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Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Το παρόν έργο της πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται 
κατά τις διατάξεις  της ελληνικής νομοθεσίας (Ν2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύσει σήμερα) και τις 
διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως άνευ γραπτής άδειας του εκδότη ή 
κατά οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιονδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση 
και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε 
μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρος του έργου.

Ο εκδότης αυτού του βιβλίου θα εκτιμούσε οποιαδήποτε πληροφορία θα τους βοηθούσε να κρατήσουν το 
περιεχόμενό του ενημερωμένο για τις επόμενες εκδόσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
The Wines of Greece Konstantinos Lazarakis, «Oίνων ιστορώ» στα Οινόπεδα του Παγγαίου Κτήμα 
Βιβλία Χώρα, «Oίνων ιστορώ» Βελβεντό το Οινοφόρο Κτήμα Βογιατζή, «Κρατήρ Μεστός Ευφροσύνης» 
Σταυρούλα Κουράκου Δραγώνα, «Σαντορίνη Ιστορικό Οινοπέδιο» Σταυρούλα Κουράκου Δραγώνα, 
«Οινήρεις Επιλογές» Σταυρούλα Κουράκου Δραγώνα, «Νεμέα Ιστορικό Οινοπέδιο» Σταυρούλα 
Κουράκου Δραγώνα, «Vine and Wine in the Ancient Greek World» Σταυρούλα Κουράκου Δραγώνα, 
«Σαντορίνη η αμπελόεσσα νήσος» Santo Wines, «Σύγχρονες Αμπελοοινικές τάσεις, Η πρόκληση της 
Ηλείας» Κτήμα Μερκούρη, «Wine Grapes» Jancis Robinson MW, Julia Harding MW, Dr. José Vouillamoz, 
«The Oxford Companion to Wine» Jancis Robinson MW and Julia Harding MW, «Τhe Cyprus Wine 
Guide» Yiannos Constantinou, «Από την απραξία στην πράξη» Γιαννάκης Γεωργιάδης, «Το Τσίπουρο 
και η Τσικουδιά» Ευάγγελος Ήρ. Σουφλερός, Βασίλης Αθ. Ροδοβίτης, «Ιστορία του Ελληνικού κρασιού» 
Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ – Ι. Μπουτάρης & Υιός, «Τέχνη και Τεχνική στα Αμπέλια και 
τους Οινεώνες της Β. Ελλάδος» Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ – Ένωση Οινοπαραγωγών 
του Αμπελώνα της Μακεδονίας, «Οίνον ιστορώ» Θλιπτήρια και Πιεστήρια. Από τους Ληνούς στα 
Προβιομηχανικά Τσιπουρομάγγανα, «VINSANTO – To παραδοσιακό γλυκό κρασί της Σαντορίνης» 
Σταυρούλα Κουράκου Δραγώνα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ή συγγραφή ενός βιβλίου, πόσο μάλλον ο σχεδιασμός ενός ολόκληρου εκπαιδευτικού προγράμματος 
σπάνια αποτελεί εύκολο εγχείρημα και ποτέ δεν είναι έργο ενός αλλά αποτέλεσμα μιας ομαδικής 
προσφοράς και αφοσίωσης.

Μέσα από το W.S.P.C. θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη σημαντική συμβολή τους, πρώτα από 
όλους τον Νίκο Πανίδη, συγγραφέα του νέου βιβλίου, τη Χρυσαφίνα Σιδέρη και βεβαίως τον Κωνστα-
ντίνο Λαζαράκη για την τεχνική επιμέλεια, τον προσανατολισμό και πάνω από όλα το όραμα.

Εκτός του W.S.P.C. θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Καρλόπουλο Γιάννη και Κουρκούτη Δημήτρη 
για τον σχεδιασμό των χαρτών, την Ήρώ Μακρυνάκη και τον Δημήτρη Αλεξίου για τον σχεδιασμό 
και την έκδοση του βιβλίου καθώς και την Τσιριμώκου Ελένη για την επεξεργασία και διόρθωση των 
κειμένων. Για την εξίσου σημαντική συνεισφορά στην εκτύπωση ευχαριστούμε τον Αντώνη Μήλα.    

Ένα βιβλίο όσο καλογραμμένο κι αν είναι δεν είναι αντιπροσωπευτικό του αντικειμένου του ή/ και της 
εποχής του εάν δεν συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. Ευχαριστούμε θερμά τους οινοπαραγωγούς 
που τόσο ευγενικά και θετικά παραχώρησαν τις ωραιότερες φωτογραφίες των αμπελώνων τους. Μα-
κάρι να είχαμε χώρο να εντάξουμε όλες τις φωτογραφίες που παραλάβαμε! Παρακάτω ακολουθούν 
όλα τα Κτήματα και τα Οινοποιεία που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μας. 

Ευγενική παραχώρηση φωτογραφικού υλικού και παροχής πληροφοριών για τον Ελληνικό και Κυπρι-
ακό Αμπελώνα: 
ΕΔΟΑΟ, Κτήμα Αβαντίς, Οίνοι Αδάμ, Anatoλikos Vineyards, Αμπελώνες Αντωνόπουλου, Achaia Clauss, 
Οινοποιείο Αποστολάκης, Αριούσιος Α.Ε., Κτήμα Αφιανές, Αμπελώνες Βασσάλτης, Κτήμα Αβέρωφ, 
Κτήμα Βιβλία Χώρα, Κτήμα Βογιατζή, Κτήμα Γεροβασιλείου, Κτήμα Δουλουφάκη, Ένωση Οινοποιητικών 
Συνεταιρισμών Σάμου, Οινοποιείο Ζοίνος, Κτήμα Σκούρα, Γαία Οινοποιητική, Αμπελώνες Θυμιόπουλος, 
Κτήμα Καρανίκα, Κτήμα Κατσαρού, Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Κτήμα Μανουσάκη, Wines of Crete, Μπουτάρης 
Οινοποιητική Α.Ε., Κτήμα Παπαγιαννάκου, Κτήμα Παυλίδη, Κτήμα Πόρτο Καρράς, Κτήμα Σιγάλα, Συνε-
ταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας, Κτήμα Κεχρή, Κτήμα Κίκονες, Οινοποιείο Μελισσινός, 
Οινοποιητική Μονεμβασίας, Οινοποιία Ντούγκος, Κτήμα Οικονόμου, Οινοποιία Παρπαρούση, Κτήμα 
Σεμέλη, Οινοποιία Τσιλιλής, Κτήμα Τέχνη Οίνου, Κτήμα Τρουπή, Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε., Κτήμα 
Χατζηβαρύτη.  

Αντωνία Κυριαζή MA 
Γενική Διευθύντρια W.S.P.C. Ε.Π.Ε.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Αν και πρέπει να είμαι προσεκτικός στις δηλώσεις μου, δεν μπορώ παρά να διαπιστώσω πως η δημι-
ουργία του HESTIA Advanced Certificate – The World of Greek Wine είναι ένα ορόσημο/milestone 
στον χώρο της Ελληνικής οινικής βιομηχανίας αλλά και στην προσπάθεια εξωστρέφειας του Ελληνικού 
αμπελώνα. Είναι δεδομένο ότι, εδώ και αρκετά χρόνια έχουν εκδοθεί σημαντικά και αξιόλογα βιβλία με 
θέμα τα Ελληνικά κρασιά, αλλά και σύλλογοι οινοφίλων προσφέρουν ενημέρωση μέσω σχετικών σεμι-
ναρίων και γευσιγνωσιών. Επίσης, έχει δημιουργηθεί η αίσθηση, ίσως λανθασμένα, πως η γνώση για το 
Ελληνικό κρασί είναι «εύκολα προσβάσιμη», μιας και υπάρχει πληθώρα εκθέσεων, παρουσιάσεων αλλά 
και περιοδικών που αφιερώνουν κάποιες σελίδες στο θέμα αυτό. Ποτέ όμως δεν έχει δημιουργηθεί 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον Ελληνικό αμπελώνα με δομημένο περιεχόμενο,  συγκεκριμένο 
σκοπό και συγκεκριμένη μεθοδολογία, με εγχειρίδιο 200 σελίδων και μια τόσο μεγάλη επένδυση 
στους «αμπελοοινικούς χάρτες» - σχεδιασμένους εξολοκλήρου για το W.S.P.C. από μια αυθεντία του 
χώρου της Χαρτογραφίας. Ή εμπειρία χρόνων που αποκομίσαμε και αποκομίζουμε από τη συνεργα-
σία μας με το Wine & Spirits Education Trust φαίνεται ολοκάθαρα μέσα στον σχεδιασμό του HESTIA 
Advanced Certificate – σωστή επιλογή γνωστικού βάθους και πολύ προσεχτική συναίσθηση του 
στόχου, δηλαδή ποιους προσεγγίζουμε με αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τι ακριβώς θέλουμε 
να τους προσφέρει αυτό.

Ή επιλογή του ονόματος HESTIA/ΕΣΤΙΑ δεν είναι καθόλου τυχαία. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
στήθηκε από την ομάδα του Wine & Spirit Professional Center κυρίως προς εξαγωγή. Το Ελληνικό 
κρασί χρειάζεται τις εξαγωγές για να επιβιώσει μακροπρόθεσμα και πιστεύω, πως ίσως είναι το μοναδικό 
προϊόν της χώρας μας που έχει όλα τα φόντα για μια επιτυχημένη πορεία στο παγκόσμιο στερέωμα. Από 
την άλλη οι περιορισμένες οικονομίες κλίμακας που διαθέτουν οι οινοπαραγωγοί και οι ιδιαιτερότητες 
των κρασιών μας κλείνουν τις οδούς που οδηγούν στην επιτυχία μέσω διαφήμισης ή παρουσίας μεγάλων 
εμπορικών ονομάτων. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος να φτάσουμε στην επιτυχία και τη διασπορά περνά μέσα 
από την εκπαίδευση, το να κάνουμε - αρχικά σε επιλεγμένες αγορές – τους επαγγελματίες του κρασιού 
και τους βαθιά εμπλεγμένους οινόφιλους να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να ενθουσιαστούν με το 
Ελληνικό κρασί. Μόνο έτσι θα νιώσουν οικειότητα με τα κρασιά της Ελλάδας, την απόλυτη προϋπόθεση 
για να μεταλαμπαδεύσει κάποιος τον ενθουσιασμό του για αυτά. 

Είμαι σίγουρος ότι το HESTIA Advanced Certificate – The World of Greek Wine θα γίνει ένα υπέ-
ροχο εργαλείο για την ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών του Ελληνικού Κρασιού, εντός και 
εκτός Ελλάδος, σε Έλληνες και μη. 

Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW

Πρόεδρος, Wine & Spirit Professional Center. 



Λίγα λόγια, από καρδιάς, για αυτό το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας…

Τα χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη έκδοση του βιβλίου που συνοδεύει το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα HESTIA Advanced Certificate μέχρι σήμερα όχι μόνον δεν μείωσαν το όραμά μας για τη 
διδασκαλία του Ελληνικού Αμπελώνα εντός και εκτός Ελλάδας, αντιθέτως το μεγέθυναν. Τι να πρωτοθυ-
μηθώ, την αγάπη των σπουδαστών για το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Τη εισαγωγή των κάθετων 
γευσιγνωσιών HESTIA VERTICAL TASTINGS για τα Ελληνικά κρασιά στην ελληνική αγορά και πως 
αυτές οι κάθετες εξαπλώθηκαν στην επικράτεια και πλέον θεωρούνται επιβεβλημένες από το σύνολο 
της αγοράς; Την τεράστια αποδοχή που είχε το HESTIA από όλους τους οινοπαραγωγούς ακόμα 
και από την ίδια την κεφαλή του κλάδου, την ΕΔΟΑΟ; Όσα και να θυμηθώ και να προσπαθήσω να 
παραθέσω σίγουρα ενίσχυσαν το όραμά μας και τροφοδότησαν την έμφυτη ενέργεια αλλά και όλες μας 
τις ενέργειες και δυνάμεις ώστε σήμερα να κρατάτε στα χέρια σας όχι απλά ένα εγχειρίδιο 100 σελίδων 
αλλά ένα εκπαιδευτικό βιβλίο 220 σελίδων. 

Για τη μελέτη, τη συγγραφή και τον επανασχεδιασμό του προγράμματος χρειάστηκε να επενδυθούν 11 
ολόκληροι μήνες, σε ημέρες 330, σε εργατοώρες 3000 τουλάχιστον – είναι μια από αυτές τις καταγραφές 
που τόσο αρέσει στον Κωνσταντίνο και χρησιμοποιεί συχνά . Μια ομάδα έξι ατόμων, με επικεφαλής τον 
Κωνσταντίνο Λαζαράκη και πρωταγωνιστή τον Νίκο Πανίδη - μιας και αυτός είναι που έγραψε το βιβλίο, 
υποστήριξε όλο αυτό τη τεράστιο έργο. Θα είναι λίγα όσα Ευχαριστώ και να γράψω στον Νίκο Πανίδη, 
που χωρίς δεύτερη σκέψη αφιερώθηκε στη συγγραφή του βιβλίου.  

Για πρώτη φορά καταγράφεται και θα διδάσκεται στο HESTIA Advanced Certificate ο Κυπριακός αμπε-
λώνας. Ο εμπλουτισμός του νέου προγράμματος με τα κρασιά και τον χάρτη της Κύπρου αποτελεί για 
εμάς μια από τις σπουδαιότερες αναθεωρήσεις του νέου HESTIA.   

Μετά από πολλές δεκαετίες έχετε τη δυνατότητα, μελετώντας αυτό το βιβλίο, να πλοηγηθείτε ολο-
κληρωμένα σε όλες τις ΠΟΠ & ΠΓΕ περιοχές της Ελλάδας καθώς και στο σύνολο του Ελληνικού 
αμπελώνα, μέσα από τους 26 χάρτες που σχεδιάστηκαν εκ νέου για το W.S.P.C., με στόχο την πλήρη 
χαρτογράφηση και απεικόνιση του αμπελοοινικού θησαυρού της χώρας μας. Είμαστε ευγνώμονες στην 
επιστήμη της χαρτογραφίας αλλά και στους σπουδαίους καλλιτέχνες που την υπηρετούν με τόση αγάπη. 

Ή χαρτογράφηση του ελληνικού αμπελώνα από το W.S.P.C. αποτελεί μια από τα πολλά κληροδοτήματα 
που σχεδιάζουμε να αφήσουμε στον κλάδο των οινοποιών – έναν κλάδο που αγαπάμε και σεβόμαστε. 
Υπάρχουν οι Έλληνες οινοπαραγωγοί  – υπάρχουμε και εμείς. Αυτοί γράφουν ιστορία και εμείς την 
καταγράφουμε και τη μεταλαμπαδεύουμε.  

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω άλλη μια σκέψη μου, ο πλέον ανεκτίμητος, ιστορικά, θησαυρός στον 
αμπελοοινικό κλάδο είναι τα συγγράμματα της Δρ. Σταυρούλας Κουράκου – Δραγώνα Hon AIWS. Ή 
καταγραφή της Ελληνικής Οινικής Ιστορίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της. Ανατρέξαμε 
πολλές φορές στα κείμενά της για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Τόσο ο κλάδος όσο και η Ελληνική 
Γραμματεία θα ήταν φτωχότεροι χωρίς αυτήν.  
Όπως είπε ο κ. Νίκος Πανίδης «το “story telling” του ελληνικού αμπελώνα είναι η ίδια η Ιστορία του. Γιατί 
να ψάχνουμε τη προστιθέμενη αξία εκεί που ούτως ή άλλως τη ψάχνουν και οι άλλοι;».  

Αντωνία Κυριαζή MA 
Γενική Διευθύντρια W.S.P.C. Ε.Π.Ε. 
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03. ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Το σταφύλι ως προϊόν της αμπελοκαλλιέργει-
ας που προορίζεται για την παρασκευή κρα-
σιού είναι από τις πρώτες βιομηχανοποιημέ-
νες γεωργικές καλλιέργειες στον κόσμο και 
αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών από την 
αρχαιότητα.  

Στην Ελλάδα η καλλιέργεια του αμπελιού κα-
τείχε και κατέχει μία κεντρική θέση στη γε-
ωργική βιομηχανία της χώρας και αυτό απο-
δεικνύεται όχι μόνο από τη διασπορά του σε 
όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας 
αλλά και από το σύνολο των οινοποιητικών 
μονάδων ανεξαρτήτου μεγέθους που συνι-
στούν την ελληνική οινοβιομηχανία. Στον 

αριθμό των χιλίων και πλέον μονάδων που 
υπάρχουν σήμερα (ΕΔΟΑΟ 2016) δε συγκα-
ταλέγονται αυτές που κάνουν χωρικές οινο-
ποιήσεις.

Αντίθετα, παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα και αρχές του 21ου μία ποσοτι-
κή μείωση όσον αφορά τη συνολική έκταση του 
ελληνικού αμπελώνα. Μόνο για το  διάστημα 
από το 1984 μέχρι το 1999 οι αμπελουργικές 
εκτάσεις μειώθηκαν κατά 11%, από τα 89.240 
στα 77.466 εκτάρια, ενώ για το διάστημα ανά-
μεσα στο 2006 και 2015 υπήρξε μία περαιτέρω 
μείωση της τάξεως  του 5% για να διαμορφωθεί 
τελικά στα 64,013 εκτάρια (EU 2015).

Γραμμικοί αμπελώνες 
στη Γουμένισσα του 
νομού Κιλκίς  
(Κτήμα Χατζηβαρύτη).
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ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ́ Ή ΠΟΣΤΕΣ

ΓΥΡΙΣΤΟ ́ Ή ΣΤΕΦΑΝΩΤΟ

Πρέμνα κλαδεμένα 
σε Γυριστό ή 
Στεφανωτό 
(Αμπελώνες Σιγάλα).

Πρέμνα κλαδεμένα 
σε  Κουλούρια ή 
Πόστες  
(Αμπελώνες Σιγάλα).

Αμπελώνες στα 
Δεμέστιχα του νομού 

Αχαΐας (Αμπελώνες 
Αντωνόπουλου).

Η εξέλιξη αυτή ήταν το αποτέλεσμα ενός προ-
γράμματος εκρίζωσης αμπελώνων από την  
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) που εκπονήθηκε το 
1998 στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πο-
λιτικής, όταν η αγορά του κρασιού στην Ευ-
ρώπη παρουσίαζε αρνητικό ισοζύγιο ανάμε-
σα στην προσφορά και τη ζήτηση. Επιπλέον, 
τα κρασιά των χωρών της Ευρώπης είχαν να 
ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα του Νέου Κό-
σμου που συχνά ήταν καλύτερης ποιότητας 
και περισσότερο ελκυστικά προς τον κατανα-
λωτή. Η δραστική μείωση στην έκταση του 
αμπελώνα οδήγησε σταδιακά σε απώλεια με-
γάλου μέρους από το παραγωγικό δυναμικό 
της  χώρας, καθώς η μείωση αφορούσε και 
αρκετές από τις γηγενείς ποικιλίες. Πρόσφα-
τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως οι εκτά-
σεις που αφορούν το Αγιωργίτικο και το Ξι-
νόμαυρο, έχουν υποχωρήσει σημαντικά.

O ελληνικός αμπελώνας αποτελείται από μι-
κρά έως και πολύ μικρά αμπελοτεμάχια, που 
στην πλειοψηφία τους είναι μικρότερα από 
5 στρέμματα/ 0,5 εκτάρια (Κρήτη, Ήπειρος).  
Οι εκμεταλλεύσεις που είναι άνω των 20 
στρεμμάτων/ 2 εκταρίων αποτελούν το 18% 
της συνολικής έκτασης, ενώ εκείνες των 50 
στρεμμάτων/ 5 εκταρίων και άνω  αποτελούν 

μόλις το 0,43% του συνόλου των εκμεταλλεύ-
σεων και βρίσκονται κυρίως στην ανατολική 
Μακεδονία, τη Θράκη και την Αττική). 

Oι επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 
χρόνια στον πρωτογενή και κυρίως στο δευτε-
ρογενή τομέα, έχουν συμβάλει θεαματικά στην 
ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού κρασιού.  

Η διασφάλιση, ωστόσο, της ποιότητας και η 
διατήρηση της βιωσιμότητας ενός εθνικού 
αμπελώνα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κά-
ποιο νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει και να 
προστατεύει την παραγωγή τόσο στον πρω-
τογενή, όσο και στο δευτερογενή τομέα. Οι 
προδιαγραφές του τελικού προϊόντος, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αυθεντικό-
τητα των κρασιών με βάση τη γεωγραφική 
ένδειξη, σχετίζονται άμεσα με τη μορφή συ-
γκεκριμένων καλλιεργητικών και οινολογι-
κών πρακτικών που εφαρμόζονται για κάθε 
περιοχή ξεχωριστά και καθορίζονται νομικά. 
Οι πρακτικές αυτές συχνά αποτελούν μέρος 
της παράδοσης είτε μιας συγκεκριμένης περι-
οχής, είτε μιας ολόκληρης  χώρας, όπως για 
παράδειγμα, συμβαίνει με την αμπελιά-καλά-
θι στη Σαντορίνη ή με τον αρωματισμό κρα-
σιού με ρητίνη για να παραχθεί η ρετσίνα. 

Ο ελληνικός αμπελώνας, όσον αφορά τη 
μορφή της πρωτογενούς παραγωγής  έχει 
παραδοσιακά, πολλά κοινά στοιχεία με τους 
αμπελώνες των άλλων χωρών της Μεσογεί-
ου. Έτσι, για παράδειγμα σε όλους τους αυ-
τόριζους αμπελώνες, αλλά και σε άλλους  που 
βρίσκονται σε απομονωμένα ή με ορεινό ανά-
γλυφο μέρη, το συνηθέστερο σύστημα δια-
μόρφωσης αμπέλου που συναντάται είναι το 
κυπελλοειδές (μορφή θάμνου), το οποίο είναι 
άριστα προσαρμοσμένο στο ζεστό και ξηρό 
μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας. 

Το κυπελλοειδές σύστημα πέρα από το χαμη-
λό κόστος εγκατάστασης, παρέχει σημαντική 
προστασία από τον ήλιο και τους δυνατούς 
ανέμους, ενώ επωφελείται από την εδαφική 

υγρασία, λόγω του χαμηλού ύψους, ειδικά 
σε μέρη που πλήττονται από την καλοκαιρι-
νή ανομβρία. Η περιορισμένη ανάπτυξη των 
φυτών και η πυκνότητα φύτευσης που είναι 
αραιότερη από τους γραμμικούς αμπελώνες,  
ευνοεί  τις χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις,  
οι οποίες τις περισσότερες φορές συνδέονται 
με την παραγωγή σταφυλιών υψηλής ποιό-
τητας.

Δύο παραδοσιακά συστήματα κυπελλοειδούς 
διαμόρφωσης, μοναδικά στον κόσμο,  εξα-
κολουθούν να υπάρχουν στη Σαντορίνη και 
την Πάρο. Στη Σαντορίνη είναι τα κουλούρια  
ή πόστες και  τα γυριστά ή στεφανωτά, ενώ 
στην Πάρο και σε άλλα κυκλαδίτικά νησιά εί-
ναι οι απλωταριές. 

Στο κουλούρι, ο κορμός του κυπέλλου έχει 
μεγαλύτερο ύψος από εκείνου του στεφανω-
τού και οι μακριές κληματίδες -γνωστές ως 
«αμολυτές»- πλέκονται σε σχήμα κουλου-
ριού, κάθετα στο έδαφος. Εφαρμόζεται κυ-
ρίως στην ποικιλία Ασύρτικο, του οποίου οι 
κληματίδες έχουν μεγάλη ελαστικότητα και 
σε αμπελώνες οι οποίοι δεν είναι εκτεθειμέ-
νοι σε δυνατούς ανέμους .

Στο Γυριστό, οι κληματίδες πλέκονται ελικο-
ειδώς παράλληλα στο εδάφος σχηματίζοντας 
ένα καλάθι. Χρόνο με το χρόνο η αμπελιά/ 
καλάθι μεγαλώνει και οι μεγαλύτερες παίρ-
νουν τη μορφή μεγάλου κοφινιού. Το σύ-
στημα αυτό προσφέρει προστασία από τους 
δυνατούς ανέμους και τις ακτίνες του ήλιου.
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Στο σύστημα αυτό οι κληματίδες έρπουν στο 
έδαφος. Ο κορμός, οι βραχίονες και οι στα-
φυλές των κληματίδων έρποντας στο χώμα, 
αποκτούν καμιά φορά μέχρι και 5 μέτρα μή-
κος, γνωστές ως «απλωταριές». Στόχος είναι 
να προφυλάξει τους νέους βλαστούς και τις 
σταφυλές από τους σφοδρούς ανέμους. Το 
σύστημα αυτό διατηρείται μέχρι και σήμερα 
σε ένα ποσοστό περίπου 20% του παριανού 
αμπελώνα, ενώ ολοένα και μειώνεται καθώς 
στις αναμπελώσεις επικρατεί το χαμηλό κυ-
πελλοειδές.

Για τα σταφύλια κυρίως επιτραπέζιας κατα-
νάλωσης χρησιμοποιείται η Κρεβατίνα που 
είναι ένα σύστημα μόρφωσης αμπέλου, κατά 
το οποίο το φυτό μπορεί να φτάσει και τα 2 
μέτρα ύψος. 

Η πλειονότητα, ωστόσο, των αμπελώνων 
στην Ελλάδα είναι διαμορφωμένοι σε γραμ-
μικό σχήμα, αμφίπλευρο ή μονόπλευρο κορ-
δόνι (Royat), κατά το οποίο δίνεται στο φυτό 
η δυνατότητα να αναπτύξει μεγαλύτερο όγκο 
βλάστησης με μεγαλύτερη αναλογία ενεργού 
φυλλώματος.

Πριν από την επέλαση της φυλλοξήρας, κατά 
το πρώτο ήμισυ του εικοστού αιώνα, η μέση 
πυκνότητα φύτευσης ήταν υψηλή φτάνοντας 
μέχρι και τα 10,000 φυτά ανά εκτάριο. Στους 
νεώτερους όμως αμπελώνες η πυκνότητα κυ-
μαίνεται ανάμεσα 2,500 με 5,000 φυτά. Η μεί-
ωση της πυκνότητας επέφερε την ελάττωση 
της ζωηρότητας των φυτών και τη μείωση 
της παραγωγής επιδρώντας θετικά στην ποι-
ότητα της πρώτης ύλης. 

Για την αντιμετώπιση της φυλλοξήρας χρη-
σιμοποιήθηκαν αμερικάνικα υποκείμενα, 
όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο, η 
χρήση τους δεν είχε να κάνει μόνο με την 
αντιμετώπιση των διαφόρων ασθενειών, αλλά 
και με τη δυνατότητα πολλών υποκειμένων 
να προσαρμόζονται στα συνήθως ξηρά, άνυ-
δρα ασβεστώδη ή αργιλο-ασβεστώδη εδάφη 
της Ελλάδας. Τα συνηθέστερα υποκείμενα 
που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι το 110 
Richter, 41 Β, 140 Ruggeri και 1103 Paulsen.

Οι πιο συνηθισμένες μυκητολογικές ασθένει-
ες είναι το ωίδιο και ο περονόσπορος. Εμ-
φανίζονται την άνοιξη σε χρονιές με υψηλές 
βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας 
προκαλώντας σημαντικές απώλειες στην πα-
ραγωγή. Αντιμετωπίζονται έγκαιρα με τους 
κατάλληλους ψεκασμούς.  

Ακολουθώντας τις πιο πρόσφατες διεθνείς 
εξελίξεις στην αμπελοκαλλιέργεια, ένας ολο-
ένα αυξανόμενος αριθμός οινοπαραγωγών 
επιλέγει να καλλιεργεί σύμφωνα με τις αρχές 
της βιολογικής καλλιέργειας και απομακρύ-
νεται από πρακτικές που κάνουν εκτενή χρή-
ση χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και λιπασμάτων. Το βιολογικό σύστημα καλ-
λιέργειας, πέρα από το γεγονός ότι προστα-
τεύει το τρίπτυχο περιβάλλον - αμπελουργός 
- καταναλωτής, δημιουργεί υπεραξία στο τε-
λικό προϊόν για αγορές όπου οι καταναλωτές 
γνωρίζουν τα οφέλη του. Τo κλίμα της Ελλά-
δος, σε κάποια μέρη περισσότερο απ’ ό,τι σε 
κάποια άλλα, ευνοεί τέτοιου είδους καλλιερ-
γητικές πρακτικές όπου η εκδήλωση ασθενει-
ών λόγω υγρασίας είναι περιορισμένη ή δεν 
υφίσταται καν. 

Συνηθισμένες βιολογικές πρακτικές στον ελ-
ληνικό αμπελώνα αποτελούν ο εμπλουτισμός 
του εδάφους με οργανικά υλικά (ζωικές και 
φυτικές κοπριές - κομπόστες, στάχτη, φύλλα 
κ. λ. π.) και η χλωρή λίπανση, δηλαδή η πα-
ράλληλη καλλιέργεια μέσα στον αμπελώνα, 
ανάμεσα στα αμπέλια, ψυχανθών (τριφύλλι, 
κουκιά, βίκο) ή άλλων φυτών, όπως το κρι-
θάρι, η βρώμη και η σίκαλη. Με τον τρόπο 
αυτό εφοδιάζεται το έδαφος με άζωτο και 
παραμένει γόνιμο στο πλαίσιο μιας αειφόρου 
ανάπτυξης.

Παράλληλα όμως εφαρμόζονται και άλλες 
μορφές αμπελουργίας, όπως η συμβατική και 
η ολοκληρωμένη. Η ολοκληρωμένη είναι ένα 
σύστημα γεωργικής πρακτικής ανάμεσα στη 
συμβατική και τη βιολογική, η οποία συνδυ-
άζει βιολογικές, φυσικές, χημικές και τεχνο-
λογικές πρακτικές. 

Αν και σε περιορισμένη ακόμα κλίμακα, τα 
τελευταία χρόνια μεγάλη απήχηση έχει αρχί-
σει να βρίσκει και στην Ελλάδα, ως εναλλα-
κτικός τρόπος καλλιέργειας, η βιοδυναμική. 
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα σε κτήματα 
της Κρήτης, της Κεφαλονιάς και της Μακε-
δονίας όπου εφαρμόζεται, είναι πολύ ποιοτι-
κά και πολλά υποσχόμενα.

Οι εργασίες στον αμπελώνα, όπως ο τρύγος, 
γίνεται στα περισσότερα ελληνικά κτήματα 
χειρονακτικά και συχνά κάτω από πολύ δύ-
σκολες συνθήκες, ειδικά όταν πρόκειται για 
εκμεταλλεύσεις σε ορεινά μέρη ή σε άλλα με 
πετρώδη εδάφη. Ο μηχανικός τρύγος δεν είναι 
ευρέως διαδεδομένος λόγω της δύσκολης μορ-
φολογίας του εδάφους αλλά και λόγω του κα-
τακερματισμού των αμπελώνων σε μικρά, μη 
ενιαία αμπελοτεμάχια. Κάποιες μεγάλες εταιρί-
ες που διαθέτουν ενιαίους αμπελώνες είναι σε 
θέση να εφαρμόζουν μηχανικό τρύγο.

ΑΠΛΩΤΑΡΙΕΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Χειρονακτικός 
τρύγος στο Κτήμα 

Μανουσάκη στα 
Χανιά.

Συλλογή σταφυλιών 
στο Κτήμα Πόρτο 
Καρράς.
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Οι περισσότεροι αμπελώνες στην Ελλάδα εί-
ναι ξερικοί, δηλαδή δεν εφαρμόζεται άρδευση 
με αποτέλεσμα οι στρεμματικές αποδόσεις να 
κυμαίνονται, ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις, 
σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα από αυτά που 
συνήθως καθορίζονται νομικά. Σε περιόδους 
όμως παρατεταμένης ξηρασίας και πολύ υψη-
λών θερμοκρασιών, η ελεγχόμενη άρδευση 
είναι απαραίτητη, προκειμένου τα αμπέλια να 
μην αφυδατωθούν και να προληφθεί οποιαδή-
ποτε απώλεια μέρους της παραγωγής. Η χρή-
ση, ωστόσο, του νερού στην Ελλάδα συνδέεται 
και με την επιλογή των κατάλληλων ποικιλιών 
και των υποκειμένων τους. Οι περισσότερες 
από τις ελληνικές ποικιλίες είναι ανθεκτικές 
στις ξηροθερμικές συνθήκες που επικρατούν 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στο σύνολο 
σχεδόν των αμπελουργικών περιοχών.

Καθώς το επίπεδο της ποιότητας της πρώτης 
ύλης εξαρτάται από το ύψος των στρεμματι-
κών αποδόσεων, πρακτικές όπως  ο πράσινος 
τρύγος, ο έλεγχος του μεγέθους της  φυλλι-
κής επιφάνειας των πρέμνων και το σχήμα 
διαμόρφωσης μπορούν να καθορίσουν το 
ύψος των αποδόσεων σε χαμηλά επίπεδα. 
Έτσι, επιτυγχάνεται κάτω από τις κατάλληλες 
καιρικές συνθήκες, η συγκομιδή σταφυλιών 
με ιδανική τεχνολογική και φυσιολογική 
ωριμότητα. 

Ο τρύγος είναι η τελική φάση της αμπελο-
κομίας και πραγματοποιείται συνήθως τους 
μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Σε κάποια 
ορεινά όμως μέρη, σε συνδυασμό με τον και-
ρό και την οψιμότητα της  ποικιλίας, ενδέχε-
ται ο τρύγος να μεταφερθεί χρονικά και μέσα 
στον Οκτώβριο (π.χ. Μαντινεία).  

Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει 
τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι η 

αύξηση της θερμοκρασία στην ατμόσφαιρα, 
ως ένδειξη της κλιματικής αλλαγής που συ-
ντελείται παγκοσμίως, έχει οδηγήσει στη δια-
τάραξη του βλαστικού κύκλου των αμπελιών 
με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται όλο 
και συχνότερα πρώιμοι τρύγοι. Στην Ελλάδα 
το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής δε φαί-
νεται να επηρεάζει όλα τα μέρη το ίδιο. Η κα-
τάσταση θεωρείται πιο κρίσιμη στη νότιο Ελ-
λάδα και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και 
λιγότερο στους αμπελώνες που βρίσκονται 
σε ορεινά ή ημιορεινά μέρη, όπως π.χ. της 
Μακεδονίας και της Ηπείρου ή σε περιοχές 
που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Το φαι-
νόμενο αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί 
βραχυπρόθεσμα με αλλαγές που αφορούν 
το σύστημα διαμόρφωσης των αμπελιών, με 
αμπελουργικές πρακτικές, όπως η ρύθμιση 
του ποτίσματος και με την επιλογή γηγενών 
ποικιλιών που αντέχουν στις υψηλές θερμο-
κρασίες. Άλλα μέτρα μακροπρόθεσμης αντι-
μετώπισης του φαινομένου θα μπορούσαν να 
είναι η κατάλληλη κλωνική επιλογή, αλλά και 
η μεταφορά αμπελώνων σε μεγαλύτερο υψό-
μετρο ή πιο κοντά στη θάλασσα.           n

Πρέμνα (Αμπελώνες Σιγάλα).
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07. ΘΡΑΚΗ
Τα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα, όπως 
τοπικά νομίσματα που απεικονίζουν την 
άμπελο, αμφορείς και λαξευτά πέτρινα πατη-
τήρια που βρέθηκαν στη Θράκη, καταδεικνύ-
ουν την ευρεία διάδοση της αμπελοκαλλιέρ-
γειας και παραγωγής κρασιού σε μία περιοχή 
όπου το κρασί είχε ιδιαίτερη βαρύτητα για 
την οικονομία της και την πολιτιστική της 
ταυτότητα. Σύμφωνα με πολλά φιλολογικά 
κείμενα η Θράκη ήταν ο τόπος απ’ όπου κα-
ταγόταν ο θεός Διόνυσος. 

Οι Κίκονες, ένα από τα αρχαία Θρακικά φύ-
λα που κατοικούσαν στην περιοχή περιγρά-
φονταν ως ένθερμοι οινοπότες, οι οποίοι συ-
νήθιζαν να πίνουν το κρασί τους άκρατο.

Κατά το δεύτερο μισό του 19ουαιώνα και 
μετά την καταστροφική επέλαση της φυλλο-
ξήρας, υπήρξε μία γενικευμένη μετατόπιση 
της γεωργικής δραστηριότητας προς άλλου 
είδους καλλιέργειες που ήταν περισσότερο 
ασφαλείς και επικερδείς από εκείνη της αμπε-
λοκαλλιέργειας, όπως για παράδειγμα ήταν 
ο καπνός, το ζαχαροκάλαμο και το βαμβάκι. 
Το αποτέλεσμα ήταν η σταδιακή εγκατάλειψη 
των αμπελώνων ακόμη και αυτών που ήταν 
ονομαστοί κατά την αρχαιότητα όπως του 
Ίσμαρου και της Μαρώνειας. 

Η μικρής κλίμακας οινοπαραγωγή που απέ-
μεινε, είχε μάλλον χωρικό χαρακτήρα και 
προορίζονταν για ιδιωτική κατανάλωση. Η 
άφιξη ωστόσο των προσφύγων από τη Ανα-
τολική Θράκη στις αρχές του 20ου αιώνα 
σηματοδοτεί την αλλαγή στη δημογραφική 
δομή του πληθυσμού της περιοχής και στην 

κοινωνικοοικονομική φυσιογνωμία της. 

Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών παρατηρεί-
ται μία μερική επαναφορά της αμπελοκαλλι-
έργειας εξαιτίας της αύξησης στην κατανάλω-
ση του κρασιού. 

Η ουσιαστική όμως αναγέννηση του Θρακι-
κού αμπελώνα ξεκίνησε πολύ αργότερα κατά 
τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Κίκονες
Θρακικός λαός που 
κατοικούσε στην περιοχή 
ανάμεσα στη Βιστωνίδα 
λίμνη και τις εκβολές 
του ποταμού Έβρου. 
Αναφέρονται από τον 
Όμηρο στην Ιλιάδα και 
στην Οδύσσεια.

ΣΕΛ. 74

ΣΕΛ. 84

ΣΕΛ. 120

ΣΕΛ. 135

ΣΕΛ. 126

ΣΕΛ. 140

ΣΕΛ. 135

ΣΕΛ. 180

ΣΕΛ. 183

ΣΕΛ. 155

ΣΕΛ. 112

Ο ποταμός Νέστος είναι το φυσικό σύνορο μεταξύ της Θράκης και της 
Μακεδονίας.
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Η Θράκη είναι ένα από τα πιο απομονωμένα 
γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδος και 
οριοθετείται ανάμεσα στον ποταμό Νέστο στα 
δυτικά και τον ποταμό  Έβρο στα ανατολικά, 
ο οποίος αποτελεί και το φυσικό σύνορο με 
την Τουρκία. 

Η πλειονότητα των αμπελώνων βρίσκεται σε 
μία νοητή ευθεία που ξεκινάει από το Νέστο 
μέχρι την Μαρώνεια και από το νότιο τμήμα 
της οροσειράς της Ροδόπης μέχρι τα παράλια, 
σε πεδινές και ημι-πεδινές εκτάσεις. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΛΙΜΑ – ΕΔΑΦΟΣ

Οι θερμοκρασίες το χειμώνα μπορεί να εί-
ναι πολύ χαμηλές ειδικά στο βόρειο τμήμα 
του νομού  Έβρου, καθώς η απουσία ορει-
νών όγκων στο τμήμα αυτό, επιτρέπει την 
ελεύθερη διέλευση των ψυχρών ανέμων που 
πνέουν από το βορά και τη Μαύρη Θάλασσα. 
Τα καλοκαίρια είναι γενικά θερμά, ωστόσο η 
εγγύτητα στη θάλασσα προσφέρει ένα μεγά-
λο πλεονέκτημα, καθώς οι νότιοι άνεμοι που 
πνέουν από το Αιγαίο μετριάζουν σημαντικά 
τις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες. 

Η ύπαρξη διαφορετικών τύπων εδαφών δίνει 

σε καθεμία από τις σημαντικότερες οινοπα-ρα-
γωγές περιοχές διαφορετικά χαρακτηριστικά 
που επιδρούν άμεσα στο στιλ των κρασιών που 
παράγουν. Έτσι, σε περιοχές που βρίσκονται 
πιο κοντά στα παράλια συναντώνται περισσό-
τερο εδάφη που είναι αμμώδη, ενώ σε εκείνες 
που βρίσκονται πιο εσωτερικά και πιο κοντά 
στα βουνά της Ροδόπης είναι συνηθέστερα τα 
αμμο-αργιλώδη. Εντελώς διαφορετικά είναι τα 
εδάφη που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού 
Έβρου, τα οποία είναι πιο πλούσια σε άργιλο ή 
πηλό και ως εκ τούτου πιο βαριά και σχετικά 
λιγότερο κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια.

Τα πιο συνηθισμένα συστήματα διαμόρφωσης 
αμπελώνων που εφαρμόζονται είναι το αμφί-
πλευρο γραμμικό κορδόνι (Cordon de Royat) 
με τα αμπέλια σε αραιή φύτευση και Guyot. 
To πρώτο βοηθάει στη μείωση του υδατικού 
στρες που μπορεί να προκληθεί από την έλ-
λειψη νερού κατά την περίοδο του καλοκαι-
ριού. Στην περιοχή του Ίσμαρου το σύστημα 
διαμόρφωσης που επιλέχθηκε είναι το σύ-

στημα κάθετης ανάπτυξης (Vertical Shoot 
Positioning), το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως 
στην Αυστραλία. Μέσω του συστήματος αυτού 
επιτυγχάνεται ο καλύτερος αερισμός του πρέ-
μνου και η παραγωγή σταφυλιών πλούσιων σε 
ανθοκυανίνες και σάκχαρα. Στην πλειονότη-
τα των αμπελώνων εφαρμόζονται οι αρχές της 
βιολογικής καλλιέργειας, ενώ σε άλλους της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης.

41° Ν
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Βαλτώδη περιοχή στον 
Έβρο.
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Η πόλη των Αβδήρων ήταν το σημαντικότερο 
πνευματικό και εμπορικό κέντρο της Θράκης 
κατά την αρχαιότητα και πήρε το όνομά της 
από τον Άβδηρο, φίλο του Ηρακλή. Η πα-
τρίδα του Δημόκριτου και του σοφιστή Πρω-
ταγόρα ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τα κρασιά 
της,  αλλά και μεταγενέστερα ήταν ένας από 
τους πιο ονομαστούς αμπελώνες του Βυζα-
ντίου μαζί με την Μαρώνεια, λόγω της εγγύ-

τητας του στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα, 
η υψηλή ποιότητα των κρασιών της περιοχής 
είναι ευρέως αναγνωρισμένη, ειδικά εκείνων 
που προέρχονται από επιλεγμένα αμπελο-
τόπια. Πρόσφατοι πειραματισμοί με κρασιά 
orange σε πήλινους αμφορείς δίνουν νέες  
προοπτικές στη προβολή της Θράκης ως πε-
ριοχή που παράγει ειδικά στιλ κρασιών.

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΠΓΕ ΑΒΔΗΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΛΙΜΑ – ΕΔΑΦΟΣ

Η ζώνη παραγωγής  των κρασιών ΠΓΕ Άβδη-
ρα βρίσκεται δυτικά του ποταμού Νέστου και 
περιλαμβάνει τις κοινοτήτες των Αβδήρων, 
Μάνδρας, Μυρωδάτου και Μαγγάνων του 
δήμου Ταπείρου.

Οι αμπελώνες καλλιεργούνται σε χαμηλές λο-
φώδεις περιοχές με υψόμετρο που κυμαίνεται 
από τα 100 έως τα 200 μέτρα πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας.

Αν και το κλίμα είναι μεσογειακό, παρατη-
ρούνται ελαφριές τάσεις ηπειρωτικού κλίμα-
τος σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες 
από τη θάλασσα. Το μέσο ετήσιο ύψος βρο-
χόπτωσης είναι σχετικά υψηλό στα 850 χιλι-
οστά, με τις περισσότερες βροχές να σημειώ-
νονται κατά τους χειμερινούς μήνες.

Τα εδάφη είναι αμμοπηλώδη, αμμοαργιλοπη-
λώδη, με ίχνη ασβεστόλιθου. Το βραχώδες 
υπόστρωμα ψαμμίτη (πέτρωμα που αποτε-
λείται από άμμο) που υπάρχει στην περιοχή 
εμφανίζει υψηλή υδροπερατότητα με χαμηλή 
ως μέτρια ικανότητα συγκράτησης νερού. Σε 
περιόδους έντονων και διαρκών βροχοπτώ-
σεων ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους εί-
ναι υψηλός. 

Χιονισμένος 
αμπελώνας με 

Μαυρούδι Θράκης 
στα Άβδηρα του 

νομού Ξάνθης 
(Αnatoλikos 
Vineyards).

Έδαφος από σαθρό γρανίτη (> 250 εκ. χρονών) στα Άβδηρα του νομού Ξάνθης (Anatoλikos Vineyards).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Ελληνικές  Διεθνείς

Λευκές Ασύρτικο, Ροδίτης, Μοσχάτο 
Αλεξανδρείας, Ζουμιάτικο (Άλλα 
ονόματα: Διμιάτ και Dimyat).

Sauvignon Blanc, Chardonnay

Ερυθρές Μαυρούδι, Λημνιό, Παμίδι Cabernet Sauvignon, Merlot

ΣΤΙΛ ΚΡΑΣΙΩΝ

Λευκά

} Ξηρά, ημίξηρα, ημίγλυκαΡοζέ

Ερυθρά
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Στο έπος του Ομήρου «Οδύσσεια» γίνεται 
λεπτομερής αναφορά στο κρασί που έλαβε ο 
Οδυσσέας από τον Μάρων, ιερέα του Απόλ-
λωνα κατά την άφιξή του στη Μαρώνεια 
(κατά τον Όμηρο Ίσμαρος), την ιερή πόλη 
των Κικόνων. Ήταν το κρασί με το οποίο ο 
Οδυσσέας κατάφερε να μεθύσει τον κύκλωπα 
Πολύφημο και έπειτα να τον τυφλώσει, οδη-
γηγώντας στην ελευθερία τους συντρόφους 
του. Ήταν ένα κρασί, όπως περιγράφεται, 
γλυκό ερυθρό  που μπορούσε να διαλυθεί σε 
20 μέρη νερού και παρόλα αυτά να διατηρεί 
το άρωμα και τη γλυκύτητά του. Ο Μάρων, 
που ήταν κατά τη μυθολογική παράδοση ο 
ιδρυτής της Μαρώνειας, κατείχε σύμφωνα 
με το Φιλόστρατο το σοφιστή, την τέχνη της 
αμπελοκαλλιέργειας και της οινοπαραγωγής, 
ενώ ο Ευρυπίδης αναφέρεται σε αυτόν ως το 
γιο του θεού Διόνυσου και μαθητή του Σειλι-
νού. Πολλά από τα νομίσματα της πόλης που 
ανακαλύφθηκαν φέρουν στη μία πλευρά το 
κλήμα της αμπέλου με σταφύλια ή την κεφα-

λή του νεαρού Διονύσου. Η οινοπαραγωγή 
στη σύγχρονη εποχή ξεκινά στις αρχές του 
1990, όταν ο Απόστολος Τάσσου και ο Ευ-
άγγελος Τσάνταλης ιδρύουν την Μαρώνεια 
Α.Ε. Το 2004 ο Απόστολος Τάσσου αποχω-
ρεί από την εταιρία και το πρώτο οινοποιείο 
της Ροδόπης, οι Κίκονες, ιδρύεται από την 
κόρη του, Μελίνα Τάσσου.

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΠΓΕ ΙΣΜΑΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Η ζώνη παραγωγής του κρασιού ΠΓΕ  Ίσμα-
ρου, οριοθετείται σε μία έκταση νότια του 
όρους Ίμαρου σε μία απόσταση μικρότερη 
των δύο χιλιόμετρων από τα παράλια του 
Θρακικού πελάγους.

Το κλίμα είναι μεσογειακό και χαρακτηρίζε-
ται από ήπιο χειμώνα και ζεστό καλοκαίρι. 
Ο ψυχρός βορειοδυτικός άνεμος που πνέει 
από τη Ροδόπη και ο νότιος, Σαμοθρακιώτης 
όπως ονομάζεται, δημιουργούν ένα ειδικό 
μεσόκλιμα με μεγάλη θερμομετρική διαφορά 
ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, παρατείνο-
ντας σημαντικά την περίοδο ωρίμασης των 
σταφυλιών. Στις πολύ ζεστές χρονιές η εγ-
γύτητα στη θάλασσα βοηθάει σημαντικά να 
μειωθούν οι όποιες εξάρσεις των ημερήσιων 

θερμοκρασιών ευνοώντας την ομοιόμορφη 
ωρίμαση των σταφυλιών. 

Τα εδάφη στα πιο χαμηλά επίπεδα είναι κόκ-
κινα, αργιλοπηλώδη πλούσια σε οργανική 
ύλη, με μεγάλο ποσοστό από πετρώματα πυ-
ριτίου, ενώ στα υψηλότερα είναι περισσότερο 
πετρώδη και με υψηλό ποσοστό ασβεστόλι-
θου που τα κάνει περισσότερο κατάλληλα για 
την καλλιέργεια των λευκών ποικιλιών. 

ΚΛΙΜΑ – ΕΔΑΦΟΣ

Μάρων
Μυθικό πρόσωπο, 

ιερέας του Απόλλωνα 
στην Ίσμαρο της 

Θράκης.  
Ήταν αυτός που 

έδωσε το κρασί με 
το οποίο ο Οδυσσέας 
μέθυσε τον κύκλωπα 

Πολύφημο.

Αρχαίος Ληνός στο νομό Ροδόπης

Πανοραμική άποψη αμπελώνων με Μαυρούδι στη Μαρώνεια του Νομού Ροδόπης (Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε.).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Ελληνικές  Διεθνείς

Λευκές Ροδίτης, Μοσχάτο Αλεξανδρείας Chardonnay, Sauvignon Blanc

Ερυθρές Λημνιό, Μαυρούδι Syrah, Grenache rouge, Mourvèdre

ΣΤΙΛ ΚΡΑΣΙΩΝ

Λευκά

} Ξηρά, ημίξηρα, ημίγλυκαΡοζέ

Ερυθρά

Αμπελώνες στο Ν. Σιδηροχώρι του 
νομού Ροδόπης (Κτήμα Κίκονες).
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Αν και η ύπαρξη αμπελώνων στο νομό Έβρου 
-κυρίως στο Σουφλί- χρονολογείται από τον 
19ο αιώνα, οι εξελίξεις στον τομέα της οινο-
παραγωγής δεν ήταν αντίστοιχες αυτών που 
υπήρξαν στην υπόλοιπη Θράκη, ακόμη και 
όταν στην περιοχή ακολούθησε η αποκατά-
σταση του αμπελώνα μετά το 1920, την επο-
χή που η φυλλοξήρα κατέστρεψε όλους τους 
αμπελώνες. Σήμερα η παραγωγή συνίσταται 
κυρίως σε αποστάγματα και ενισχυμένα κρα-
σιά (λικέρ). Η πρόσφατη, ωστόσο, δημιουρ-
γία της ένδειξης ΠΓΕ, καθώς και οι επενδύ-
σεις που έχουν πραγματοποιηθεί στα σημα-
ντικότερα οινοποιεία της περιοχής, δείχνουν 
πως η αναβάθμιση και η ανάπτυξη της οινο-
παραγωγής συμπεριλαμβάνονται πλέον στην 
ατζέντα των τοπικών παραγωγών. Οι ζώνες 
με το υψηλότερο επίπεδο παραγωγής τόσο σε 

ποσότητα όσο και ποιότητα είναι αυτές στις 
περιοχές του Σουφλίου και του Τριγώνου 
που βρίσκεται κοντά στα Ελληνοτουρκικά 
σύνορα.

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ – ΠΓΕ  ΕΒΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο νομός Έβρου καλύπτεται κατά το μεγαλύτε-
ρο μέρος από πεδιάδες και μόλις το 10% του 
νομού είναι ορεινό και αφορά το νοτιοανατο-

λικό κομμάτι που αποτελεί ουσιαστικά την νο-
τιοανατολική απόληξη της Ροδόπης.

Αρχαίο πατητήρι στο χωριό Άβαντας του νομού 
Έβρου.

Ο ποταμός Έβρος 
αποτελεί το φυσικό 

σύνορο της Ελλαδος 
με την Τουρκία. Τα 
βαριά, αλλουβιακά 

προσχωσιγενή εδάφη 
κοντά στον ποταμό 

δεν ενδείκνυνται για 
την καλλιέργεια των 

αμπελιών.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Ελληνικές  Διεθνείς

Λευκές Ασύρτικο, Αθήρι, Μαλαγουζιά, Όψιμο 
Σουφλίου (επιτραπέζια ποικιλία που 
χρησιμοποιείται και στην οινοποίηση)

Chardonnay, Sauvignon Blanc, Ugni 
Blanc

Ερυθρές Μαυρούδι, Μοσχόμαυρο, Λημνιό, 
Παμίδι, Κερατσούδα (κρασιά για 
άμεση κατανάλωση και ημίγλυκα 
ενισχυμένα), Καρναχαλάδες (όνομα 
ενός συνόλου από ποπικιλίες)

Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, 
Carignan, Cinsault

ΣΤΙΛ ΚΡΑΣΙΩΝ

Λευκά

} Ξηρά, ημίξηρα, ημίγλυκα, γλυκάΡοζέ

Ερυθρά

ΚΛΙΜΑ – ΕΔΑΦΟΣ

Η γειτνίαση πολλών αμπελώνων με τον πο-
ταμό  Έβρο έχει ως αποτέλεσμα το καλοκαί-
ρι οι θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε σχετικά 
ήπια επίπεδα, αρκετές φορές χαμηλότερα από 
τα αντίστοιχα που καταγράφονται στη Μαρώ-
νεια ή τα Άβδηρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
κάποιες από τις όψιμες τοπικές ποικιλίες όπως 

είναι το Όψιμο του Σουφλίου, σε πιο ψυχρές 
χρονιές, να αντιμετωπίζουν πρόβλημα ωρίμα-
σης, δίνοντας κρασιά πιο ελαφριά και με χα-
μηλό αλκοολικό βαθμό. Τα εδάφη των αμπε-
λώνων που βρίσκονται κοντά στον ποταμό εί-
ναι αλλουβιακά προσχωσιγενή.        n

Προσχωσιγενή 
εδάφη
Είναι τα εδάφη που 
προέρχονται από 
τη μεταφορά και 
απόθεση φθαρτών 
υλικών, όπως η 
άμμος και η λάσπη, 
από τα νερά των 
ποταμών. Πρόκειται 
για ιδιαίτερα γόνιμα 
εδάφη, κατάλληλα για 
όλες τις καλλιέργειες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ανατολικός Vineyards

Κτήμα Βουρβουκέλη

Βιολογικοί Αμπελώνες 
Καρακώστα

Κτήμα Σγουρίδη

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Κτήμα Κίκονες

Μαρώνεια Α.Ε.  
(θυγατρική της  
Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Άφοι Μπέλλα 

Εβρίτικα Κελάρια




