κ.λπ., 

καθώς και η χρήση θειώδους (SO2), όπου κυμαίνεται από ελάχιστη έως μηδενική σε 

κάποιες περιπτώσεις, αλλοιώνει τις λεπτές και πολύπλοκες ισορροπίες των 

συστατικών στοιχείων του κρασιού. 

 

Σε κάθε περίπτωση, τα «φυσικά κρασιά» και ό,τι τα αφορά δεν αποτελούν «δόγμα». 

Είναι ιδανικό, το οποίο ταιριάζει απόλυτα με την ιδέα της ονομασίας προέλευσης, 

δηλαδή του οικοσυστήματος, του οινοπεδίου, του αμπελοτοπίου (terroir) ή όπως 

αλλιώς θέλει να το πει κάποιος και στη θέληση-επιλογή κάποιων να σεβαστούν μέχρι 

κεραίας όλα τα φυσικά δεδομένα θεμελίωσης της ιδιαιτερότητάς του. 

 

Από το χώρο της Οινολογίας, δύο προσωπικότητες έχουν ασχοληθεί σε βάθος με τις 

μη παρεμβατικές μεθόδους οινοποίησης: ο Μαξ Λεγκλίζ (Max Léglise) και ιδιαίτερα 

ο Ζυλ Σοβέ (Jules Chauvet). Στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να γίνονται βήματα προς 

αυτήν την κατεύθυνση και ορισμένοι έλληνες οινοπαραγωγοί παράγουν ήδη «φυσικά 

κρασιά». Πρόκειται για οινοπαραγωγούς που εφαρμόζουν βιολογική ή βιοδυναμική 

αμπελουργία, ενώ τα κρασιά τους προέρχονται σε πολλές περιπτώσεις, από αυτόριζα, 

απρόσβλητα από φυλλοξήρα, γηραιά κλήματα, που σε συνδυασμό με την ελάχιστη 

οινολογική παρέμβαση προικίζονται με μοναδικό χαρακτήρα. Παράλληλα, έχουν 

αρχίσει να συμμετέχουν σε διάφορα ευρωπαϊκά σαλόνια «φυσικών κρασιών», με 

εξαιρετική μάλιστα επιτυχία. Επίσης, γνωστοί ευρωπαίοι οινογράφοι έχουν 

αναφερθεί επανειλημμένως σε αυτά, με άκρως επαινετικά σχόλια, ενώ σχετικές κάβες 

και εστιατόρια τα προτείνουν στην γκάμα των κρασιών τους. 
 

Το θειώδες 

Υπάρχει η εντύπωση ότι δεν μπορούμε να 

μιλάμε για «βιολογικό», «βιοδυναμικό» ή 

«φυσικό» κρασί, από τη στιγμή που κατά τη 

διάρκεια της παραγωγής του γίνεται χρήση της 

χημικής ουσίας που είναι γνωστή με το όνομα 

«θειώδες». Το ζήτημα όμως αυτό χρήζει 

εξηγήσεων. 

 

Ο ρόλος που έχει το θειώδες στη φύση είναι 

κεφαλαιώδης: είναι απαραίτητο για το 

μεταβολισμό των φυτών (θειώδες περιέχεται σε μικρή ποσότητα και στο σταφύλι) και 

για τον κύκλο ζύμωσης των ζυμομυκήτων (κατά την αλκοολική ζύμωση του 

γλεύκους οι ζυμομύκητες παράγουν μια μικρή ποσότητα θείου). Όμως, άλλο είναι ο 

θειώδης ανυδρίτης (SO2) και άλλο το θείο (S) ή θειάφι. Ο θειώδης ανυδρίτης ή 

διοξείδιο του θείου (που χρησιμοποιείται στην οινοπαραγωγή) προέρχεται από την 

ένωση θείου και οξυγόνου και η συμβολή του στο κρασί είναι ανάμεσα σε άλλα, 

αντισηπτική (κυρίως αντιβακτηριακή) και αντιοξειδωτική. Ένα μεγάλο μέρος του 

δεσμεύεται από διάφορες ενώσεις του κρασιού και μόνο αυτό που παραμένει 

ελεύθερο παίζει προστατευτικό ρόλο (το «ενεργό» θειώδες). Το «ενεργό» λοιπόν 

SO2 δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος αυτού που προστίθεται, κυρίως κατά τη διάρκεια 

της οινοποίησης και της ωρίμασης του κρασιού και μέσα στα όρια που καθορίζει 

αυστηρά η ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
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Κρασιά χωρίς θειώδες; 

Παρόλο που το θειώδες είναι δυνατό να 

αποφευχθεί σε πολλά στάδια της οινοποίησης, 

η παραγωγή κρασιών χωρίς θειώδες 

δημιουργεί συχνά μεγάλα προβλήματα (το 

θειώδες είναι άλλωστε απαραίτητο και 

χρησιμοποιείται και σε πλήθος άλλων 

συσκευασμένων τροφίμων και ποτών). Ακόμα 

δε και σε χαμηλά επίπεδα συμβάλλει 

σημαντικά στην εγγυημένη μακροβιότητα του 

κρασιού, ανάλογα βέβαια με την ποιότητα, τον 

τύπο και το στυλ του. 

 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα ελλήνων οινολόγων, η χρήση θειώδους στα ελληνικά 

κρασιά έχει μειωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι δε έλληνες οινοπαραγωγοί 

που ακολουθούν εναλλακτικές πρακτικές προσπαθούν να μειώσουν όσο είναι δυνατό 

τις παρεμβάσεις με διοξείδιο του θείου, αν και πολλοί λίγοι είναι αυτοί που 

διακινδυνεύουν την παραγωγή κρασιών χωρίς θειώδες, όπως συμβαίνει άλλωστε σε 

όλο τον οινοπαραγωγικό κόσμο. Μια γνωστή πάντως τεχνική, που εφαρμόζεται 

τελευταία και στην Ελλάδα αφορά την αύξηση του οξειδωτικού δυναμικού του 

γλεύκους, οξυγονώνοντάς το διαρκώς, έτσι ώστε να εθιστεί στην παρουσία οξυγόνου, 

πριν καν γίνει κρασί. Στη συνέχεια, οι επεμβάσεις με SO2 είναι ελάχιστες, σχεδόν 

αποκλειστικά για την αντιβακτηριακή προστασία της αλκοόλης. Με ανάλογο σκοπό, 

άλλοι κρατούν αρκετή ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) εγκλωβισμένη στις 

δεξαμενές, στα βαρέλια, αλλά και στο κρασί, το οποίο αφαιρούν λίγο πριν από την 

εμφιάλωση.  

 

Όσον αφορά πάντως την ανθρώπινη φυσιολογία, υπάρχουν άτομα με δυσανεξία στο 

θειώδες, είναι γνωστές στην ιατρική κοινότητα οι αρνητικές επιδράσεις του στην 

βιταμίνη Β1, ενώ το θειώδες εικάζεται ότι καταστέλλει τη δράση των υπατικών 

ενζύμων, που μεταβολίζουν το αλκοόλ. Εκτός αυτών, εμπειρίες έχουν δείξει πως τα 

κρασιά χωρίς θειώδες ή με λιγότερο SO2 είναι πιο εύπεπτα και ευφραντικά και 

δίνουν την αίσθηση ότι ένας άνεμος ελευθερίας και ζωντάνιας διαπερνά το ποτήρι. 
 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση  

Η ολοκληρωμένη διαχείριση στη γεωργία και 

κατά προέκταση στην αμπελοκαλλιέργεια, 

στην πραγματικότητα δεν αποτελεί μια 

εναλλακτική μέθοδο καλλιέργειας, αλλά 

περισσότερο έναν τρόπο εξορθολογισμού των 

χημικών εισροών και των καλλιεργητικών 

παρεμβάσεων, ώστε να μειωθούν τα αρνητικά 

αποτελέσματα στο περιβάλλον, χωρίς να τεθεί 

σε κίνδυνο η οικονομική επιβίωση της 

γεωργικής εκμετάλλευσης.  
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Η ολοκληρωμένη διαχείριση στηρίζεται στη «σωστή δόση στη σωστή στιγμή». Στη 

στενή και συνεχή δηλαδή παρακολούθηση της εκμετάλλευσης, ώστε οποιοδήποτε 

πρόβλημα να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως, με τον πλέον κατάλληλο 

τρόπο. Για τη λίπανση, δηλαδή την ποσότητα και το είδος του λιπάσματος, γίνεται 

ανάλυση εδάφους και φύλλων. Για την καταπολέμηση των εντόμων 

χρησιμοποιούνται παγίδες και αρπακτικά ακάρεα, όπως και η χρήση κάποιων 

βιολογικών παρασκευασμάτων, όπου μπορεί να εφαρμοσθεί. 

 

Το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης έκανε την εμφάνισή του στον 

ευρωπαϊκό βορρά, κατά τη δεκαετία του 1990, που είχε βεβαρημένο παρελθόν όσον 

αφορά τις χημικές παρεμβάσεις στους αγρούς και την αυξανόμενη ρύπανση του 

περιβάλλοντος, των υπόγειων νερών, καθώς και την όλο και μεγαλύτερη ζήτηση των 

καταναλωτών για πιο υγιεινά και πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. 

 

Σε επίπεδο Ε.Ε. δεν έχει ακόμη θεσπιστεί συγκεκριμένη «πιστοποίηση» 

ολοκληρωμένης διαχείρισης και κάθε χώρα έχει τους δικούς της οργανισμούς 

ελέγχου.  

Θεμελιωτές εναλλακτικών καλλιεργειών 

Από τους θεμελιωτές εναλλακτικών καλλιεργειών αξίζει 

να αναφερθούν αρκετοί, άνθρωποι με διορατικότητα και 

ευαισθησία να ασχοληθούν με αντικείμενο που φαίνεται πως 

θα απασχολεί όλο και περισσότερο την ανθρωπότητα και τον 

πλανήτη, δυστυχώς πια, αναγκαστικά. Ανάμεσα στους 

θεμελιωτές εναλλακτικών καλλιεργειών ξεχωρίζουν οι 

εξής: 

 

• Άλμπερτ Χάουαρντ (Albert Howard): Άγγλος γεωπόνος, από τους πρώτους που 

θεμελίωσαν πρόταση για μια «οργανική καλλιέργεια», δίνοντας προβάδισμα στη 

γονιμότητα του εδάφους, χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων και διακηρύσσοντας 

ότι η «φυσική» γεωργία αποτελεί τη βάση της αληθινής προόδου του ανθρώπου. 

Μετά από την έκδοση του βιβλίου του «An Agricultural Testament» («Γεωργική 

Διαθήκη»), η μέθοδός του θα αναπτυχθεί από τη βρετανική ένωση για το κίνημα 

βιολογικής γεωργίας Soil Association. 

 

• Ρούντολφ Στάινερ (Rudolf Steiner): Αυστριακός, που με τις ομιλίες του στον πύργο 

του Κόμπερβιτζ (Πολωνία), βάζει τις βάσεις της βιοδυναμικής καλλιέργειας. Οι 

ομιλίες αυτές πραγματοποιήθηκαν το 1924, κατόπιν αίτησης μιας ομάδας εύπορων 

αγροτών, οι οποίοι ανησυχούσαν σοβαρά για την προοδευτική υποβάθμιση του 

εδάφους και τη μείωση της γονιμότητάς του, λόγω της χρήσης υπέρμετρων χημικών 

επεμβάσεων. 

 

• Έχρενφελντ Φάιφερ (Ehrenfeld Pfeiffer): Γερμανός βιολόγος, στενός συνεργάτης και 

βοηθός του Ρούντολφ Στάινερ, θα βάλει σε εφαρμογή τα πρώτα βιοδυναμικά 

παρασκευάσματα και θα αναπτύξει τις θεωρίες του Στάινερ. 

 

• Μαρία Τουν (Maria Thun): Πήρε τη σκυτάλη από τον Έχρενφελντ Φάιφερ. Το 

γνωστό ημερολόγιό της για τις αγροτικές εργασίες συμβουλεύονται αδιάκοπα ακόμα 

και καλλιεργητές συμβατικής γεωργίας. 
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• Το ζεύγος Μαρία και Χανς Μίλερ (Maria και Hans Müller): Στην Ελβετία, το ζεύγος 

αυτό θα μιλήσει για ένα μοντέλο καλλιέργειας, που εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των 

μικρών αγροτών. 

 

• Χανς Πέτερ Ρας (Hans Peter Rusch): Γερμανός, που σε συνεργασία με το ζεύγος 

Μίλερ, ερεύνησε σε βάθος τη σχέση της ανθρώπινης υγείας και της θρέψης καλής 

ποιότητας, αναπτύσσοντας την «οργανοβιολογική» καλλιέργεια. 

 

• Μασανόμπου Φουκουόκα (Masanobu Fukuoka): Ιάπωνας μικροβιολόγος, που 

εμπνεόμενος από τη φιλοσοφία του Ζεν, θα προτείνει τη «φυσική αγροκαλλιέργεια», 

μια γεωργία της μη-πράξης. 

Σύγχρονα ελληνικά κρασιά  

Ο κλάδος του ελληνικού κρασιού έχει φτάσει ήδη σε 

ένα αξιόλογο επίπεδο ωριμότητας, αλλά ταυτοχρόνως, 

είναι ένας από τους πιο δυναμικούς στον κόσμο. Οι 

έλληνες οινοπαραγωγοί έχουν στη διάθεσή τους πολλές 

στρατηγικές επιλογές, όπως να ακολουθήσουν τα ήδη 

καταξιωμένα μονοπάτια, να επανεφεύρουν κλασικές 

ποικιλίες αμπέλου ή να διερευνήσουν τις δυνατότητες 

των ανερχόμενων ποικιλιών, νέων αμπελοτοπίων ή 

νέων τεχνικών οινοποίησης. Οι δυνατότητες για τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά 

φαίνονται ατελείωτες και γοητευτικές. 

 

Τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά καταδεικνύουν όλες τις διαφορετικές πτυχές της 

Ελλάδας, ως δραστήριας οινοπαραγωγού χώρας. Προβάλλουν τον τυπικό χαρακτήρα 

σημαντικών ονομασιών προέλευσης και των οίνων ΠΟΠ τους, επιδεικνύουν τις 

δυνατότητες νέων τάσεων ή προβάλλουν αξιοσημείωτα επιτεύγματα του ελληνικού 

κρασιού σε διεθνείς διαγωνισμούς κρασιού.  

Μοντέρνα κρασιά 

Τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά συνδυάζουν μοναδικά 

πλεονεκτήματα της μεγάλης ιστορίας τους, ενώ παράλληλα, 

αποτελούν μια πραγματικά σύγχρονη πρόταση. Ωστόσο, 

παρά την τεράστια κληρονομιά τους, μπορούν να 

προωθηθούν από μόνα τους, χάρη στα σύγχρονα 

χαρακτηριστικά τους και όχι μόνο λόγω της δόξας του 

παρελθόντος, αφού τα σύγχρονα κρασιά της Ελλάδας είναι 

πραγματικά μοντέρνα κρασιά. 

 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, ένας άνεμος αλλαγής πνέει στην ελληνική 

οινοπαραγωγή. Ένας σχετικά παραδοσιακός γεωργικός τομέας μετατράπηκε γρήγορα 

σε μια δύναμη του σύγχρονου οινικού κόσμου και μάλιστα με τεχνολογία αιχμής. Οι 

έλληνες οινοπαραγωγοί έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις σε προσωπικό, 

εκπαίδευση, τεχνογνωσία και τεχνολογία, υπέρ μιας έντονα ανοδικής πορείας. Η 

ποιότητα των κρασιών που παράγονται σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει 

http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/PICTURES/genikes/19.jpg
http://www.newwinesofgreece.com/assets/media/PICTURES/New Wines of Greece/418.JPG


http://www.newwinesofgreece.com 

τίποτα από το κρασί οποιασδήποτε άλλης χώρας, ενώ υπάρχουν πολλά άλλα 

μοναδικά χαρακτηριστικά, χάρη στα οποία τα μοντέρνα κρασιά της Ελλάδας 

ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό. 

 

Η οινοπαραγωγή στην Ελλάδα είναι μοντέρνα, αλλά διατηρεί παράλληλα την 

ανθρώπινη διάστασή της. Έγινε σύγχρονη χωρίς να εγκαταλείψει τα πλεονεκτήματα 

της πλούσιας παράδοσής της. Τις τελευταίες δεκαετίες συστάθηκαν πολλές 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, παραμένοντας 

μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Ωστόσο, αξίζει να θυμόμαστε ότι ένα οινοποιείο μεσαίου 

μεγέθους για τα ελληνικά δεδομένα είναι αρκετά μικρό αν συγκριθεί με ένα μέσο 

οινοποιείο πολλών άλλων χωρών της Ευρώπης ή του Νέου Κόσμου του κρασιού. 

Από την άλλη μεριά, πληθώρα παραδοσιακών οινοποιείων έχουν ανακαινιστεί από 

τους ιδιοκτήτες τους και μπορούν να ανταγωνιστούν τους νεοεισερχόμενους 

πρωταγωνιστές, ανταποκρινόμενα στις προκλήσεις της αγοράς. Όλοι αυτοί οι 

παραγωγοί φτιάχνουν τα «κρασιά του σήμερα», τα μοντέρνα κρασιά, που 

αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις στην αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποίηση στην 

Ελλάδα. 

Μοναδικά κρασιά προς ανακάλυψη 

Τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά είναι, σχεδόν εξ 

ορισμού, μοναδικά κρασιά προς ανακάλυψη. Η 

Ελλάδα είναι η πατρίδα εκατοντάδων γηγενών 

ποικιλιών αμπέλου. Με άλλα λόγια, οι ποικιλίες αυτές 

μπορούν να βρεθούν μόνο στην Ελλάδα και μάλιστα 

ακόμα και σε πολύ συγκεκριμένα μέρη της. Οι 

ποικιλίες αυτές αποτελούν σήμερα ένα πραγματικό 

«οπλοστάσιο» απέναντι στην παγκόσμια οινική 

σκηνή, προσφέροντας ευδιάκριτα και μοναδικά 

γευστικά προφίλ. Εν τούτοις, οι μοναδικές αυτές ποικιλίες αμπέλου είναι μόνο ένα 

μέρος της ιστορίας. Τα αμπελοτόπια της Ελλάδας είναι και αυτά μοναδικά, 

συνδυάζοντας ιδιαίτερα κλιματικά στοιχεία με άγονα, ιδανικά για το κρασί, 

πολύπλοκα εδάφη. Σε αυτές τις συνθήκες καλλιέργειας προκύπτουν αμπελώνες 

χαμηλής απόδοσης, που παράγουν πολύ πλούσιο και συμπυκνωμένο καρπό. Ο 

μοναδικός χαρακτήρας των αμπελώνων της Ελλάδας αναδεικνύεται και από τον 

τρόπο που τους μεταχειρίζονται οι καλλιεργητές, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες 

τεχνικές αμπελοκαλλιέργειας, όπως είναι για παράδειγμα οι «κουλούρες», της 

Σαντορίνης.  

 

Παρά τα χαρακτηριστικά αυτά, τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά αποτελούν ακόμα 

μοναδικά κρασιά προς ανακάλυψη από τους λάτρεις του κρασιού ανά τον κόσμο. 

Πολλοί οινογράφοι και άλλοι επαγγελματίες του κρασιού γνωρίζουν τα κορυφαία 

κρασιά της Ελλάδας, τουλάχιστον τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Παρ’ όλα αυτά, οι 

περισσότεροι καταναλωτές κρασιού σε όλο τον κόσμο δεν έχουν ακόμα ανακαλύψει 

την εκπληκτική ποιότητά τους. Η επιλογή ενός ελληνικού κρασιού αποτελεί κίνηση 

υψηλής κλάσης, που δηλώνει υψηλό επίπεδο κατανόησης της παγκόσμιας 

οινοπαραγωγής. 

 

Τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά είναι πράγματι, μοναδικά κρασιά προς ανακάλυψη 

και αναμένουν τους οινόφιλους να τα γευτούν και να τα απολαύσουν.  
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Ασυνήθιστα κρασιά 

Τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά, για πολλούς και 

διαφόρους λόγους, είναι από κάθε άποψη 

ασυνήθιστα κρασιά. Φτιαγμένα από σπάνιες 

ποικιλίες, μοναδικά αμπελοτόπια και εξαιρετικά 

ξεχωριστές μεθόδους, σίγουρα ξεχωρίζουν. Πριν από 

λίγες δεκαετίες, ένα τέτοιο πακέτο θα μπορούσε να 

θεωρηθεί σοβαρή αδυναμία. Για πολλά χρόνια, η 

πώληση κρασιού συνδεόταν με την απλοποίηση των 

πραγμάτων. Προκειμένου να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ένας οινοπαραγωγός 

έπρεπε να περιορίσει την προσωπικότητα του κρασιού, τόσο σε επίπεδο γεύσης, όσο 

και σήμανσης, στα πιο απλά και πιο εύληπτα στοιχεία του. Κάθε ίχνος 

πολυπλοκότητας θα απομάκρυνε τους απλούς υποψήφιους καταναλωτές.  

 

Παρότι αυτό ισχύει και σήμερα, για μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οινικής αγοράς, 

ορισμένα κομμάτια της συμπεριφέρονται πια πολύ διαφορετικά. Σε έναν κόσμο όπου 

η ομοιογένεια στο στυλ εγείρει όλο και περισσότερους προβληματισμούς, 

επαγγελματίες και ερασιτέχνες του κρασιού, που αναζητούν την αναζωογονητική 

αύρα ασυνήθιστων κρασιών αυξάνονται συνεχώς. Τα περισσότερα κρασιά του 

κόσμου φτιάχνονται σήμερα από μια «χούφτα» ποικιλίες αμπέλου, ενώ οι ετικέτες, τα 

αρώματα και οι γεύσεις αποκτούν όλο και πιο ενοχλητική ομοιότητα. Από την άλλη 

μεριά, παρόλο που αρκετοί οινοπαραγωγοί και κάποιες οινοπαραγωγές χώρες θέλουν 

πραγματικά να προωθήσουν λιγότερο γνωστές ποικιλίες αμπέλου, τα κρασιά που 

παράγονται από αυτές δεν έχουν τελικά να προτείνουν κάτι ουσιαστικά διαφορετικό, 

με αποτέλεσμα να επικρατεί και πάλι η ομοιομορφία. 

 

Ωστόσο, τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά έχουν οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που 

δείχνουν γλαφυρά τι προτείνουν: κομψότητα, πολυπλοκότητα, φιλικότητα στο 

φαγητό και ζωντάνια, χωρίς υπερβολές που κουράζουν. Αυτές ακριβώς οι ιδιότητες 

ωθούν τους εραστές του κρασιού να αναζητούν την αναζωογονητική αύρα των 

ασυνήθιστων κρασιών, όπως είναι τα ελληνικά, που αποτελούν εξαιρετική επιλογή 

για το σύγχρονο και έξυπνο καταναλωτή και ειδικό του κρασιού. 

Ευρωπαϊκά κρασιά 

Τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά είναι πραγματικά ευρωπαϊκά 

κρασιά. Δεν είναι απλώς θέμα καταγωγής, αλλά θέμα στυλ και 

ποιότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, τα ελληνικά κρασιά δεν είναι απλώς 

ευρωπαϊκά, αλλά εντάσσονται στα καλύτερα ευρωπαϊκά κρασιά, 

συνυπάρχοντας με τα ιταλικά, τα ισπανικά, τα γαλλικά, τα πορτογαλικά, τα 

γερμανικά και τα αυστριακά κρασιά. Είναι κρασιά που εκφράζουν τα ξεχωριστά και 

ιστορικά αμπελοτόπια τους, κουβαλώντας όλα τα κορυφαία χαρακτηριστικά της 

προέλευσης του παλαιού οινικού κόσμου. 

 

Η οινοπαραγωγή είναι μια γεωργική υπόθεση που απαιτεί χρόνο. Χρειάζονται γενιές 

για να εντοπιστούν τα «ευλογημένα» σημεία μιας περιοχής και να αξιολογηθεί μια 

ποικιλία αμπέλου ή τα βέλτιστα αμπελοτόπια γι’ αυτήν. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ 

αυτήν τη διαδικασία είναι τα μοντέλα παραγωγής μικρής κλίμακας, που 
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αντιμετωπίζουν τις εγγενείς ανωμαλίες κάποιου αμπελώνα. Έτσι, οι παραγωγοί 

ευρωπαϊκών κρασιών χρησιμοποιούν την κληρονομιά και την πείρα τους, για να 

αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της ποιότητάς τους, χαρίζοντας κρασιά με 

μοναδική προσωπικότητα. Στον αντίποδα, πολλές επιχειρήσεις του νέου οινικού 

κόσμου είναι πάρα πολύ καινούριες, πολύ μεγάλες ή έχουν ιδιαίτερη εμμονή με τις 

επικρατούσες τάσεις της αγοράς ή την απόδοση των επενδύσεών τους, για να 

αντεπεξέλθουν σε ανάλογες προκλήσεις. Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά κρασιά έχουν 

σπάνια φύση, καθώς παράγονται από μοναδικά και καταξιωμένα αμπελοτόπια 

περιορισμένης παραγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά αξίζει 

να δοκιμαστούν από όλους όσοι επιθυμούν να εξερευνήσουν και να γευτούν κρασιά 

από εμβληματικούς αμπελώνες, από τα μεγάλα αμπελοτόπια της Ευρώπης και του 

κόσμου. 

Διακεκριμένα και αξιόλογα κρασιά 

Τα διακεκριμένα και αξιόλογα κρασιά της Ελλάδας 

αναγνωρίζονται από πολλούς ειδικούς, ως άξια 

προσοχής και εκτίμησης. Αυτό επιβεβαιώνεται από το 

πλήθος των σύγχρονων ελληνικών κρασιών, που 

διακρίνονται από οινοκριτικούς και διαμορφωτές 

γνώμης διεθνούς αποδοχής, αλλά και από τις διεθνείς 

διακρίσεις και τα βραβεία που τους απονέμουν 

κορυφαίοι διεθνείς οινικοί φορείς. 

 

Σήμερα, ο αριθμός των διακεκριμένων και αξιόλογων κρασιών είναι 

εντυπωσιακός! Κάθε χρόνο, τα επίπεδα υπεροχής και προτύπων παραγωγής 

αυξάνονται, οπότε πολλοί οινοπαραγωγοί θέλησαν να διαπιστώσουν αν τα κρασιά 

τους ανταγωνίζονταν αυτά από άλλα μέρη του κόσμου. Κρασιά έλαβαν μέρος σε 

πολλούς και σημαντικούς διαγωνισμούς ανταγωνιστικών αγορών, όπως του 

Ηνωμένου Βασιλείου ή του Βελγίου ή σε παραδοσιακών «οινοπαραγωγικών 

γιγάντων», όπως η Ισπανία ή η Γαλλία.  

 

Επίσης, οινοπαραγωγοί έστειλαν δείγματα σε κορυφαία οινικά περιοδικά και 

οινογράφους. Τα κρασιά αυτά δεν προέρχονταν μόνο από γηγενείς ποικιλίες, αλλά 

και από διεθνείς ποικιλίες αμπέλου, ανταγωνιζόμενα κατά πρόσωπο πολλά διεθνή 

πρότυπα. Τα αποτελέσματα κέρδισαν την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας 

κρασιού. Τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά συγκέντρωσαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα χρυσά 

μετάλλια, τρόπαια και εκπληκτικές αξιολογήσεις. Αυτό οδήγησε πολλούς 

αρθρογράφους και ειδικούς να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, για να διερευνήσουν την 

«Επόμενη Σπουδαία Παρουσία» στον κόσμο του κρασιού, εξαπλώνοντας τη μαγεία 

του ελληνικού κρασιού ακόμα πιο μακριά. Σε μια αγορά με πολύ συνωστισμό, οι 

καταναλωτές αναζητούν κρασιά με κάποιο είδος διαπιστευτηρίων. Τα τελευταία 

είκοσι χρόνια, τα σύγχρονα κρασιά της Ελλάδας συσσώρευσαν αρκετή φήμη, ώστε 

να θεωρούνται διακεκριμένα και αξιόλογα κρασιά, ασχέτως με το πόσο υψηλά 

μπορεί να είναι τα κριτήρια. 
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