
3◦ ΛΥΚΕΙΟ   ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013 

 

 

 ״   ...Οίνος ευφραίνει καρδίαν ״   

Η ιστορία του κρασιού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 

 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ׃ 

ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΚΥΡΑΝΝΑ ΣΑΛΤΑΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ,  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ׃ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΥΡΣΙΝΗ, ΓΑΛΑΤΑ ΗΛΙΑΝΑ, ΔΑΜΑΪ ΠΑΥΛΟ, ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΔΙΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΒΑΓΙΑΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΣ,ΚΑΪΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΒΑΪΑ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΜΠΟΤΝΑΡΟΥ ΙΟΝ, ΜΠΡΑΜΗ ΑΘΗΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΚΟΥ ΝΙΚΗ, 

ΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ, ΝΤΕΜΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΧΙΩΤΕΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ. 



 2 

1. Η ιστορία του κρασιού 

 

 Η οινοφόρος άμπελος (vitis vinifera) είναι ένα πολυετές φυτό με ετήσιο βιολογικό 

κύκλο που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ανθρώπων εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η 

συγκεκριμένη έρευνα θέλει να καταδείξει τη σημασία της γνώσης για μια καλλιέργεια και τα 

παράγωγά της, που η παρουσία τους ξεκινά από τα βάθη της  ιστορίας και φτάνει μέχρι τις 

μέρες μας.  

Πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η αρχαιότερη γνωστή μέχρι σήμερα 

συστηματική καλλιέργεια αμπέλου και παραγωγή κρασιού έγινε στον Καύκασο, γύρω στο 

8.000 π.Χ., μεταξύ του σημερινού Ιράν, την Αρμενία και την Γεωργία.  

Το αρχαιότερο γνωστό οινοποιείο ανακαλύφθηκε από Αμερικανούς και Ιρλανδούς 

αρχαιολόγους στο συγκρότημα σπηλιών "Areni-1" στην περιοχή του Vayots Dzor στην 

Αρμενία, τον Ιανουάριο του 2007. Το οινοποιείο, χρονολογείται να είναι 6.100 ετων, περιέχει 

ένα πατητήρι, δεξαμενές ζύμωσης, βάζα, και κύπελλα. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν, επίσης, 

σπόρους σταφυλιών από αμπέλια του είδους Vitis vinifera.  

 

 

Υπάρχουν αμέτρητες  αναφορές, σχετικά με την ιστορία του κρασιού. 

Σύμφωνα με τη Βίβλο, μετά τον μεγάλο κατακλυσμό, η Κιβωτός του Νώε προσάραξε 

στην κορυφή του όρους Αραράτ. Όταν τα νερά υποχώρησαν, ο Νώε κατέβηκε την κοιλάδα με 

τους δύο γιούς του και φύτεψε το πρώτο αμπέλι. 

Η παλαιότερη όμως καταγεγραμμένη αναφορά, ως προς την ανακάλυψη του κρασιού, 

προέρχεται από το Ιράν, με τον βασιλιά Jamshid και το χαρέμι του. Ο βασιλιάς εξόρισε μια 

από τις γυναίκες του από το χαρέμι του, η οποία μετα από αυτή την απογοήτευση, θέλησε να 

αυτοκτονήσει. Στην αποθήκη του παλατιού, η κοπέλα ήπιε από ένα βάζο με υπολείμματα 

χαλασμένων σταφυλιών που είχαν κριθεί μη πόσιμα. Η κοπέλα αποκοιμήθηκε, αλλά όταν 

ξύπνησε την επόμενη ημέρα είχε ανακαλύψει τα ευχάριστα αποτελέσματά του ‘χαλασμένου 

χυμού’. Πήγε την ανακάλυψη της στον βασιλιά, ο οποίος την ξαναδέχτηκε στο χαρέμι, και 

διέταξε ότι όλα τα σταφύλια που θα καλλιεργούνται στην Περσέπολη θα έπρεπε να 
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προορίζονται για οινοποίηση. Η αλλοίωση βέβαια του σταφυλιού, ήταν στην πραγματικότητα 

το αποτέλεσμα της ζύμωσης!  

                                                       Φοινίκη 

Οι Φοίνικες ήταν οι παραλήπτες της οινοποιητικής γνώσης από τις ανατολικές 

περιοχές και, με τη σειρά τους μέσω του εκτεταμένου εμπορικού δικτύου τους 

έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του κρασιού, των σταφυλιών και της 

τεχνολογίας οινοποίησης σε όλη τη Μεσόγειο. Η φοινικική χρήση του αμφορέα για 

τη μεταφορά κρασιού υιοθετήθηκε ευρέως και οι φοινικικές ποικιλίες σταφυλιών 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των βιομηχανιών κρασιού της Ρώμης και της 

Ελλάδας. 

Αρχαία Αίγυπτος 

Ο ζύθος ήταν το εθνικό ποτό των Αιγυπτίων. Παντού στο σπίτι, στα χωράφια, 

στα καράβια, στις ταβέρνες, έπιναν ζύθο. Όταν ο Σινουχίτ πήρε χάρη και γύρισε με 

πλοίο από τους δρόμους του Ώρου στην Ίτυ-Ταουί, προσαρμόσθηκε πάλι στην 

αιγυπτιακή ζωή πίνοντας ζύθο, που τον είχε από καιρό στερηθεί. Στην Αίγυπτο 

έφτιαχναν το ποτό αυτό από κριθάρι ή σίκαλη και από χουρμάδες. Τα μέσα 

παραγωγής του αποτελούνταν από φόρμες παρόμοιες με των ψωμάδων, αλλά 

μεγαλύτερες, από ένα πανέρι και από μια σειρά από πήλινα πιθάρια και λεκάνες. Η 

εργασία άρχιζε με το φτιάξιμο ψωμιών. Όπως και στην παρασκευή άρτου έστηναν 

πυραμίδα από φόρμες γύρω από μία εστία. Ταυτόχρονα ετοίμαζαν μια ζύμη που την 

έλεγαν "ουατζίτ", "η φρέσκια", που την έριχναν στις καυτές φόρμες. Τη ζύμη αυτή 

δεν την άφηναν περισσότερο από όσο χρειαζόταν για να ροδίσει η κόρα. Το 

εσωτερικό της έπρεπε να μένει ωμό. Τα μισοψημένα αυτά ψωμιά τα έτριβαν μέσα σε 

μια μεγάλη λεκάνη και τα αναμίγνυαν με το σιρόπι των χουρμάδων. Ύστερα 

ανακάτευαν το μίγμα και το φιλτράριζαν. Σε λίγο στο υγρό άρχιζε η ζύμωση. Δεν 

απόμενε παρά να το αδειάσουν μέσα στα πιθάρια και να το σφραγίσουν με ένα μικρό 

πιάτο και λίγο γύψο. Με τον τρόπο αυτό τα πιθάρια μπορούσαν και να ταξιδέψουν 

ακόμη... 

Από τότε που η Αίγυπτος κυβερνιόταν από μια οικογένεια που καταγόταν από 

το Δέλτα, οι φίλοι του χυμού των σταφυλιών της κληματαριάς, του δώρου αυτού του 

Οσίριδος, που δεν τους είχε ποτέ λείψει, ήταν περισσότεροι παρά ποτέ άλλοτε! Την 

εποχή αυτή γινόταν μεγάλο εμπόριο κρασιού. Κάποιος υπάλληλος του βασιλικού 

παλατιού, που ήταν επιφορτισμένος με τον επισιτισμό, φθάνει στα κτήματα της Πι-

Ραμσή με τρία πλοία, το δικό του και δύο φορτηγίδες, που του είχαν δώσει από τον 

Οίκο των Εκατομυρίων Ετών της Ουσιμαρέ. Φορτώνει 21 άτομα, 1500 σφραγισμένα 

πιθάρια κρασί, 50 πιθάρια από ένα ποτό που το έλεγαν "σεντέχ", 50 από ένα άλλο 

ποτό που το έλεγαν "παρόχθιε-ουρ" καθώς και πανέρια με σταφύλια και ρόδια και 

άλλα που δεν ξέρουμε τι έιχαν μέσα. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το ένα από τα δύο 

αυτά ποτά ήταν σιρόπι από ζουμί ροδιών και το άλλο κάποιο ποτό που το 

παρασκεύαζαν από κρασί. Όπως κι αν έχει το πράγμα το "σεντέχ" αναφέρεται συχνά 

μαζί με το κρασί. Οι νεαροί σπουδαστές μεθούσαν τόσο με το ένα όσο και με το άλλο 

ποτό προκαλώντας το θυμό των γερο-γραφέων. Βρέθηκαν στο Ραμσείο πολλά 

σπασμένα κρασοπίθαρα, που είχαν γραμμένες με μελάνι και με ιερατική γραφή, 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την προέλευσή τους. Στο Δέλτα, και κυρίως στην 

ανατολική του περιοχή, βρίσκονταν όλοι σχεδόν οι αμπελώνες. Διαβάζουμε πάνω στα 

πιθάρια αυτά "καλό κρασί της όγδοης φοράς" ή κρασί κρασί της τρίτης φοράς" ή 
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"γλυκό κρασί". Υποθέτουμε ότι το γλυκό κρασί σήμαινε κρασί της καινούργιας 

εσοδειάς και ότι τρίτη ή όγδοη φορά σήμαινε τρίτο ή όγδοο άδειασμα από το ένα 

πιθάρι στο άλλο. 

Στην Αίγυπτο, το κρασί έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αρχαία τελετουργική ζωή. 

Σε σκηνές οινοποίησης σε τοίχους τάφων και τον κατάλογο προσφορών που τους 

συνόδευαν, περιλαμβάνεται κρασί που παραγόταν στους αμπελώνες του Δέλτα. 

Μέχρι το τέλος 9 του Παλαιού Βασιλείου, πέντε κρασιά αποτελούν ένα συνηθισμένο 

σύνολο προμηθειών " για τη μετά θάνατον ζωή.  

Το κρασί στην αρχαία Αίγυπτο ήταν κυρίως κόκκινο. Μια πρόσφατη 

ανακάλυψη, όμως,  αποκάλυψε για πρώτη φορά στοιχεία λευκού κρασιού στην 

αρχαία Αίγυπτο. Το πιο πολύτιμο ποτό στην αρχαία Αίγυπτο, γινόταν από κόκκινα 

σταφύλια, και όχι από ρόδια όπως εθεωρείτο μέχρι σήμερα.  

Το κρασί ήταν γνωστό, ειδικά κοντά στις ακτές της Μεσογείου, και εμφανίζεται 

πολύ στην τελετουργική ζωή του εβραϊκού λαού. Το Tanakh (Εβραϊκή Βίβλος) το 

αναφέρει εμφανώς σε πολλά σημεία του ως όφελος και κατάρα μαζί, και η μέθη από 

κρασί χρησιμεύει ως ένα σημαντικό θέμα σε μια σειρά από βιβλικές ιστορίες.  

Η οινοποσία περιβάλλεται με μεγάλη δεισιδαιμονία  στην αιγυπτιακή περίοδο, 

κυρίως λόγω της ομοιότητάς του κρασιού με το αίμα. Στα Ηθικά του Πλουτάρχου 

αναφέρεται ότι, πριν από τη βασιλεία του Ψαμμήτιχου, οι αρχαίοι βασιλιάδες δεν 

πίνουν κρασί, «ούτε το χρησιμοποιούν σε σπονδή ως κάτι αγαπητό στους θεούς, 

νομίζοντας ότι είναι το αίμα αυτών που κάποτε πολέμησαν εναντίον των θεών και 

όταν ηττήθηκαν, ενώθηκαν με τη γη, από τους οποίους πίστευαν τα αμπέλια να έχουν 

ξεπηδήσει». Αυτό θεωρείται ότι είναι ο λόγος για τον οποίο η μέθη «οδηγεί τους 

άνδρες στο να χάσουν τα λογικά τους και να τρελαθούν, καθώς γεμίζουν με το αίμα 

από τις καταβολές τους». 

 

Ο οίνος στην Αρχαία Ελλάδα 

Το κρασί αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κληρονομιάς, των 

εθίμων της, των παραδόσεων και της διατροφής της. Ήταν μια πηγή έμπνευσης για τα 

γράμματα και τις τέχνες και ένας σημαντικός τομέας στην οικονομία της.  Με 

παράδοση στην οινοπαραγωγή , η οποία καλύπτει μια χρονική περίοδο μεγαλύτερη 

από 50 αιώνες, έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο στην ιστορία του κρασιού. Μπορεί η 

παραγωγή κρασιού να μην γεννήθηκε στην Ελλάδα, όμως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν 

αυτοί που ανέπτυξαν την τέχνη της οινοποίησης, την καλλιέργεια της αμπέλου και 

την εμπορία του κρασιού σε υψηλό επίπεδο. Ακόμη περισσότερο, κατάφεραν να 

ανυψώσουν το κρασί από το να είναι  απλώς ένα ποτό και βοήθησαν στην  πρώιμη  

ανάπτυξη μιας πλούσιας οινικής κουλτούρας. Αρκεί κανείς να θυμηθεί ότι οι αρχαίοι 

Έλληνες είχαν  Θεό προστάτη του κρασιού, τον Διόνυσο, για να καταλάβει πόσο 

μεγάλη σημασία έδιναν στο «θεϊκό» αυτό ποτό.  

Στον Διόνυσο δόθηκε μερικές φορές το επίθετο Ακρατοφόρος, με το οποίο 

ορίστηκε ως ο δωρητής του μη αναμεμειγμένου οίνου. Ο Διόνυσος ήταν επίσης 

γνωστός και ως Βάκχος και η φρενίτιδα που προκαλούσε, Βακχεία. Στην ομηρική 

μυθολογία το κρασί σερβίρεται συνήθως σε “αγγεία (κρατήρες) για ανάμειξη”- δεν 

ήταν παραδοσιακό να καταναλώνεται σε αδιάλυτη κατάσταση -. και αναφερόταν ως" 
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ο χυμός των Θεών ". Η λέξη "κρασί" αντικατέστησε τη λέξη "οίνος" στους 

βυζαντινούς χρόνους -η αντικατάσταση αυτή επιταχύνθηκε ίσως από το ότι ο "οίνος" 

(όπως και ο "άρτος") αποτελούσε πλέον όρο του χριστιανικού λειτουργικού-

θρησκευτικού λεξιλογίου, μετατράπηκε δηλαδή σε "λέξη ταμπού". Η λέξη κατάγεται, 

με μεσολάβηση των τύπων κρασίν < κρασίον, από τη λέξη κράσις = ανάμειξη, που με 

τη σειρά της είναι παράγωγο του ελληνικού θέματος κρα- (πρβλ. το ρήμα κεράννυμι 

= αναμειγνύω και το ουσ. κρατήρ = σκεύος ανάμειξης). Η ετυμολογία της λέξης 

αντανακλά τη συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων να πίνουν το κρασί τους ανακατεμένο 

με νερό. 

 

 

Μέσα από τους αιώνες μπορούμε να πούμε ότι η τύχη του ελληνικού κρασιού 

αντανακλούσε τις τύχες των ίδιων των Ελλήνων.            

Παραγωγή και εμπόριο κρασιού αναπτύσσεται στη Μινωική Κρήτη.  Ένας 

λινός από άργιλο ηλικίας τουλάχιστον 3600 χρόνων, βρέθηκε κατά την διάρκεια 

ανασκαφών στο Βαθύπετρο στην Κρήτη. Μαρτυρίες  για την μεγάλη σημασία του 

κρασιού βρίσκουμε και στο Μυκηναϊκό πολιτισμό. Ένα  πλήρες κελάρι 

ανακαλύφθηκε στην Πύλο στη Πελοπόννησο, ενώ λεπτοδουλεμένα δοχεία 

σερβιρίσματος και πόσης από χρυσό και ασήμι τα συναντάμε ως εκθέματα στα 

μουσεία μας.   
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Ο Όμηρος και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια αναφέρεται συχνά στο κρασί ως 

καθημερινό ποτό που σερβίρεται τόσο σε γιορτές όσο και για την επιβεβαίωση 

συμφωνιών ή σαν σπονδή  προς τους    θεούς. Άλλοι αρχαίοι Έλληνες ποιητές υμνούν 

το κρασί με λεπτομερείς περιγραφές των αρωμάτων και γεύσεων του που δεν 

διαφέρουν από τις σημερινές σημειώσεις  μιας οργανοληπτικής δοκιμής. Ο 

Θεόφραστος, φιλόσοφος, βοτανολόγος και μαθητής του Αριστοτέλη, αναφέρεται στο 

γεγονός ότι  οι διάφορες ποικιλίες που καλλιεργούνται πρέπει να ταιριάζουν με τον 

τύπο του εδάφους και το μικροκλίμα της περιοχής που είναι φυτεμένες. Επισημαίνει 

ότι ο τρόπος κλαδέματος  επηρεάζει τόσο την ποιότητα  όσο και την ποσότητα των 

παραγόμενων σταφυλιών του αμπελιού. 

Στο «Συμπόσιο» του Πλάτωνα αναπτύσσεται ένας σημαντικός διάλογος για το 

κρασί. Στα συμπόσια, μετά το γεύμα ακολουθούσε η συζήτηση ενός συγκεκριμένου 

θέματος κατά την οποία η κατανάλωση του κρασιού είχε πρωταρχικό ρόλο. Οι 

παρευρισκόμενοι συζητούσαν και άφηναν τις ιδέες να ρέουν και να αναπτύσσονται 

κάτω από την επίδραση του οίνου.  Το κρασί ποτέ δεν σερβιριζόταν σκέτο, αλλά 

έπρεπε πάντα να αναμιγνύεται, συχνά με θαλασσινό νερό σε αναλογία 1 προς 5. Οι 

αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν βάρβαρους όσους έπιναν άκρατο οίνο. Τόνιζαν ότι ο 

οίνος έπρεπε πάντα να καταναλώνεται με μέτρο και επισήμαναν τα αποτελέσματα 

μιας υπερβολικής κατανάλωσης. Στις μέρες μας διαβάζουμε πολλά για το « Γαλλικό 

παράδοξο» και την «ανακάλυψη» ότι η κατανάλωση κρασιού κάνει καλό στην υγεία, 

αλλά ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της δυτικής ιατρικής είχε ήδη αναγνωρίσει τις ιατρικές 

χρήσεις του κρασιού σερβιρισμένου στην σωστή ποσότητα για τον καθένα. 

 

Κατά τη διάρκεια των κλασσικών χρόνων οι Έλληνες είχαν ένα καλά 

ρυθμισμένο οινικό εμπόριο. Είχε δημιουργηθεί ένα πρώιμο σύστημα ονομασίας 

προέλευσης για να προστατεύει την αξία και να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα των 

κρασιών υψηλής ποιότητας από συγκεκριμένες περιοχές. Αμφορείς, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν για αποθήκευση και μεταφορά κρασιού, βρέθηκαν με ειδικές 

σφραγίδες που επισήμαναν την προέλευση και το έτος παραγωγής του κρασιού που 

περιείχαν. Πολλά στοιχεία από την πολύπλοκη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας που αφορούν την παραγωγή και παρουσίαση των οίνων έχουν ομοιότητες 

με αυτά που ίσχυαν στην αρχαία Ελλάδα. Οινική νομοθεσία που αφορούσε τη Θάσο 

βρέθηκε χαραγμένη σε μάρμαρο. 

Οι αρχαίοι Έλληνες ίδρυσαν επίσης και αποικίες στη Μεσόγειο, εισάγοντας  την 

αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή οίνου στη νότια Ιταλία, Σικελία, Ισπανία και 

Γαλλία δημιουργώντας έτσι τις βάσεις της οινοπαραγωγής στην δυτική Ευρώπη. 
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Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

Οι Ρωμαίοι γνώρισαν το κρασί από τους Έλληνες αποίκους και τους γηγενείς 

Ετρούσκους οι οποίοι το είχαν διδαχθεί έναν-δύο αιώνες νωρίτερα από τους Φοίνικες 

ή τους Έλληνες. Διέπρεψαν στην παραγωγή (βελτίωσαν τις τεχνικές καλλιέργειας και 

οινοποιίας) και -ιδίως- στο εμπόριο, εκτοπίζοντας σταδιακά από την αγορά την 

παρακμάζουσα Ελλάδα και κυριαρχώντας στην αγορά μέχρι και το τέλος της 

αρχαιότητος.  

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε τεράστιο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της 

αμπελουργίας και της οινολογίας. Το κρασί ήταν αναπόσπαστο τμήμα της Ρωμαϊκής 

διατροφής και η οινοποίηση έγινε μια ακριβή επιχείρηση. Ο Βιτρούβιος (Ρωμαίος 

συγγραφέας, αρχιτέκτονας και μηχανικός) στο έργο του «De architectura» σημείωσε 

πως τα κελάρια κρασιού χτίζονταν με βόρειο προσανατολισμό, "δεδομένου ότι το εν 

λόγω τεταρτημόριο επηρεάζεται λιγότερο από κλιματικές αλλαγές, και οι συνθήκες 

είναι πάντα σταθερές. "  

Η οινολογική τεχνολογία βελτιώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πολλές ποικιλίες και οι καλλιεργητικές τεχνικές 

αναπτύχθηκαν και τα βαρέλια, που εφευρέθηκαν από τους Γαλάτες, και αργότερα τα 

γυάλινα μπουκάλια, που εφευρέθηκαν από τους Σύριους, άρχισαν να ανταγωνίζονται 

τους αμφορείς για την αποθήκευση και τη μεταφορά κρασιού. Μετά την ελληνική 

εφεύρεση του κοχλία, τα πατητήρια έγιναν κοινά στις ρωμαϊκές επαύλεις. Οι Ρωμαίοι 

δημιούργησαν τον προπομπό των συστημάτων ονομασίας, καθώς ορισμένες περιοχές 

κέρδιζαν φήμη για τα εκλεκτά κρασιά τους.  

Ο Αντώνιος πέρασε το χειμώνα του 41 – 40 π.Χ. στην Αίγυπτο, παραδομένος 

κατά τον Πλούταρχο σε εξωτικές απολαύσεις. Υπάρχουν αρκετές ανεπιβεβαίωτες, 

αλλά και διάσημες ιστορίες για την Κλεοπάτρα, και μια από αυτές είναι η παρακάτω: 

σε ένα από τα εξεζητημένα δείπνα που μοιράστηκε με τον Αντώνιο, έβαλε ένα 

στοίχημα μαζί του πως θα μπορούσε να ξοδέψει ένα ανήκουστο χρηματικό ποσό για 

ένα δείπνο. Εκείνος το δέχτηκε. Την επόμενη νύχτα, εκείνη έδωσε ένα κανονικό 

δείπνο, χωρίς κάτι το θεαματικό. Ο Αντώνιος την κορόιδεψε γι’ αυτό, οπότε εκείνη 

ζήτησε να της φέρουν το δεύτερο πιάτο, που αποδείχτηκε να είναι ένα κύπελλο με 

δυνατό ξύδι. Έβγαλε ένα από τα αμύθητης αξίας μαργαριταρένια σκουλαρίκια της, το 

έριξε στο ξίδι ή στο κρασί, το άφησε να διαλυθεί και ήπιε το μείγμα. Η πρώτη 

μαρτυρία για το γεγονός προέρχεται από τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, κοντά στα 100   

χρόνια μετά την εποχή που θα πρέπει να συνέβη το γεγονός. Το ανθρακικό ασβέστιο 

στα μαργαριτάρια πράγματι διαλύεται στο ξίδι, ωστόσο με πολύ αργούς ρυθμούς. 

Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους οι ανώτερες τάξεις μπορεί να διέλυαν μαργαριτάρια 

στο κρασί τομέα για καλύτερη υγεία. Όταν η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπεσε 

γύρω στο 500 μ.Χ., η Ευρώπη μπήκε σε μια περίοδο επιδρομών και κοινωνικών 

αναταραχών, με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ως τη μόνη σταθερή κοινωνική δομή. 

Μέσα από την Εκκλησία, η αμπελοκαλλιέργεια και η τεχνολογία οινοποίησης, 

απαραίτητη για τη Θεία Λειτουργία, διατηρήθηκαν. 

Kίνα 

Το κρασί στην αρχαία Κίνα εισήχθη μέσω ενός απεσταλμένου των 

αυτοκρατόρων της δυναστείας των χαν Zhang Qian όπου κατά τον 2ο αιώνα π.Χ. 

έφερε τους κολοσσιαίους λαούς της ανατολής με τους εξίσου σημαντικούς λαούς της 
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δύσης τη Φόραγα, τη Βακτριανή και το Ινδό-Ελληνικό βασίλειο σε επαφή και μέσω 

αυτών έφερε μαζί του ,εκτός από μαγευτικές εμπειρίες και αξέχαστες ιστορίες, ένα 

υψηλής ποιότητας σταφύλι από το όποιο παρήχθη το πρώτο κινέζικο κρασί (putao Jiu 

όπως ονομάζεται στα κινέζικα).Το γνωστό έως τότε κρασί στους κινέζους παραγόταν 

από Vitis thunbergii και Vitis filifolia. Επιπλέον το παραγόμενο από ρύζι κρασί ήταν 

το πιο διαδεδομένο κρασί καθώς το προαναφερόμενο θεωρούνταν εισαγόμενο και 

στόλιζε μόνο το μεγαλοπρεπές τραπέζι του αυτοκράτορα και δεν καταναλωνόταν από 

άλλους λογίους μέχρι και τη δυναστείας Song (960-1279). Το γεγονός δεν έμεινε 

απαρατήρητο από τον φημισμένο εξερευνητή Μάρκο Πόλο όπου αποτελεί πηγή 

καθώς το είχε σημειώσει ο ίδιος όταν είχε  ταξιδέψει στην Κίνα το 1280. 

Μεσαιωνική Μέση Ανατολή 

Πριν από την εισαγωγή του Ισλάμ στην χερσόνησο της Αραβίας το κρασί 

κυκλοφορούσε εκεί μέσω Αραμαίων έμπορων καθώς οι συνθήκες δεν ήταν 

κατάλληλες για την καλλιέργεια της αμπέλου. Παρ' όλα αυτά ,κρασί από χουρμάδες 

και μέλι παραγόταν σε εκείνη την περιοχή κατά τον 5ο και τον 6ο αιώνα μαζί με άλλα 

προϊόντα που υπέστησαν ζύμωση. Κατά τον 7ο και 8ο αιώνα πολλές περιοχές 

κατακτήθηκαν από τους μουσουλμάνους οι όποιοι απαγόρευσαν την παράγωγη των 

αλκοολούχων ποτών ,συμπεριλαμβανόμενου και του κρασιού αντίθετα όμως με την 

απαγόρευση η παράγωγη του κρασιού επωφελήθηκε. Επίσης το κρασί αποτελούσε 

πηγή έμπνευσης για πολλούς ποιητές αλλά και καταναλωνόταν από τους Χαλίφηδες 

κατά τις συνευρέσεις τους. Επιπλέον, κυβερνήσεις των Φατιμίδων και των 

Μαμαλίγκων μισθοδοτούνταν από Αιγύπτιους Εβραίους ,με σκοπό να παράγουν 

κρασί για φαρμακευτική και τελετουργική χρήση όπου αποτελούσε επίσης 

αντικείμενο εμπορίας σε όλη την ανατολική Μεσόγειο. Είναι επίσης γνωστό ότι σε 

χριστιανικά μοναστήρια στην Ανατολής και στο Ιράκ παράγεται κρασί όπου 

διανέμεται στις ταβέρνες των μοναστηριών. Γνωστοί ακόμα από τις ταβέρνες τους 

και όχι τόσο από την παράγωγη κρασιού, αν και είναι γνωστό ότι παρήγαγαν αλλά 

δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, γίνονται οι 

Ζωροάστρες στην Περσία και στην κεντρική Ασία. 

Σε γενικές γραμμές στη  Μεσαιωνική Μέση Ανατολή το κρασί ,όπου 

αποστάζεται από τους μουσουλμάνους αλχημιστές σε μορφή καθαρής αιθανόλης η 

οποία χρησιμοποιήθηκε και από την βιομηχανία αρωμάτων, αποβλέπει κυρίως σε 

βιομηχανική χρήση και επίσης η απόσταξη σε κονιάκ πραγματοποιείται κατά την ιδία 

χρονική περίοδο. 
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Βυζάντιο 

 

Η ιστορία των καπηλειών, η δραστηριότητα των οινεμπόρων και των 

οινοπαραγωγών, οι νομικές και εμπορικές διατάξεις, οι ιδιαίτερες στιγμές της πόσης, 

τα οινικά παραλειπόμενα και οι συνθήκες άνοιξαν τον δρόμο για τον έλεγχο του 

κρασιού από τη Δύση. 

H παραγωγή, το εμπόριο και η κατανάλωση του κρασιού κατά τη βυζαντινή 

περίοδο αποτελούν μέρος της διατροφικής παράδοσης του ευρύτερου χώρου της 

αυτοκρατορίας. Οι πηγές της ιστορίας του κρασιού που προέρχονται από μαρτυρίες 

και αναφορές σε ιστορικά και αγιολογικά κείμενα, σε ιδιαίτερες συνθήκες που 

υπέγραφαν οι αυτοκράτορες, σε έρευνες, σε επιτύμβιες επιγραφές, σε ειδικούς νόμους 

και διατάγματα, σε ημερολόγια, εμπορικές συναλλαγές, μυθιστορηματικές και 

ιστορικές βιογραφίες, πεζογραφήματα και ποιητικά κείμενα, διαθήκες και άλλα 

έγγραφα με σημαντικές πληροφορίες, μας δίνουν την ταυτότητα της βυζαντινής 

οινικής παράδοσης, η οποία αποτελούσε συνέχεια της αρχαιοελληνικής. 

Οι αμπελουργοί, οι οινηγοί, οι οινέμποροι και οι κάπηλοι, αποτελούσαν την 

αλυσίδα χάρη στην οποία λειτουργούσε ο μηχανισμός «παραγωγή-διακίνηση- 

κατανάλωση» του βυζαντινού κρασιού. Από αυτούς κυρίως διαμορφώθηκαν οι 

προϋποθέσεις ανταγωνισμού των εμπορικών οίκων για τον έλεγχο του πολύτιμου 

αυτού προϊόντος και γενικότερα η ιστορία του κρασιού. Τα οικονομικά προνόμια που 

πέτυχαν οι Βενετοί της Κωνσταντινούπολης, ιδιαίτερα τον 13ο αιώνα, δημιούργησαν 

τη γέφυρα στην οποία στηρίχτηκε αργότερα ο «πολυεθνικός οίκος τροφίμων και 

ποτών» του δόγη της Βενετίας Φραγκίσκου Φόσκαρη. 

Στο μεγάλο λιμάνι της Κιλικίας της Μικράς Ασίας, τον Κώρυκα (στο ομώνυμο 

ακρωτήριο του οποίου λειτουργούσε το αφιερωμένο στις νύμφες και στον Πάνα 

Κωρύκειο Άντρο, αντίστοιχο του Κωρυκείου Άντρου του Παρνασσού), βρέθηκαν 

αρκετές επιτύμβιες επιγραφές της πρώιμης βυζαντινής περιόδου. Μια σειρά από 

αυτές αναφέρεται στα οινικά επαγγέλματα. 

Ο Κώρυκας ήταν ένα από τα σπουδαιότερα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου. 

Οι οινέμποροί του εισέβαλαν στην αγορά της Κωνσταντινούπολης, ελέγχοντας το 

παραγωγικό και διαμετακομιστικό εμπόριο των κρασιών της Κιλικίας και της 

Συροπαλαιστίνης. Σαν πόλη του κρασιού, ο Κώρυκας, ανέδειξε τους σπουδαιότερους 

οινεμπόρους και καπήλους, οι οποίοι μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, έτυχαν και 
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ειδικής αυτοκρατορικής μέριμνας. Μια ομάδα ταφικών επιγραφών, από τις πόλεις της 

Κιλικίας Ανάζαρβο, Κοράσιο και Κώρυκα, επιβεβαιώνουν ότι η επαγγελματική 

δραστηριότητα της συντεχνίας των καπήλων βρισκόταν σε μεγάλη άνθηση. Από τις 

παραπάνω επιγραφές, που αναφέρονται σε καπήλους, αντλούμε αρκετά 

διαφωτιστικές πληροφορίες σχετικά με τα οινικά επαγγέλματα των Βυζαντινών. 

Μεσαιωνική Ευρώπη 

Μια περίοδος οπισθοδρόμησης ακολούθησε την κατάρρευση της Ρώμης, με την 

μετακίνηση λαών και γειτονικών φύλων που επηρέασε ιδιαίτερα την δύση και οι 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις μειώθηκαν ή καταστράφηκαν. Σε κάποιες περιοχές η 

αμπελουργία εγκαταλείφθηκε για αιώνες. Κυρίως οι κληρικοί και μοναχοί, που 

χρειάζονταν το κρασί κυρίως για λειτουργικούς σκοπούς ήταν εκείνοι οι όποιοι 

διατήρησαν την τέχνη της παράγωγης, σε περιοχές όπως η Γαλλία, Ισπανία και  

Γερμανία. Ακόμα και σήμερα πολλά ποιοτικά κρασιά παράγονται από μοναχούς. Από 

το ξεκίνημα του Μεσαίωνα η τέχνη του κρασιού άρχισε να παίρνει τα πάνω της. Ο 

ίδιος ο Καρλομάγνος όρισε την αμπελοφύτευση περιοχών της Γερμανίας και της 

Ελβετίας. 

Στο Μεσαίωνα, το κρασί ήταν το κοινό ποτό όλων των κοινωνικών τάξεων στο 

νότο, όπου καλλιεργούνταν τα σταφύλια. Στα βόρεια και ανατολικά, όπου οι 

αμπελώνες είναι λιγοστοί, η μπύρα και η αγγλική μπύρα ήταν το κοινό ποτό και των 

χαμηλών τάξεων και των ευγενών. Το κρασί εισαγόταν στις βόρειες περιοχές, αλλά 

ήταν ακριβό, και έτσι σπάνια καταναλωνόταν από τις κατώτερες τάξεις. Παρ’ όλα 

αυτά το κρασί ήταν απαραίτητο για τον εορτασμό της Καθολικής Θείας Λειτουργίας, 

και έτσι ήταν υπερβολικά σημαντική η εξασφάλιση της τροφοδοσίας. Οι Βενεδικτίνοι 

μοναχοί έγιναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κρασιού στη Γαλλία και τη 

Γερμανία, ακολουθούμενοι από τους Σιστέρσιους. Άλλα τάγματα, όπως οι 

Καρτούσιοι, οι Ναΐτες, και οι Καρμελίτες , είναι επίσης αξιοσημείωτα τόσο στο 

παρελθόν όσο και στη σύγχρονη εποχή ως οινοπαραγωγοί. 

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη 

Η ευρωπαϊκή άμπελος (Vitis vinifera) που δε μπορούσε να επιβιώσει στη νέα 

ήπειρο, ιδίως στο βόρειο τμήμα της, ανάγκασε τους αποίκους να χρησιμοποιήσουν 

ενδημικά, ανθεκτικά αμερικανικά είδη (άγρια μέχρι τότε, καθώς οι Ινδιάνοι ουδέποτε 

επιδόθηκαν στην αμπελουργία), όπως τα Vitis rotundifolia, V. labrusca, V. riparia 

κ.α., συνήθως μετά από υβριδισμό με ευρωπαϊκές ποικιλίες V. vinifera. Όταν, από το 

18ο αιώνα και έπειτα, μεταφέρθηκαν τέτοιες υβριδικές ποικιλίες στην Ευρώπη, το 

ίδιο και ο περονόσπορος προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στους Γαλλικούς 

αμπελώνες (μέσα 19ου αιώνα). Η εισαγωγή καθαρών αμερικανικών ποικιλιών για να 

αντιμετωπιστεί το κακό, συνοδεύτηκε από την εισαγωγή της φυλλοξήρας, που πλέον 

σχεδόν εξολόθρευσε τα γαλλικά αμπέλια -και όχι μόνο: στο πρώτο μισό του 20ού 

αιώνος έπληξε πολύ σοβαρά τη Βόρειο Ελλάδα. Τη λύση έφερε η μελέτη και 

καλλιέργεια "διηπειρωτικών" υβριδίων, ανθεκτικών μεν, αλλά με μορφολογία και 

καρπό όμοιο με των πατροπαράδοτων ευρωπαϊκών ποικιλιών. Στα τέλη του 19ου 

αιώνα η φυλλοξήρα έφερε καταστροφή στα αμπέλια και την παραγωγή κρασιού σε 

όλη την Ευρώπη.  Οι επιπτώσεις ήταν ευρέως διαδεδομένες, περιλαμβανομένης και 

της απώλειας πολλών αυτόχθονων ποικιλιών.  Από  τη  θετική πλευρά, μόνο ο 

ισχυρότερος επέζησε. Οι κακοί αμπελώνες ξεριζώθηκαν και βρέθηκε καλύτερη 

χρήση για τη γη. Μερικά από τα καλύτερα βούτυρα και τυριά της Γαλλίας, για 
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παράδειγμα, τώρα παράγονται από αγελάδες που βόσκουν σε εδάφη τα οποία στο 

παρελθόν ήταν καλυμμένα με αμπέλια. Στα Βαλκάνια, όπου η φυλλοξήρα δεν είχε 

χτυπήσει, οι τοπικές ποικιλίες διασώθηκαν, αλλά, μαζί με την Οθωμανική κατοχή, η 

μεταμόρφωση των αμπελώνων υπήρξε αργή. Μόνο τα τελευταία χρόνια οι τοπικές 

ποικιλίες φτάνουν να γίνουν πιο γνωστές από τα "μαζικά" κρασιά όπως η ρετσίνα .  

 

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότια Αφρική 

Για τα οινικά δεδομένα, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Αφρική και 

άλλες χώρες χωρίς παράδοση στο κρασί θεωρούνται επίσης Νέος Κόσμος. 

 Η παραγωγή του κρασιού άρχισε στην επαρχία του Ακρωτηρίου της Νότιας ׃1680-

Αφρικής το ως μια επιχείρηση για τον εφοδιασμό των πλοίων.  

 Ο Πρώτος Στόλος της Αυστραλίας έφερε  κλήματα από τη Νότια Αφρική, αν ׃1788-

και οι αρχικές φυτεύσεις απέτυχαν και οι πρώτοι αμπελώνες ιδρύθηκαν στις αρχές 

του 19ου αιώνα.  

Μέχρι πολύ αργά στον 20ό αιώνα, το προϊόν από τις χώρες αυτές δεν ήταν καλά 

γνωστό έξω από τις μικρές εξαγωγικές αγορές τους (η Αυστραλία εξήγαγε κυρίως 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Νέα Ζηλανδία διατηρούσε το περισσότερο από το κρασί 

της για εσωτερική κατανάλωση, η Νότιος Αφρική αποκλειόταν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα από τις αγορές λόγω του καθεστώτος του απαρτχάιντ). Ωστόσο, με την 

αύξηση της μηχανοποίησης της οινοποιίας και τη βοήθεια της επιστήμης, οι χώρες 

αυτές έγιναν γνωστές για την υψηλή ποιότητα του κρασιού τους. Μια αξιοσημείωτη 

εξαίρεση στην παραπάνω δήλωση είναι το γεγονός ότι τον 18ο αιώνα ο μεγαλύτερος 

εξαγωγέας κρασιού προς την Ευρώπη ήταν η επαρχία Cape της σημερινής Νότιας 

Αφρικής. Σήμερα είναι επίσης γνωστή για ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα 

τουριστικά της αξιοθέατα. 

 

                       

Η Αμερική 

Τα σταφύλια και το σιτάρι για πρώτη φορά έφεραν στη Λατινική Αμερική οι 

πρώτοι ισπανοί κατακτητές (κονκισταδόρες) για τις ανάγκες της Καθολικής Θείας 

Ευχαριστίας . Φυτεύονταν στις ισπανικές ιεραποστολές, και μία ποικιλία έγινε 
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γνωστή ως η σταφύλια της ιεραποστολής και ακόμα και σήμερα καλλιεργούνται σε 

μικρές ποσότητες. Συνεχόμενα κύματα μεταναστών εισάγουν γαλλικά, ιταλικά και 

γερμανικά σταφύλια, αν και το κρασί από σταφύλια που προέρχονται από την 

Αμερική παράγεται επίσης (αν και οι γεύσεις μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές).  

Κατά τη διάρκεια της επιδημίας φυλλοξήρας στα τέλη του 19ου αιώνα, 

διαπιστώθηκε ότι τα τοπικά αμερικανικά σταφύλια είχαν ανοσία στο παράσιτο. 

Γαλλο-αμερικανικά υβρίδια σταφυλιών αναπτύχθηκαν και είδαν κάποια χρήση στην 

Ευρώπη. Πιο σημαντική ήταν η πρακτική της χρήσης Ευρωπαϊκών αμπελιών 

μπολιασμένων με αμερικανικά για την προστασία από το έντομο. Η πρακτική αυτή 

συνεχίζεται μέχρι και σήμερα όπου η φυλλοξήρα είναι παρούσα.  

Το κρασί στην Αμερική συνδέεται συχνά με την Αργεντινή, την Καλιφόρνια και 

τη Χιλή, περιοχές οι οποίες παράγουν μια μεγάλη ποικιλία κρασιών από φθηνά 

κρασιά κανάτας μέχρι ποικιλιών υψηλής ποιότητας και ιδιόκτητα μίγματα. Ενώ το 

μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής οίνου στην Αμερική βασίζεται σε ποικιλίες του 

Παλαιού Κόσμου, οι αμπελουργικές περιοχές της αμερικανικής ηπείρου έχουν συχνά 

«υιοθετήσει» σταφύλια με τα οποία ταυτίστηκαν στενά, όπως της Καλιφόρνιας το 

Zinfandel (από την Κροατία και τη Νότια Ιταλία), της Αργεντινής το Malbec, και της 

Χιλής το Carmenère (και τα δύο από τη Γαλλία).  

Μέχρι το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, το αμερικάνικο κρασί γενικά 

εκλαμβανόταν ως κατώτερο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού. Μόνο μετά την εκπληκτική 

αμερικανική παρουσία στη γευσιγνωσία κρασιού του Παρισιού του 1976 το κρασί 

του Νέου Κόσμου άρχισε να κερδίζει το σεβασμό στα εδάφη της πατρίδας του 

κρασιού .                                          

ΠΟΤΟΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

Είναι η περίοδος από το 1920 έως το 1933 στις ΗΠΑ, όταν κηρύχθηκε 

παράνομη με συνταγματική πρόνοια η παρασκευή, διακίνηση, εισαγωγή, εξαγωγή και 

πώληση αλκοολούχων ποτών. Το κίνημα της ποτοαπαγόρευσης είχε ξεκινήσει στις 

αρχές του 19ου αιώνα και ήδη ως το 1850 αρκετές πολιτείες, κυρίως του νότου, είχαν 

ψηφίσει νόμους που περιόριζαν ή απαγόρευαν τη διάθεση αλκοολούχων ποτών. Η 

πρωτοβουλία ανήκε σε θρησκευτικές προτεσταντικές οργανώσεις, κυρίως του 

Μεθοδιστικού δόγματος. 

Γρήγορα, σχηματίσθηκαν δύο πανίσχυρες ομάδες πίεσης, η «Ένωση κατά των 

Σαλούν» (Anti-Saloon League) και η «Ένωση Γυναικών για τη Χριστιανική 

Εγκράτεια» (Women's Christian Temperance Union). Μέλη των δύο αυτών 

οργανώσεων σχημάτισαν το Κόμμα της Απαγόρευσης (Prohibition Party), που πήρε 

μέρος στις προεδρικές εκλογές του 1872, αλλά συγκέντρωσε μόλις 5.608 ψήφους.Το 

1879 ο Τζον Σεντ Τζον εκλέχθηκε κυβερνήτης του Κάνσας και τέσσερα χρόνια 

αργότερα το Κάνσας έκανε η πρώτη πολιτεία στην Αμερική, που κήρυξε παράνομο 

το αλκοόλ. Το 1884 ο Σεντ Τζον έθεσε υποψηφιότητα για Πρόεδρος της Αμερικής με 

τη σημαία του Κόμματος της Απαγόρευσης και έλαβε 150.369 ψήφους. Ο σπόρος της 

Ποτοαπαγόρευσης είχε ριφθεί. 

Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου πολλοί Αμερικανοί θεωρούσαν 

μη πατριωτική πράξη τη χρησιμοποίηση δημητριακών για την παραγωγή 

αλκοολούχων ποτών και όχι τροφίμων. Πολλές ζυθοποιίες είχαν ιδιοκτήτες 
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γερμανικής καταγωγής, γεγονός που επαύξησε τα αντιγερμανικά αντανακλαστικά 

των Αμερικανών. Επιφανείς εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου (Φορντ, 

Ροκφέλερ) δήλωναν ότι οι εργαζόμενοι θα ήταν πιο παραγωγικοί εάν απείχαν από το 

αλκοόλ. Μάλιστα, ο Τζον Ροκφέλερ δώρισε 350.000 δολάρια στην «Ένωση κατά των 

Σαλούν» (Anti-Saloon League). 

Η κοινή γνώμη άρχισε να αλλάζει διάθεση και ως το 1919 το 75% των 

πολιτειών είχε ευθυγραμμισθεί με τη 18η τροποποίηση του Συντάγματος, που 

απαγόρευσε την πώληση ή διακίνηση αλκοολούχων ποτών (16 Ιανουαρίου 1919). 

Ένας χρόνο αργότερα, στις 16 Ιανουαρίου του 1920, τέθηκε σε ισχύ με το νόμο 

Βόλστιντ (Volstead Act). Ήταν η ληξιαρχική πράξη για την έναρξη της 

Ποτοαπαγόρευσης. 

Δεν πέρασε μεγάλο διάστημα και η μαύρη αγορά άρχισε να ανθίζει, το έγκλημα 

να κινείται ανοδικά και οι οργανωμένες συμμορίες να ευημερούν και να κερδίζουν 

πολιτική επιρροή. Η αστυνόμευση ήταν δύσκολη υπόθεση, με αποτέλεσμα να 

ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια τα παράνομα αποστακτήρια και μπαρ. Τα σημεία 

πώλησης έφθασαν τα 30.000, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την προ 

Ποτοαπαγόρευσης εποχή. Η διαφθορά στους κόλπους της αστυνομίας κάλπαζε, 

καθώς οι πειρασμοί για τους γλίσχρα αμειβόμενους αστυνομικούς ήταν μεγάλοι. 

Ο Άλλους Καπόνε κόμπαζε ότι είχε στο μισθολόγιό του τη μισή αστυνομία του 

Σικάγου. Πολλοί γιατροί θησαύριζαν συνταγογραφώντας ουίσκι για ιατρικούς 

λόγους, που ήταν νόμιμο και διατίθετο από τα φαρμακεία. 

Οι παράνομοι διακινητές έγιναν λαϊκοί ήρωες, καθώς πρόσφεραν δουλειά σε 

περίοδο μεγάλης ανεργίας, όπως ήταν η εποχή της Μεγάλης Ύφεσης («Κραχ»). 

Μεγάλες ήταν οι δημοσιονομικές απώλειες, καθώς η φορολόγηση του αλκοόλ έφερνε 

«ζεστό» χρήμα στα κρατικά ταμεία. Υπολογίστηκε ότι το κράτος έχανε κάθε χρόνο 

500 εκατομμύρια δολάρια από τη φορολογία του αλκοόλ. Στα θετικά της 

Ποτοαπαγόρευσης ήταν η δραστική μείωση των θανάτων από ασθένειες σχετιζόμενες 

με το αλκοόλ, όπως και η πτώση της συναφούς εγκληματικότητας. Όμως, επτά 

χρόνια μετά την επιβολή της ποτοαπαγόρευσης οι θάνατοι άρχισαν να αυξάνονται, 

ενώ τα ποτά-μπόμπες συνέβαλαν στη σημαντική άνοδο των τυφλώσεων και των 

παραλύσεων. 

Η αύξηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς άλλαξε τη διάθεση της 

κοινής γνώμης. Στις προεδρικές εκλογές του 1932 ο δημοκρατικός υποψήφιος 

Φραγκλίνος Ρούσβελτ, λάτρης του μαρτίνι, συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του την 

άρση της ποτοαπαγόρευσης. Ένα χρόνο αργότερα, στις 5 Δεκεμβρίου του 1933, η 

Ποτοαπαγόρευση ήρθη στο μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ, μετά την υιοθέτηση από το 

Κογκρέσο της 21ης Τροποποίησης του Συντάγματος. Το Μισισιπί ήταν η τελευταία 

πολιτεία που νομιμοποίησε και πάλι το αλκοόλ το 1966. 
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2. ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΣ 

 

  

Τόσο πολύ αγαπήθηκε το αμπέλι και το κρασί από τους αρχαίους Έλληνες που 

το συνέδεσαν με έναν από τους δώδεκα θεούς τους. Ο Διόνυσος είναι ο θεός του 

οίνου και της εκστάσεως που επιφέρει η μέθη και ο παράφορος χορός και σε 

συνδυασμό μεταβάλλουν τη διάθεση και σε ένα βαθμό μεταλλάσσουν την 

προσωπικότητα του ατόμου, ενώ παράλληλα ερμηνεύονται ως εισβολή θεϊκού 

στοιχείου. Ο Γαληνός θεωρεί ότι οι μέγιστες των τιμών οφείλονται στον Ασκληπιό 

και το Διόνυσο, γιατί ο πρώτος δίδαξε την ιατρική και ο δεύτερος την τέχνη της 

αμπελουργίας. Όπως ο Προμηθέας τους έδωσε τη φωτιά ή ο Ασκληπιός τις πρώτες 

βάσεις της ιατρικής, έτσι και ο Διόνυσος τους πρόσφερε το αμπέλι και το κρασί. Και 

στους θεούς ήταν αγαπητός. Άλλωστε τους είχε βοηθήσει αρκετές φορές. Πολύτιμη 

υπήρξε η συμμετοχή του ίδιου και των συντρόφων του στη μάχη που έδωσαν οι θεοί 

εναντίον των Γιγάντων. Όλοι οι θεοί τον σέβονταν, αλλά μεγάλη ευγνωμοσύνη του 

όφειλε ιδιαίτερα η Ήρα, επειδή μόνος αυτός, απ' όλους τους θεούς, έπεισε το γιο της, 

τον Ήφαιστο, να επιστρέψει στον Όλυμπο και να την απελευθερώσει από τα δεσμά 

της. Τα ζώα που συνήθως τον συνόδευαν ήταν ο ταύρος και ο τράγος και τα 

αγαπημένα του φυτά η άμπελος και ο κισσός. Το χαρακτηριστικό της διονυσιακής 

έκστασης δε βιώνεται από ένα μεμονωμένο άτομο, αλλά είναι ομαδικό φαινόμενο και 

γι’ αυτό στους μύθους ο Διόνυσος πάντοτε περιβάλλεται από ομάδες μαινόμενων 

γυναικών και κάποιες φορές ανδρών. Ο οπαδός του θεού ‘βγαίνει’ από τον εαυτό του 

και γίνεται μαινόμενος, γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο ο θεός ‘μπαίνει’ μέσα του και 

γίνεται ένθεος, ορισμένες φορές όμως η διονυσιακή εμπειρία ξεπερνάει τη μέθη και 

φτάνει στη μανία.  

Ο εύθυμος θεός ταξίδευε συνέχεια κι επισκεπτόταν πολλές χώρες και πολιτείες 

για να μάθει στους ανθρώπους πώς να καλλιεργούν τα κλήματα και πώς να φτιάχνουν 

από τους καρπούς τους το κρασί. Και βέβαια, ως θεός της χαράς και του κεφιού, δεν 

ταξίδευε μόνος του. Τον ακολουθούσε ένα πολύβουο πλήθος. Στο πλήθος αυτό 

έβλεπες γυναίκες που χόρευαν με έξαλλο τρόπο, τις Μαινάδες, όπως λέγονταν, και 

παράξενα όντα που ήταν άνθρωποι και ζώα μαζί. Αυτούς τους έλεγαν Σάτυρους και 
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Σιληνούς. Με επικεφαλής τον Διόνυσο διέσχισαν την Αίγυπτο, τη Λιβύη κι άλλες 

χώρες στην Αφρική. Έπειτα πήγαν και στην Ασία, στους Άραβες, στους Λυδούς, 

στους Φρύγες, φτάνοντας μέχρι και την Ινδία, όπου και ο πιο τολμηρός 

θαλασσοπόρος δεν κατάφερε να φτάσει. Αλλού τους υποδέχονταν φιλικά, αλλού τους 

κορόιδευαν ή τους αντιμετώπιζαν σαν εχθρούς. Πάντα όμως επικρατούσε η 

καλοσύνη του Διόνυσου και των συντρόφων του. Γρήγορα συμφιλιώνονταν με τους 

κατοίκους, που μάθαιναν πώς να καλλιεργούν το αμπέλι. Το υπέροχο ποτό που 

κερνούσε ο θεός σκόρπιζε παντού το κέφι. Έκανε τους ανθρώπους να ξεχνούν τις 

στενοχώριες τους και να ζωγραφίζεται στα πρόσωπά τους το χαμόγελο. Όπου 

περνούσε ξεκινούσε τρικούβερτο γλέντι και δεν ακούγονταν άλλο τίποτα παρά οι 

εύθυμοι ήχοι των μουσικών οργάνων και τα ζωηρά τραγούδια. 

Ο Ευριπίδης στην τραγωδία του οι Βάκχες (5ος αι. π.Χ.) έλεγε ότι ο Διόνυσος 

ήταν λυδικής προέλευσης. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης υποστήριξε ότι η καταγωγή του 

θεού ήταν από την Ινδία. Υπάρχουν στοιχεία μέσα στην Ιλιάδα που μας κάνουν να 

πιστέψουμε ότι ο Διόνυσος κατάγονταν από τη Θράκη. Ο Διόνυσος γεννήθηκε από τη 

Σεμέλη και ανατράφηκε από τις νύμφες στα δροσερά φαράγγια του όρους Νύσα. Ο 

Πίνδαρος μιλάει για τη θρακιώτικη γη, την ‘αμπελόεσσαν τε και ευκαρπον’ σε έναν 

παιάνα προς τιμή των Αβδήρων. Το Νύσιον, ο τόπος που ο Λυκούργος κυνήγησε το 

θεό και τη συνοδεία του βρισκόταν μάλλον στη Θράκη. Επίσης, σε απόσπασμα του 

Ηροδότου (5ος αι. π.Χ.) υπήρχε μαντείο του Διονύσου στις Σάτρες της Θράκης και 

σε στίχο της Εκάβης του Ευριπίδη δίνεται στο θεό η ιδιότητα του Θράκα μάντη. Ο 

Διόνυσος πρωτολατρεύτηκε στη ΒΔ Μικρά Ασία και τη Θράκη και αυτές τις περιοχές 

πρώτα εξαπλώθηκε και αναπτύχθηκε η αμπελουργία. Κατά πάσα πιθανότητα ο 

Διόνυσος ήταν προϋπάρχον θεός στον ελλαδικό χώρο, όπως προκύπτει από κάποιους 

στίχους της Ιλιάδας: «Σεμέλη που έδωσε το φως στο Διόνυσο, χαρά των θνητών» και 

της Οδύσσειας , όπου υπάρχει αναφορά στο Διόνυσο που προσφέρει στη Θέτιδα μια 

χρυσή στάμνα. Οι στίχοι αυτοί υποδεικνύουν και αποδεικνύουν ότι η διονυσιακή 

λατρεία ήταν γνωστή στον ελλαδικό χώρο τουλάχιστον από τα τέλη της 2ης χιλιετίας 

π.Χ.. Στο γεγονός αυτό συνηγορεί και η ανακάλυψη ότι το όνομα του θεού 

μαρτυρείται σε πινακίδες της Γραμμικής Β΄ από την Πύλο, ίσως μάλιστα σε σύνδεση 

με τον οίνο κι αποδεικνύει ότι ο Διόνυσος ήταν γνωστός ήδη από το 13ο αιώνα π.Χ. 

Το όνομα του (Di-wo-nu-so-jo) μαρτυρείται και σε πινακίδες της Γραμμικής Β΄ από 

την Πύλο (13ος αι. π.Χ.) και σε μια άλλη από τα Χανιά (14ος αι. π.Χ.) ίσως μάλιστα 

και σε σύνδεση με τον οίνο. Το όνομα του θεού αποτελεί αντικείμενο πολλών 

συζητήσεων, καθώς ενώ σίγουρα στο πρώτο συνθετικό του ονόματος υπάρχει το 

όνομα «Ζευς», το δεύτερο συνθετικό παραμένει αδιευκρίνιστο. Σύμφωνα με τον 

Πίνδαρο, το όνομα του θεού ετυμολογείται από του Διός και της Νύσης του όρους, 

επεί εν τούτω εγεννήθη (Διος-Νύσα = Διόνυσος). Το δεύτερο συνθετικό, όμως, 

ενδεχομένως να προέρχεται από το νύσος, που κατά μια ερμηνεία σημαίνει γιος. 
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Γένεση του Διονύσου 

 

Ο Δίας ερωτεύτηκε τη Σεμέλη, την κόρη του βασιλιά της Θήβας Κάδμου και 

κοιμήθηκε μαζί της. Η Ήρα τυφλωμένη από τη ζήλια της και διψώντας για εκδίκηση, 

εμφανίστηκε στη Σεμέλη και με πονηρό τρόπο την έπεισε να ζητήσει από τον εραστή 

της να εμφανιστεί ως θεός κι όχι με ανθρώπινη μορφή, όπως πάντα εμφανιζόταν 

μπροστά της. Αυτό θα αποδείκνυε πως την αγαπά πραγματικά. 

Αφελής κι ανυποψίαστη η κόρη του Κάδμου, την επόμενη φορά που την επισκέφτηκε 

ο Δίας στην κάμαρά της, του ζήτησε να πάρει τη θεϊκή μορφή του. Μάταια 

προσπάθησε ο Δίας με λόγια αγάπης να τη μεταπείσει. Λυγίζοντας μπροστά στην 

επιμονή της εμφανίστηκε μεγαλοπρεπής, φωτεινός σε όλο το θεϊκό του μεγαλείο. 

Ήταν αδύνατο όμως να αντέξει η άμοιρη θνητή τη λάμψη των κεραυνών και των 

αστραπών που εκτινάσσονταν από τα χέρια του. Την ώρα που οι φλόγες την τύλιγαν 

ο Δίας έσωσε το βρέφος που είχε στα σπλάχνα της και το έραψε στο μηρό του. Η 

κυοφορία του αγέννητου ακόμη παιδιού στο μηρό του Διός, παίζει το ρόλο μιας 

«αρσενικής μήτρας» και έτσι ο Διόνυσος, ο πυριγενής, ο μηρροραφής και ο 

δισσότοκος (αυτός που γεννήθηκε δεύτερη φορά) ξαναγεννιέται από τον μηρό του 

πατέρα του. Ο βασιλιάς των αθανάτων ήξερε πολύ καλά πως η ζηλόφθονη σύζυγός 

του θα έστρεφε γρήγορα το θυμό της στο νεογέννητο παιδί. Για αυτό ανέθεσε στον 

Ερμή τη φύλαξή του. Αυτός το παρέδωσε στην αδερφή της Σεμέλης, την Ινώ. Η 

πανούργα Ήρα όμως έστειλε τρέλα στην Ινώ και τον άντρα της κι άρχισαν ανελέητα 

να σκοτώνουν τα παιδιά τους. 

Η θεά έλπιζε πως θα σκοτώσουν έτσι και τον Διόνυσο, αλλά ο φτερωτός θεός 

πρόφτασε και γλίτωσε το μικρό Διόνυσο και τον εμπιστεύτηκε αυτή τη φορά στις 

Νύμφες. Αυτές τον ανέθρεψαν με περισσή στοργή κι αγάπη, στο δάσος όπου 

κατοικούσαν. Πράγματι, πουθενά αλλού δε θα μπορούσαμε να φανταστούμε να 

μεγαλώνει ο θεός του αμπελιού, παρά σε ένα ειδυλλιακό τοπίο γεμάτο δέντρα και 

πολύχρωμα λουλούδια. Εκεί ποτέ δε συναντούσε ανθρώπους. Κι όταν ο βασιλιάς 

Λυκούργος διατάραξε την ηρεμία της συντροφιάς κυνηγώντας τις Νύμφες, 

κατατρομάζοντας τον Διόνυσο, τιμωρήθηκε σκληρά από τον Δία, που τον τύφλωσε. 

Έτσι σκληρή ήταν πάντα η τιμωρία για όλους εκείνους τους ανθρώπους που 

επιβουλεύονταν το θεό Διόνυσο.  

Ο ερχομός του Διονύσου στον 'Ολυμπο 

Καθώς ο Διόνυσος κατευθυνόταν προς τον 'Ολυμπο με το καράβι, κάποιοι 

Τυρρηνοί πειρατές αιχμαλώτισαν το θεό. Όταν είδαν ένα νέο τόσο όμορφο και 

γεροδεμένο, πίστεψαν πως πρόκειται για κάποιο αρχοντόπουλο ή ακόμα και βασιλιά. 
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Ευχαριστημένοι με τη σκέψη πως θα αποκομίσουν πολλά λύτρα για να τον 

ελευθερώσουν, προσπάθησαν να τον δέσουν με βαριές αλυσίδες, χωρίς όμως να το 

πετύχουν· με μια μικρή κίνηση ο θεός τις τίναζε από πάνω του. Οι άμυαλοι θνητοί 

ωστόσο συνέχιζαν τις προσπάθειές τους. Μόνο ο τιμονιέρης του καραβιού 

προσπάθησε να τους επαναφέρει στα λογικά τους: "Δε βλέπετε άμυαλοι πως 

πρόκειται για θεό; Δε φοβάστε την τιμωρία; Μπορεί να είναι ακόμη και ο 

Ποσειδώνας, που θα μας εκδικηθεί ρίχνοντας το καράβι μας σε άγρια τρικυμία. Το 

καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον αφήσουμε ελεύθερο". Ο καπετάνιος 

και οι υπόλοιποι δε συμφωνούσαν να αφήσουν να τους φύγει "τέτοιος θησαυρός". 

Εκείνη τη στιγμή άρχισε να ρέει στο καράβι κόκκινο κρασί που ζάλισε με τη θεϊκή 

ευωδιά του τους ναύτες. Ταυτόχρονα ένα κλήμα άρχισε να τυλίγει το κατάρτι και να 

απλώνει τα φορτωμένα με ζουμερά σταφύλια κλαδιά του σε όλο το καράβι. Κι ενώ 

σαστισμένοι παρακολουθούσαν οι ναύτες, άλλο θαύμα γίνεται μπροστά στα μάτια 

τους: ο όμορφος νέος που ήθελαν να αιχμαλωτίσουν μεταμορφώνεται σε ένα άγριο 

λιοντάρι που οι βρυχηθμοί του κάνουν τους ναύτες να πηδούν στη θάλασσα για να 

γλιτώσουν. Όλους τους μεταμόρφωσε ο Διόνυσος σε δελφίνια και μόνο τον τιμονιέρη 

δεν πείραξε επιβραβεύοντάς τον για τη σύνεσή του.  

Μύθοι σχετικοί με τον Διόνυσο 

- Ο Διόνυσος αγαπήθηκε και λατρεύτηκε από τους ανθρώπους γιατί τους 

γνώρισε την υπέροχη γεύση του κρασιού. Λένε πως για πρώτη φορά το φανέρωσε 

στο βασιλιά της Αιτωλίας, τον Οινέα. Ο τσοπάνης του, ο Στάφυλος, είχε βρει ένα 

περίεργο φυτό γεμάτο καρπούς κι ενθουσιασμένος από τη νοστιμιά τους έφερε και 

στο βασιλιά του για να τον ευχαριστήσει. Ο Οινέας έστυψε τους ζουμερούς καρπούς 

και απόλαυσε τον πλούσιο χυμό τους. Από τότε ο Διόνυσος ονόμασε αυτόν το χυμό 

οίνο και τους καρπούς σταφύλια από το όνομα του τσοπάνη. Πάντα με το θύρσο στο 

ένα του χέρι και ένα δοχείο κρασιού στο άλλο περιηγούνταν τις πόλεις. Όπου έβρισκε 

φιλόξενους και πρόσχαρους ανθρώπους, τους μάθαινε πώς να φτιάχνουν κρασί. Έτσι 

έγινε και με τους κατοίκους της Ικαρίας, στην Αττική, που τον υποδέχτηκαν με 

ενθουσιασμό. Λίγο πριν φύγει από τον τόπο τους, συμβούλεψε το βασιλιά της 

Αθήνας τον Ικάριο να φυλάξει καλά το κρασί που έφτιαξε. Αυτός όμως δεν 

ακολούθησε τη συμβουλή του - "τι κακό μπορεί να προέλθει από ένα τόσο ευχάριστο 

ποτό!" σκέφτηκε. Οι τσοπάνηδές του, κάποια μέρα, βρήκαν τα βαρέλια και ήπιαν 

τόσο πολύ κρασί που μέθυσαν και άρχισαν να φέρονται με άγριο τρόπο. Έχοντας 

χάσει τα λογικά τους σκότωσαν τον Ικάριο και η κόρη του Ηριγόνη από τη 

στενοχώρια της αυτοκτόνησε. 

- Λατρευτικές εκδηλώσεις για το θεό του αμπελιού γίνονταν και σε πολλές 

άλλες περιοχές. Όσοι παρευρίσκονταν σε αυτές τις εκδηλώσεις έπρεπε να 

συμμετέχουν ενεργά πίνοντας κρασί και χορεύοντας υπό την επήρεια της μέθης. Όσοι 

αρνούνταν, ήταν εχθροί του θεού και επέσυραν την οργή του. Έτσι, τραγικό τέλος 

βρήκε τον Πενθέα που θέλησε να παρακολουθήσει κρυφά τις οργιαστικές εορτές. Οι 

Μαινάδες, μια από τις οποίες ήταν και η μητέρα του, μέσα στη μανία που τις είχε 

καταλάβει, όρμησαν επάνω του και τον κατασπάραξαν. Επίμονα αρνούνταν να 

λάβουν μέρος στις λατρευτικές τελετές οι κόρες του βασιλιά Μίνωα, όπως και του 

βασιλιά Προίτου. Προσβλημένος ο Διόνυσος τις έκανε να χάσουν τα λογικά τους. 

Άλλοι λένε ότι για τη μανία που κατέλαβε τις νεαρές κόρες του Προίτου αιτία ήταν η 

Ήρα. 
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- Σκληρός τιμωρός εμφανίζεται ο Διόνυσος στους εχθρούς του 

και σε όσους είναι αντίθετοι στον τρόπο λατρείας του. Συνάμα 

γενναιόδωρος ευεργέτης σε όσους τον τιμούν και τον ευχαριστούν. 

Όταν ο βασιλιάς Μίδας φιλοξένησε το δάσκαλό του, το γέρο 

Σιληνό, που είχε χαθεί, αυτός δέχτηκε να εκπληρώσει την επιθυμία 

του για να τον ευχαριστήσει. Ο άπληστος Μίδας ζήτησε να μπορεί 

ό,τι πιάνει να το μετατρέπει σε χρυσάφι. Σύντομα ο δύστυχος 

διαπίστωσε πως θα γινόταν βαθύπλουτος αλλά θα πέθαινε από την 

πείνα και τη δίψα. Το ψωμί που άγγιζε να φάει μετατρεπόταν σε 

χρυσό και το νερό που ήθελε να πιει σε χρυσαφένιες σταγόνες. 

Μετανιωμένος ζήτησε από το θεό να τον κάνει όπως πριν και ο 

Διόνυσος που τον λυπήθηκε του είπε πως αν λουστεί στα νερά του 

Πακτωλού ποταμού θα απαλλαχτεί από το μαρτύριό του. 

- Ο θεός του γλεντιού δεν είχε πολλές ερωτικές περιπέτειες, 

όπως οι υπόλοιποι θεοί. Οι γυναίκες στη ζωή του είχαν διαφορετική 

θέση: υπήρξαν παραμάνες του όταν ήταν μικρός και συντρόφισσές 

του στα ασταμάτητα γλέντια του. Κάποτε ερωτεύτηκε την όμορφη 

Αριάδνη, όταν την είδε να κοιμάται ήρεμα και γαλήνια, μοιάζοντας με θεά. Η κόρη 

του Μίνωα μαζί με τον Θησέα επέστρεφαν στην Αθήνα από την Κρήτη. Ξυπνώντας 

ένα πρωί στη Νάξο η Αριάδνη βλέπει πως ο σύντροφός της έφυγε και την 

εγκατέλειψε. Χωρίς να το ξέρει η ίδια, είχε έρθει ο Διόνυσος στο όνειρο του Θησέα 

και με απειλές τον ανάγκασε να φύγει για να κάνει δική του την όμορφη νέα. 

Ολομόναχη όπως ήταν στο έρημο νησί, σαν σωτήρας εμφανίστηκε ο θεός μπροστά 

της, νέος, γεροδεμένος, στεφανωμένος ως συνήθως με κισσόφυλλα. Αφού έγινε ο 

γάμος τους, πέταξαν με το άρμα του θεού προς τον ουρανό. 

Λατρεία και Γιορτές 

Η λέξη «Διόνυσος» αποτελεί αναγραμματισμό του «Διός Νους». Αυτός ο Νους 

είναι το μέσον που θα μας οδηγήσει στην πραγμάτωση της θέωσης, δηλαδή το να 

φτάσει ο άνθρωπος και πιο συγκεκριμένα, η ψυχή του ανθρώπου, στα επίπεδα της 

θέωσης. Η ανθρώπινη υπόστασή του, από την πλευρά της μητέρας του Σεμέλης, μάς 

δείχνει ότι το γήινο σώμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το θεϊκό στοιχείο. Είναι ο 

φύλακας της ψυχής που θα την φτάσει στη θέωση, στο πνεύμα, ώστε να εκφραστεί η 

δύναμη του Λόγου. Για αυτό και ο Διόνυσος επονομάζεται Ζαγρέας, δηλαδή κυνηγός, 

που «κυνηγάει» τις ψυχές και τις οδηγεί προς τη θέωση, παίζοντας έτσι το ρόλο του 

ως Λυτήριος ή Λυσεύς αλλά και ως Ελευθερωτής. 

Διασχίζοντας την Ελλάδα και την Ανατολή ο κυνηγημένος Διόνυσος 

ξαναγύρισε στον τόπο του, ενώ σε όλη του αυτή την πορεία κατέληξε να λατρεύεται 

από τους εκεί ντόπιους ως, Θεός Ξένος, που προερχόταν από άλλα μέρη. Αυτοί οι 

μύθοι είναι η πηγή μιας παράδοσης, σύμφωνα με την οποία ο Διόνυσος δεν ήταν 

ελληνικός θεός, όπου η λατρεία του διαδόθηκε ή επιβλήθηκε με τη βία από τη Θράκη 

και την Ανατολή. Η συγκεκριμένη παράδοση οφείλεται στο ότι, πιθανόν, ελήφθησαν 

κατά γράμμα οι μύθοι που σχετίζονταν με την ουσιαστική λειτουργία του θεού δηλ.: 

να αποκαλύπτει στον κάθε άνθρωπο αυτόν τον «ξένο – άγνωστο» που κρύβει μέσα 

του και τον οποίο οι σχετικές του λατρείες αναζητούν μέσω της χρήσης της μάσκας 

και της έκστασης. Δεν αμφισβητείται το γεγονός πως ο Διόνυσος εισήχθη στην 

ελληνική θρησκεία αργότερα, ούτε ότι ήταν «μετανάστης θεός» ούτε πως προερχόταν 
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από τον εμπνευσμένο πνευματικό Βορρά. Ο Διόνυσος ως μορφή, σύμφωνα με τον 

μύθο, είναι θεότητα της Άνοιξης και του γλεντιού, την Άνοιξη εμφανίζεται και τον 

Χειμώνα εκδιώκεται. 

Στους Δελφούς, όμως, η λατρεία του Διονύσου ήταν στενά συνυφασμένη και 

συμπληρωματική με εκείνη του Απόλλωνα, με τον Διόνυσο να θεωρείται κυρίαρχος 

του Χειμώνα. Στον ίδιο τόπο κάθε οκτώ χρόνια γιόρταζαν την άνοδο της Σεμέλης από 

το Κάτω Κόσμο. 

Σε αντιδιαστολή με τον Ερμή, που εξασφαλίζει το πέρασμα στα αντίθετα ως 

θεός οδηγός ή θεός περαματάρης, ο Διόνυσος καταργεί τα σύνορα που υπάρχουν και 

αποδέχεται τα αντίθετα, τα ενσαρκώνει με αποτέλεσμα να καταργεί τους αυστηρούς 

διαχωρισμούς σε σχέση με τα υλικά και τα πνευματικά πεδία. Για παράδειγμα 

διάφοροι ερευνητές αναφέρουν την κατηγορία «άνθρωπος και ζώο» αφού η 

ακολουθία του αποτελείται από Σάτυρους, καθώς και την κατηγορία «άνδρας και 

γυναίκα», αφού ο ίδιος έχει μια γυναικεία πλευρά και φοράει πέπλο. 

Στα Ανθεστήρια που ήταν διαδεδομένα και στην Ιωνία, που τελούνταν στην 

Αθήνα στο τέλος Φεβρουαρίου, ήταν γιορτή κατά την οποία οι νεκροί 

αναμειγνύονταν με τους ζωντανούς, και ο μόνος ναός που παρέμενε ανοικτός ήταν 

του θεού Διονύσου. Ήταν ο θεός των μεταμορφώσεων και των μασκαρεμάτων που 

παίρνουν μέρος την περίοδο όπου η χαρά, η αναστάτωση και η ανησυχία 

συνυπάρχουν. Στην ιωνική γιορτή Λήναια που πραγματοποιείτο περίπου στα τέλη 

Ιανουαρίου υπήρχε ιδιαίτερη έμφαση στις Μαινάδες. Στην περίπτωση των 

Ωσχοφορίων, που γιορτάζονταν στην Αθήνα τέλος Οκτωβρίου, οι νέοι κουβαλούσαν 

σταφύλια και παρέλαυναν μεταμφιεσμένοι σε κορίτσια. Επίσης και οι συμμετέχοντες 

στα Μεγάλα Διονύσια (εν άστει Διονύσια) που γιορτάζονταν στα τέλη Μαρτίου, 

στους κώμους φορούσαν γυναικεία ρούχα.  Στα κατ’ αγρούς Διονύσια, στις αρχές του 

Ιανουαρίου, οι αγρότες λάτρευαν μια αρχαϊκή όψη του Διονύσου ο οποίος 

αναπαρίστατο από έναν στύλο με μάσκα και διακοσμημένο με κλήμα. 

Προς τιμήν του Διονύσου τελούνταν, συνολικά, τα Μεγάλα Διονύσια ή Διονύσια 

εν άστει, μία εκ των μεγαλυτέρων αττικών εορτών, τα Μικρά Διονύσια ή εν Άγραις 

Μυστήρια, εορτή σχετικά με τα Ελευσίνια, οι Χύτροι 3η ημέρα της εορτής των 

Ανθεστηρίων, οι Χόες 2η ημέρα της εορτής των Ανθεστηρίων, τα Πιθοίγια 1η ημέρα 

της εορτής των Ανθεστηρίων και τα Λήναια μια από τις αρχαιότερες μεγάλες εορτές. 

Με τις εορτές αυτές οι αρχαίοι Έλληνες ευχαριστούσαν τον θεό για το δώρο του και 

για την ξενοιασιά, που απλόχερα τους μοίραζε. 

Οι κάτοικοι της Ικαρίας τιμούσαν ιδιαίτερα το θεό Διόνυσο. ·Εδώ 

καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα ο διθύραμβος, ο ύμνος προς το θεό, που συνέθεσε ο 

μουσικός Αρίωνας. Μάλιστα, πρόσθεσαν και κάτι καινούριο. Στο μουσικό αυτό ύμνο 

πρόσθεσαν στίχους. Κι επειδή αυτή τη σύνθεση την τραγουδούσαν άνθρωποι 

μεταμφιεσμένοι σε τραγόμορφους Σατύρους, την ονόμασαν τραγωδία. Βέβαια, 

λατρευτικές εκδηλώσεις για το θεό του αμπελιού γίνονταν και σε πολλές άλλες 

περιοχές. Όσοι παρευρίσκονταν σε αυτές τις εκδηλώσεις έπρεπε να συμμετέχουν 

ενεργά πίνοντας κρασί και χορεύοντας υπό την επήρεια της μέθης. Όσοι αρνούνταν, 

ήταν εχθροί του θεού και επέσυραν την οργή του. 
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Όλες αυτές οι γιορτές ήταν αιτία συγκέντρωσης του πληθυσμού και συμμετοχής 

του σε δημόσιους χορούς, ενώ συμμετείχε το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της 

πόλης. Σε αυτές τις γιορτές δεν υπήρχαν κοινωνικές τάξεις όλοι ήταν ίσοι, όλοι 

μπορούσαν να λάβουν μέρος και έτσι τα σύνορα που διαχωρίζουν τα πάντα αρχίζουν 

να θολώνουν ώστε να μην υφίστανται. 

Στο μύθο επιμένει η αποχαλίνωση που φέρει η διονυσιακή μανία, αλλά στους 

δρόμους της πόλης η ακολουθία του θεού σταδιακά αρχίζει να λαμβάνει μια 

περισσότερο ελεγχόμενη εμφάνιση, και τα όργια τα διονυσιακά μια θεσμοθετημένη 

μορφή. Υπάρχουν επιγραφές που μαρτυρούν την επίσημη ύπαρξη των θιάσων των 

μαινάδων και το πολιτικό πλαίσιο της μύησης στα μυστήρια. Οι θίασοι και οι 

λατρευτικές εταιρείες οι οποίες πολλαπλασιάζονται κατά την ελληνιστική περίοδο, 

δέχονται πολλά μέλη τους οποίους συνήθως η θρησκεία τους αγνοούσε και ειδικά τις 

γυναίκες, καθώς δεν είχαν λόγο εκείνη την περίοδο. Ένας κανονισμός καθόριζε την 

ύπαρξη της ιέρειας και τους όρους τέλεσης των μυστηρίων. Ένα κομμάτι ωμού 

κρέατος, το οποίο η ιέρεια έπρεπε να το τοποθετήσει μέσα στο κάνιστρο, μας 

υπενθυμίζει την τελετουργία της ωμοφαγίας. Η πορεία προς στο βουνό μετατρέπεται 

σε πομπή και η έκσταση αρχίζει να υπακούει σε συγκεκριμένους κανόνες. 

 

Τα αττικά αγγεία του 5ου αιώνα Π.Κ.Ε. παρουσιάζουν δύο εικόνες του εορτασμού 

του Διονύσου μέσα στην πόλη. Ο κώμος, η ακολουθία ανδρών, πίνει άφθονο κρασί 

και χορεύει παίζοντας μουσική με τον αυλό και τη βάρβιτο, ενώ οι Μαινάδες κρατούν 

τον θύρσο και είναι στεφανωμένες με τον κισσό, εξοπλισμένες με κύπελλα για τη 

λατρεία του θεού, άλλοτε σοβαρές και άλλοτε παραδομένες στη έκσταση και στο 

παραλήρημα. 

 

Ο χώρος δράσης του θεού δεν περιοριζόταν μόνο στη γεωργία με την ιδιότητά του ως 

προστάτη της καλλιέργειας του αμπελιού ή γενικότερα ως σύμβολο της διαδικασίας 

της βλάστησης που πεθαίνει και ξαναγεννιέται κάθε χρόνο. Η λατρεία του στις πόλεις 

συνδεόταν, όπως και η λατρεία άλλων θεών (Απόλλωνα) με την ενηλικίωση των 

νέων. 

 

Στην αρχαία Ελλάδα αυτή η στενή σχέση μεταξύ δράματος και μυθολογίας 

συνοψιζόταν στο προσωπείο, τη μάσκα που συμβόλιζε τον ίδιο τον Διόνυσο και 

ταυτόχρονα μια διαδικασία μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονταν μια 

αναλαμπή των άγριων παράδοξων που συσχετίζονταν σε μύθους και θεσπίζονταν ως 

ιεροτελεστίες ή μυστηριακά δρώμενα. Τέτοιες μυστηριακές παραδόσεις ήταν κοινός 

τόπος στον αρχαίο κόσμο και μερικές είναι γνωστό ότι διήρκεσαν για χιλιάδες 

χρόνια. Για τους αρχαίους Έλληνες το προσωπείο ή persona ήταν ένα σύμβολο της 

ενότητας στη δυαδικότητα. Εκείνος που τη φορούσε ήταν ταυτόχρονα ο ίδιος και 

κάποιος άλλος, ή γινόταν προσωρινά η persona (που στα Ελληνικά σημαίνει ηχώ 

μέσω, δηλαδή μιλώ μέσω της μάσκας), ένας από τους χαρακτήρες του δράματος 

(dramatis personae).Το προσωπείο «κρατούσε ενωμένες» τις δύο ταυτότητες και 

φυσικά έπαιζε το ρόλο της πύλης ανάμεσα σε διαφορετικά βασίλεια ή κόσμους 

εμπειρίας. Τούτη η μετάβαση στην επικίνδυνη, σκιώδη σφαίρα του κάτω κόσμου, του 

χάους και του θανάτου είναι βασικό θέμα στη διονυσιακή λατρεία. 
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3. Η ιστορία του ελληνικού κρασιού 

Οποιαδήποτε προσπάθεια να καταγραφεί η ιστορία του ελληνικού κρασιού, 

παρότι αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο, είναι ένα εξαιρετικά 

πολυσύνθετο και περίπλοκο εγχείρημα, σαν να επρόκειτο για την καταγραφή της 

ίδιας της ελληνικής ιστορίας! 

Η αναφορά και μόνο στα βασικά σημεία της ιστορίας του ελληνικού 

κρασιού απαιτεί πολύχρονη διεπιστημονική μελέτη. Προϋποθέτει δε τη συγγραφή 

δεκάδων τόμων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι αναρίθμητες πηγές, τα αρχαιολογικά 

ευρήματα, οι ιστορικές αναφορές, οι επιστημονικές έρευνες, οι μελέτες και οι 

δημοσιεύσεις για την αμπελοκαλλιέργεια, την οινοποίηση, τα κρασιά, καθώς και η 

διαχρονική αξία και η σημασία που έχουν για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της.  

 

Ωστόσο, κάθε πραγματικός οινόφιλος έχει πολλά να κερδίσει, έστω και από μια 

συνοπτική περιγραφή της ιστορίας του ελληνικού κρασιού, αφού θα τον μυήσει 

στην εξερεύνηση ενός «μαγικού» οινικού γίγνεσθαι. Παρότι, μάλιστα, πρόκειται για 

το αρχαιότερο του «παλιού κόσμου» του κρασιού, προκαλεί για μια βιωματική 

ανακάλυψη και εξερεύνηση, προτείνοντας κάτι πιο νέο, ακόμα και από τα κρασιά του 

«Νέου Κόσμου»: τα νέα κρασιά της Ελλάδας.  

Καθ’ όλη τη μακρά ιστορία του ελληνικού κρασιού, η σχέση αμπελιού-οίνου 

είναι άρρηκτα δεμένη με όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, απ’ άκρη σ’ άκρη. Έτσι, 

οποιαδήποτε αναφορά στην ιστορία του ελληνικού κρασιού περιέχει αναπόφευκτα, 

στοιχεία που αφορούν τον πολιτισμό, την οικονομία, τη θρησκεία, την κοινωνική 

ζωή, την καθημερινότητα, αλλά και τους τόπους όπου αναπτύχθηκε η 

αμπελοκαλλιέργεια, η οινοπαραγωγή και η κατανάλωση κρασιού.  

Η ιστορία του ελληνικού κρασιού καλύπτει μία εξαιρετικά μεγάλη χρονική 

περίοδο, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως, όσον αφορά τη συνεχόμενη καλλιέργεια της 

αμπέλου και τη διαχρονική παραγωγή οίνων. Η απαρχή της αμπελοκαλλιέργειας στον 

ελλαδικό χώρο ξεπερνά τους ιστορικούς χρόνους και χάνεται στα βάθη των αιώνων. 

Από τότε, το αμπέλι και το κρασί συνοδεύουν την Ελλάδα και τους κατοίκους της 

μέχρι τις μέρες μας, χωρίς διακοπή! Άλλες φορές δοξάζονται και άλλες μένουν στη 

σκιά των γεγονότων, της πολύπαθης γης που τα γέννησε. Σε κάθε περίπτωση, η 

βουτιά βαθιά στο χρόνο καταδεικνύει, αν μη τι άλλο, το βαθμό ωριμότητας των 

ελληνικών αμπελοτοπίων και των παραγωγών τους, για τη δημιουργία των νέων 

κρασιών της Ελλάδας. 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

 

Η οινοφόρος άμπελος είναι αυτοφυές 

φυτό στην Ελλάδα και ίχνη του έχουν βρεθεί 

ακόμα και πριν από την περίοδο των 

παγετώνων. Η καλλιέργεια του αμπελιού και η 

παραγωγή κρασιού θεωρούνται δεδομένες 

στους Προϊστορικούς χρόνους (4500 –1050 

π.Χ.). Υπολείμματα της άγριας αμπέλου 

βρέθηκαν σε πολλά μέρη της χώρας και 

ενδεχομένως κάποια χρονολογούνται πριν από 
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τη Νεολιθική Εποχή. Η εξημερωμένη άμπελος καλλιεργείται στην ελληνική 

χερσόνησο, σε πολλές περιοχές από την 4η χιλιετία π.Χ. 

Κατά την εποχή του Χαλκού, στη 2η χιλιετία π.Χ. και μετά τον Κυκλαδικό 

πολιτισμό, αναπτύσσονται στην Ελλάδα δύο από τους σημαντικότερους αρχαίους 

πολιτισμούς των Προϊστορικών χρόνων, στους οποίους το κρασί έπαιξε σημαντικό 

ρόλο, τόσο ως εμπόρευμα, όσο και ως διατροφικό αγαθό. Αρχικά ο Μινωικός, που με 

έδρα την Κρήτη είχε το αμπέλι και το κρασί ως ένα από τα κύρια προϊόντα 

καλλιέργειας και εξαγωγής.  

Επίσης στο νησί, έχουν ανακαλυφθεί το αρχαιότερο πατητήρι του κόσμου και 

υπολείμματα κρασιού σε αγγεία. Στη συνέχεια, ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, με έδρα τις 

Μυκήνες στην Πελοπόννησο, θα κυριαρχήσει στη νότια Ελλάδα και στη Μεσόγειο, 

για το δεύτερο μισό της 2ης χιλιετίας και θα συνεχίσει την παράδοση των Μινωιτών 

στην καλλιέργεια της αμπέλου. 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Η καλλιέργεια του αμπελιού στην Αρχαϊκή περίοδο και πιο συγκεκριμένα κατά 

τον 7οαιώνα π.Χ., έχει διαδοθεί πλέον σε όλο τον ελλαδικό χώρο, αφού το κλίμα και 

το έδαφος του προσφέρονται. Ταυτόχρονα, διαδίδονται παλαιές και νέες 

οινοποιητικές τεχνικές, όπως το λιάσιμο σταφυλιών και η προσθήκη διαφόρων 

φυτών, βοτάνων, μελιού, καθώς και ρητίνης, για συντήρηση ή τον αρωματισμό του 

κρασιού. Μεγάλα αμπελουργικά κέντρα αποτελούν η Αττική, η Θάσος, η Νάξος και 

η Ρόδος. Στην Αρχαϊκή περίοδο (700 – 480 π.Χ.), η ανάγκη για ασφαλή μεταφορά 

κρασιών θα αναπτύξει την  κεραμική τέχνη για την κατασκευή αμφορέων, που θα 

αντικαταστήσουν τους ασκούς στα 

θαλασσινά ταξίδια, ενώ η αγγειοτεχνία θα 

δώσει εξαιρετικά δείγματα διαφορετικών 

τύπων αγγείων κρασιού, για την 

κατανάλωση και την απόλαυση του 

κρασιού, που αρχίζει να ανάγεται σε τέχνη. 

Οι ελληνικοί οίνοι κατά τον 6οαιώνα π.Χ. 

αρχίζουν να αναγνωρίζονται και να 

ζητούνται όλο και περισσότερο, 

προετοιμάζοντας την έκρηξη ποιότητας και 

εμπορικής δράσης που θα ακολουθήσει, 

κυρίως από τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Την εποχή αυτή κυκλοφορούν πολλά 

«οινικά» νομίσματα με αμπελοοινικά σύμβολα. Τα δε ελληνικά πλοία, φορτωμένα με 

αμφορείς γεμάτους κρασί από τα νησιά του Αιγαίου και τα ηπειρωτικά παράλια, όχι 

μόνο εξάγουν ελληνικούς οίνους, αλλά εξαπλώνουν ταυτόχρονα και τον ελληνικό 

πολιτισμό έχοντας πλέον κοινή –ελληνική– γλώσσα, θρησκεία και οινική κουλτούρα, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τον κανόνα πως «κρασί ίσον πολιτισμός». 
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ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

 

Στην Κλασική περίοδο (480 – 323 π.Χ.), την εποχή των μεγάλων κλασικών 

συγγραφέων και των φιλοσόφων, που υμνούν τον ελληνικό οίνο στα έργα τους, είναι 

ίσως η εποχή της μεγαλύτερης άνθησης που γνώρισε ποτέ το διεθνές εμπόριο του 

κρασιού (συχνά με πληρωμές με «οινικά» νομίσματα). Τότε επίσης καθιερώνονται τα 

αμπελουργικά, τα οινοποιητικά μέσα και οι τεχνικές. 

Η συγκεκριμένη περίοδος έβαλε τις βάσεις για τη σύγχρονη αμπελοοινική 

κουλτούρα και νομοθεσία όπως εκφράστηκε με τις ονομασίες προέλευσης και τα 

τοπωνύμια. Κυρίως όμως, με την ένταξη του οίνου στην καθημερινή ζωή και στην 

κοινωνική συναναστροφή, κατά τη διάρκεια των αττικών συμποσίων. Εκεί ο οίνος 

είχε ρόλο και συνέβαλε στην ελληνική φιλοσοφία και αναπτύχθηκε ένας 

ανεπανάληπτος οινικός πολιτισμός, όσον αφορά την οινογνωσία, την οινοκριτική, την 

οινοχοΐα και την τέχνη της λελογισμένης κατανάλωσης οίνου, δηλαδή την απόλαυση 

του οίνου με μέτρο. Ονομαστοί οίνοι στην Κλασική περίοδο ήταν ο περίφημος 

Αριούσιος της Χίου, ο Λέσβιος, ο Πεπαρήθιος, ο Σάμιος, ο Θάσιος, ο οποίος 

αποτελεί τον πρώτο οίνο ΠΟΠ στον κόσμο και ο Μενδαίος της Χαλκιδικής, ίσως ο 

πρώτος διάσημος και επώνυμος λευκός οίνος του κόσμου. 

Στον 4ο αιώνα π.Χ. στα μεγάλα κέντρα οινοποίησης και οινεμπορίου, 

προστίθενται και αυτά της Πέλλας , της Βεργίνας, της Αμφίπολης και των Φιλίππων, 

όλα στη Βόρεια Ελλάδα. Η αναπτυγμένη Μακεδονική τέχνη θα δώσει 

αριστουργήματα σε δοχεία και αγγεία κρασιού, ενώ ο δάσκαλος του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης, θα αποτελέσει πολύτιμη πηγή, όχι 

μόνο σοφίας, αλλά και πληροφοριών για τα αμπέλια και τα κρασιά της εποχής του. 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Το τέλος της Κλασικής περιόδου, και ενδοξότερης εποχής για την Ελλάδα και 

για το κρασί της, επέρχεται με το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που επέκτεινε 

τον ελληνικό πολιτισμό έως την Αίγυπτο και την Ινδία, εφαρμόζοντας και έναν 

παράπλευρο αμπελοοινικό αποικισμό. Η αμπελοκαλλιέργεια στην Ελλάδα προς την 

Ανατολή, ενώ αξιόλογη ήταν η άνθηση οινοπαραγωγής στο νότο, για τις ανάγκες της 

εκστρατείας. Ο πολυπληθής στρατός του Αλεξάνδρου, προμηθευόταν κρασί όχι μόνο 

σαν τονωτικό και ευφραντικό, αλλά και σαν «αποστειρωτικό» για τις δύσκολες 

συνθήκες της εκστρατείας και τα μολυσμένα νερά που πιθανώς να συναντούσε. Έτσι, 

τα μακεδονικά πλοία κουβαλούσαν κρασί στα λιμάνια που κατέφτανε ο στρατός, το 
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οποίο προμηθεύονταν από τα ελληνικά νησιά του νότιου Αιγαίου, αλλά και από τα 

παράλια της Μικράς Ασίας. Εκεί, στο νησί της Λέσβου, γεννήθηκε και ο φιλόσοφος 

Θεόφραστος, που έγραψε το θεωρούμενο ως το πρώτο βιβλίο κρασιού. 

 Όπως ήταν φυσικό, στους Ελληνιστικούς χρόνους (323 – 146 π.Χ.) και για τους 

επόμενους αιώνες, οι περιοχές αυτές έγιναν τα μεγάλα παραγωγικά και εμπορικά 

κέντρα κρασιού της Μεσογείου. Στον ελλαδικό χώρο και πιο συγκεκριμένα στη 

Μακεδονία, εξακολουθούσαν να παράγονται εξαίσια κρασιά, όπως και σε άλλες 

περιοχές, αλλά χωρίς πια την αίγλη του παρελθόντος. 

ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

Την περίοδο 146 – 324 μ. Χ. οι Ρωμαίοι κατείχαν το μεγαλύτερο μέρος του 

ελλαδικού χώρου. Έτσι υιοθέτησαν πολλά στοιχεία των Ελλήνων σε πολλούς τομείς 

και διαμόρφωσαν τον “ελληνορωμαϊκό πολιτισμό”. Ένας από αυτούς τους τομείς 

ήταν η καλλιέργεια των αμπελιών. Ενώ καλλιεργούσαν σε κληματαριές υιοθέτησαν 

την καλλιέργεια σε χαμηλά σχήματα κλιμάτων, τα οποία έδιναν καλύτερους καρπούς 

και χαρακτηρίζονταν από την ευκολία της συγκομιδής. Επίσης υιοθέτησαν και την 

ελληνική τέχνη της απόλαυσης του κρασιού διοργανώνοντας συμπόσια. 
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

  

Η βυζαντινή περίοδος είναι η συνέχεια της ρωμαϊκής περιόδου. Έτσι πολλά 

πράγματα και τεχνικές πάνω στην καλλιέργεια και την παραγωγή του κρασιού 

περνάνε από τα ρωμαϊκά χρόνια στα βυζαντινά. Κατά αυτή την περίοδο οι τεχνικές 

είτε μένουν όπως είναι είτε βελτιώνονται. Επίσης, τόπος καλλιέργειας του αμπελιού 

γίνονται πολλά μοναστήρια και γενικά το κρασί μπαίνει στη θρησκευτική και 

κοινωνική ζωή. 

ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ 

Κατά την περίοδο αυτή οι Βενετοί δραστηριοποιούνται κυρίως στα νησιά του 

Αιγαίου και του Ιονίου αλλά και στην Κρήτη. Αναπτύσσεται πολύ το εμπόριο του 

κρασιού καθώς τα ελληνικά κρασιά είναι περιζήτητα λόγω του γεγονότος ότι εκτός 

από την ποιότητα, άντεχαν και στα μακρινά ταξίδια. 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

Στην Τουρκοκρατία (1453-1821), οι Οθωμανοί Τούρκοι σε αντίθεση με άλλους 

κατακτητές, λόγω της θρησκείας τους δεν εκμεταλλεύτηκαν τον πλούτο του 

ελληνικού αμπελώνα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι Οθωμανοί, κυρίως μετά 

την άλωση της πόλης, επέτρεψαν στους κατοίκους των αμπελουργικών περιοχών να 

συνεχίσουν να παράγουν κρασί, ενώ στην χειρότερη, η κατανάλωση του κρασιού 

απαγορεύτηκε και αμπελώνες καταστράφηκαν. Παρά την μη κατανάλωση κρασιού 

λόγω θρησκείας, οι Οθωμανοί επέβαλαν φόρο στους οινοπαραγωγούς, κάτι που 

συνήθως σήμαινε παρακράτηση μιας ποσότητας απ’ την παραγωγή. Κάποιοι 

αμπελουργοί αντέδρασαν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή αμπελώνων. 

Στην ηπειρωτική χώρα, χάρη στα μοναστήρια, πολλές από τις γηγενείς ποικιλίες 

αμπέλου διασώθηκαν. Κύριες παραγωγικές μονάδες ήταν η Νάουσα, η Νεμέα, τα 

νησιά του Αιγαίου, και η Κρήτη. 
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ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

  

Η επανάσταση του 1821 αποτέλεσε το μέγιστο αγώνα των Ελλήνων για 

ελευθερία. Δυστυχώς όμως, είχε καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική 

αμπελουργία αφού άλλοι αμπελώνες καταστράφηκαν και άλλοι εγκαταλείφθηκαν. 

Στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας έγιναν προσπάθειες για την ανασύσταση της 

ελληνικής αμπελουργίας και οινοποιίας δίχως αποτέλεσμα. Η μόνη περιοχή που 

παρήγαγε και εξήγαγε κρασιά ήταν η Σαντορίνη. Στα μισά του 19ου αιώνα 

δημιουργούνται μεγάλα οινοποιεία τα οποία κατείχαν Ευρωπαίοι, βάζοντας τις βάσεις 

της σύγχρονης ελληνικής οινοποιίας. Νέα οινοποιεία εμφανίζονται σε περιοχές όπως 

η Αττική, η Νεμέα αλλά και σε νησιά του Αιγαίου, ενώ έρχονται και οι πρώτοι 

Έλληνες οινολόγοι με σπουδές στη Γαλλία. Στα τέλη του 19ου αιώνα, λόγω της 

φυλλοξήρας που κατέστρεψε τους γαλλικούς αμπελώνες οι εξαγωγές στρέφονται 

προς την Γαλλία. Η μεγάλη ζήτηση οδηγεί τους οινοπαραγωγούς στην εξαγωγή 

σταφίδας για οινοποίηση. Η σταφίδα έγινε το πρώτο προϊόν σε αξία εξαγωγών και 

επηρέασε ανοδικά την εισροή συναλλάγματος. Έτσι ο Τρικούπης, πρωθυπουργός της 

χώρας τότε, πήρε μια μεγάλη οικονομική ανάσα και έκανε πολλά χρήσιμα για την 

χώρα έργα. Όμως, η απότομη μείωση της ζήτησης καθώς και η φυλλοξήρα που ήρθε 

και στην Ελλάδα, οδήγησε στον μαρασμό και στην καταστροφή της ελληνικής 

παραγωγής αναγκάζοντας τους γεωργούς να μεταναστεύσουν στην Αμερική και την 

Ελληνική κυβέρνηση να υποχρεωθεί να κηρύξει τη χώρα σε πτώχευση… 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και των δεινών εισήγαγε μια Ελλάδα 

στη σύγχρονη περίοδο (1945-1975). Η ρετσίνα, ως ιδιαίτερο κρασί, η μαυροδάφνη 

Πατρών και τα κρασιά της Σάμου ήταν τα βασικά εμφιαλωμένα κρασιά που 

εξάγονταν, ενώ άλλες ποσότητες κρασιού στέλνονταν χύμα για ανάμειξη με 

ευρωπαϊκά κρασιά. Επειδή τα ελληνικά νησιά δεν επηρεάστηκαν από την φυλλοξήρα, 

ελληνικές άμπελοι διασώθηκαν και εισήχθησαν νέες στη Ηπειρωτική Ελλάδα. Η 

ίδρυση μεγάλων και σημαντικών συνεταιριστικών και ιδιωτικών οινοποιείων που 

επένδυσαν στον εξοπλισμό είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή εμπορικών κρασιών 

καλής ποιότητας. Ταυτόχρονα άρχισε η εξαγωγή κρασιών από αμπελώνες της 

Ηπειρωτικής Ελλάδας. Από το 1971 άρχιζαν να γίνονται προσπάθειες από το 

Ινστιτούτου Οίνου για την νομοθετική αναγνώριση και προστασία των ελληνικών 

κρασιών και ποικιλιών αμπελώνων. 
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

Η σύγχρονη ελληνική οινική αναγέννηση συντελέστηκε στα τέλη του 20ου 

αιώνα. Εκτός από τις μεγάλες οινοποιητικές επιχειρήσεις δημιουργούνται σταδιακά 

μικρότερες και μεσαίες επιχειρήσεις περιορισμένης παραγωγής. Πολλοί Έλληνες 

οινολόγοι με σπουδές στο εξωτερικό και κυρίως στη Γαλλία ασχολούνται με την 

αναβίωση ιστορικών αμπελώνων και την βελτίωση της παραγωγής, ενώ ιδρύεται και 

η Σχολή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα άρχισαν 

να φαίνονται με την ανακάλυψη των ελληνικών κρασιών από όλο τον κόσμο. Οι 

διακρίσεις για τα ελληνικά κρασιά είναι πλέον συνεχείς και αναρίθμητες, ενώ όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στον τομέα της οινοποιίας. 
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4. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 

Γενικά για το γαλλικό κρασί 

Η εξέλιξη της γαλλικής κοινωνίας μπορεί να διαβαστεί μέσα από την εικόνα 

ενός παλαιωμένου κρασιού τοποθετημένο σε μια ιστορική καράφα! Νεοφερμένο από 

τους Ρωμαίους, βελτιωμένο από τους μοναχούς, δημοφιλές από την επανάσταση, το 

αμπέλι στην Γαλλία έχει συνυφανθεί με την ζωή των κατοίκων της! 

Μεγάλοι ερασιτέχνες του κρασιού, οι Γαλάτες δεν ενδιαφέροντα καθόλου για 

το αμπέλι μέχρι την κατάκτησή τους από τους Ρωμαίους τον 2ο αιώνα.. Για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, αγόραζαν αυτό το αφέψημα πολύ ακριβά από 

Ιταλούς εμπόρους, όπου οι νόμοι της αμπελοκαλλιέργειας είχαν νομοθετηθεί εδώ και 

πολύ καιρό. 

Έτσι όταν οι ρωμαϊκές λεγεώνες εισέβαλλαν στην Γαλατία , έφεραν μαζί τους 

καλλιεργημένες ποικιλίες από τις χώρες καταγωγής τους. Ο 1ος αιώνας μΧ που 

σημάδεψε την εξάπλωση των Ρωμαίων στην Γαλατία είναι επίσης ο αιώνας της 

γέννησης του πρώτου Γαλατικού κρασιού στους Allobroges στην Dauphin στους 

οποίους η Ρώμη παραχώρησε το δικαίωμα να φυτέψουν και να καλλιεργήσουν 

αμπέλια. Δημιούργησαν μια ποικιλία την « allobrogika » (πρόγονος προφανώς του 

Syrah) που προέρχεται από ακαλλιέργητα κλαδιά μαζεμένα μέσα στα δάση! Λίγο 

μετά άλλοι Κέλτες, οι Bituriges vivisques φυτεύουν στην περιοχή του Bordeaux μια 

καινούρια ποικιλία, την bituri δημιουργώντας έτσι ένα από τους ποιο ονομαστούς 

αμπελώνες του κόσμου! Έπειτα τον 2ο και τον 3ο αιώνα, το αμπέλι κερδίζει την 

βόρεια Γαλατία, την Βουργουνδία, τον Λίγηρα και την Αλσατία. Από την Ανατολή 

στη δύση, και από τον βορρά στον νότο, το κρασί ταξιδεύει μέσα σε βαρέλια, μια 

γαλατική εφεύρεση που αντικατέστησε τους ασκούς και τους εύθραυστους 

ρωμαϊκούς αμφορείς. 
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Αμπελουργοί μοναχοί! 

Με την κατάρρευση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας τον 5ο αιώνα, και κυρίως την 

εξάπλωση του ισλαμισμού σε ένα μέρος του εδάφους της, η Μεσόγειος χάνει την 

αμπελοοινική της κυριαρχία! Απαλλαγμένοι από τους Βαρβάρους, οι γαλλορωμαϊκοί 

αμπελώνες δεν γνωρίζουν την καταστροφή. Σ’ αυτή την μελλοντική βασιλεία της 

Γαλλίας που έγινε χριστιανική, οι επίσκοποι έχουν ανάγκη από κρασί, σύμβολο του 

αίματος του Χριστού για να δοξάσουν τη θεία λειτουργία, να υποδεχτούν τους 

προσκυνητές, τους πρίγκιπες και τους βασιλείς. Φροντίζουν λοιπόν για την παραγωγή 

του, δημιουργώντας αμπελώνες γύρω από την πόλη τους, όπως το Παρίσι, το Cahors, 

την Ορλεάνη και την Λυόν κ.ά!  

Όσον αναφορά στους μοναχούς, αυτοί συνδυάζουν , από τον 6ο αιώνα, την 

εγκατάσταση των αμπελώνων με την κατασκευή μοναστηριών. Εξελίσσονται σε 

άριστους αμπελουργούς. Στην Βουργουνδία δημιουργούνται πολύ μεγάλοι 

αμπελώνες, ανακαλύπτουν την έννοια του terroir (αμπελοτόπι) και διαλέγουν τις 

καταλληλότερες ποικιλίες για το κάθε ένα απ’ αυτά! Από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα 

τα καλύτερα κρασιά της Γαλλίας προέρχονταν από τους αμπελώνες της 

Βουργουνδίας, του ποταμού Μοselle, της Dauphin, της Laungedoc, και της sud-ouest! 

O αμπελώνας του Bordeaux κουβαλάει μια μοναδική ιστορία η οποία ξεκινάει το 

1152 μαζί με την αποκήρυξη της Eléonore του Aquitaine από τον άντρα της 

Λουδοβίκο, τον 7ο βασιλιά της Γαλλίας! Η βασίλισσα παντρεύεται λοιπόν τον Henry 

Plantagenet, μελλοντικό βασιλιά της Αγγλίας με το όνομα του Henri του 2ου, και 

παίρνει σαν προίκα τηGuyenne (Aquitaine), το Poitou, το Perigord και την Anjoux 

ανάμεσα σε άλλες. Αυτός ο γάμος σφραγίζει το μέλλον της διακίνησης των κρασιών 

του Bordeaux για πολλούς αιώνες στο βασίλειο της Αγγλίας. 

 

Μια εκθαμβωτική άνοδος! 

Κατά τον 7ο αιώνα ξεκίνησαν να αναπτύσσονται οι πόλεις και μαζί τους μια 

καινούρια κοινωνική τάξη, η μπουρζουαζία [Η μπουρζουαζία είναι όρος που 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν κυρίως 

αστοί και κτηματίες. Ιστορικά, η τάξη της μπουρζουαζίας προέρχεται από την τάξη 

των εμπόρων του μεσαίωνα, οι οποίοι αντλούσαν εξουσία και επιρροή από την 

εργασία και τον πλούτο τους, σε αντίθεση με αυτούς των οποίων η εξουσία 

προερχόταν από την καταγωγή και την κτήση γης. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ο όρος 

περιγράφει την τάξη στην οποία ανήκουν τα μέσα παραγωγής πλούτου. Είναι γαλλική 

λέξη και προέρχεται από τη λέξη "bourgeois", που σημαίνει "κάτοικος μιας πόλης". Ο 
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όρος έχει συνήθως 27αρνητική χροιά και χρησιμοποιείται υποτιμητικά 

υποδηλώνοντας συντηρητισμό και αντιδραστικότητα].  

Πολύ γρήγορα, οι πιο πλούσιοι μπουρζουά αναζητούν να ανταγωνιστούν με την 

αριστοκρατία η οποία είχε στην κατοχή τους τα αμπέλια που καλλιεργούν στις 

εισόδους των πόλεων. Έτσι με την παρόρμηση της εκκλησίας, της αριστοκρατίας και 

της μπουρζουαζίας η επέκταση του αμπελώνα ήταν μεγάλη τον 15ο αιώνα και η 

καλλιέργεια των αμπελιών γινόταν παντού στη Γαλλία. Μόνο τον επόμενο αιώνα 

παρέδωσε τα εκτάρια για σιτηρά η για οπωροφόρα δέντρα στις βόρειες περιοχές 

(Νορμανδία, Βρετανία, Λωρραίνη, Φινλανδία).Αντίθετα στο νότο τα κλήματα δεν 

σταματούν να καλλιεργούνται. Από τον 16ο μέχρι τον 18ο αιώνα , η εξέλιξη της 

κουλτούρας του αμπελιού, η ανάπτυξη και η διατήρηση του κρασιού ενισχύει τις 

διαφορές ποιότητας ανάμεσα στις καλλιέργειες των οποίων η πλειοψηφία παραμένει 

στα χέρια των προνομιούχων. Με την επανάσταση μόνο το κρασί γίνεται ποτό του 

γαλλικού λαού, συστατικό της προσωπικότητας του.  

Η παραγωγή του δεν σταματά να αυξάνεται για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες 

των καταναλωτών της εποχής: στις μεγάλες πόλεις ένας ενήλικας πίνει περίπου ένα 

λίτρο κρασί την ημέρα. Αυτή η λαμπρή εποχή για το εμπόριο σταματάει το 1875 

λόγω της εξάπλωσης μιας αρρώστιας που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 

την φυλλοξήρα. Αυτός ο « δολοφόνος » των αμπελιών διαδίδεται αργά 

καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Υποχρεώνει τους αμπελουργούς να 

ξαναξεκινήσουν από το μηδέν. Ανάμεσα στο 1880 και στο 1900, ο αμπελώνας 

αντικαθιστάται με αμπέλια από την Αμερική με τα οποία έγινε μεταφύτευση των 

παλιών γαλλικών αμπελιών. Το αμπελοοινικό τοπίο περνάει λοιπόν από 2,5 

εκατομμύρια από στα 1,7 εκατομμύρια εκτάρια. Τα αμπέλια εξαφανίζονται από την 

Βρετανία, την Νορμανδία, και το Picardie, ελαττώνονται στην Νότια Γαλλία, στην 

ανατολή, και στην περιοχή του Παρισιού, αλλά αυξάνονται στο Languedoc-

Roussillon. Με την αλλαγή αυτή ο αμπελώνας έγινε πιο αποδοτικός αλλά ζημιώθηκε 

η ποιότητα των κρασιών. Στις αρχές του 20ου αιώνα τα ξεσπάσματα της 

υπερπαραγωγής και του μαρασμού υποχρεώνει τις μετέπειτα κυβερνήσεις να πάρουν 

μέτρα για να προστατέψουν τα μεγάλα κρασιά και την ζώνη παραγωγής τους 

μειώνοντας την παραγωγή και απαγορεύοντας την φύτευση ποικιλιών κατώτερης 

ποιότητας. Μια πολιτική ενθάρρυνσης της παραγωγής ποιοτικών κρασιών λαμβάνει 

χώρα. Και αυτή η πολιτική συνεχίζει μέχρι τις ημέρες μας καθώς πολλοί αμπελουργοί 

έχουν καταλάβει ότι η σωτηρία τους βρίσκεται σε μία συνεχή βελτίωση των 

προϊόντων τους. Γιατί σήμερα, η αμπελοκαλλιέργεια στην Γαλλία πρέπει να 

αντιμετωπίσει δυο προβλήματα: την πτώση της κατανάλωσης στην χώρα και τον 

ανταγωνισμό με τα κρασιά του νέου κόσμου (Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική 

και Αυστραλία) που γοητεύουν τους Γάλλους με την καλή ποιότητά τους και τις 

οικονομικές τιμές τους. 

 



 31 

5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ 

Ιστορία της φιάλης 

 

Οι αιγυπτιακοί, ελληνικοί και ρωμαϊκοί αμφορείς, καλά σφραγισμένοι με γύψο 

ή με φλοιό βελανιδιάς επικράτησαν εδώ και αιώνες διατηρώντας άριστα το κρασί. 

Αλλά κάπου στον 3ο αιώνα μ.Χ έχουνε αντικατασταθεί από βαρέλια με στόμιο τα 

οποία επιτρέπουν την είσοδο του αέρα. Το κρασί δεν μπορεί λοιπόν να παλαιώσει σ’ 

αυτά γιατί κινδυνεύει να μετατραπεί σε ξίδι. Όσον αφορά το γυαλί, χρησιμοποιήθηκε 

για να κατασκευαστούν μπουκάλια των οποίων τα εύθραυστα στόμια δεν αντέχουν 

παρά μόνο ξύλο, κερί και δέρμα σαν υλικό για πώμα.  

Προορισμένα για χρήση στο τραπέζι, δεν προσαρμόστηκαν στην μεταφορά ή 

στην διατήρηση πολύτιμων αφεψημάτων. Πρέπει να περιμένει κανείς τον 17ο αιώνα 

και την ανακάλυψη των φούρνων με κάρβουνο στην Αγγλία για να γνωρίσει το γυαλί 

έναν άλλον προορισμό. Αυτή η μέθοδος του ψησίματος επιτρέπει να αποκτήσουμε 

ένα υλικό πιο ανθεκτικό και να κατασκευάσουμε μπουκάλια με μεγαλύτερο πάχος 

στον πάτο για να είναι πιο συμπαγή και με ενισχυμένο στόμιο για να αντέχει στην 

πίεση του φελλού από βελανιδιά. Αυτές οι φιάλες θέλουν να φέρουν την επανάσταση 

στις μεθόδους οινοποίησης και κατανάλωσης μια και τα κρασιά μπορούν να αντέξουν 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι θα εξελιχθούν τα κρασιά που μπορούν να υποστούν 

παλαίωση.  

Οι παραγωγοί της σαμπάνιας είναι οι πρώτοι στην Γαλλία που ενδιαφέρθηκαν 

για τα συγκεκριμένα μπουκάλια από την Αγγλία για να τοποθετήσουν τα αφρώδη 

κρασιά τους. Στο πέρασμα των αιώνων η φόρμα τους βελτιώνεται: ψηλώνουν, 

γίνονται πιο κυλινδρικά και στο τέλος της φιάλης μοιάζουν με τα σημερινά της 

Βουργουνδίας. Και στις αρχές του 19 ου αιώνα έκαναν την εμφάνισή τους σχέδια 

μπουκαλιών από το Bordeaux και την Καμπανία. 
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Η ιστορία του φελλού 

  

Ο φελλός χρησιμοποιείται για να σφραγίσει τα μπουκάλια κρασιού επειδή η 

δομή του το καθιστά ελαφρύ, ελαστικό και αδιαπέραστο από τα περισσότερα υγρά 

και αέρια και με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η ποιότητα του κρασιού αναλλοίωτη. 

Οι φελλοί παράγονται χρησιμοποιώντας το φλοιό των δέντρων φελλού (ένας τύπος 

βαλανιδιάς, Quercus suber ) που ευδοκιμούν στη νοτιοδυτική Ευρώπη, ειδικά στην 

Πορτογαλία. Η συγκομιδή του φελλού είναι μοναδική δεδομένου ότι μπορεί να 

ξεφλουδιστεί από το δέντρο χωρίς να το βλάψει. 

Ο φελλός είναι γνωστός από την αρχαιότητα και η χρήση του στην Ελλάδα και 

τη Ρώμη έχει ξεκινήσει περίπου εδώ και 2000 χρόνια. Στην αρχαία Ελλάδα ο φλοιός 

της βελανιδιάς χρησιμοποιούταν μόνο για να κλείνουν τους αμφορείς και τα βαρέλια 

αλλά όχι και τα γυάλινα μπουκάλια, τόσο λεπτά για να αντέξουν στην πίεση ενός 

τέτοιου βουλώματος. Στους μεσαιωνικούς χρόνους το ξύλο χρησιμοποιήθηκε 

γενικότερα ως πώμα για τους σάκους και τα δοχεία αγγειοπλαστικής. Όταν οι Άγγλοι 

κατάφεραν να κατασκευάσουν ανθεκτικά μπουκάλια με ενισχυμένο στόμιο το 17ο 

αιώνα, το ξύλο σταμάτησε να χρησιμοποιείται ως πώμα. Ο φελλός ανακαλύφθηκε 

πάλι και χρησιμοποιείται από τότε. Ωστόσο εάν ανακαλύψουμε γρήγορα ότι το κρασί 

παλαιώνει σε μπουκάλια σφραγισμένα μ’ αυτόν τον τρόπο υποψιαζόμαστε επίσης το 

φελλό που δίνει ορισμένες φορές μια άσχημη οσμή στο κρασί, πρέπει ταυτόχρονα να 

αναμένουμε και μια δυσάρεστη οσμή που δίνει αυτός ο φελλός. Ο "πραγματικός" 

φελλός μπορεί μερικές φορές να αναπτύξει μούχλα γεγονός που καθιστά το κρασί 

ακατάλληλο προς κατανάλωση. Συμπιεσμένος ο φελλός δεν μπορεί να αφαιρεθεί 

εύκολα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα εργαλείο για να βγάλουμε το φελλό. Ξεκινάμε 

χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο στο φελλό, μια απλή μεταλλική βέργα της 

οποίας χτυπάμε υποχρεωτικά την καμπυλωτή άκρη της μέσα στον φελλό για να τον 

αφαιρέσουμε όπως με την κίνηση του λεβιέ. Το σπάσιμο είναι συχνό φαινόμενο. 

Άλλη μια φορά οι Άγγλοι βοηθούν τον κόσμο του κρασιού ανακαλύπτοντας στα μέσα 

του 18ου αιώνα μια μέθοδο λιγότερο ζημιογόνα για το στόμιο: το βίδωμα της φιάλης. 

Αυτή η βίδα χωρίς τέρμα αποτελεί την βάση για τα σημερινά tire-bouchons.  
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6. ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ 

Η ποίηση στα Αρχαία χρόνια.     

Στην Ελλάδα, τα πολυάριθμα ευρήματα, οι 

οινικές αναφορές σε αρχαία κείμενα και οι 

αναπαραστάσεις αμπελοκαλλιέργειας σε αγγεία, 

μαρτυρούν την μακρά παράδοση του κρασιού και τον 

ρόλο που είχε στην εξέλιξη της Ελληνικής και όχι 

μόνο κοινωνίας, πράγμα που μαρτυρούν και τα 

πολυάριθμα νομίσματα με απεικονίσεις σταφυλιών.  

Στα πρώτα ποιητικά κείμενα της ελληνικής γλώσσας, στην Ιλιάδα και την 

Οδύσσεια του Ομήρου (8ος αι. π. Χ.), γίνονται αναφορές στο κρασί και στην χρήση 

του. Μάλιστα, από τις αναφορές αυτές γίνεται κατανοητή η σημασία του οίνου στην 

Αρχαία Ελλάδα. Στην τρίτη ραψωδία της Ιλιάδας, (Γ, 295), στο κομμάτι για την 

έκβαση του Τρωικού πολέμου από τη μονομαχία Πάρη και Μενελάου, το κρασί 

χρησιμοποιείται στην τελετουργία των όρκων, δείχνοντας την σημασία και την 

σπουδαιότητα του: «.... Και για τον όρκο οι κράχτες έφεραν περνώντας απ΄ το κάστρο 

τα δυο τ’ αρνιά και το γλυκόπιοτο κρασί, της γης το δώρο μες σε γιδίσιο ασκί και 

λιόφωτο κροντήρι από την άλλη και κούπες κουβαλούσε ολόχρυσες ο Ιδαίος με βιάση, 

ο κράχτης.... Κι απ΄το κροντήρι τότε βάζοντας κρασί στις κούπες, κάτω το ξέχυναν, και 

τους αθανάτους θεούς ανακαλιούνταν: .... πατέρα Δία, τρανέ κι ασύγκριτε και σεις 

αθάνατοι άλλοι, όποιοι από τους δύο μας τους αμάλαγους πατήσουν όρκους πρώτοι σαν 

τούτο το κρασί κατάχαμα να τρέξουν τα μυαλά τους....» Στην Οδύσσεια όπου ο 

πολεμικός αυτός κόσμος έχει αλλάξει, η σημασία και ο ρόλος του κρασιού είναι 

διαφορετικός, όπου παρουσιάζεται σαν συνοδευτικό του φαγητού, το οποίο 

χρησιμοποιείται κυρίως για να τονωθεί όχι η πολεμική ορμή, αλλά η ψυχική διάθεση 

(την ευθυμία).  

Η συνήθεια των συμποσίων της Ιωνίας του 7ου αιώνα, απομίμηση των 

συμποσίων των Λυδών, επεκτάθηκε και στους Έλληνες των ιστορικών χρόνων και 

μετατράπηκε σε κοινωνικό θεσμό με κανονισμούς και καθορισμένη εθιμοτυπία. Ρίζα 

τους τα ιερά γεύματα, αλλά και η απλή χαρά της κοινωνικότητας και του ποτού. Στα 

συμπόσια γεννήθηκε η λυρική ποίηση και ειδικότερα η συμποσιακή ποίηση.  

Στην Αθήνα των κλασικών χρόνων ο θεσμός του «πότου» είχε ένα χαρακτήρα 

ιδιαίτερης πνευματικότητας και κοινωνικότητας. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο 

Πλάτωνας τοποθέτησε τους φιλοσοφικούς διαλόγους για τον έρωτα στα πλαίσια ενός 

συμποσίου, καθώς θεωρούσε τα συμπόσια – όταν διεξάγονται ορθά – ένα σχολείο για 

τη διαμόρφωση σωστών χαρακτήρων, καθώς διδάσκουν στον άνθρωπο το καθήκον 

του άριστου πολίτη: ..... του διδάσκει την ελεύθερη, την άνευ εξαναγκασμού υποταγή 

στους νόμους, και είναι μαζί δοκιμασία της αυτοκυριαρχίας της ψυχής και γυμνασία 

αιδούς......  

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η τραγωδία προήλθε από το διθύραμβο, το 

τραγούδι προς τιμή του Διονύσου. Για να δημιουργηθεί θα έπρεπε: 
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Πρώτος ν’ αρχίσω ξέρω το διθύραμβο 

Του βασιλιά Διονύσου το ωραίο τραγούδι, 

Όταν το κρασί μου κεραυνοβολήσει το μυαλό  

----------------------------------------------------- 

Μήδεν άλλο φυτεύσεις πρότερο δένδρον αμπέλω  

(Πρώτο από όλα τα άλλα δένδρα φύτεψε αμπέλι!) συμβουλεύει ο Αλκαίος, αλλά 

μαζί του συμφωνεί και ο Κάτων ο πρεσβύτερος: «Αν με ρωτούσαν ποιό από τα αγαθά 

αυτής της γης αξίζει περισσότερο από όλα, θα έλεγα: το αμπέλι».  

Συν μοι πίνε, συνήβα, συνέρα, συστεφανηφόρει 

συν μοι μαινομένω μαίνεο, συν σώφρον σωφρόνει. 

(Πίνε, μαζί μου, μαζί μου να χαίρεσαι τη νιότη σου, μαζί με μένα ερωτέψου, 

μαζί με μένα στεφανώσου, όταν είμαι τρελός και συ να είσαι, όταν συνέρχομαι και συ 

να σωφρονείς). 

Από τον Αθηναίο μας έχει διασωθεί συλλογή 25 ασματίων, τα οποία οι 

Αθηναίοι συνήθιζαν να τραγουδούν στα συμπόσια, τα σκόλια. Η λέξη προέρχεται 

από το επίθετο σκολιός (λοξός, τεθλασμένος) και δήλωνε την ακανόνιστη σειρά στην 

εκτέλεση των τραγουδιών. Οι καλλίφωνοι 30του συμποσίου κρατώντας, ο καθένας με 

τη σειρά του κλαδί μυρτιάς, έλεγαν ένα τραγούδι. Στο συγκεκριμένο σκόλιο γίνεται 

λόγος για την οινοποσία και προβάλλονται οι βασικές αρχές της κοινωνικότητας, 

σύμφωνα με την αρχαϊκή αντίληψη: 1. συμμετοχή στην οινοποσία 2. η απόλαυση της 

νεότητας μαζί με φίλους (ένα από τα τέσσερα πολύτιμα αγαθά· τα άλλα τρία είναι: 

υγεία, ομορφιά και έντιμος πλούτος) 3. η αλληλεγγύη «άπρεπο να βρίσκεται σε 

συντροφιά μεθυσμένων ο ξεμέθυστος, άπρεπο να μένεις ξεμέθυστος ανάμεσα σε 

μεθυσμένους» για τον Θέογνι. 

Κοινός τόπος στην αρχαία λογοτεχνία η άποψη ότι ο οίνος είναι το αντίδοτο 

στις στενοχώριες και τις έννοιες της καθημερινής ζωής. Ο Ευριπίδης στις Βάκχες του 

(274-285) μας λέει μέσα από το στόμα του Τειρεσία, απευθυνόμενος στο βασιλιά των 

Θηβών Πενθέα, ο οποίος αντιδρά με μανία στην καθιέρωση της διονυσιακής 

λατρείας: 

Δύο είναι νεαρέ μου, τα πρώτα αγαθά για τους ανθρώπους: 

η θεά Δήμητρα – η γη τουτέστιν, όπως σ’ αρέσει μπορείς και  

να την προσφωνείς. Αυτή τρέφει τους ανθρώπους με στερεά τροφή. 

Ο γόνος της Σεμέλης ήλθε αργότερα, αλλά ισάξια η προσφορά του: 

του βότρυος το νάμα εφεύρεση κι εισαγωγή δική του 
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στην κοινωνία των ανθρώπων. Διώχνει τη λύπη από τους ταλαίπωρους 

θνητούς, όταν τα σωθικά τους πλημμυρίσει της αμπέλου η ροή  

φέρνει τον ύπνο, στη λήθη ρίχνει τις πίκρες της ημέρας,  

φάρμακο άλλο για τις δυστυχίες δεν υπάρχει της ζωής. 

Θεός είναι ο οίνος και στους θεούς προσφέρεται σπονδή 

ώστε αυτός διασφαλίζει τα αγαθά στους ανθρώπους. 

 

Οίνος και Βυζάντιο Μεγάλοι υμνωδοί, σπουδαίοι λόγιοι, αλλά και λαϊκή 

μούσα 

......η άμπελος και ο οίνος ήταν τα πιο ιερά σύμβολα που ο χριστιανισμός 

δανείστηκε από τις αρχαίες θρησκείες.... Συνήθειες αιώνων ριζωμένες τόσο βαθιά, 

ώστε .... οι ληνοβάτες (αυτοί που πατούν τα σταφύλια) εξακολούθησαν για πολλούς 

αιώνες μετά την επικράτηση του χριστιανισμού, τον 3οαιώνα, ......................., να 

φορούν μάσκες, την ώρα που πατούσαν τα σταφύλια, να τραγουδούν, να θορυβούν 

και να επικαλούνται το Διόνυσο, παρά το σχετικό απαγορευτικό κανόνα της εν 

Τρούλλα Συνόδου, το 691. ....... Αυτή η κοινωνία είχε, όμως, δύο πλευρές: το επίσημο 

λαμπρό Βυζάντιο με το σταυρό στο ένα χέρι και στο άλλο το σπαθί..... Στη σκιά του 

ζούσε ένα άλλο Βυζάντιο, εκείνο του αγρότη, του ταβερνιάρη, του αιρετικού ποιητού 

και του λόγιου με κριτική ματιά και επαναστατική διάθεση. Σ’ αυτούς είχε καταφύγει 

ο διωκόμενος Βάκχος και η ευωχία του οίνου. 

Αυτά αναφέρει η Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα (Πρόεδρος του Ιδρύματος 

Φανή Μπουτάρη) στην εισαγωγή του δεύτερου τόμου της τριλογίας Ο Οίνος στην 

Ποίηση.  

Τα σχόλια του Μανώλη Αναγνωστάκη, με αφορμή τη βυζαντινή οινική 

ανθολογία, μας βοηθούν να κατανοήσουμε την αδιάσπαστη σύνδεση του λαού μας με 

το κρασί, η οποία δεν άλλαξε στο πέρασμα των αιώνων. Αδιάψευστοι μάρτυρες τα 

ακριτικά τραγούδια, ύμνοι για τους Βυζαντινούς που έδρασαν στον Άνω Ευφράτη, 

στους ίδιους τόπους που διέπρεψε η προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. «... ο 

μύθος του μπολιάστηκε μ’ όλους τους μύθους της Ανατολής και κυρίως με τη 

διονυσιακή μυθολογία του εκπολιτιστή, στρατηλάτη, διγενή, Διογενή, Διονύσου». Στους 

στίχους τους ζωντανεύουν σκηνές της Ιλιάδας: 

- Στα συμπόσια, οι βυζαντινοί άρχοντες διηγούντο τα κατορθώματά τους γύρω 

από τη μαρμαρένια τάβλα, με τα χρυσά τους κύπελλα γεμάτα γλυκόπιοτο κρασί, 

όπως ακριβώς οι ομηρικοί ήρωες. 

- Στις σκηνές του αποχωρισμού, η μάνα, η γυναίκα ή η αγαπημένη του ήρωα 

κρατά ποτήρι και κερνά «Κια όσα ποτήρια τον κερνά, τόσα λόγια του λέει», όπως η 

Εκάβη στον Έκτορα (Ιλιάς Ζ 251-262). 
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- Τον ήρωα συντροφεύει πάντα το πιστό του άτι, που έχει κι αυτό δικαίωμα, 

όταν γυρίζουν από τη μάχη, σε περιποιήσεις και φροντίδες: «Χρυσήν λεκάνην έστησαν 

με το κρασίν εμπρός του». Πριν είκοσι περίπου αιώνες, ο Έκτορας, στο γυρισμό από 

τη μάχη, έλεγε στα άλογα της άμαξας του: Ήρθε η ώρα να επαναληφθούν οι φροντίδες 

της Ανδρομάχης, που ετοίμαζε για σας οίνο στο χρώμα της φωτιάς, και μάλιστα πριν το 

κάνει για μένα, το αγαπημένο ταίρι της (Ιλιάς Θ 185-900)...... 

Οι Παλλαδάς και Συνέσιος, θεωρούνται οι χαρακτηριστικότεροι εκπρόσωποι 

.....της εποχής του φθίνοντος εθνικού ελληνισμού και του θριαμβεύοντος 

χριστιανισμού... Ειδικά ο Παλλαδάς έζησε την εποχή της μετάβασης στο 

χριστιανισμό, αισθανόμενος δύσκολα τόσο με τους εθνικούς όσο και με τους 

χριστιανούς. Γι’ αυτό και του αποδόθηκε το προσωνύμιο Μετέωρος. Οι διώξεις της 

θρησκείας των εθνικών (π.χ. αρπαγή των αγαλμάτων για να στολισθούν οι ναοί των 

χριστιανών στην Αλεξάνδρεια) τον πληγώνουν: «κι αν ζούμε ο βίος μας έχει πεθάνει». 

Πάντα υπάρχει όμως ένα καπηλειό για να ... πνίξει ο γέρος Έλληνας τη θλίψη του, να 

πιει, να μεθύσει, να ειρωνευτεί και να φιλοσοφήσει, αδιαφορώντας για το ουράνιο 

πώμα......  

Γέρο ξεκούτη με κοροϊδεύουν οι γυναίκες λέγοντάς μου 

Να δω τα μούτρα μου, λείψανο, στον καθρέφτη. 

Όμως εγώ είτε άσπρα είτε μαύρα έχω μαλλιά 

καθόλου δε με νοιάζει, καθώς στο τέλος της ζωής μου φθάνω. 

Μ’ ευωδιαστά μυρωδικά και με πολύφυλλα στεφάνια 

και με τον Βρόμιο δίνω τέλος στις φροντίδες 

Δωσ’ μου να πιω, τις έγνοιες μου να διώξει ο Βάκχος 

και να θερμάνει πάλι την παγωμένη μου καρδιά. 

Δωσ’ μου να πιω, τις έγνοιες μου να διώξει ο Βάκχος 

συντρίβοντάς τες με τα κρυστάλλινα ποτήρια. 

Στα ακριτικά τραγούδια οι συνεστιάσεις είναι ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο θέμα. 

Σε παραλλαγές ακριτικών τραγουδιών της Κύπρου, προσκαλείται ακόμη και ο Χάρος 

από το Διγενή και σ’ αυτές βρίσκουμε τον πληρέστερο κατάλογο των ιδιοτήτων του 

κρασιού: 

Καλώς ήρτεν ο Χάροντας νά φά’ νά πιή μιτά μας, 

νά πιή γλυκόποτον κρασίν πού πίνουν φουμισμένοι, 

νά πιή γλυκόποτον κρασίν πού πίνουν οι ‘γουμένοι 

απού τό πίνουν ευμενείς καί πέφτουν καί κοιμούνται 
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απού τό πίνουν άρρωστοι καί βρέθουνται γιαμένοι 

καί μέ τήν ευωδίαν του βρέθουνται μεθυσμένοι. 

Το κρασί λοιπόν, το μόνο από τα επίγεια που μπορεί να δελεάσει ακόμη και 

αυτόν τον ίδιο το Χάρο. 

Ο οίνος στη νεοελληνική ποίηση.  

Διαβάζουμε στα σχόλια της Άννας Γεωργαντά στον τρίτο τόμο της τριλογίας Ο 

Οίνος στην Ποίηση: ... Η αναγεννησιακή λαχτάρα ζωής και η επανασύνδεση με το 

πνεύμα της αρχαίας διονυσιακής λατρείας αναγνωρίζονται σε κείμενα του μη 

τουρκοκρατούμενου ελληνισμού του 16ουκαι 17ου αιώνα... Η καταδικαστική 

διάθεση της παλαιότερης γραμματείας μας διοχετεύτηκε και μετασχηματίστηκε στις 

πολλές σάτιρες του μέθυσου που έχει να επιδείξει κυρίως ο 19ος, αλλά και ο 20ος 

αιώνας. Η πρόθεση όμως δεν είναι πια η αποδοκιμασία και η τιμωρία, αλλά το γέλιο 

και η προσπάθεια της ήπιας θεραπείας. 

Από τα μέσα πάντως του 18ου αιώνα η ποίησή μας αρχίζει να συνθέτει εγκώμια 

στο κρασί και να ζει ξανά τις χαρές της καθημερινής ζωής που συνδέονται μαζί του... 

η βακχική αυτή εμπειρία προέρχεται από χώρους σχετικής ελευθερίας και αστικής 

ευζωίας: από τα κέντρα της φαναριώτικης ακμής, πρωτίστως, και από τα Επτάνησα.... 

- Που πας, αφέντη μέρμηγκα, και είσ’ αρματωμένος; 

- Αμπέλι έχω στη βλαχιά και πάω να το τρυγήσω 

 

Τέλος του ρομαντισμού και με τη γενιά του 1880 το κρασί και το αμπέλι 

γίνονται σύμβολα της ελληνικής φύσης και της κοινωνικής της ζωής. Στο Ζητιάνο 

του Καρκαβίτσα διαβάζουμε: 

Τα κρασοβάρελα ελογχίζονταν πέρα-πέρα κι έτρεχε το παρήγορο ποτό, των πόνων 

το βάλσαμο,το μακάριο λίκνισμα της ψυχής του φτωχού, κι πλημμύριζε το έδαφος και 

το εροφούσεν η γη αναίσθητη. 

Πότε όμως ο οίνος έγινε κρασί; Διαβάζουμε από την εισαγωγή στον ίδιο τόμο 

της Σταυρούλας Κουράκου-Δραγώνα: ....Η αναζήτηση της απάντησης με τη μαρτυρία 

του ποιητικού λόγου οδηγεί στην ύστερη βυζαντινή περίοδο. Σε όλα τα ποιήματα των 

πρώτων βυζαντινών αιώνων, μέχρι και τον 14ο αιώνα, κυριαρχεί ο οίνος: οίνος 

άκρατος, οίνος Πράμνειος, οίνος ευώδης..... Όμως με το πέρασμα των αιώνων, ο 

κεκραμένος οίνος που γεννιόταν μέσα στους κρατήρες κατά τη διάρκεια των 

αρχαιοελληνικών συμποσίων από την κρασί οίνο με νερό, παραχώρησε τη θέση του 

στο «κρασί οίνου» των βυζαντινών χρόνων και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε κρασί, 

κρασί, κρασάκι, λέξεις συνήθεις στα ποιητικά έργα του 14ου και 16ου αιώνα, όπως 

το Χρονικόν του Μορέας, η Ακολουθία του Σπανού και η Βοσκοπούλα... 

Οι ποιητές μας στην ποιητική τους δημιουργία τιμούν εξίσου όλες τις ποικιλίες 

του κρασιού, κόκκινες και λευκές:  

Κάθε σπίτι των χωριών μας θρέφει και κορίτσι αφράτο 
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Κάθε αμπέλι των νησιών μας βγάζει και κρασί μοσχάτο. 

Χρησιμοποιούν τα χρώματα των πολύτιμων λίθων για να περιγράψουν την 

ποικιλία των χρωματικών αποχρώσεων του κρασιού. Το ρουμπίνι θα χρησιμοποιηθεί 

συχνά για την περιγραφή του χρώματος του κόκκινου κρασιού, ενώ το ζαφείρι θα 

βοηθήσει στην απόδοση του χρώματος της ξακουστής μαλβαζίας: 

Άσπρα, κόκκινα κρασιά, 

Μοσκάτα οκ (=από) τη Μονοβασά, 

Που τα ‘βανα στο ποτήρι 

Κι ήφτασι σαν το ζαφείρι 

Η ελληνική κοινωνία και η ελληνική ποίηση θα βρουν στο κρασί ένα πρόθυμο 

συμπαραστάτη για την περιγραφή όλων των εκδηλώσεων της ζωής, αλλά και 

συναισθημάτων λύπης, χαράς, φιλίας.  

Για τον ξενιτεμένο και το ναυτικό το κρασί είναι καλοσώρισμα: 

Τα τρεχαντήρια αράζουνε και πάλι στο λιμάνι. 

Νησιωτοπούλες στρώσετε τραπέζι με κρασί 

(Κ. Κωνσταντινίδης) 

Είναι η αμοιβή για τη σκληρή δουλειά του γεωργού: 

Στρώνει τραπέζι φτωχικό, κρεμά το κλαδευτήρι, 

κι όλο με γέλια και φιλιά 

κάνουνε δείπνο βασιλιά 

κρασί και ψωμοτύρι 

(Ι. Τσακασιάνος) 

Είναι η αμοιβή αυτού που πολεμά για την ελευθερία της πατρίδας του: 

Βιολιά, κρασί, ξεφάντωμα, χαρα! 

Γυρνάν οι νικητές τυραννομάχοι 

(Κ. Παλαμάς) 

Το αμπέλι με την παρουσία του σ’ όλη την έκταση της ελληνικής γης θα γίνει 

οδηγός για τον Ελύτη στην παρουσίαση του ελληνικού τοπίου: 
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Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ και μυρσίνη συ δοξαστική 

μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου! 

Αετόμορφα έχει τα ψηλά βουνά στα ηφαίστεια κλήματα σειρά 

και τα σπίτια πιο λευκά στου γλαυκού το γειτόνεμα. 

 

Ποιήματα 

 

1.Μεθύστε 

Πρέπει νά 'σαι πάντα μεθυσμένος. 

Εκει ειναι ολη η ιστορία: ειναι το μοναδικο πρόβλημα. 

Για να με νιώθετε το φριχτο φορτίο του Χρόνου 

που σπάζει τους ωμους σας και σας γέρνει στη γη, 

πρέπει να μεθετε αδιάκοπα. αλλα με τί; 

Με κρασί, με ποίηση η με αρετή, οπως σας αρέσει. 

αλλα μεθύστε. 

Και αν μερικες φορές, στα σκαλια ενος παλατιου, 

στο πράσινο χορτάρι ενος χαντακιου, 

μέσα στη σκυθρωπη μοναξια της κάμαράς σας, 

ξυπνατε, με το μεθύσι κιόλα ελαττωμένο η χαμένο, 

ρωτηστε τον αέρα, το κύμα, το αστρο, το πουλί, το ρολόι, 

τα κάθε τι που φεύγει, το κάθε τι που βογκα, 

το κάθε τι που κυλα, το κάθε τι που τραγουδα, 

ρωτηστε τί ωρα ειναι, 

και ο αέρας, το κυμα, το αστρο, το πουλί, το ρολόι, 

θα σας απαντήσουν: 

-Ειναι η ωρα να μεθύσετε! 
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Για να μην εισαστε οι βασανισμένοι σκλάβοι του Χρόνου, 

μεθύστε, μεθύστε χωρις διακοπή! 

Με κρασί, με ποίηση η με αρετή, ηπως σας αρέσει. 

 

2.Το τραγούδι του τρυγητού 

του Κώστα Κρυστάλλη 

Το λέει ο πετροκότσυφας στο δροσερό τ' αυλάκι, 

το λεν στα πλάια οι πέρδικες, στην ποταμιά τ' αηδόνια, 

το λεν στ' αμπέλια οι λυγερές, το λεν με χίλια γέλια, 

το λέει κ' η Γκόλφω η όμορφη, το λέει με το τραγούδι 

-Αμπέλι μου, πλατύφυλλο και καλοκλαδεμένο, 

δέσε σταφύλια κόκκινα, να μπω να σε τρυγήσω, 

να κάμω αθάνατο κρασί, μοσκοβολιά γιομάτο. 

Μες στα κατώγια τα βαθιά σαν μόσχο να το κρύψω, 

να το φυλάξω ολάκαιρες χρονιές, ακέριους μήνες, 

ώσπου να ρθεί μιαν άνοιξη, νάρθει ένα καλοκαίρι, 

να γύρει από τη μακρινή την ξενιτιά ο καλός μου. 

Να κατεβώ μες στην αυλή, να πιάκω τ' αλογό του, 

να τον φιλήσω αγκαλιαστά στα μάτια και στο στόμα, 

να τον κεράσω, αμπέλι μου, τ' αθάνατο κρασί σου, 

της ξενιτιάς τα βάσανα να παν, να τα ξεχάσει. 

 

3. Μανώλης Λιδάκης 

Έκλεψαν το κρασί του Διονύσου 

μέθυσαν οι αγγέλοι τ’ ουρανού 
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κατέβηκαν στη γη να αμαρτήσουν 

την ώρα του μεγάλου εσπερινού 

Κι ήρθαν οι νύμφες των κυμάτων 

ντυμένες άμμο και αφρό 

έπαιζαν και σιγογελούσαν 

στύβοντας απ’ τις μπούκλες το νερό 

Γυμνή αλήθεια του Θεού 

πάνω στην άμμο ξαπλωμένη 

κι ο ποταμός του φεγγαριού 

πάνω στη λίμνη να μακραίνει 

Ήπιανε όλο το κρασί 

χόρεψαν οι αγγέλοι και οι δαιμόνοι 

μα στο χορό των σταφυλιών 

όσοι χορεύουν είναι μόνοι 

 

4. Νερωμένο κρασί 

Ό,τι κι αν είχε το 'χασε: γυναίκα, βιός, παιδιά του, 

τίποτε δεν τ' απόμεινε στερνή παρηγοριά. 

Πέταξ' η έννοια από το νου κι η ελπίδα απ' την καρδιά του 

κι η υπομονή εμαρμάρωσε στα στήθη του βαριά. 

Όπως τα λείψανα περνούν, περνάει αργά ο καιρός του 

και ζη, δίχως ο δύστυχος να ξέρη το γιατί. 

Μες στην ταβέρνα ολημερίς με το ποτήρι εμπρός του 

του κάκου εκεί κι ανώφελα τη λησμονιά ζητεί. 

"Καταραμένε κάπελα και κλέφτη ταβερνιάρη, 
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τι το νερώνεις το κρασί, και πίνω απ' το ξανθό, 

και πίνω κι απ' το κόκκινο κι από το γιοματάρι 

κι από το σώσμα το τραχύ, πίνω και δε μεθώ; 

Δεν ήρθα για ξεφάντωμα μήτε για πανηγύρι, 

ήρθα να βρω τη λησμονιά στο θάνατο κοντά..." 

Κι ο κάπελας, γεμίζοντας και πάλι το ποτήρι, 

με θλιβερό περίγελο στα λόγια του απαντά: 

"Τι φταίω εγώ αν τα δάκρυα, που απελπισμένος χύνεις, 

πέφτουν μες στο ποτήρι σου, σταλαγματιές θολές, 

και το νερώνουν το κρασί κι αδύνατο το πίνεις; 

Τι φταίω εγώ κι αν δεν μεθάς, τι φταίω εγώ κι αν κλαις;" 
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Τα Χημικά Στοιχεία του Κρασιού 

 

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κατορθώσει να αναλύσουμε όλα τα χημικά στοιχεία που 

αποτελούν το κρασί. Τα βασικότερα από αυτά είναι τα εξής: 

 

 

Ουσία Περιεκτικότητα 

Νερό 80% 

Αιθυλική Αλκοόλη 11 έως 15 % 

Ανώτερες Αλκοόλες έως 500 ppm 

Tρυγικό οξύ 2 έως 5 g/l 

Μηλικό οξύ 0 έως 5 g/l 

Κιτρικό οξύ 0 έως 1 g/l 

Γλυκερόλη έως 20 ppm 

Πηκτίνες 3 έως 5 g/l 

Φαινολικά οξέα  (κόκκινα κρασιά) 100 έως 150 g/l 

Φαινολικά οξέα  (λευκά κρασιά) 10 έως 15 g/l 

Τανίνες (κόκκινα κρασιά) 1 έως 4 g/l 

Τανίνες (λευκά κρασιά) 40 έως 200 ppm 

Ζάχαρα(ξηρός οίνος) έως 2 g/l 

Ζάχαρα(ημίξηρος οίνος) έως 18 g/l 

Ζάχαρα(γλυκός οίνος) έως 40 g/l 

Πηκτίνες έως 5 g/l 

Αζωτούχες ενώσεις έως 4 g/l 

Ασκορβικό οξύ 20 έως 300 ppm 
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Συστατικά που προσδίδουν εξειδικευμένες λειτουργίες στο κρασί: 

μεταμπισουλφίτ (προστασία του κρασιού από ασθένειες, οξειδώσεις) τρυγικό (διόρθωση-

αύξηση οξύτητας) κιτρικό (διόρθωση-αύξηση οξύτητας) μηλικό (διόρθωση-αύξηση 

οξύτητας) ανθρακικό κάλι (διόρθωση-μείωση οξύτητας) ανθρακικό ασβέστιο (διόρθωση-

μείωση οξύτητας) μπετονίτης (πρωτεΪνική σταθεροποίηση, διαύγαση) λουξ Β (απομάκρυνση 

σιδήρου) ταννίνη (βελτίωση γεύσεως, σώμα-διαυγαστικό) αλβουμίνη (μείωση στιφάδας) 

καζεΐνη (αντιμετώπιση οξείδωσης, βελτίωση γεύσης, αρωμάτων, χρώματος) φυτικές 

πρωτεΐνες(αντιμετώπιση οξείδωσης, βελτίωση γεύσης, αρωμάτων, χρώματος) pvpp 

(αντιμετώπιση οξείδωσης, βελτίωση γεύσης, αρωμάτων, χρώματος) διοξείδιο πυριτίου 

(διαύγαση) οινολογικός θειϊκός χαλκός(απομακρύνει βαριές οσμές, υδρόθειο κλπ) 

αποχρωστικός άνθρακας (διόρθωση χρώματος) αποσμητικός άνθρακας (απομάκρυνση 

αρνητικών οσμών) μετατρυγικό (τρυγική σταθεροποίηση) cmc (τρυγική σταθεροποίηση) 

αραβικό κόμμι (βελτίωση σώματος, σταθεροποίηση χρώματος ερυθρών) σορβικό κάλι 

(σταθεροποίηση-αποφυγή επαναζύμωσης, αντιμετώπιση θολωμάτων) ασκορβικό 

(αντιμετώπιση οξείδωσης, απώλειας αρωμάτων στην εμφιάλωση) ένζυμα απολάσπωσης 

(διαύγαση μούστου για απολάσπωση) ένζυμα εκχύλισης αρωματικών φλοιού(skin contact, 

αρωματικές ουσίες από τον φλοιό) ένζυμα αρωματικού δυναμικού (αύξηση αρωμάτων για 

λευκά) θρεπτικό ζύμωσης(απλό) (εξασφάλιση ζύμωσης-βράσιμο χωρίς προβλήματα) 

θρεπτικό ζύμωσης(πλήρες) (εξασφάλιση ζύμωσης-βράσιμο χωρίς προβλήματα) ζύμες 

(ειδικές για κάθε ποικιλία / επιλογές από 250 διαφορετικά στελέχη / παραγωγή λευκών-

ερυθρών κρασιών υψηλής ποιότητας με πολύ βελτιωμένη γεύση, αρώματα / απόλυτα φυσική 

επεξεργασία / οδηγίες για σωστή εφαρμογή) ειδικές αρωματικές ταννίνες (βελτίωση 

αρωμάτων, γεύσης, δομής ερυθρών και λευκών) πολυσακχαρίτες (γεμάτη γεύση, πάχος, 

σώμα) ρινίσματα δρυός (chips) (αρώματα ξύλου, βαρελιού) ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο 

γλεύκος (φυσική αύξηση βαθμού-μπωμέ ΧΩΡΙΣ ζάχαρη) συμπυκνωμένο γλεύκος (φυσική 

αύξηση βαθμού-μπωμέ ΧΩΡΙΣ ζάχαρη) οινικό οινόπνευμα (αύξηση βαθμού) συμπυκνωμένο 

ερυθρό χρώμα σταφυλιών (αύξηση ερυθρού χρώματος) δούγες(αρώματα παλαίωσης για 

τσίπουρο) γλυκερίνη (βελτίωση γεύσης) καραμελόχρωμα (διόρθωση χρώματος) ξηρός πάγος 

(ψύξη, διόρθωση θερμοκρασίας) ανθρακωτής (αύξηση διοξειδίου, φρεσκάδας, δροσιάς) 

αδρανές αέριο(προστασία κρασιού)  

 

 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ: ΟΨΗ, ΓΕΥΣΗ, ΟΣΜΗ 

 

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. 
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• 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.). 

Είναι λανθασμένη η γενικευμένη άποψη πως το χρώμα του σταφυλιού καθορίζει και το 

χρώμα του κρασιού. Στην πραγματικότητα οι χρωστικές ουσίες του σταφυλιού περιέχονται 

στα στερεά μέρη του (στέμφυλα) και επομένως το χρώμα του σταφυλιού παρέχει το χρώμα 

του κρασιού μόνο αν και τα στερεά του μέρη συμμετέχουν στην διαδικασία της ζύμωσης. Ο 

μούστος τόσο των κόκκινων όσο και των ανοιχτόχρωμων ποικιλιών διαθέτει το ίδιο ανοιχτό 

χρώμα. Έτσι, κόκκινο κρασί παράγεται από ποικιλίες κόκκινων (ή μαύρων) σταφυλιών με 

την προϋπόθεση ότι τα στερεά τους μέρη συμμετέχουν στη ζύμωση, ενώ λευκά κρασιά 

μπορούν να παραχθούν από οποιαδήποτε ποικιλία εφόσον τα στερεά μέρη των σταφυλιών 

διαχωριστούν στη διαδικασία της ζύμωσης. Τα ροζέ κρασιά, παράγονται όπως και τα 

κόκκινα, με τη διαφορά ότι τα στερεά μέρη των σταφυλιών παραμένουν στη ζύμωση για ένα 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως μικρότερο από μία ημέρα. 

• 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.  

 

Η Οσμή 

• 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.  
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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. 

 

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 
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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 87 

στο πλαίσιό τους), η αίσθηση της γλυκύτητάς του γίνεται αντιληπτή σε σχέση με την οξύτητα 

ή μαζί και με τις τανίνες, 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 α 

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 τανίνες του κρασιού. 

• Οι τανίνες: 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 τανινών 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). 

• 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 
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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). 

 

Oι Iδανικές Συνθήκες Φύλαξης του Κρασιού  

 

Tο κρασί για να συντηρηθεί σωστά, να εξελιχθεί και να δώσει τον καλύτερο εαυτό του και τη 

μεγαλύτερη δυνατή απόλαυση, έχει ανάγκη στο χώρο φύλαξής του από: χαμηλή 

θερμοκρασία, αρκετή υγρασία, απουσία οσμών και κραδασμών, ελάχιστο φωτισμό. 

Θεωρείται δεδομένη η πλάγια θέση φύλαξης του κρασιού. 

 

Θερμοκρασία : 

 Aνεξάρτητα από το είδος, την κατηγορία, το χρώμα ή την προέλευση του κρασιού, 

καθοριστική προϋπόθεση για τη σωστή συντήρησή του είναι κατά κύριο λόγο η σταθερή και 

κατά δεύτερο λόγο η χαμηλή θερμοκρασία. Iδανική θερμοκρασία θεωρούνται οι 11-13°C. 

'Oμως, αν δεν μπορούμε να πετύχουμε μια τόσο χαμηλή θερμοκρασία σταθερή για όλο το 

χρόνο, είναι προτιμότερο να φυλάγεται σε χώρους που η θερμοκρασία είναι μεν μεγαλύτερη, 

π.χ. 15-16°C, αλλά που η σταθερότητά της είναι περισσότερο εξασφαλισμένη. 

 

Υγρασία : 

Ο παράγων υγρασία είναι ιδιαίτερα σημαντικός τόσο για τους φελλούς (με τη χαμηλή 

υγρασία ο φελλός στεγνώνει γρήγορα, διαστέλλεται και στη συνέχεια το οξυγόνο που περνά 

επιτρέπει να αρχίσει η διαδικασία οξείδωσης), όσο και τις ετικέτες, τα χαρτοκιβώτια και τα 

ξύλινα ράφια που υπάρχουν στην κάβα. Μια υγρή ατμόσφαιρα θα αλλοιώσει τις ετικέτες, θα 

διαβρώσει τα ξύλα, με αποτέλεσμα να εμφανισθούν μικροοργανισμοί οι οποίοι είναι 

επιβλαβείς για το κρασί. 

Μια αποτελεσματική μέθοδος είναι το ψέκασμα των ετικετών με λακ μαλλιών, η οποία θα τις 

προφυλάξει από την υγρασία. 

M' αυτό τον τρόπο σχηματίζεται μια προστατευτική επίστρωση, που βοηθά ύστερα από 

πολλά χρόνια να κρατήσουν οι φιάλες μας την ταυτότητά τους και συνεπώς την εμπορική 

τους αξία. 
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Οσμές : 

Η απουσία οσμών στο χώρο που διατηρούνται οι φιάλες των κρασιών είναι απόλυτα 

αναγκαία. Οσμές που υπάρχουν στο χώρο μπορούν να περάσουν στο κρασί και να το 

αλλοιώσουν. Χώροι επομένως όπως καυστήρες πετρελαίων ή χώροι αποθήκευσης τροφίμων 

είναι εντελώς ακατάλληλοι  

Απουσία κραδασμών: 

 O χώρος φύλαξης ενός κρασιού πρέπει πάντα να βρίσκεται μακριά από σημεία που για 

διάφορους λόγους δημιουργούνται κραδασμοί (π.χ. γραμμές τρένου). 

Κραδασμοί : 

Η ηρεμία είναι φίλος του κρασιού. Πιθανοί κραδασμοί (π.χ. από ασανσέρ) θα εμποδίσουν τη 

σωστή παλαίωση του κρασιού. Το φυσιολογικό ίζημα που δημιουργείται, με τους 

κραδασμούς θα αρχίσει να αιωρείται και θα δημιουργήσει θολώματα, από τα οποία κυρίως 

κινδυνεύουν τα κρασιά κάποιων ετών (6-10 χρόνων). 

Φωτισμός : 

 O χώρος φύλαξης των κρασιών πρέπει να είναι πάντα σκοτεινός και ο φωτισμός του, όταν 

χρειάζεται, να γίνεται με λυχνίες πυράκτωσης 25W και όχι με λυχνίες φθορισμού. 'Eτσι 

προστατεύεται το κρασί μας από ακτινοβολίες που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσάρεστες 

φωτοχημικές αντιδράσεις. 

Eξάλλου μια μόνιμη προστασία των κρασιών από τις υπεριώδεις ακτίνες που προκαλούν 

γευστικές αλλοιώσεις, είναι οι πράσινες φιάλες, που θα πρέπει πάντα να προτιμάμε. 

 

  Ο φόβος και ο τρόμος όλων των οινοποιών είναι να μην χαλάσει το κρασί τους και γίνει 

ξύδι. Αν συμβεί αυτό ψάχνουν για τις αιτίες. Αν τις γνώριζαν ίσως και να απέτρεπαν το 

ξίνισμα του κρασιού. 

 

Πότε ένα κρασί είναι επικίνδυνο να αλλοιωθεί και να ξινίσει ; Ποιος είναι υπεύθυνος για το 

ξίνισμα του κρασιού ; 

  Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι κύριος υπεύθυνος για το ξίνισμα 

ενός κρασιού είναι τα βακτήρια , κυρίως τα οξικά και τα γαλακτικά αλλά και διάφοροι άλλοι 

μικροοργανισμοί που μεταβολίζουν διάφορα συστατικά του κρασιού ή και του μούστου και 

παράγουν ανεπιθύμητες ουσίες που αλλοιώνουν το κρασί , όπως το οξικό οξύ και ο οξικός 

αιθυλεστέρας . 

  Η παρουσία και η δράση των μικροοργανισμών αυτών εξαρτάται από τρεις κύριους 

παράγοντες : 

-την επιμόλυνση του κρασιού ή του μούστου 

- την παρουσία ευνοϊκών συνθηκών για τον πολλαπλασιασμό τους 
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- τον χρόνο 

  Όταν συνυπάρχουν αυτές οι συνθήκες τότε η κατάληξη του κρασιού αργά ή γρήγορα είναι 

προδιαγεγραμμένη. Άλλωστε, όπως διατύπωσε ο περίφημος καθηγητής οινολογίας του 

Πανεπιστημίου του Μπορντό, Jean Ribereau-Gayon: "Ο φυσικός προορισμός του οίνου είναι 

να γίνει ξύδι και μάλιστα ξύδι κακής ποιότητα". 

  Ο οινοποιός πρέπει να γνωρίζει πως μπορεί να επέμβει σε κάθε στάδιο της οινοπαραγωγικής 

διαδικασίας ώστε να εξασφαλίσει ότι η παρουσία και ο πολλαπλασιασμός των βακτηρίων και 

των άλλων ανεπιθύμητων μικροοργανισμών θα αποφευχθεί ή τουλάχιστον θα παραμείνει σε 

μηδαμινά ποσοστά.  

  Τα κύρια όπλα σε αυτή την συνεχή μάχη που δίνει ο οινοποιός είναι η απόλυτη υγιεινή όλων 

των χώρων και των μέσων που έρχονται σε επαφή με το μούστο και το κρασί , η σωστή 

χρήση όλων των ουσιών που συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός μη ευνοϊκού 

περιβάλλοντος για τα βακτήρια , όπως το μεταμπισουλφίτ , το τρυγικό οξύ το οξυγόνο κ.α. , 

η εξασφάλιση μιας πλήρης και ομαλής αλκοολικής ζύμωσης και η συνεχής παρακολούθηση 

της οινοποίησης ώστε να γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες τις κατάλληλες χρονικές 

περιόδους.  

  Γνωρίζοντας τις αιτίες το επόμενο βήμα είναι η εκμάθηση και η εφαρμογή των κατάλληλων 

ενεργειών στην σωστή χρονική στιγμή  που εξασφαλίζουν την υγιή πορεία του κρασιού. 

 

 

Πως αντιδρά το κρασί με την μείωση και την αύξηση της θερμοκρασίας: 

Ψύξη:   

Η ψύξη βοηθά το διαχωρισμό του κρασιού με διάφορους τρόπους. Η μείωση της 

θερμοκρασίας αποτρέπει συχνά και την ανάπτυξη ζύμης και την παραγωγή διοξειδίου του 

άνθρακα, η οποία τείνει να κρατήσει τα κύτταρα ζύμης ανασταλμένα. Το διοξείδιο του 

άνθρακα είναι πιο διαλυτό στις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Μια σημαντική αιτία θόλωσης 

είναι η αργή καταβύθιση του τρυγικού καλίου (κρέμα του τρυγικού) όπως ωριμάζει το κρασί. 

Η γρήγορη καταβύθιση προκαλείται με την πτώση της θερμοκρασίας σε εύρος από -7 έως -5° 

C για μια ή δύο εβδομάδες. Εάν το κρασί που προκύπτει φιλτραριστεί από το ίζημα του 

τρυγικού, η καταβύθιση του τρυγικού δεν θα προκαλέσει συνήθως να θόλωμα αργότερα. 

 

Θέρμανση:   

Πολλά κρασιά περιέχουν μικρές ποσότητες πρωτεϊνών που μπορούν να προκαλέσουν 

θόλωμα είτε με καταβύθιση είτε με την αντίδραση με το χαλκό ή με άλλα μέταλλα που 

σχηματίζουν συναθροίσματα τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν θολώματα. Η χρήση του 

βεντονίτη αφαιρεί κάποια πρωτεΐνη και η πρωτεϊνική προσρόφηση αυξάνεται εάν το κρασί 

είναι ζεστό όταν εξευγενίζεται. Η παστερίωση στους 70 με 82° C μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για να κατακρημνίσει τις πρωτεΐνες, αλλά στη σύγχρονη πρακτική αυτή η 

διαδικασία υιοθετείται σπάνια για να βοηθήσει το διαχωρισμό. 
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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 

τανινών καλής ποιότητας, στην περίπτωση του ερυθρού κρασιού, τότε το κρασί μπορεί να 

φαίνεται «θερμό» (λόγω αλκοόλης), 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. 

 

ΕΙΔΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 

Syrah 

Η ποικιλία Syrah μας έρχεται από μια περιοχή με πλούσια οινική παράδοση, από τον Ροδανό 

της Γαλλίας. Πλούσιο κρασί με διεθνή διάδοση που τα τελευταία χρόνια καλλιεργείται και 

στην Ελλάδα. Δίνει σκούρα κόκκινα κρασιά με μαλακή γεύση, μέτρια οξύτητα και ήπιες 

τανίνες που διατηρούνται και ως επίγευση.  

Χαρακτηριστικά αρώματα της ποικιλίας αυτής είναι το άρωμα μούρων, μπαχαρικών και 

σοκολάτας. Γενικά χαρακτηρίζεται από ένα εντυπωσιακό πολύπλοκο μπουκέτο. Γενικά στα 

κρασιά αυτής της ποικιλίας κυριαρχεί το πικάντικο, το πιπεράτο άρωμα που εντυπωσιάζει 

τους καταναλωτές. 
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Merlot 

Η ποικιλία Merlot, είναι σχεδόν παγκόσμια, ποικιλία κρασιού, με πυκνό αρωματικό 

χαρακτήρα και βελούδινη γεύση. Το κρασί που γίνεται με σταφύλια Merlot είναι μέτριας 

οξύτητας, με ήπιες τανίνες και ευχάριστη μακρά επίγευση. Τα ελληνικά Merlot είναι κατά 

κανόνα κρασιά καλής ποιότητας. Χαρακτηριστικά αρώματα της ποικιλίας αυτής είναι το 

άρωμα δαμάσκηνου, μπαχαρικών, κόκκινων φρούτων καθώς και χόρτων. Συχνά εμφανίζει 

άρωμα καραμέλας. 

Caberbet Sauvignon 

Η ποικιλία κρασιού Caberbet Sauvignon είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Δίνει 

σκούρα κόκκινα ξηρά κρασιά με έντονα όσο και σύνθετα αρώματα. Πρόκειται για κρασιά 

μέτριας οξύτητας με πυκνό σώμα και ισορροπημένη γεύση. Χαρακτηρίζονται από την έντονη 

παρουσία τανινών και την ευχάριστη επίγευση. Χαρακτηριστικά αρώματα της ποικιλίας 

αυτής είναι κόκκινα φρούτα του δάσους, δαμάσκηνα, φραγκοστάφυλα καθώς και αρωματικές 

αποχρώσεις πράσινης πιπεριάς. 

Sauvignon Blanc 

Η Sauvignon Blanc είναι μια γαλλική ποικιλία που η καλλιέργεια της επεκτάθηκε σε όλο 

σχεδόν τον κόσμο. Δίνει κρασιά με υψηλή οξύτητα και μακρά επίγευση. Τα χαρακτηριστικά 

αρώματα της ποικιλίας αυτής είναι άρωμα φρούτων, εσπεριδοειδή, κυρίως γρέιπ φρούτ 

καθώς και κομμένο χόρτο. 

Chardonnay 

Γαλλική ποικιλία που δίνει εξαιρετικά λευκά κρασιά μέτριας έως υψηλής οξύτητας με 

πλούσιο αρωματικό χαρακτήρα και ωραία επίγευση. Σήμερα έχει επεκταθεί σε όλο τον 

κόσμο. Καλλιεργείτε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.  

Η Chardonnay είναι μια ποικιλία πλούσια σε αρωματικά χαρακτηριστικά, ίσως από τις πιο 

ενδιαφέρουσες. Θυμίζει ώριμα και τροπικά φρούτα μήλο, πεπόνι, μάνγκο, ενώ συχνά σε 

κρασιά Chardonnay είναι τα αρώματα που θυμίζουν ροδάκινο. Παλαιωμένο το κρασί αυτό, 

αναδεικνύει αρώματα ξύλου, καπνού και ξηρών καρπών. 

Τύποι σέρυ 

Οι τύποι σέρυ είναι :  

Manzanilla (Ξηρό, κατάλληλο για απεριτίφ ). 

Fino (Ξηρό, με "άγουρη" φρουτώδη γεύση. Κατάλληλο για απεριτίφ ).  

Oloroso (Επιδόρπιο κρασί ). 

Cream ( Πολύ παλιό και γλυκό, σχετικά παχύρρευστο. Επιδόρπιο κρασί. Μπορεί ακόμη να 

συνοδεύσει γλυκά, όπως πολλά λικέρ) .  

Oloroso (Επιδόρπιο κρασί ). 

Cream ( Πολύ παλιό και γλυκό, σχετικά παχύρρευστο. Επιδόρπιο κρασί. Μπορεί ακόμη να 

συνοδεύσει γλυκά, όπως πολλά λικέρ) . 
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Τύποι κρασιού Μαδέρας 

Οι τύποι κρασιού Μαδέρας είναι :  

Verdehlo (Ξηρό. Κατάλληλο για απεριτίφ ) .  

Sercial (Ξηρό. Κατάλληλο για απεριτίφ ) .  

Boal (Γλυκύτερο. Επιδόρπιο κρασί ) . 

Malmsey (Γλυκύτερο. Επιδόρπιο κρασί ). 

Κρασί Μαδέρα 

Παράγεται στο ομώνυμο νησί τής Πορτογαλίας. Χρησιμοποιούνται ποικιλίες άσπρων 

σταφυλιών . Είναι πολύ αρωματικό κρασί με πολύ ιδιαίτερο και έντονο χαρακτήρα. Από το 

κρασί αυτό φτιάχνεται και η γνωστή σάλτσα sauce madera που χρησιμοποιείται στη 

μαγειρική. 

 

Porto Full (Σχετικά "νεαρό" πόρτο. Έχει βαθύ κόκκινο χρώμα ) 

Porto Ruby (Τουλάχιστον τέσσερα χρόνια παλιό. Έχει κόκκινο χρώμα ) 

Porto Tawny ( Πολύ παλιό. Έχει ροζέ χρώμα).  

Port Vintage (Πόρτο μιας μόνο επιλεγμένης καλής χρονιάς ,χωρίς ανάμειξη). 

Porto Ruby (Τουλάχιστον τέσσερα χρόνια παλιό. Έχει κόκκινο χρώμα ) 

Porto Tawny ( Πολύ παλιό. Έχει ροζέ χρώμα).  

Port Vintage (Πόρτο μιας μόνο επιλεγμένης καλής χρονιάς ,χωρίς ανάμειξη). " 

Κρασί Πόρτο 

Το πόρτο είναι κυρίως επιδόρπιο κρασί και παράγεται στην Πορτογαλία, στην κοιλάδα τού 

ποταμού Ντούρο. Αν και η ποικιλία αμπέλου που δίνει το πόρτο είναι κόκκινη βγαίνει -σε 

μικρότερες ποσότητες- πόρτο και από άσπρα σταφύλια. Το πόρτο όσο παλαιώνει ξανθαίνει. 

Σερβίρεται σε ειδικό ποτήρι (τουλίπα). 

Λευκό – Ροζέ Βερμούτ 

Το Λευκό Βερμούτ σερβίρεται κρύο (με πάγο ή χωρίς) και γαρνίρεται με μια φέτα λεμόνι. Το 

Ροζέ Βερμούτ σερβίρεται ακριβώς όπως το λευκό 

Κόκκινο - Ξηρό Βερμούτ 

Το χρώμα του κόκκινου βερμούτ οφείλεται στην καραμέλα. Παράγεται και αυτό από λευκό 

κρασί. Σερβίρεται κρύο (με πάγο ή χωρίς). Γαρνίρεται με μια φέτα πορτοκάλι. Το Ξηρό 

Βερμούτ σερβίρεται κρύο (με πάγο ή χωρίς). Γαρνίρεται με φέτα λεμόνι ή μόνο με τη φλούδα 

τής φέτας. Είναι το κατ εξοχήν βερμούτ για κοκτέιλ 
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Βερμούτ 

Το βερμούτ ανήκει στα αρωματικά κρασιά. Περιέχει εκχύλισμα διαφόρων βοτάνων, μεταξύ 

των οποίων υποχρεωτικά και αψέντι. Είναι χωνευτικό και ορεκτικό. Το βερμούτ σερβίρεται 

σκέτο σε ποτήρι old fashioned (ποτήρι τού ουίσκι).Τα κοκτέιλ που περιέχουν βερμούτ δεν 

χτυπιούνται στο σέικερ αλλά ετοιμάζονται στο mixihgglass ή κατευθείαν στο ποτήρι γιατί το 

βερμούτ ταλαιπωρείται με το άγριο χτύπημα. 

ΜΑΡΣΑΛΑ 

Είναι ένα δυνατό γλυκό κρασί από την Σικελία που χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

ζαμπαλιόνε και γενικά για να δίνει γεύση. 

ΡΕΤΣΙΝΑ 

Η ρετσίνα είναι ελληνικό κρασί που στη διάρκεια της ζύμωσης έχει προστεθεί ρετσίνι πεύκου 

μ' αποτέλεσμα τον αρωματισμό του 

 

ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ 

Πατρινό κρασί με Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας, καθώς και μια ποικιλία 

κόκκινου σταφυλιού που καλλιεργείται στην βορειοδυτική Πελοπόννησο, την Πάτρα και 

αρκετά Ιόνια νησιά. 

ΗΜΙΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ 

Το ημιαφρώδες κρασί που περιέχει ανθρακικό στη μισή περίπου περιεκτικότητα από το 

αφρώδες. 

ΗΜΙΑΕΡΙΟΥΧΟ ΚΡΑΣΙ 

Το ημιαεριούχο κρασί περιέχει ανθρακικό στη μισή περίπου περιεκτικότητα από το αεριούχο. 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ 

Κρασιά που παράγονται από σταφύλια εντός και εκτός ζωνών και δεν έχουν το δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσουν τοπονύμιο. 

ΒΙΝΣΑΝΤΟ 

'Ένας τύπος κρασιού με σκούρο μπρούτζινο χρώμα και πλούσιο-πολύπλοκο άρωμα 

σοκολάτας, ξερού σύκου, μελάσσας, καφέ, σταφίδας και λικέρ βύσσινο. Η ιδιαίτερη 

οινοποίηση για παραγωγή γλυκών κρασιών (Vinsanto), ύστερα από το λιάσιμο των 

σταφυλιών για μερικές ημέρες, μας χαρίζει το σκούρο μπρούτζινο χρώμα και το πλούσιο-

πολύπλοκο άρωμα . 

ΒΕΡΜΟΥΤ 

Βερμούτ είναι τα αρωματισμένα, γλυκά ή ξηρά, κρασιά. 

ΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥΧΑ 
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Αεριούχα κρασιά είναι τα κρασιά που περιέχουν ανθρακικό οξύ (CO2). Το ανθρακικό αυτό 

έχει προστεθεί από τον οινοποιό. 

ΜΠΡΑΝΤΙ 

Το μπράντι προέρχεται κυρίως από την απόσταξη λευκού κρασιού . Το απόσταγμα αυτό 

γίνεται καλύτερο αν παραμείνει σε δρύινα βαρέλια και παλιώσει για μερικά χρόνια . Το 

μπράντι είναι από τα ποτά που αξίζει να έχει κανείς στο σπίτι του , γιατί προσφέρεται 

συνήθως μετά το φαγητό ή προστίθεται στον καφέ . Το κονιάκ και το άρμανιακ είναι τα δύο 

πιο γνωστά γαλλικά μπράντι . Το ελληνικό μπράντι έχει στοιχεία από τη σταφίδα και 

θεωρείται δυνατό . Το ισπανικό βασίζεται στο κεράσι . 

 

 

Παλιά Γεωργικά Μηχανήματα (Παραγωγή κρασιού) 

Η παραγωγή κρασιού, όπως γινόταν παλιά,ζωντανεύει μέσα από την ανοιχτή έκθεση με 

παλιά γεωργικά εργαλεία που διοργανώνει το "Κέντρο της Γής" (ελληνική μη κερδοσκοπική, 

μη κυβερνητική οργάνωση) στο πάρκο Τρίτση στο Ίλιον Αττικής. Τα μηχανήματα 

χρησιμοποιούνταν από Γεωργική σχολή που κάποτε στεγαζόταν στο κτήμα της βασίλισσας. 

Επισκεφτήκαμε την έκθεση και μεταφέρουμε την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής μέσα από 

μια διαδρομή με ασπρόμαυρες φωτογραφίες... 

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 

Μεγάλη ξύλινη κατασκευή σαν σκάφη που στο κέντρο της έχει προσαρμοσμένη μια 

χειροκίνητη φορητή μηχανή σπασίματος των σταφυλιών και του διαχωρισμού της από τα 

στέμφυλα (τσαμπουρα). Με τον τρόπο αυτό οι σπασμένες ρώγες παραμένουν μαζί με το 

μούστο ώστε να παραλάβει ο τελευταίος τις χρωστικές που θα δώσουν το κόκκινο χρώμα στο 

κρασί και τις τανίνες, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνονται οι βόστρυχοι οι οποίοι περιέχουν 

πολλές πικρές ουσίες. 
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ΣΤΥΦΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 

Το μηχάνημα αυτό αντικατέστησε το παραδοσιακό πατητήρι.  Παραδοσιακά ο στίφτης ήταν 

ολόκληρος κατασκευασμένος από ξύλο επειδή οι πρόγονοι μας θεωρούσαν οτι η επαφή του 

μούστου με μέταλλα θα κατέστρεφε το κρασί.  Στον στίφτη μεταφερονται οι σπασμένες 

ρογες με την πίεση που ασκείται εξάγεται και η τελευταία ποσότητα μούστου από αυτές. 
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ΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑ 

Μόλις συντελεστεί το μικρό αυτό θαύμα, το κρασί είναι έτοιμο για εμφιάλωση.  Για την 

ακρίβεια, μέσα του παραμένουν διαλυμένα πολλά σωματίδια τα οποία δεν θα τα θέλαμε στο 

κρασί μας. Το μηχάνημα αυτό φροντίζει για τον καθαρισμό του κρασιού από τα 

μικροσωματίδια.  

 

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΗΣ 

Η προετοιμασία φιαλών στις οποίες αποθηκεύοταν το κρασί είναι επίσης κρίσιμη, αφού 

οποιαδήποτε βρωμιά θα χαλούσε την ποιότητα του. Η προετοιμασία αυτή ξεκινούσε με ένα 

καλό πλύσιμο των φιαλών το οποίο γινόταν με τη βοήθεια του μηχανήματος αυτού 
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ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

Στην συνέχεια αποστειρώνουμε τα μπουκάλια. Η εργασία αυτή γίνόταν στον μεταλλικό 

κλίβανο που βλέπετε, ο οποίος χρησιμοποιούνταν επίσης για την αποστείρωση των υλικών 

και των σκευών που χρησιμοποιούνταν στις εργαστηριακές αναλύσεις και μετρήσεις 

 

 

ΕΤΙΚΕΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 

Με τις φιάλες μας καθαρές το επόμενο στάδιο της εμφιάλωσης αφορούσε στη σήμανση της 

παραγωγής μας.  Αυτή γινόταν με την επικόλληση ετικετών στις φιάλες, εργασία που 

παλαιότερα γίνοταν με το χέρι αλλά απλουστεύτηκε αφάνταστα με την εφεύρεση του 

συγκεκριμένου μηχανήματος, αφού ο άνθρωπος χρειαζόταν να βάλει την φιάλη στην 

κατάλληλη υποδοχή. 
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ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΩΝ 

Τώρα πια οι φιάλες είναι έτοιμες να υποδεχτούν το πολύτιμο κρασί και τοποθετούνται στο 

αυτόματο γεμιστικό μηχάνημα που τροφοδοτείται απευθείας από το βαρέλι με την 

παρεμβολή της φιλτόπρεσσας η οποία διαυγάζει το κρασί μας. 

 

 

 

ΤΑΠΟΤΙΚΟ 

Τελικό στάδιο στην παραγωγή του κρασιού είναι η τοποθέτηση του πώματος στις πλήρες φιάλες. Για την 

διαδικασία αυτή αναπτύχθηκαν τόσο χειροκίνητα όσο και πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Η πρώτη ύλη – Το σταφύλι  

Οι ρώγες του σταφυλιού περιέχουν σάκχαρα, που θα μετατραπούν με αλκοολική ζύμωση σε 

οινόπνευμα, καθώς επίσης οργανικά οξέα και νερό. Για την παραγωγή ερυθρού ή ροζέ οίνου 

τα σταφύλια κατά κανόνα είναι ερυθρά, ενώ για τους λευκούς οίνους, το σταφύλι μπορεί να 

είναι λευκό ή και ερυθρό. Σημαντική για το τελικό αποτέλεσμα είναι η περιεκτικότητα του 

σταφυλιού σε σάκχαρα και οξέα, η οποία εξαρτάται από την ποικιλία, το έδαφος, τις 

κλιματικές συνθήκες, αλλά και από την χρονική στιγμή του τρύγου, δηλ. την ωρίμανση του 

σταφυλιού.Τα σταφύλια που αφήνονται  να ωριμάσουν, αυξάνονται τα σάκχαρά του εις 

βάρος των οξέων, ούτως ώστε να είναι κατάλληλα για γλυκά κρασιά, αλλά όχι για όξινα -και 

αντίστροφα. Οσο πιο ελεγχόμενης ποιότητας είναι ένα κρασί σύμφωνα με το νόμο, τόσο πιο 

αυστηρά είναι τα κριτήρια επιλογής του αμπελιού. Στους "Οίνους Ποιότητος Παραγόμενους 

σε Καθορισμένη Περιοχή" (V.Q.P.R.D.), καθορίζονται αυστηρά η ποικιλία, η τοποθεσία, η 

καλλιεργητική τεχνική, ακόμη και η στρεμματική απόδοση του αμπελιού, ενώ οι απλοί 

"Επιτραπέζιοι Οίνοι" δεν υπόκεινται σε τέτοιους νομικούς περιορισμούς.  

Γλευκοποίηση 

Μετά τον τρύγο τα σταφύλια πρέπει να μεταφερθούν χωρίς καθυστέρηση στο "πατητήρι", 

όπου θα εξαχθεί το γλεύκος (μούστος) από τις ρώγες. Η έκθλιψη του μούστου μπορεί να γίνει 

με διάφορες μεθόδους.Στο παραδοσιακό πατητήρι όπου τα σταφύλια πατιούνται από τους 

ανθρώπους . 

Σε διάφορα μηχανήματα ("σπαστήρες"), χειροκίνητα ή ηλεκτρικά, που συνήθως λειτουργούν 

συνθλίβοντας το σταφύλι ανάμεσα σε περιστρεφόμενους κυλίνδρους. Υπάρχουν μηχανήματα 

("πιεστήρια") τα οποία, προκειμένου να παραχθεί λευκό κρασί, διαχωρίζουν αυτόματα το 

χυμό από τα στερεά συστατικά της ρώγας. Για το κόκκινο κρασί δεν χρειάζεται, παρά μόνο 

πολύ αργότερα, να γίνει αυτός ο διαχωρισμός -σε πρώτο στάδιο παίρνουμε το μούστο μαζί με 

τα στερεά συστατικά, δηλ. ολόκληρο το σταφυλοπολτό. Αυτό που είναι επιβεβλημένο τόσο 

στη λευκή, όσο και στην ερυθρά οινοποίηση, είναι η αφαίρεση των κοτσανιών, καθ' ότι αυτά 

είναι επιζήμια τόσο για τη γεύση του κρασιού, όσο και για την υγεία του καταναλωτή. 

Ζύμωση 

Το οινόπνευμα που περιέχει το κρασί παράγεται από τα σάκχαρα του μούστου,με την 

αντίδραση της αλκοολικής ζύμωσης, που επιτελείται από ειδικά ένζυμα ("ζυμάσες") των 

ζυμομυκήτων. Οι ζυμομύκητες ήδη υπάρχουν πριν τον τρύγο αδρανοποιημένοι στο φλοιό 

των σταφυλιών και "ενεργοποιούνται" κατά τη γλευκοποίηση. Έρχονται σε επαφή με το 

μούστο, εκεί πολλαπλασιάζονται και επιτελούν τη ζύμωση, κατά την οποία εκτός από 

αιθυλική αλκοόλη παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και θερμότητα. Για το λόγο αυτό κατά 

τη διάρκεια της ζύμωσης ο μούστος είναι ζεστός και "κοχλάζει". Η ζύμωση διαρκεί από 8-9 

έως και 25 ημέρες, ανάλογα με την αρχική συγκέντρωση των σακχάρων, τη θερμοκρασία 

στην οποία πολλαπλασιάζονται και δρουν οι μύκητες, το οξυγόνο που έχουν στη διάθεσή 

τους και άλλους παράγοντες. Όσο πιο πολύ διαρκεί η ζύμωση, τόσο πιο πολλά "αρώματα 
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ζύμωσης" θα πάρει το κρασί, γι' αυτό, ιδίως στα λευκά κρασιά, οι περισσότεροι οινοποιοί 

διατηρούν με τεχνητά μέσα χαμηλή (15-20 Κελσίου) τη θερμοκρασία ζύμωσης, μειώνοντας 

την ταχύτητά της. Στα κόκκινα κρασιά συχνά η ζύμωση γίνεται σε δύο φάσεις, μια πρώτη, 

γρήγορη, στη διάρκεια της οποίας μέσα στο μούστο βρίσκονται και τα στέμφυλα και μια 

δεύτερη, πιο αργή, μετά την αφαίρεση των στέμφυλων. Η ζύμωση μπορεί να διακοπεί πριν 

την ολοκλήρωσή της με θέρμανση (38-40 Κελσίου), με ψύξη (6-7 Κελσίου) ή με προσθήκη 

μικρής ποσότητος καθαρού οινοπνεύματος. Αν η ζύμωση διακοπεί, ένα ποσοστό των 

σακχάρων μένει αδιάσπαστο, έτσι η μέθοδος βρίσκει εφαρμογή στην παρασκευή γλυκών 

κρασιών. 

ΕΡΥΘΡΑ & ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Μετά την έκθλιψη των ρωγών και την απελευθέρωση του χυμού των σταφυλιών φθάνουμε 

στο κρίσιμο σημείο της οινοποίησης, την Αλκοολική Ζύμωση. Αυτή προκαλείται από τις 

ζύμες, μονοκύτταρους οργανισμούς που βρίσκονται στη φλούδα του σταφυλιού και έχουν 

πλέον περάσει στο σταφυλοπολτό. Η κυριότερη δουλειά τους είναι να μετατρέψουν το γλυκό 

χυμό του σταφυλιού και πιο συγκεκριμένα τα  σάκχαρα του, σε αλκοόλη. Ταυτόχρονα 

απελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα που δημιουργεί φυσαλίδες. Αυτές ανεβάζουν τους 

φλοιούς στην επιφάνεια των δεξαμενών όπου σχηματίζουν πυκνό "καπέλο".  Οι ερυθρές 

χρωστικές ουσίες στις οποίες οφείλεται το κόκκινο χρώμα του κρασιού βρίσκονται στο 

εσωτερικό των φλοιών του σταφυλιού. Μόνο η επαφή του χυμού με το φλοιό, στη σωστή 

θερμοκρασία και για συγκεκριμένο χρόνο, δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα του χρωματισμού 

του. Γι αυτό, "τραβούμε" το χυμό από τον πυθμένα της δεξαμενής και τον ανακυκλώνουμε 

από την κορυφή της. Με αυτόν τον τρόπο διαβρέχουμε τα  στέμφυλα. Ρυθμίζοντας λοιπόν το 

χρόνο αυτής της διαδικασίας που ονομάζεται εκχύλιση, έχουμε το επιθυμητό χρώμα. Στα 

ερυθρά κρασιά ο χρόνος εκχύλισης είναι συνήθως 5-15 ημέρες, ενώ στην παραγωγή των ροζέ 

απομακρύνουμε το γλεύκος μετά από 12 ως 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια της αλκοολικής 

ζύμωσης αυξάνεται η θερμοκρασία του χυμού. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά την αλκοολική 

ζύμωση εκλύεται θερμότητα. 

Σκοπός είναι να διατηρηθεί η θερμοκρασία στο όριο των 28°C που είναι ιδανική για την 

παραγωγή των ερυθρών κρασιών, καθώς μας επιτρέπει να παραλάβουμε τα συστατικά που 

διαφοροποιούν τη γεύση των κόκκινων κρασιών διατηρώντας συγχρόνως τη φρεσκάδα των 

αρωμάτων τους. 

Μόλις ο χυμός αποκτήσει το επιθυμητό χρώμα και γευστικό χαρακτήρα, απομακρύνεται από 

τους φλοιούς και μεταφέρεται σε άλλη δεξαμενή. Εδώ ολοκληρώνεται η αλκοολική ζύμωση 

και εκδηλώνεται μία δεύτερη, η μηλογαλακτική. Αυτή προκαλείται από τα βακτήρια του 

κρασιού, σε αντίθεση με την πρώτη που πραγματοποιείται από τις ζύμες. Είναι δε τόσο 

σημαντική για την εξέλιξη των ερυθρών κρασιών ώστε αν δεν εκδηλωθεί από μόνη της, 

προσπαθούμε να την προκαλέσουμε. Σ' αυτήν τη ζύμωση το μηλικό οξύ μετατρέπεται σε 

γαλακτικό, μια αλλαγή που μαλακώνει το κρασί, μειώνει δηλαδή τον άγουρο χαρακτήρα του 

και βοηθά στην ωρίμανσή του. 

 

ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Μετά το εκραγιστήριο και την σύνθλιψη των ρωγών, όπου απελευθερώνεται μέρος του 

χυμού, η  σταφυλόμαζα οδηγείται στο πιεστήριο, όπου πιέζεται και έτσι εξάγεται το υπόλοιπο 
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του χυμού. Ο χυμός οδηγείται σε δεξαμενή όπου ψύχεται για μια ολόκληρη νύχτα. Είναι η 

διαδικασία της απολάσπωσης, κατά την οποία ο μούστος διαυγάζεται. Η διαύγαση 

επιτυγχάνεται από μόνη της με την κατακάθιση όλων των σωματιδίων που αιωρούνται στο 

μούστο και γίνεται πάντα πριν από την αλκοολική ζύμωση. Η διάρκειά της είναι από 12 έως 

14 ώρες, ανάλογα με το ποσοστό λασπών. Τα κρασιά που προέρχονται από απολασπωμένους  

μούστους έχουν καθαρότερο άρωμα. Το χρώμα τους είναι πιο σταθερό και λιγότερο 

ευαίσθητο στις οξειδώσεις.Ο καθαρός πλέον χυμός, μεταγγίζεται σε δεξαμενή όπου 

πραγματοποιείται η αλκοολική ζύμωση. Η δεξαμενή ψύχεται έτσι ώστε η θερμοκρασία της 

ζύμωσης να κυμαίνεται στους 18οC, αποσκοπώντας στην απόκτηση αρωμάτων με 

χαρακτήρα λουλουδιών και φρούτων, που θα χαρίσουν στο κρασί φρεσκάδα. Μετά το τέλος 

της αλκοολικής ζύμωσης, όταν δηλαδή το σύνολο των σακχάρων έχει μετατραπεί σε 

αλκοόλη, το κρασί μεταγγίζεται στις δεξαμενές αποθήκευσης. 

Η ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 

Το φρέσκο κρασί δεν είναι ακόμη έτοιμο για κατανάλωση. Η οξύτητά του είναι πολύ 

τονισμένη και οι τανίνες του επιθετικές. Με την πάροδο του χρόνου όμως, το κρασί θα 

ωριμάσει και θα αποκτήσει την ισορροπία των γευστικών του χαρακτηριστικών. 

Σε γενικές γραμμές τα λευκά, τα ροζέ και τα ελαφρά ερυθρά κρασιά, καταναλώνονται σε 

νεαρή ηλικία γιατί η ευχαρίστηση που μας προσφέρουν σχετίζεται με τη φρεσκάδα των 

αρωμάτων και της γεύσης τους. Αντίθετα, πολλά από τα "μεγάλα" λευκά κρασιά και το 

μεγαλύτερο μέρος των ερυθρών, κυρίως όταν εμφανίζουν ισχυρά τανικό και όξινο  

χαρακτήρα, απαιτούν παλαίωση για την ανάδειξη του γευστικού τους πλούτου. Η παλαίωση 

του κρασιού διακρίνεται στην οξειδωτική, που πραγματοποιείται μέσα στο βαρέλι και στην 

αναγωγική που πραγματοποιείται μέσα στη φιάλη. Κατά την οξειδωτική παλαίωση με την 

παρουσία του οξυγόνου (που εισέρχεται από τους πόρους του ξύλου του βαρελιού) το κρασί 

μαλακώνει σε γεύση ενώ διαλύει ταυτόχρονα ουσίες από το ξύλο 

Το κρασί πρέπει να ελέγχεται τακτικά, ακόμη και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο 

βαρέλι. Η θερμοκρασία του χώρου πρέπει να είναι αρκετά χαμηλή 10-14οC καθώς και 

υγρασία του (70-75%) 

Η ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ 

Το κρασί μετά από την ωρίμανση και την παλαίωσή του (όταν αυτή πραγματοποιείται) 

προετοιμάζεται για την εμφιάλωση του. Καθώς πρέπει να εμφανίζεται διαυγές στην φιάλη 

του απομακρύνονται τυχόν στερεά σωματίδια που βρίσκονται σε διασπορά καθώς και οι 

ουσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για το θόλωμα που παρουσιάζει ή που μπορεί να 

παρουσιάσει στο μέλλον. Γι αυτόν το λόγο το κρασί ψύχεται, κολλάρεται και τέλος 

φιλτράρεται.  

Η εμφιάλωση είναι μια σχετικά απλή, μηχανική διαδικασία.  Αν και η κατεργασία του 

γυαλιού ήταν γνωστή από το 1500 π.Χ., μόνο μετά τον 17ο αιώνα, άρχισε να χρησιμοποιείται 

η φιάλη για τη μεταφορά, τη διατήρηση και την αποθήκευση του κρασιού. Είναι η εποχή 

κατά την οποία ανακαλύφθηκε ο φελλός και οι ιδιαίτερες ιδιότητές του. Στις σύγχρονες 

γραμμές εμφιάλωσης υπάρχει ένα αυτόματο πλυντήριο φιαλών, ένα σύστημα γεμίσματός 

τους με κρασί, ένα πωματιστικό μηχάνημα, ένα σύστημα ετικετοκόλλησης και τέλος 

εγκιβωτισμού. 
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Η φιάλη, ο φελλός, η ετικέτα, το καψύλλιο, είναι μια ολόκληρη σειρά από προϊόντα που 

συμβάλλουν στην τελική εμφάνιση, στο "ντύσιμο" του κρασιού. Στα ερυθρά κρασιά συνήθως 

ακολουθεί η αναγωγική παλαίωση του κρασιού μέσα στη φιάλη. Είναι εκείνο το στάδιο όπου 

το κρασί, απουσία πλέον οξυγόνου, αναπτύσσει το "μπουκέτο" του. 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 

 
Ελάτε μαζί μας 

στο μαγικό 

ταξίδι της πέψης 

του κρασιού. 

Μαζί θα 

ανακαλύψουμε 

τις βιολογικές  

επιπτώσεις της 

πόσης του, και 

γιατί είναι 

σημαντικό. 

 

Όλα ξεκινάνε με το που βάζουμε το γυάλινο 

ποτήρι στο στόμα μας και γευόμαστε την γεύση 

του εκάστοτε κόκκινου γευστικού υγρού. Όταν το 

κρασί ακουμπάει την γλώσσα μας οι χιλιάδες 

πόροι της, στέλνουν νευρικά σήματα στον 

εγκέφαλο μας. Οποιαδήποτε και αν είναι η γεύση 

του κρασιού, όλα τους δημιουργούν μια αίσθηση 

εφορίας, χαράς και χαλάρωσης λόγω ορμονών 

όπως η oxytocin,και η vasopressin . 

 

 

Το κρασί κατεβαίνει τον οισοφάγο και φτάνει στο 

στομάχι. Εκεί αναμιγνύεται με τα στομαχικά υγρά. 

Εκεί το μεγαλύτερο μέρος του απορροφάται από 

την βλεννογόνο του στομάχου και μπαίνει στην 

κυκλοφορία του αίματος. Εάν φάμε κάτι πριν την 

κατάποση του κρασιού η πέψη είναι πιο αργή και 

οι επιδράσεις του πιο ήπιες. Το υπόλοιπο μέρος 

που δεν απορροφάται διασπάται από ένζυμα και 

καταλήγει στο λεπτό έντερο για να περάσει και 

αυτό στην κυκλοφορία του αίματος. Το αλκοόλ 

όπως και διάφορες άλλες ουσίες από φάρμακα 

όταν εισέλθουν στη κυκλοφορία του αίματος 

αναγκαστικά φιλτράρονται από το συκώτι.  
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Το συκώτι λειτουργεί σαν φίλτρο και 

εξουδετερώνει το αλκοόλ σε μικρές 

ποσότητες. Όταν όμως οι ποσότητες είναι 

μεγάλες μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. 

Μπορούν να προκληθούν θανάσιμες 

ασθένειες όπως η αλκοολική ηπατίτιδα, η 

κύρωση αλλά και τρομερά επώδυνη 

γαστοοισοφαγικη παλινδρόμηση. 

 

 

Το κρασί βοηθά 

• Σε πολλές μορφές καρκίνου: 

• Το κρασί περιέχει πολλές πολυφαινολες συμπεριλαμβανομένων των κατεχινων και της 

ρεσβερατρολης η οποία έχει αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. 

• Το κρασί βοηθά στην σωστή λειτουργία της καρδιάς και την κυκλοφορία του αίματος. 

• Στην παχυσαρκία 

• Στην νόσο Αλτσχάιμερ 

• Στον διαβήτη 

 

Παρόλα αυτά το κρασί έχει και κακή πλευρά. Χιλιάδες άνθρωποι υποφέρουν καθημερινά από 

εξάρτηση στο αλκοόλ και πολλά περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν λόγω μέθης. Το κρασί 

είναι γνωστό ότι εδώ και χιλιάδες χρονιά βοηθά στην υγειά των ανθρώπων αλλά κυρίως στην 

καλοπέραση τους, μα μόνο εάν χρησιμοποιείται υπεύθυνα, με σύνεση και με μέτρο. 
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