
Οίνος, Κρασί, Vin, 

Vino, Wine, Wein, 

Vinho, Vi, Bohr, 酒,

вино, şarap, نبيذ , 

ღვინო, יין , ワイン,

Από πολλούς





Kρασί < μεσαιωνική ελληνική κρασίν < αρχαία 

ελληνική κρᾶσις (οίνου), (: ανακάτεμα) : 

/kɾa.ˈsi/

Oινοπνευματώδες ποτό που παρασκευάζεται 

από τη ζύμωση του χυμού των σταφυλιών



• From Middle English win, from Old English wīn, 

from Proto-Germanic *wīną (compare Dutch 

wijn, German Wein, Icelandic vín), from Latin 

vīnum, from Proto-Indo-European *wóih₁nom 

(compare Hittite (wiyan-) [Cuneiform needed], 

Armenian գինի (gini), Albanian verë, Ancient 

Greek οἶνος (oînos), neuter of *wih₁ḗn 

(“grapevine”) (compare Ancient Greek [script 

needed] (wiḗn)), from *weih₁- (“to plait, wattle”) 

(compare Norwegian vegg (“wall”), Latin vieō 

(“to bind, interweave”), Serbo-Croatian vȉjem (“I 

twist, wind”), Sanskrit वयति (vayati, “he 

weaves”)
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• Από την παράδοση στο κρασί ή από την 

χημεία στο κρασί;

• Από την παράδοση στο κρασί ή από την 

μικροβιολογία στο κρασί;

• Κλιματολογικές συνθήκες και αμπέλι.

• Πολιτισμός και αμπέλι.

• Άνθρωποι και αμπέλι.



Μύθοι, παραμύθια, ιστορίες και άλλα 

συναφή με το αμπέλι και τα 

παράγωγα του.

Το αμπέλι, το ομορφόπαιδο του Αυγούστου,  

του Σεπτέμβρη, του Οκτώβρη και του 

Νοέμβρη στο Βόρειο ημισφαίριο και του 

Φλεβάρη, Μάρτη και Απρίλη στο Νότιο 

ημισφαίριο  είναι ένα ευλογημένο φυτό και 

από την Αρχαία Ελλάδα έως σήμερα έχουν 

δημιουργηθεί γύρω του, πλήθος μύθων, 

παραμυθιών  και παραδόσεων.



DIONYSUS



• Ο Διόνυσος, επίσης Διώνυσος, γιος του θεού Δία, ανήκει στις 

ελάσσονες πλην όμως σημαντικές θεότητες του 

αρχαιοελληνικού πανθέου, καθώς η λατρεία του επηρέασε 

σημαντικά τα θρησκευτικά δρώμενα της ελλαδικής επικράτειας. 

Παρόλο που δεν είναι ολύμπιος θεός και ο Όμηρος δείχνει να 

τον αγνοεί[1], ήδη από τον 6ο π.Χ. αι., αναπαρίσταται μαζί με 

τους Ολυμπίους, αν και εμφανίζεται σχετικά απόμακρος. Ενίοτε 

απεικονίζεται να κάθεται δεξιά του πατρός του στα ολύμπια 

δώματα. Ο Διόνυσος ως μυθολογική οντότητα «δεν είναι μήτε 

παιδί ούτε άντρας, αλλά αιώνιος έφηβος, καταλαμβάνοντας μια 

θέση ανάμεσα στα δύο». Με αυτή τη μορφή, αντιπροσωπεύει 

«το πνεύμα της ενέργειας και της μεταμορφωτικής δύναμης του 

παιχνιδιού»γεμάτο πονηριά, εξαπάτηση και στρατηγικές που 

υποδεικνύουν είτε τη θεϊκή σοφία ή το αρχέτυπο του 

Κατεργάρη, παρόν σε όλες σχεδόν τις μυθολογίες του κόσμου.



Στην ελληνική μυθολογία, ο Διόνυσος γεννιέται από τον μηρό 

του πατέρα του, στη νήσο Ικαρία, και παραδίδεται σε δώδεκα 

νύμφες ή υδάτινα πνεύματα, τις Υάδες, οι οποίες γίνονται 

τροφοί του θεϊκού παιδιού. Αργότερα, ως ένδειξη 

ευγνωμοσύνης την υπηρεσία τους, οι Υάδες εξυψώθηκαν 

στο ουράνιο στερέωμα όπου λάμπουν ως αστερισμός των 

Υάδων. Είναι Πυριγενής, και Λιμναίος, φέροντας εγγενώς την 

ποιότητα της 'λίμνης ή του έλους'. Ο Διόνυσος είναι επίσης 

Διθύραμβος, δηλαδή διγενής, γεννημένος πρώτα από τη 

φωτιά και κατόπιν από το νερό, ακολουθώντας την 

παράδοση ανάλογων αρχέγονων θεοτήτων

Ο Διόνυσος, επίσης, συνδέεται με τη γονιμότητα, μέσω του 

εκπληρωμένου έρωτα και το επίγραμμα του Ανακρέοντα 

στον θεό αρχίζει με τις λέξεις «Ω Κύριε, που σύντροφοί σου 

στο παιχνίδι είναι ο ισχυρός Έρως, οι μαυρομάτες νύμφες 

και η Αφροδίτη!»



Ο Διόνυσος είχε στην 

ακολουθία του έναν 

όμορφο νέο, τον 

Άμπελο. Μια μέρα, ο 

Άμπελος, καθώς έτρεχε 

καβάλα πάνω σε έναν 

άγριο ταύρο, έπεσε και 

σκοτώθηκε. Τότε ο 

Διόνυσος παρακάλεσε 

το Δία να τον 

μεταμορφώσει σε φυτό, 

δηλαδή το αμπέλι.



Ένας άλλος αρχαίος μύθος  λέει ότι ο Οινέας, 

βασιλιάς της Αιτωλίας είχε ένα βοσκόπουλο 

που το λέγανε Στάφυλο. Ο Στάφυλος, 

βόσκοντας το κοπάδι του  παρατήρησε μια 

γίδα που έτρωγε ένα παράξενο καρπό και 

πάχαινε περισσότερο από τις άλλες. Το 

βοσκόπουλο έκοψε από αυτό το καρπό και 

πήγε στον αφέντη του για να δοκιμάσει. Ο 

Οινέας ενθουσιάστηκε με την γεύση του 

καρπού και του έδωσε το όνομα του βοσκού 

Στάφυλου, δηλαδή Σταφυλή. Το μεθυστικό 

ποτό που βγήκε από το χυμό του σταφυλιού 

(ο μούστος) , πήρε το όνομα του βασιλιά 

Οινέα και ονομάστηκε Οίνος.



O Διόνυσος, κυνηγούσε τις Αμαζόνες που τον 

είχανε περιφρονήσει. Αυτές κατέφυγαν στην 

Σάμο. Ο Διόνυσος ζήτησε την βοήθεια των 

Σαμίων και κατάφερε να τις εξοντώσει. Σε 

ανταπόδοση της βοήθειας που του δώσανε οι 

Σάμιοι, τους δίδαξε την αμπελοκαλλιέργεια, 

τους χάρισε το κλήμα που βγάζει το περίφημο 

μυρωδάτο κρασί (σήμερα παγκόσμια γνωστό) 

και τους έμαθε πως να το φτιάχνουν. Τους 

παρήγγειλε όμως, να πίνουν από το κρασί 

αυτό όσο χρειάζεται να έρχονται στο κέφι κι 

όχι περισσότερο. Το μέρος όπου ο Διόνυσος 

εξόντωσε τις Αμαζόνες ονομάστηκε "Πάναιμο" 

από το πολύ αίμα που χύθηκε εκεί.

Masks from 

Greek 

drama



Γέννηση και περιπλανήσεις

Γιος του Δία και της Σεμέλης κόρης του Κάδμου ο Διόνυσος διασώζεται από τις 

φλόγες που έζωσαν το παλάτι του πατέρα της -μετά από την εμφάνιση του Δία 

σε όλο του το μεγαλείο- χάρη στην παρέμβαση της Γης, που άφησε τον κισσό 

να τυλίξει τους κίονες του ανακτόρου και να διασώσει το θείο βρέφος. Ο Δίας 

τοποθέτησε το βρέφος στον μηρό του εν αγνοία της Ήρας και το έβγαλε στο 

φως την κατάλληλη στιγμή, όταν ολοκληρώθηκε η κύησή του. Εξαιτίας του 

γεγονότος ότι γεννήθηκε ανάμεσα στα αστροπελέκια του Δία και την πυρκαγιά 

του ανακτόρου, ο Διόνυσος έφερε την επωνυμία πυριγενής και εξαιτίας του 

γεγονότος ότι συνέχισε την κύησή του στον μηρό του πατέρα του μηρορραφής, 

διμήτωρ και δισσότοκος.

Ο θεός περιπλανάται στην Αίγυπτο και τη Συρία, τρελός από το μίσος της 

Ήρας. Θεραπεύεται από τη Ρέα στη Φρυγία. Η Ρέα, επίσης, είναι εκείνη που 

τον διδάσκει την τελετουργική λατρεία και ορίζει το ένδυμα του θεού και των 

Μαινάδων ακολούθων του . 



Η ακολουθία του θεού συμπληρώνεται με τους Σατύρους και τους 

Σειληνούς. Θεός εκπολιτιστής ο Διόνυσος συνέχισε την 

περιπλάνησή του, διδάσκοντας ανά τον κόσμο τις ιδιαίτερες 

τελετές του και την καλλιέργεια της αμπέλου. Αλλού έγινε δεκτός 

ως θεός, αλλού ως τυχοδιώκτης άνθρωπος, γεγονός που 

προκάλεσε σύμφωνα με τον μύθο και ανάλογες αντιδράσεις εκ 

μέρους του, ευνοώντας τους φίλους και τιμωρώντας τους 

εχθρούς, όπως φαίνεται στο παράδειγμα του Προίτου, βασιλέα 

της Τίρυνθας, των τριών θυγατέρων του βασιλέα Μινύα στον 

Ορχομενό ή τις κόρες του αττικού δήμου των Ελευθερών.



Τρεις είναι οι κύριες μορφές, με τις οποίες εμφανίζεται ο Διόνυσος στη λατρεία 

του. Με έμβλημα τον φαλλό, το δένδρο -εξ ου και η προσωνυμία δενδρίτης- ή 

τον ταύρο είναι θεός της γονιμότητας και προστάτης των καλλιεργειών, κυρίως 

της αμπέλου. Στη δεύτερη μορφή του είναι ο ενθουσιαστικός Διόνυσος, με 

εμβλήματα τον θύρσο και τη δάδα, όπως επίσης την ακολουθία, των Μαινάδων, 

των Βακχών, των Θυιάδων, των Ληνών και των Βασσαριδών, όπως τις 

μετέφερε η μυθολογική αφήγηση. Στην τρίτη και αρχαιότερη μορφή του είναι 

οντότητα του Κάτω Κόσμου και φέρει την προσωνυμία Ζαγρεύς (ο μέγας 

κυνηγός). Είναι γιος του καταχθόνιου Δία και της Περσεφόνης. Σε αυτή την 

τρίτη μορφή οι Ορφικοί τον ενσωμάτωσαν ως κυριότερη θεότητά τους, 

ερχόμενοι σε αντίθεση με τους διονυσιαστές, τους οπαδούς του ενθουσιαστικού 

Διονύσου.

Με τον Διόνυσο θεό των δένδρων και των φυτών πραγματοποιείται η 

επιστροφή στο «ζωώδες πάθος» της φύσης, μακριά από τους περιορισμούς και 

τις αποκρυσταλλώσεις που επιβάλλει ο εξορθολογισμός, κάτι που διακρίνεται 

άμεσα στις Βάκχες του Ευριπίδη. Με την προσωνυμία βρόμιος λατρεύτηκε 

κυρίως ως θεός γεννημένος από το δημητριακό βρόμος και το 

οινοπνευματώδες ποτό που παράγεται, χωρίς να είμαστε σίγουροι ποιο 

ακριβώς είναι αυτό το δημητριακό (βρώμη;).



Ο Διόνυσος, γιος του Δία και της Σεμέλης  θεός της 

βλάστησης και του κρασιού- παντρεύτηκε την Αριάδνη, 

κόρη του Μίνωα, βασιλιά της Κρήτης, την οποία 

αγάπησε όταν την είδε στη Νάξο σύμφωνα με τον 

Ησίοδο. 

Απ’ αυτό το γάμο γεννήθηκαν δύο παιδιά : ο Στάφυλλος 

και ο Οινοποίωνας οι οποίοι σύμφωνα με την μυθολογία 

διέδωσαν την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοπαραγωγή 

στον Ελλαδικό χώρο. Η καλλιέργεια στην Κρήτη 

αποδεικνύεται και από το αρχαιότερο πατητήρι της 

Ευρώπης που έχει βρεθεί στις Αρχάνες Ηρακλείου. 



Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΑΙ Η ΑΜΠΕΛΟΣ

Όταν ο Διόνυσος ήταν ακόμη μικρός , εταξίδευε για να 

πάη στην Αξιά. Επειδή ήταν πολύς ο δρόμος , απόστασε 

κι εκάθισε σ` ένα κοτρώνι για να ξεκουραστή. Εκεί που 

κοίταζε πέρα δώθε , βλέπει μπρος στα πόδια του να 

φυτρώνη ένα βοτάνι , που του εφάνη τόσο πολύ όμορφο 

, ώστε αποφάσισε να το πάρη μαζί του και να το 

μεταφυτέψη. Το ξερρίζωσε το λοιπόν και το κουβαλούσε 

μαζί του προτού να φτάση στην Αξιά.



• Εκεί βρήκε ένα κόκαλο πουλιού , το `βαλε το βοτάνι 

μέσα και τράβηξε το δρόμο του . Αλλά στα ευλογημένα 

χέρια του το βοτάνι τόσο γρήγορα μεγάλωσε , που 

έβγαινε κι από πάνω κι από κάτω από το κόκαλο. 

Εφοβήθη πάλι μην ξεραθή και συλλογιζότανε τι να 

κάμη.

• Τότε βρήκε ένα κόκαλο λιονταριού , που ήταν 

χοντρότερο από του πουλιού το κόκαλο , και σ` αυτό 

έχωσε το κόκαλο του πουλιού με το βοτάνι. Σε λίγο 

πάλι μεγάλωσε και έβγαινε όξω κι από του λιονταριού 

το κόκαλο.



• Βρήκε μια γαιδουροκοκάλα, που ήταν μεγαλύτερη απ` 

αυτό κι έχωσε μέσα του πουλιού και του λιονταριού το 

κόκαλο , κι έτσι έφτασε στην Αξιά.

• Όταν θέλησε να φυτέψη το βοτάνι , επαρατήρησε πως 

οι ρίζες του ήσαν κολλημένες στα κόκαλα και δεν 

μπορούσε να το βγάλη χωρίς να χαλάση τις ρίζες . Το 

φύτεψε λοιπόν όπως ήταν .Σε λίγο φύτρωσε το βοτάνι 

κι επρόκοψε κι έγινε αμπέλι κι έβγαλε σταφύλια. Απ` 

αυτά έφτειασε το πρώτο κρασί κι έδωκε στους 

ανθρώπους να πιουν. Και ω του θαύματος !Όταν οι 

άνθρωποι έπιναν ,…



• ….στην αρχή κελαιδούσαν σαν τα πουλιά,

• όταν έπιναν περισσότερο γινόταν δυνατοί σαν 

λιοντάρια ,

• κι όταν ακόμη περισσότερο έπιναν, γινόταν σαν τα 

γαϊδούρια.



Ο Αίσωπος στους πασίγνωστους μύθους του αναφέρει 

την άμπελο : Αγουρίδες είναι !

Μια αλεπού πεινασμένη τριγυρνούσε ψάχνοντας κάτι να 

φάει .Όπως περιπλανιόταν , βρέθηκε κάτω από μια 

κληματαριά .Η κληματαριά ήταν γεμάτη σταφύλια που 

κρέμονταν βαριά βαριά και γυάλιζαν στον ήλιο .Η 

αλεπού , λιγωμένη ,πήδησε για να αρπάξει ένα τσαμπί, 

αλλά άδικα. Τα σταφύλια ήτανε ψηλά. Τότε , πήρε πιο 

πολλή φόρα και ξαναπήδησε. Όμως ,και πάλι δεν 

κατάφερε να φτάσει ούτε δυο ρόγες, όσο κι αν τέντωσε 

το μουσούδι της .Και ξαναδοκίμασε ,αλλά τα λαχταριστά 

σταφύλια ήταν πάντα πολύ ψηλά για κείνην. Όταν 

κατάλαβε ότι ποτέ δε θα τα έφτανε, καμώθηκε πως δεν 

τα θέλει και είπε.

-Μπα ! Αγουρίδες είναι !… Κι έφυγε.



Ο θησαυρός στο αμπέλι

Ένας γεωργός , όταν συναισθάνθηκε το τέλος της ζωής του, 

θέλησε να δώσει στα παιδιά του ένα μάθημα για την αξία της 

δουλειάς. Τα κάλεσε λοιπόν κοντά του και τους είπε.

-Παιδιά μου , εγώ φεύγω από τη ζωή .

Όμως , εσείς ψάξτε και θα βρείτε τι θησαυρός είναι κρυμμένος στο 

αμπέλι.

Τα παιδιά νόμισαν ότι στο αμπέλι θα `ταν θαμμένα πετράδια και 

φλουριά και, όταν πέθανε  ο πατέρας τους , ρίχτηκαν στο 

σκάψιμο. Δεν άφησαν γωνιά όπου να μη φέρουν τα πάνω κάτω …

Τελικά , από θησαυρό δε βρήκαν τίποτα, το αμπέλι όμως , μετά 

από τέτοιο γερό σκάψιμο , φούντωσε και κάρπισε όπως ποτέ 

άλλοτε!

Και ξεχείλισαν τα κοφίνια από σταφύλια και τα πιθάρια από το 

καλό κρασί.



ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ  ΑΜΠΕΛΟΥ

Στην αρχαιότητα πολλές περιοχές ήταν γνωστές για τα 

αμπέλια και το κρασί τους. Ο Όμηρος στην Οδύσσεια  

ραψωδία ω 335 –339 μιλάει για τα κλήματα που 

υπήρχαν στο αμπέλι του Λαέρτη .

Μου `δωσες δώδεκα αχλαδιές , συκιές μαζί σαράντα ,

δέκα μηλιές και μου `λεγες κλήματα να μου δώσεις

όργους πενήντα με λογής σταφύλια φορτωμένους ,

όταν ερχότανε ο καιρός που θα καρποφορούσαν .



Θεωρεί  ότι  οι  Θράκες  ήταν  ικανοί  οινοπαραγωγοί . 

Στην  Οδύσσεια  ραψωδία   ι 196-215 ο ιερέας Μάρωνας 

χαρίζει το δυνατό κρασί του στον Οδυσσέα με το οποίο

εκείνος μέθυσε και στη συνέχεια  τύφλωσε τον  

Κύκλωπα  Πολύφημο.

Στην περιοχή της  Μαρώνειας υπάρχει αρχαίο πατητήρι 

λαξευμένο στα βράχια. Πήραμε μαζί και ένα ασκί γιδίσιο

μαύρο γλυκόπιοτο κρασί , που μου `χε δώσει δώρο

ο Μάρωνας του Ευάνθη ο γιος , ο λειτουργός του 

Φοίβου,που `χε προστάτη η Ίσμαρος , γιατί από 

σεβασμό μας σώσαμε αυτόν και το πιστό ταίρι του και το 

γιο του , που κατοικούσαν σε πυκνό δάσος του Φοίβου 

Απόλλου .

Αξίας δώρα μου `δωσε για τούτο , …



Επίσης στον  Όμηρο, στην Οδύσσεια γίνεται  αναφορά  

στον  Πράμνειο  οίνο , στη ραψωδία  κ 236-243 όπου η 

Κίρκη αναμειγνύοντας τυρί , μέλι , αλεύρι και κρασί από 

την Πράμνο φτιάχνει με τα βότανά της ένα κοκτέιλ –το 

γνωστό κυκεώνα- με το οποίο μεταμορφώνει τους 

συντρόφους του Οδυσσέα σε χοίρους .



Σαν μπήκαν μέσα ,σε θρονιά τους έβαλε να κάτσουν ,

κι έπειτα ανάμειξε τυρί , μέλι ξανθό κι αλεύρι

κι ένα κρασί πραμνιώτικο . Κι έριξε στο φαΐ τους

κάποια βότανα μαγικά , την ποθητή πατρίδα

να λησμονήσουν .Κι άξαφνα , σαν ήπιανε οι συντρόφοι ,

μ` ένα ραβδί τους χτύπησε και μες στη χοιρομάντρα

τους έκλεισε. Κι είχαν φωνή και τρίχες και κεφάλι

και σώμα χοίρων ,μα γερός σαν πρώτα ο νους τους ήταν 

.



Ο Θέογνις στο απόσπασμα 783-788 κάνει αναφορά στα 

αμπέλια της Εύβοιας τα οποία θεωρεί ότι είναι τα 

καλύτερα της αρχαιότητας .

Ήλθον μεν γαρ έγωγε και εις Σικελήν ποτε γαίαν ,

ήλθον  δ` Ευβοίης αμπελόεν πεδίον .

Ο Αθήναιος στο απόσπασμα Ι32F αναφέρει τον 

Αριούσιο οίνο και τα τρία είδη του : ένα ξηρό , ένα γλυκό 

κι ένα ενδιάμεσο.

Διαφοραί δε αυτού εισί τρεις ο μεν γαρ αυστηρός έστιν , 

ο δε γλυκάζων ,

ο  δε μέσος τούτων τη γεύσει



Ο Πλούταρχος στο έργο του Ηθικά Γ αναφέρει το 

Μεθυμναίο οίνο σαν το πιο ακριβό κρασί της 

αρχαιότητας . Ήταν ερυθρό , μεστό και πεπαλαιωμένο 

είχε ευγενή αρώματα και ανοιχτό ρουμπινί χρώμα .

Ο Όμηρος στην Ιλιάδα παρουσιάζει τον Ατρείδη  να λέει 

στον Ιδομενέα , τον αρχηγό των Κρητών , πόσο καλός 

πότης είναι:

ραψ. Δ 257-263.Των ιππομάχων Δαναών τιμώ σε , 

Ιδομενέα ,

εξόχως και στον πόλεμον και σ` ό,τι άλλο ακόμη

και στο τραπέζι που εκλεκτό κρασί και πυρωμένο



Ο Όμηρος  στην Ιλιάδα αναφερόμενος στην ασπίδα του Αχιλλέα 

περιγράφει μια σκηνή τρύγου η οποία απεικονίζεται πάνω σ` αυτήν Σ 

560-573.

Έβαλε αμπέλι όμορφο , χρυσό,

με κλήματα που ελύγιζαν από το βάρος του καρπού

ήτανε μαύρα τα σταφύλια και τα κλήματα πέρα ως την άκρη

έγερναν πάνω σε ασημένιες βέργες .

Από τη μια κι από την άλλη έβαλε αυλάκι εβένινο

και γύρω το έκλεισε με φράχτη από κασσίτερο.

Εκεί οδηγούσε μονάχα ένα μονοπάτι ,

απ` όπου περνούσαν εκείνοι που μετέφεραν τον καρπό,

όταν τρυγούσαν το αμπέλι .

Παρθενικά κορίτσια και νέοι ανύμφευτοι και ανέμελοι

σήκωναν σε πλεχτά καλάθια τον καρπό γλυκό σαν μέλι .

Εκεί στη μέση κάποιο αγόρι έπαιζε με τη λιγυρή φόρμιγγα

μελωδίες που ξυπνούν τον πόθο και με την ηδυπάθεια της φωνής του

τραγουδούσε θεσπέσια το τραγούδι του Λίνου.

Εκείνοι ακολουθούσαν χτυπώντας όλοι με τα πόδια τους το χώμα

και λικνίζονταν τραγουδώντας και αλαλάζοντας.



ΣΥΜΠΟΣΙΑ-ΚΡΑΣΙ

Η λέξη κρασί προέρχεται από τη λέξη κράσις= ανάμειξη. 

Η λέξη κράσις προέρχεται από το ρήμα κεράννυμι= 

αναμειγνύω και η λέξη κρατήρ σημαίνει το σκεύος στο 

οποίο γινόταν η ανάμειξη του κρασιού με το νερό.

Στην αρχή οι Έλληνες έπιναν το κρασί ανέρωτο με 

αποτέλεσμα να μεθούν εύκολα. Η μείξη του κρασιού με 

νερό έγινε τυχαία. Ο γιατρός Φιλωνίδης αναφέρει ότι μια 

παρέα γλεντούσε κι έπινε πολύ κρασί, όταν ξαφνικά 

ξέσπασε μεγάλη καταιγίδα. Άφησαν τα τρόφιμα και τις 

στάμνες μισογεμάτες με κρασί και έτρεξαν να 

προστατευθούν. 



• Όταν σταμάτησε η καταιγίδα επέστρεψαν στον τόπο 

που διασκέδαζαν. Οι στάμνες ήταν γεμάτες από 

βρόχινο νερό. Δοκίμασαν το νερωμένο κρασί και τους 

άρεσε γιατί ήταν ευχάριστο στη γεύση.(Αθήν.15675)



Ο Αθήναιος στους Δειπνοσοφιστές,675α-β   λέει ότι οι 

άνθρωποι όταν έπιναν στα συμπόσια «άκρατον οίνον» 

ευχαριστούσαν το Διόνυσο, εφευρέτη του «άκρατου 

οίνου » ενώ όταν έπιναν « κεκραμένον  οίνον » 

ευχαριστούσαν το Δία γιατί με τη βροχή νέρωσε το 

κρασί, το έκανε πιο ευχάριστο, χωρίς τις παρενέργειες 

του «άκρατου οίνου» Επίσης στο έργο του 

Δειπνοσοφισταί  περιγράφει ένα συμπόσιο στο οποίο 

συμμετέχουν 24 συμποσιασταί-όλα εξέχοντα πρόσωπα 

και συζητούν για  φαγητά  και ποτά . Αντλώντας 

πληροφορίες από τον Όμηρο μας μιλάει για τα γεύματα 

και τη σημασία τους. Έτσι το πρώτο γεύμα είναι το 

ακράτισμα  ή πρόγευμα , το οποίο ονομάζει άριστον. 

Εννοεί το πρωινό φαγητό , το οποίο εμείς ονομάζουμε 

ακράτισμα , διότι λαμβάνουμε ψωμί βρεγμένο μέσα σε 

άκρατο ( αγνό ) κρασί .



Στο απόσπασμα  του Αθήναιου Δειπνοσοφισταί Β. 36 ο 

Εύβουλος (κωμικός ποιητής του 4ου  π Χ αιώνα) 

παριστάνει το Διόνυσο να λέει ότι το κρασί είναι 

απαραίτητο στον άνθρωπο αλλά με μέτρο , γιατί αν πιεί 

περισσότερο αρχίζει να παραφέρεται :

Κρατήρες για τους φρόνιμους τρεις έχω για τη χρήση

κι ανακατεύω το κρασί

Τον ένα νε για την υγειά, που πρώτο πίνουν όλοι,

το δεύτερο για έρωτα και τη χαρά .

τον τρίτο για τον ύπνο,

κι οι καλεσμένοι, μόλις πιουν

στο σπίτι τους γυρίζουνε σαν άνθρωποι σοφοί .



Αν λες και για τον τέταρτο δεν είναι ιδικός μας ,

αυτός ανήκει στις βρισιές , όπως ο πέμπτος στις φωνές

κι ο έκτος εις το τρίκλισμα και το άτακτο τραγούδι.

Ο έβδομος τα μούτρα σπάει . 

Ο όγδοος για δίκη

στο δικαστήριο καλεί ,

Ο ένατος εξάπτει

και στο θυμό ξεσπάει,

Ο δέκατος στην τρέλα,

αυτή που γίνεται αφορμή και να σε ρίξει κάτω .

γιατί , άμα χυθεί πολύς σ` ένα μικρό αγγείο,

βάνει εύκολα τρικλοποδιά σ` εκείνους που τον ήπιαν.



Ο Πλάτωνας επίσης στο έργο του Συμπόσιον ,176 c

αναφέρει:

Χαλεπόν τοις ανθρώποις η μέθη =

Φοβερό ελάττωμα για τους ανθρώπους η μέθη



Τα συμπόσια των αρχαίων Ελλήνων είχαν γίνει θεσμός 

,απόκτησαν κανονισμούς και εθιμοτυπία για να μπορούν 

οι άνθρωποι να χαίρονται το γεύμα , το ποτό , τη 

συζήτηση . Σ`αυτά γεννήθηκε η λυρική ποίηση .  Ο

Αλκαίος μεγάλος λυρικός ποιητής , μας παροτρύνει να 

μη φυτέψουμε κανένα άλλο δέντρο παρά μόνον αμπέλι.

Μηδ` εν άλλο φυτεύσης πρότερον δένδρεον αμπέλω

Σε άλλο συμποτικό άσμα , απόσπασμα 346 ,περιγράφει 

το τελετουργικό της οινοποσίας και μας προτρέπει να 

πιούμε.



Ας πίνουμε λοιπόν. Τι περιμένουμε να ανάψουν τα 

λυχνάρια ; Να τόσο δα , ένα δάκτυλο ημέρας έχει 

απομείνει .Φέρε μας , φίλε μου ,τις μεγάλες κύλικες ,τις 

ξομπλιαστές . Για να ξεχνούν τις συμφορές χάρισε τον

οίνο στους ανθρώπους ο γιος της Σεμέλης και του Δία 

.Κέρνα λοιπόν ένα προς δύο . Ξέχειλα τα ποτήρια ,και η 

μια κύλικα την άλλη να ωθεί .

Στο απόσπασμα 367 μας παροτρύνει να πιούμε κρασί 

την άνοιξη όταν το κρασί ήταν πολύ καλά ψημένο :

Την άνοιξη την ανθισμένη

που έρχεται κατάλαβα ,

όσο μπορείτε πιο γοργά

νερώστε μου κρατήρα απ` το κρασί

γλυκό που `ναι σα μέλι.



Ο Ξενοφάνης στο έργο του « Προς συμποσιαστάς » περιγράφει μια σκηνή 

συμποσίου στο οποίο υπάρχει άφθονο κρασί φαγητό, τραγούδι.

Τώρα το δάπεδο ,τα χέρια όλων και οι κύλικες, τα πάντα είναι καθαρά .

Ο ένας βάζει στα κεφάλια μας πλεκτά στεφάνια , ο άλλος μας προσφέρει

σε απλόχωρη φιάλη μύρα . Στέκει ο κρατήρας ξέχειλος από οινωπή χαρά .

Και άλλο κρασί ετοιμασμένο « ποτέ δε θα σας λείψω » βεβαιώνει, γλυκύ ποτό

μέσα σε πήλινα δοχεία και μοσχομυρίζει άνθη .Από το κέντρο αφήνει το λιβάνι

την εξαγνιστήριά του ευωδιά .Ψυχρό , γλυκύ και καθαρό είναι το νερό .Πλάι

μας βρίσκονται ροδοκοκκινισμένα ψωμιά και πλούσια στρωμένο τραπέζι ,

βαριά φορτωμένο με παχύρρευστο μέλι και λιπαρό τυρί .Στη μέση ο βωμός

ολόκληρος με άνθη σκεπασμένος .Αχολογά το αρχοντικό από το χορό και το

τραγούδι .Πρέπει πρώτα απ` όλα καλόγνωμοι να υμνούμε το θεό με αφηγή-

σεις επαινετικές και στοχασμούς ανεπίληπτους. Ας κάνουμε σπονδές και

ας ευχηθούμε στο χέρι μας να είναι η πραγμάτωση του δίκιου ( - αυτό είναι

το σωστότερο απ` όλα ). Όχι απρέπειες .Να πίνεις , αλλά να μπορείς σπίτι

πιωμένος να γυρνάς χωρίς να σε υποβαστάζει υπηρέτης , αν βέβαια δεν είσαι

πολύ  γέρος πια .Να επαινείς τον πότη που μιλά για πράγματα ευγενή – την

αρετή πρέπει να θυμόμαστε και να υμνούμε .



Ο  Όμηρος επίσης στην Οδύσσεια περιγράφει πολλές 

σκηνές οινοποσίας:

ραψ. α ,124  σμίγουν σε κρατήρες με νερό κρασί

ραψ. α ,161 και κάθε τόσο ο κήρυκας περνούσε , 

γεμίζοντας κρασί τα κύπελλά τους

ραψ. α ,166   έφηβοι τους κρατήρες με πιοτό ξεχείλιζαν

ραψ.γ ,   45   τους κέρασε κρασί με τη μαλαματένια 

κούπα



Το κρασί ήταν απαραίτητο σε όλες τις στιγμές του ανθρώπου , 

ακόμη και στον πόλεμο .Στην Ιλιάδα ο Όμηρος παρουσιάζει τον 

Νέστορα να παρακινεί τον Αγαμέμνονα να καλέσει στη σκηνή του 

τους αρχηγούς , να τους κεράσει άφθονο κρασί  και να ακούσει τις 

συμβουλές τους μήπως τον βοηθήσουν να βγάλει το ελληνικό 

στράτευμα από τη δύσκολη θέση .

ραψ.Ι ,70-74  Εις δείπνον συ τους γέροντες προσκάλεσε σου 

πρέπει είναι οι σκηνές σου από κρασιά γεμάτες , που απ` την 

Θράκην σου φέρουν καθημερινώς των Αχαιών τα πλοία ,

και όλα σου υπάρχουν τα καλά δια να φιλοξενήσεις .

Όπου πολλοί θα συναχθούν , πολλές θ` ακούσεις γνώμες

συ δέξου την καλύτερην και ανάγκην έχομ` όλοι

γνώμης ορθής , γνώμης σοφής οι εχθροί μας κάνουν τόσα

πυρά σιμά στα πλοία μας να το χαρεί ποιος είναι ;



Ο Όμηρος επίσης στην Οδύσσεια αναφέρει πόσο 

απαραίτητο θεωρούσαν οι άνθρωποι τότε να έχουν στα 

κελάρια τους καλό κρασί.

ραψ.β , 354-360.Είπαν ,κι αυτός κατέβηκε στη γονικιά 

αποθήκη,πλατιά κι αψηλοσκέπαστη, που `χε σωρό 

χρυσάφι και στα σεντούκια ρουχικά και μυρωδάτο λάδι.

Κι είχε χαλκό, και στη σειρά στον τοίχο ακουμπισμένα ,

πιθάρια με παλιό κρασί γλυκόπιοτο γεμάτα, ανέρωτο 

,θεϊκό πιοτό, για το σοφό Δυσσέα, όταν με βάσανα πολλά 

στο σπίτι του γυρίσει.

Αλλά και ο Τηλέμαχος όταν ετοιμάζεται να φύγει για την 

Πύλο και τη Σπάρτη καλό κρασί παίρνει μαζί του.



ραψ.β, 365-376.  Έλα στις στάμνες , βάγια μου, γλυκό 

κρασί να βάλεις, απ` όλα το πιο νόστιμο που κρύβεις, 

καρτερώντας τον άμοιρο πατέρα μου, καμιά φορά όταν 

έρθει, αν απ` το θάνατο σωθεί κι απ` τη βαριά του μοίρα.

Δώδεκα στάμνες γέμισε και βούλωσέ τις όλες .

………………………………………………….

Θα τρέξω στην αμμόστρωτη την Πύλο και στη Σπάρτη,

κάπου για του πατέρα μου το γυρισμό να μάθω.

Κάθε σπίτι είχε τα αμπέλια του για να παράγει καλό 

κρασί .Οι Φαίακες ανάμεσα στα υπόλοιπα δένδρα είχαν 

και εξαιρετικά κλήματα .



ραψ.η,125-131.Μετά απ` τα αχλάδια ,αχλάδια ανθούν 

,μετά απ τα μήλα, μήλα,

σύκο στο σύκο γίνεται, σταφύλι στο σταφύλι.

είχε κι ένα πολύκαρπο αμπέλι φυτεμένο.

Άλλες του λιάστρες ξήραινε σε γη στρωμένη ο ήλιος

κι άλλα σταφύλια που τρυγούν κι άλλα πατούν ξοπίσω.

Βγάζουν την αγουρίδα εμπρός, που τον ανθό της ρίχνει,

κι άλλων γυαλίζει η ράγα τους.



Αρχαίες ελληνικές παροιμίες με κρασί και τροφές

Αν οίνον αίτη, κόνδυλον αυτώ δίδου:

Επί των αγαθά μεν αιτούντων, δεινά δε λαμβανόντω, Η 

δε ιστορία από του Κύκλωπος.

Αν ζητήσει κρασί, δώστου μια μπουνιά:

Γι' αυτούς που ζητούν κάτι καλό, παίρνουν όμώς κάτι 

κακό. Η ιστορία προήλθε από τον Κύκλωπα.



Εν οίνω η αλήθεια:

Παρ' όσον ο οίνος του εμπιμπλαμένους αυτού οποιοί 

είσι παραδείκνυσιν.

Η αλήθεια βρίσκεται στο κρασί: Από το ότι το κρασί 

φανερώνει τον χαρακτήρα αυτών που μεθάνε. "Μιλάει το 

κρασί".



Βατράχοις οινοχοείς:

Προς τους ταύτα περέχοντας, ων ου χρήσουζιν οι 

λαμβάνοντες. Όμοιον με "γλαύκα εις Αθήνας άγει".

Κερνάς κρασί τα βατράχια: Γι' αυτούς που...

προσφέρουν όσα δεν χρειάζονται κάποιοι. Παρόμοια 

παροιμία: "Κομίζει γλαύκα (κουκουβάγια) ες Αθήνας"



Πολλά μεταξύ πέλει κύλικο και χείλεος άκρου.

Πολλά γίνονται τον λίγο χρόνο, που χρειάζεται για να 

κυλήσει το κρασί από το ποτήρι στην άκρη των χειλιών.

*Επιβίωμα: "Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος".



Λυκείον ποτόν:

Απόλλων ο Λύκιος δύο πηγάς εποίησε, ων η μεν 

μέλιτος, η δε οίνου ην.

Λύκειο ποτό: Ο Λύκιος Απόλλων έφτιαξε δύο πηγές: η 

μία απ' αυτές έρρεε μέλι και η άλλη κρασί.



Γλυκεία οπώρα φύλακος εκλελοιπότος:

Επί των άνευ μόχθων τα αλλότρια καρπούμενων.

Είναι γλυκό το τσαμπί, όταν δεν είναι στη θέση του ο 

φύλακας του κήπου: Γι' αυτούς που άκοπα 

απολαμβάνουν τα ξένα αγαθά.





Πυθαγόρας και Σάμος



Η «κούπα του Πυθαγόρα» ή αλλιώς «δίκαιη κούπα» 

που κατασκεύασε ο Σάμιος φιλόσοφος, 

μαθηματικός, γεωμέτρης και θεωρητικός της 

μουσικής είχε ως στόχο την υπόδειξη και την 

τήρηση του μέτρου, «μέτρον άριστον».

Η «δίκαιη κούπα», η οποία χρονολογείται περίπου 

από τον 6ο αιώνα π.Χ., είναι ένα αριστούργημα της 

υδραυλικής τεχνολογίας των αρχαίων Ελλήνων, 

αλλά και ένα μέσο διδαχής. Πέρα από τον 

περιορισμό της κατανάλωσης κρασιού μέσα από 

ένα «έξυπνο ποτήρι». .Όλοι οι άνθρωποι οφείλουν 

να απολαμβάνουν με μέτρο όσα τους παρέχονται 

δίχως να επιζητούν εναγωνίως περισσότερα.



• Πώς λειτουργεί: Στο εσωτερικό της υπάρχει 

χαραγμένη μία γραμμή, η οποία οριοθετεί την 

ποσότητα του κρασιού. Αν ο χρήστης δεν υπερβεί τη 

γραμμή, τότε μπορεί να απολαύσει το «ποτό» του. 

Ωστόσο, αρκεί μία παραπάνω σταγόνα για να 

ξεπεράσει τα όρια της γραμμής και τότε η κούπα να 

αδειάσει, χύνοντας όλο το κρασί από τη βάση της.

• Ο μηχανισμός της: Στο κέντρο της κούπας υπάρχει μία 

στήλη που είναι τοποθετημένη πάνω από έναν 

σωλήνα που οδηγεί στο κάτω μέρος της. Οσο γεμίζει η 

κούπα, παράλληλα η στάθμη του κρασιού ανεβαίνει 

και στο εσωτερικό της κεντρικής στήλης. 



• Από τη στιγμή που το υγρό δεν ξεπερνά την 

οριοθετημένη γραμμή δεν δημιουργείται κανένα 

πρόβλημα. Μόλις, όμως το υγρό υπερβεί τη γραμμή, 

τότε τα μόριά του παρασύρουν το ένα το άλλο, 

έχοντας ως αποτέλεσμα το άδειασμα της κούπας. Η 

κατασκευή του Πυθαγόρα ακολουθεί το νόμο που 

ανέπτυξε ο Pascal αιώνες αργότερα για τα 

συγκοινωνούντα δοχεία.





• Ο Θεός της ευφορίας, του αμπελιού και του κρασιού 

Διόνυσος, κυνηγούσε τις Αμαζόνες που τον είχανε 

περιφρονήσει. Αυτές κατέφυγαν στην Σάμο. Ο 

Διόνυσος ζήτησε την βοήθεια των Σαμίων και 

κατάφερε να τις εξοντώσει. Σε ανταπόδοση της 

βοήθειας που του δώσανε οι Σάμιοι, τους δίδαξε την 

αμπελοκαλλιέργεια, τους χάρισε το κλήμα που βγάζει 

το περίφημο μυρωδάτο κρασί (σήμερα παγκόσμια 

γνωστό) και τους έμαθε πως να το φτιάχνουν. Τους 

παρήγγειλε όμως, να πίνουν από το κρασί αυτό όσο 

χρειάζεται να έρχονται στο κέφι κι όχι περισσότερο. 

Το μέρος όπου ο Διόνυσος εξόντωσε τις Αμαζόνες 

ονομάστηκε "Πάναιμο" απο το πολύ αίμα που χύθηκε 

εκεί.



• Το όνομα Σάμος ετυμολογείται από την Σάμη της 

Κεφαλληνίας από την οποία λέγεται ότι προέρχονταν ο 

πρώτος οικιστής του νησιού ο Αγκαίος ο οποίος είχε 

πάρει μέρος στην Αργοναυτική Εκστρατεία ή από την 

Σάμον την κόρη του Αγκαίου. Ανάμεσα σ' αυτούς τους 

ξεχωριστούς άνδρες που έλαβαν μέρος στην 

Αργοναυτική Εκστρατεία, ήταν και ο γιος του 

Ποσειδώνα: ο Αγκαίος. Άνδρας με τρομερή σωματική 

δύναμη και πολύ ικανός στην πάλη. Είχε 

υπεράνθρωπη δύναμη στα χέρια γι' αυτό και στην 

Αργώ κωπηλατούσε κρατώντας τα μεσαία κουπιά. 



• Όταν οι Αργοναύτες επέστρεψαν στην Ιωλκό και ο 

Ιάσωνας κέρδισε το θρόνο που του άνηκε νόμιμα, ο 

κάθε ένας από τους συνταξιδιώτες και συμπολεμιστές 

του, γύρισε στην ιδιαίτερη πατρίδα του 

απολαμβάνοντας ιδιαίτερες τιμές από το λαό και δόξα 

για το κατόρθωμα των Ελλήνων.

• Ο Αγκαίος, γύρισε στη Σάμο. Εκεί είχε κτήματα πολλά 

που καλλιεργούσε. Όμως, είχε γίνει πολύ σκληρός και 

η δόξα που είχε αποκτήσει ως Αργοναύτης, τον έκανε 

να συμπεριφέρεται υπεροπτικά και άσχημα σε όσους 

δούλευαν στα κτήματά του. Τους μιλούσε με λόγια 

προσβλητικά, τους ταπείνωνε χτυπώντας τους για 

ασήμαντα ζητήματα και τους πίεζε πολύ στη δουλειά. 



• Στο χωράφι όπου είχε τα αμπέλια του, βλέποντας τον 

ένας γέρος δούλος, να βιάζεται και να πιέζει αφόρητα 

να γίνει γρήγορα η συγκομιδή των σταφυλιών για τον 

τρύγο διαισθάνθηκε πως δε θα προλάβει να γευτεί το 

κρασί ο Αγκαίος και σα μια δύναμη μαγική να τον 

έσπρωξε, με θάρρος το είπε στον ίδιο. Μειδίασε και 

πάγωσε ο Αγκαίος και περισσότερο γιατί φοβήθηκε τα 

λόγια του γέροντα παρά για το ότι τον σεβάστηκε, 

κρατήθηκε και δεν το χτύπησε. Ο καιρός πέρασε και 

το κρασί ήταν έτοιμο. Η κουβέντα του γέρο δούλου, 

όμως, είχε σφηνώσει στο μνημονικό του τρομερού 

γιου του Ποσειδώνα και πριν ανοίξουν το βαρέλι με το 

κρασί, έβαλε να του φέρουν το γέροντα που του 'χε 

πει πως δε θα προλάβει να πιει κρασί από τα 

σταφύλια.



"Κοίτα γέρο πως δε θα βγει αληθινό αυτό που προφήτεψες" και 

βάζει να του γεμίσουν το ποτήρι του με κρασί. Ο γέρος ατάραχος, 

του απάντησε: " Πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι το ποτήρι να 

φτάσει τα χείλη" ή όπως το έλεγαν οι αρχαίοι μας Πρόγονοι: 

"Πολλά πέλει μεταξύ κύλικος και χειλέων". Πράγματι, πριν 

προλάβει το ποτήρι να φτάσει στα χείλη του Αγκαίου, έρχονται 

τρέχοντας και αλαφιασμένοι κάποιοι δούλοι του που φωνάζουν 

φοβισμένα και λένε πως ένα πελώριο αγριογούρουνο έχει μπει 

στα κτήματά του άρχοντά τους και διαλύει τις καλλιέργειες. Ο 

Αγκαίος δίνει μια στο ποτήρι και το κρασί χύνεται στο έδαφος πριν 

προλάβει να το γευτεί, σαν κακός οιωνός αφού λίγες στιγμές 

αργότερα κύλισε καιτο αίμα του Αγκαίου από τα χτυπήματα των 

χαυλιοδόντων του κάπρου…



Οδύσσεια

• Μέρες πολλές ταξίδευαν, ώσπου οι άνεµοι τους 

έφεραν στο νησί των Kυκλώπων. Μόνο το πλοίο του 

Οδυσσέα πλησίασε εκεί. Τα άλλα έντεκα καράβια 

έµειναν σ’ ένα νησάκι απέναντι.

Άραξαν το καράβι κι ο Οδυσσέας µε δώδεκα 

συντρόφους βγήκαν έξω. Κοντά στη θάλασσα είδαν 

µια θεόρατη σπηλιά και µπήκαν µέσα. Παντού 

υπήρχαν δοχεία µε γάλα και καλάθια µε τυρί και 

πλήθος αρνάκια και κατσίκια. Έφαγαν και περίµεναν 

να ’ρθει ο νοικοκύρης. Όταν τον είδαν όµως τρόµαξαν. 

Ήταν πανύψηλος κι είχε ένα µονάχα µάτι στο µέτωπο. 

Ήταν ο Κύκλωπας Πολύφηµος, ο γιος του 

Ποσειδώνα.



• Έκλεισε την πόρτα της σπηλιάς µ’ ένα τεράστιο βράχο 

κι άναψε δυνατή φωτιά.

Τότε είδε τους ξένους και τους ρώτησε άγρια. «Ποιοι 

είστε εσείς»; «Ξένοι ναυαγοί, γυρίζουµε απ’ την 

Τροία», του είπε ο Οδυσσέας. Αµέσως ο Πολύφηµος 

άρπαξε δυο συντρόφους και τους έφαγε. Μετά έπεσε 

για ύπνο. Το πρωί έφαγε άλλους δύο, άνοιξε την 

πόρτα της σπηλιάς, έβγαλε το κοπάδι, την ξανάκλεισε 

κι έφυγε. Τότε ο Οδυσσέας, ο πολυµήχανος, πήρε 

ένα µακρύ κλαδί, το έξυσε στην άκρη, ώστε να είναι 

µυτερό, και το έκρυψε στις στάχτες



• Το βράδυ γύρισε ο Πολύφηµος κι έφαγε κι άλλους δυο 

από τους συντρόφους. Τον πλησίασε τότε ο 

Οδυσσέας κρατώντας ένα ασκί µε γλυκό κρασί και του 

πρόσφερε να πιει. Εκείνος ήπιε, του άρεσε και ζήτησε 

κι άλλο. «Ποιο είναι το όνοµά σου» ρώτησε τον 

Οδυσσέα τότε. «Κανένα µε φωνάζουν», απάντησε 

εκείνος. «Εσένα, Κανένα, θα σε φάω τελευταίο», 

ξανάπε ο Κύκλωπας και συνέχισε να πίνει, ώσπου 

τελείωσε όλο το κρασί και µεθυσµένος αποκοιµήθηκε.

Σηκώθηκε τότε ο Οδυσσέας, άρπαξε το µυτερό κλαδί 

και, µε τη βοήθεια των συντρόφων του, το κάρφωσε 

στο µάτι του Πολύφηµου… 



Οι Ρωμαίοι τον 

αποκαλούσαν

Βάκχο

Bacchus, dressed in grapes, on the 

slopes of Mt. Vesuvius.





Christianity and Wine

• Η χριστιανική βίβλος κάνει ισχυρή αναφορά στο κρασί 

διαμέσω του θαύματος της Καναά.

• Ο Ιησούς δεν φτιάχνει μόνο κρασί όπως ο Διόνυσος 

,αλλά αναφέρει την γέννηση και την αθάνατη ψυχή 

όπως ο Διόνυσος.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Marriage_at_Cana_-_Decani.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Marriage_at_Cana_-_Decani.jpg


• Σύμφωνα με άλλη παράδοση το αμπέλι ήταν 

γνωστό από την εποχή του Νώε, που μόλις  βγήκε 

από τη κιβωτό μετά τον κατακλυσμό, καλλιέργησε 

το αμπέλι και μέθυσε από το κρασί των 

σταφυλιών.

•

• Σύμφωνα με τη χριστιανική θρησκεία ο Χριστός 

χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως αμπέλι και τους 

μαθητές του ως κλήματα. «Εγώ ειμί η άμπελος η 

αληθινή και ο πατήρ μου ο γεωργός εστίν..». 



• Η συμβολική  παράσταση της αμπέλου υπάρχει 

σε πολλά τέμπλα εκκλησιών, στις βυζαντινές 

εικόνες και γενικά στις αγιογραφήσεις των ναών. 

Μεταξύ των αγαθών της γης, ευλογημένος είναι  ο 

χυμός του σταφυλιού, αφού ο Χριστός ευλόγησε 

«άρτον, οίνον και έλαιον». Στον άνθρωπο, που 

είναι λογικό όν, δίνεται η διακριτική ευχέρεια να 

εφαρμόσει το ρητό «Παν μέτρον άριστον» και να 

νοιώσει την ευφορία του οίνου και όχι το άκρατο 

μεθύσι.



• Κρασί και ψωμί το κύριο χαρακτηριστικό των 

Ελλήνων γίνεται σώμα και αίμα Χριστού στη θεία 

κοινωνία. Το λάδι δε το τρίτο χαρακτηριστικό 

τρόφιμο των Ελλήνων χρησιμοποιείται στα 

μυστήρια.

• Στη βίβλο γίνεται επίσης αναφορά για 

τιςχωνευτικές ιδιότητες του κρασιού, τις 

θεραπευτικές και σαν τοπικό καθαριστικό.

• Η μέθη δεν ήταν αποδεκτή

http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Marriage_at_Cana_-_Decani.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Marriage_at_Cana_-_Decani.jpg


• Στην Τουρκοκρατία (1453 – 1821), οι Οθωμανοί 

Τούρκοι, κυρίως λόγω της θρησκείας τους και σε 

αντίθεση με άλλους κατακτητές, δεν αξιοποίησαν τον 

πλούτο του ελληνικού αμπελώνα. Στην καλύτερη 

περίπτωση, μετά την άλωση της Πόλης, άφησαν τους 

κατοίκους των αμπελουργικών περιοχών να 

παράγουν το κρασί τους, όπως έκαναν χιλιάδες 

χρόνια πριν οι πρόγονοί τους, παρέχοντας ακόμα και 

προνόμια αυτοδιοίκησης (οινεμπόριο στα νησιά) ή 

αυτονομίας (συνθήκη Ταμασίου). 



• Στη χειρότερη, οι ακρότητες έφτασαν στην 

απαγόρευση οινοποσίας και στην καταστροφή 

αμπελώνων. Η μουσουλμανική θρησκεία μπορεί να 

απαγόρευε την οινοποσία, ακόμα και την καλλιέργεια 

αμπελιών για παραγωγή κρασιών από 

μουσουλμάνους, αλλά επέτρεπε την είσπραξη φόρων 

από την αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή 

κρασιών από τους έλληνες χριστιανούς. Έτσι, σε 

πολλές περιοχές της οθωμανικής αυτοκρατορίας, που 

οι κάτοικοι συνέχιζαν την καλλιέργεια των αμπελιών, οι 

τοπικοί άρχοντες παρακρατούσαν ποσότητα από το 

παραγόμενο κρασί. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 

κάτοικοι αρνήθηκαν αυτόν το φόρο υποτελείας. Έτσι, 

πολλοί αμπελώνες εγκαταλείφθηκαν ή καταστράφηκαν 

ως αντίποινα, ενώ αλλού, ιστορικοί αμπελώνες 

συνέχισαν να καλλιεργούνται. 



• Στην ηπειρωτική κυρίως χώρα, τα μοναστήρια, που 

είχαν στην ιδιοκτησία τους μεγάλους αμπελώνες, 

καθώς και τα πρώτα οργανωμένα οινοποιεία, 

βοήθησαν σε πολλές περιοχές στη διατήρηση 

μεγάλου μέρους του ποικιλιακού και οινικού δυναμικού 

της Ελλάδας. Τα σημαντικότερα ήταν οι μοναστικές 

πολιτείες του Αγίου Όρους, που ήδη παρήγαγε 

περίφημα κρασιά και των Μετεώρων. Στην 

Τουρκοκρατία, πολλοί περιηγητές, που ταξίδευαν και κατέγραφαν τις 

εντυπώσεις τους από την άγνωστη και πάλαι ποτέ ένδοξη Ελλάδα, ήρθαν σε 

επαφή με τον αμπελώνα της και τη μοναδικότητα των πολλών διαφορετικών 

οικοσυστημάτων και των ποικιλιών που συναντούσαν. Σημαντικές 

οινοπαραγωγικές περιοχές της εποχής είναι η 

Σιάτιστα, η Νάουσα, ο Τύρναβος, η Ραψάνη, η Νεμέα 

και βέβαια τα νησιά του Αιγαίου, του Ιονίου και η 

Κρήτη. 



Merlot Moments

• "No, if anyone orders Merlot, I'm leaving. I am 

not drinking any f***ing Merlot!"

—Miles Raymond from Sideways

• "I live for Merlot."

—Cosmo Kramer from Seinfeld



Wine in the New World

• The first wine made in the US was in 

Florida in the mid-1500s

• By the early 1600s, wine was being 

attempted in Virginia Colony and 

Carolina Colony





Φράσεις με το κρασί
Τα τετραθέμελα του κόσμου τούτου: ψωμί, κρασί, φωτιά, 

γυναίκα.

Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας

Κάψτε παλιά ξύλα, πιείτε παλιό κρασί, διαβάστε παλιά βιβλία, 

έχετε παλιούς φίλους.

Αλφόνσος ΙΑ’, 1312-1356, Βασιλιάς της Καστίλης

Κρασί σε πίνω για καλό και συ με πας στο βράχο.

Ελληνική παροιμία

Μήνας που δεν έχει ρο, ρίξε στο κρασί νερό.

Ελληνική παροιμία

Το βερεσέ κρασί δυο φορές μεθεί.

Ελληνική παροιμία

Το μαγκούφι το κρασί, την καρδούλα μου τη σείει.

Ελληνική παροιμία

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=36
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=182


Όπως το καλύτερο κρασί κάνει το δυνατότερο ξίδι, έτσι κι η 

βαθύτερη αγάπη γίνεται το πιο θανάσιμο μίσος.

Ανώνυμος

Αγαπώ καθετί που είναι παλιό: τους παλιούς φίλους, τους 

παλιούς καιρούς, τους παλιούς καλούς τρόπους, τους 

παλιούς πίνακες, τα παλιά βιβλία, το παλιό κρασί.

Oliver Goldsmith, 1730 – 1774, Βρετανός συγγραφέας

Τις στενοχώριες δεν μπορείς να τις πνίξεις μες στο κρασί, 

ξέρουν να κολυμπάνε.

Heinz Rühmann, 1902-1994, Γερμανός συγγραφέας & ηθοποιός

Το κρασί είναι εμφιαλωμένη ποίηση.

Robert Louis Stevenson, 1850-1894, Σκωτσέζος συγγραφέας

Καλά κρασιά!

Καλύτερα να πιεις πολύ και καλό κρασί παρά λίγο και κακό.

George Courteline, 1858-1929, Γάλλος συγγραφέας

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=560
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1081
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Πρέπει να θυμάται κανείς τις καλές χρονιές του κρασιού και 

όχι αυτές των πολέμων.

Erich Maria Remarque, 1898-1970, Γερμανός συγγραφέας

Το κρασί αυξάνει την επιθυμία αλλά μειώνει το αποτέλεσμα.

Γουίλιαμ Σαίξπηρ, 1564-1616, Άγγλος συγγραφέας

Τα περισσότερα έργα τέχνης, όπως και τα κρασιά, πρέπει να 

καταναλώνονται γύρω από την περιοχή που παράγονται.

Rebecca West, 1892-1983, Βρετανίδα συγγραφέας & 

αρθρογράφος

Φταίει το ζαβό το ριζικό μας!

Φταίει ο Θεός που μας μισεί!

Φταίει το κεφάλι το κακό μας!

Φταίει πρώτ’ απ’ όλα το κρασί!

Κώστας Βάρναλης, 1883-1974, Ποιητής

Ο Θεός έφτιαξε μόνο το νερό. Ο άνθρωπος έφτιαξε το κρασί.

Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885, Γάλλος συγγραφέας

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1108
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=342
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Είναι ώρα να μεθύσετε! Για να μην είστε οι βασανισμένοι 

σκλάβοι του χρόνου, μεθύστε χωρίς διακοπή.

Με κρασί, με ποίηση, με αρετή, με ό,τι θέλετε!

Charles Baudelaire, 1821-1867, Γάλλος ποιητής

Μια ερωμένη είναι μια μπουκάλα κρασί. Μια σύζυγος είναι μια 

μπουκάλα…

Charles Baudelaire, 1821-1867, Γάλλος ποιητής

Το να ανακατεύει κανείς κρασιά μπορεί να είναι λάθος, αλλά η 

παλιά και η νέα σοφία ανακατεύονται θαυμάσια.

Bertolt Brecht, 1898-1956, Γερμανός συγγραφέας

Μαγειρεύω με κρασί. Μερικές φορές μάλιστα το βάζω και στο 

φαγητό.

W.C. Fields, 1880-1946, Αμερικανός ηθοποιός & συγγραφέας

Και τα ψάρια και το κρασί δεν μ’ αγαπάνε, αλλά εγώ τα 

απολαμβάνω

Αρίστιππος, 435-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

(Εξηγώντας γιατί δεν τον πειράζει που η -περιώνυμη εταίρα- Λαΐς 

δεν τον αγαπάει)

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=10
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=10
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Τα κακά νέα δεν είναι σαν το κρασί. Δεν γίνονται καλύτερα 

όταν παλιώνουν.

Colin Powell, 1937-, Αμερικανός στρατιωτικός & πολιτικός

Δώστε μου γυναίκες, κρασί και ταμπάκο μέχρι να ουρλιάξω 

«φτάνει, όχι άλλο!»

John Keats, 1795-1821, Άγγλος ποιητής

Ένας πανούργος πανδοχέας στη Ραβέννα πρόσφατα με 

εξαπάτησε. Του ζήτησα κρασί με νερό και μου σερβίρισε 

σκέτο κρασί.

Μαρτιάλης, 43-104 μ.Χ., Ισπανός ποιητής επιγραμμάτων

Μπορούμε να ελαφρύνουμε τη θλίψη με έναν καλό ύπνο, 

ένα μπάνιο κι ένα ποτήρι κρασί.

Θωμάς Ακινάτης, 1225-1274, Ιταλός Δομινικανός μοναχός & 

φιλόσοφος

Το κόκκινο κρασί είναι για τούς νέους, το πόρτο για τούς 

ώριμους άνδρες. Όποιος όμως θέλει να γίνει ήρωας 

πρέπει να πίνει μπράντυ.

Samuel Johnson, 1709-1784, Άγγλος συγγραφέας

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=423
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Το ψάρι για να έχει τη σωστή γεύση πρέπει να κολυμπήσει 

τρεις φορές: σε νερό, σε βούτυρο και σε κρασί.

Πολωνική παροιμία

Κάθε πράγμα είναι καλό όταν είναι καινούριο, ο φίλος και το 

κρασί είναι καλύτερα όταν παλιώσουν.

Τουρκική παροιμία

Το κρασί είναι το πνευματικό μέρος ενός γεύματος. Τα κρέατα 

και τα λαχανικά δεν είναι παρά το υλικό μέρος.

Αλέξανδρος Δουμάς, 1802-1870, Γάλλος συγγραφέας

Τι κι αν η νιότη μας έδωσε αγάπη και λουλούδια,

τα γηρατειά μας αφήνουν να έχουμε φίλους και κρασί

Thomas Moore, 1779-1852, Ιρλανδός ποιητής

Πώς καταλαβαίνει κανείς ένα καλό εστιατόριο: τα ποτήρια του 

κρασιού είναι μεγαλύτερα από τα ποτήρια του νερού.

Frédéric Beigbeder, 1965-, Γάλλος κριτικός λογοτεχνίας
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Όταν το κρασί ανοιχτεί, πρέπει να το πιεις, ιδίως αν είναι 

καλό.

Marcel Pagnol, 1895-1974, Γάλλος συγγραφέας & Σκηνοθέτης

Πρέπει να βλέπεις και ν’ ακούς, αλλά να ξέρεις να σωπαίνεις.

Baltasar Gracian, 1601-1658, Ισπανός συγγραφέας

Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα,

μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα!

Κωστής Παλαμάς, 1859-1943, Ποιητής

Κρασί δεν είναι, αδέρφια, η λευτεριά μήτε γλυκιά γυναίκα,

μήτε και βιος μες στα κελάρια σας μήτε και γιος στην κούνια·

έρμο τραγούδι ’ναι ακατάδεχτο και σβήνει στον αγέρα!

Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας

(«Οδύσσεια»)

Το κάστανο θέλει κρασί και το καρύδι μέλι κι η όμορφη θέλει 

φιλί, πρωί και μεσημέρι.

Ελληνική Παροιμία
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Ο Αύγουστος πουλά κρασί κι ο Μάης πουλά στάρι.

Ελληνική Παροιμία

Δώσ’ κρασί, να βγει η αλήθεια.

Ελληνική Παροιμία

Πρώτα θεμέλια του σπιτιού, ψωμί, κρασί και λάδι.

Ελληνική Παροιμία

Λάδι από την κορυφή, κρασί από τη μέση και μέλι από τον 

πάτο αγόραζε.

Εμπειρική συμβουλή

Το κρασί είναι το πιο υγιές και το πιο υγιεινό ποτό.

Louis Pasteur, 1822-1895, Γάλλος επιστήμονας
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Μην αγοράζεις ακριβά κρασιά, ακριβές αποσκευές και ακριβά 

ρολόγια.

H. Jackson Brown, Jr., Αμερικανός συγγραφέας αυτοβοήθειας

Ένα κύπελλο νερό θεραπεύει καλύτερα τη δίψα από ένα 

βαρέλι κρασί. Εφαρμόστε το αυτό στα λεφτά.

Nicolas Chamfort, 1740-1794, Γάλλος συγγραφέας

Το κρασί, αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα και με μέτρο, 

ανάλογα με τον άνθρωπο, είναι άριστο τόσο για την υγεία, 

όσο και για την αρρώστια.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

Δεν έχει σημασία ποια είναι η θερμοκρασία στο δωμάτιο. 

Είναι πάντα θερμοκρασία δωματίου.

Steven Wright, 1955-, Αμερικανός ηθοποιός

Ψυχρὸν τὸ γήρας, η τ᾿ εμὴ κράσις φύσει (φεύ) φλεγματώδης.

Λέων Στ’, 866-912, Βυζαντινός Αυτοκράτορας

Πρέπει να είναι κανείς νέος σαν κρασί Μποζολέ και να 

γερνάει σαν κρασί Βουργουνδίας.

Robert Sabatier, 1923-2012, Γάλλος ποιητής & συγγραφέας

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=636
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=273
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=994
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1031
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1984
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=2040


Εκφράσεις

Bάζω νερό στο κρασί μου: γίνομαι 

διαλλακτικός, υποχωρώ σε μερικές από 

τις απαιτήσεις μου

Kαλά κρασιά!: για κάτι που θεωρούμε 

απίθανο ότι θα γίνει.


