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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Εισαγωγή

Ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθορίζει το ξεχωριστό άρωμα και τη γεύση κάθε 

κρασιού είναι η οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου από την οποία προέρχεται. Από τους 

γενετικούς χαρακτήρες της εξαρτώνται άμεσα το μέγεθος της ράγας του σταφυλιού, η 

σύσταση και το χρώμα του φλοιού, η υφή του και η σχέση σακχάρων και οξέων. Όσο 

μικρότερο είναι το φρούτο, τόσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των αρωμάτων. Όσο 

πιο χοντρός και έντονου χρώματος είναι ο φλοιός, τόσο εντονότερο θα είναι το χρώμα 

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

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

διασφαλίζει τη γευστική ισορροπία.

Είναι λοιπόν φανερό ότι εκλεκτά κρασιά ποιότητας παράγονται από «ευγενείς» 

οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, όταν καλλιεργούνται σε περιοχές όπου το έδαφος και 

το κλίμα είναι κατάλληλα. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων αποτελεί το 

οικοσύστημα κάθε περιοχής (terroir), το οποίο, για να δώσει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα, πρέπει να συμπληρώνεται αρμονικά από τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή 

τον αμπελουργό που επεμβαίνει στη ζωή του αμπελιού με καλλιεργητικές τεχνικές και 

φροντίδες. Με τις απαραίτητες λιπάνσεις και τα οργώματα, με τα κλαδέματα, τα 

κορφολογήματα και τα αραιώματα, με την προστασία από τις ασθένειες και τα ζιζάνια, 

με αγάπη και φροντίδα που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά.

Οι ποικιλίες αμπέλου είναι χιλιάδες και χωρίζονται σε:

• Επιτραπέζιες

• Οινοποιήσιμες

• Ποικιλίες για ειδική χρήση

• Ποικιλίες υποκειμένων

Η κάθε οινοπαραγωγός χώρα καλλιεργεί τις γηγενείς (ντόπιες) οινοποιήσιμες 

ποικιλίες, αλλά και τις λεγάμενες διεθνείς, αυτές δηλαδή που συναντιόνται σχεδόν σε 

όλον τον οινοπαραγωγό κόσμο. Οι πρώτες δίνουν συνήθως κρασιά που προορίζονται για
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εγχώρια κατανάλωση, με αρκετές εξαιρέσεις, «κλασικές» πια στη διεθνή αγορά, ενώ οι 

δεύτερες δίνουν συνήθως κρασιά πιο «ενιαίου» (παγκοσμιοποιημένου, όπως συχνά 

λέγεται σήμερα) και ευκολότερα αναγνωρίσιμου χαρακτήρα, ενός πιο ευρέως αποδεκτού 

στυλ, που παρουσιάζει όμως τεράστιες διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις συνθήκες και τις 

μεθόδους καλλιέργειας. Η επικράτησή τους, ωστόσο, δεν είναι τυχαία, αφού όντως 

πρόκειται για ποικιλίες αποδεδειγμένου ποιοτικού δυναμικού και αξίας.

Ορισμένα κρασιά παράγονται από μία μόνο ποικιλία (μονοποικιλιακά κρασιά) κι άλλα 

από δύο ή περισσότερες, συχνά ντόπιες και διεθνείς (κρασιά blended), ανάλογα με το 

επιθυμητό στυλ. (Πηγή: Ε1)

1.2 Ιστορικά Στοιχεία

Το αμπέλι έχει, κατά τους ιστορικούς, προϊστορία πολλών εκατομμυρίων χρόνων. 

Πριν μάθουν οι άνθρωποι να το καλλιεργούν, αυτό υπήρχε στη φύση σε άγρια 

κατάσταση. Κουκούτσια αγριοστάφυλων έχουν βρεθεί ακόμα και σε σπηλιές που 

κατοικήθηκαν από νομαδικές προϊστορικές φυλές.

Πριν από την Εποχή των Παγετώνων το κλίμα της Γης ήταν ζεστό και τα αγριάμπελα 

ευδοκιμούσαν σχεδόν παντού μέχρι τις πολικές περιοχές, στην Ισλανδία, τη βόρεια 

Ευρώπη, τη βορειοδυτική Ασία, ακόμη και στην Αλάσκα. Οι παγετώνες 

όμως, που ήρθαν αργότερα σκέπασαν με στρώμα πάγου τη γη και περιόρισαν την 

εξάπλωση των αγριάμπελων στα θερμότερα μέρη, δηλαδή σε περιοχές με εύκρατο κλίμα, 

όπως την κεντρική-ανατολική Ασία, την κεντρική-νότια Ευρώπη, κυρίως όμως, 

μεταξύ Εύξεινου Πόντου, Κασπίας θάλασσας, Καυκάσου και Μεσοποταμίας (στην Ουρ 

της Μεσοποταμίας, βρέθηκε μια ζωγραφιά που απεικόνιζε σκηνή από σπονδές). Ο 

Καύκασος, η Μεσοποταμία καθώς και η αρχαία Αίγυπτος πρέπει να θεωρηθούν οι 

κοιτίδες της αμπελουργίας και φυσικά οι πατρίδες του κρασιού. Εκεί γεννήθηκε το 

είδος Άμπελος η οινοφόρος (Vitis vinifera, υποείδος caucásica), το ήμερο κλήμα που 

σχεδόν αποκλειστικά καλλιεργούμε σήμερα σε διάφορες ποικιλίες και υβρίδια. Σύμφωνα 

με αρχαιολογικά στοιχεία απολιθωμάτων, η παρουσία του κλήματος μετράει 300.000 

χρόνια. Η τέχνη της αμπελουργίας εικάζεται ότι ξεκίνησε με την αγροτική επανάσταση 

και τη σταθερή εγκατάσταση πληθυσμών με σκοπό την καλλιέργεια, γύρω στο 5000 π.Χ.
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Από τους πρώτους γνωστούς αμπελοκαλλιεργητές θεωρούνται οι Αριοι (πρόγονοι των 

Ινδών που ζούσαν στην περιοχή Καυκάσου-Κασπίας), οι αρχαίοι Πέρσες, οι Σημιτικοί 

λαοί και οιΑσσύριοι. Κατόπιν η τέχνη της αμπελουργίας και οινοποιίας πέρασε 

στους Αιγύπτιους, τους λαούς της Παλαιστίνης-Φοινίκης και τους -μη Έλληνες εκείνα τα 

χρόνια- κατοίκους της Μικρασίας και του Ελλαδικού χώρου. Την ίδια εποχή πάντως το 

κρασί αναφέρεται και στην αρχαία Κίνα.

Η Αίγυπτος είχε μακρότατη παράδοση οινοποιίας, με τις αρχές της να χάνονται πριν 

το 4000 π.Χ. Αναφέρονται βασιλικοί αμπελώνες, ενώ στους τάφους των Φαραώ της 4ης 

Δυναστείας τοιχογραφίες αναπαριστούν ποικιλίες σταφυλιού διαφόρων αποχρώσεων, 

σκηνές αμπελουργίας και οινοποίησης, ακόμη και μηχανικά πιεστήρια, ενώ βρέθηκαν 

και αμφορείς της Νέας Δυναστείας (1600-1100 π.χ.) στους οποίους αναγράφονται η 

προέλευση, η σοδειά και ο οινοποιός.

Στην Μεσοποταμία πάλι, ο Βαβυλώνιος βασιλιάς Χαμουραμπί το 1700 π.χ. είχε 

νομοθετήσει για την τιμή του κρασιού καθώς και για την περίοδο που έπρεπε να 

καταναλώνεται: μόνο την εποχή μετά τον τρύγο -η παλαίωση προφανώς δεν είχε 

εκτιμηθεί όσο έπρεπε. Παρά τη μακρά παράδοσή τους, οι λαοί αυτοί γρήγορα έχασαν τη 

φήμη των σπουδαίων οινοποιών -στην κλασσική εποχή, τα αιγυπτιακά κρασιά δε 

θεωρούνταν άξια λόγου. Αυτό οφείλεται σε γεωγραφικούς-κλιματικούς παράγοντες (το 

αμπέλι έδινε καλύτερες ποικιλίες στα μεσογειακά κλίματα, όπως της Φοινίκης και της 

Ελλάδος).

Οι Σημιτικοί λαοί της ανατολικής Μεσογείου ήρθαν νωρίς σε επαφή με το κρασί. 

Στην Παλαιά Διαθήκη οι αναφορές αφθονούν. Όταν παραδείγματος χάρη στράγγισαν τα 

νερά του κατακλυσμού λέει χαρακτηριστικά: "ήρξαντο Νώε άνθρωπος γεωργός γης και 

εφύτευσεν αμπελώνα" (Γένεσης, θ' 20).

Οι Φοίνικες ήταν ξακουστοί οινοποιοί αλλά και έμποροι. Φοινικικοί κρασοαμφορείς 

έχουν βρεθεί σχεδόν σε κάθε περιοχή της ανατολικής και κεντρικής Μεσογείου. Η Τύρος 

ήταν από τα πρώτα μεγάλα κέντρα θαλάσσιου οινεμπορίου.

Οι Έλληνες, οι οποίοι διέπρεψαν στην οινοποιία, μονοπωλώντας σχεδόν την αγορά 

για αιώνες, γνώρισαν το κρασί πιθανότατα από την αρχή της εγκατάστασής τους στο 

σημερινό τους τόπο, δηλαδή τουλάχιστον πριν το 1700 π.χ. Δεν έχει διευκρινιστεί από 

πού διδάχθηκαν την οινοποιία. Σύμφωνα με μια θεωρία, έμαθαν το κρασί από τους
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ανατολικούς λαούς (Φοίνικες ή και Αιγύπτιους), με τους οποίους τόσο οι Μυκηναίοι, 

όσο και οι προγενέστεροι -μη ελληνικής καταγωγής- Κυκλάδιοι και Μίνωες είχαν 

ανεπτυγμένες εμπορικές σχέσεις.

Η σχετική με το κρασί μυθολογία (διονυσιακοί, ορφικοί κ.α. μύθοι) είναι 

πλουσιότατη, δεν δίνει όμως συγκεκριμένες ενδείξεις. Αλλού το αμπέλι εμφανίζεται 

ξαφνικά από μόνο του ή το χαρίζει ο θεός Διόνυσος στους ελλαδίτες (π.χ. στην Αιτωλία), 

με τρόπο που δημιουργεί σκέψεις για την παρουσία της αμπέλου στον ελλαδικό χώρο, 

πολύ πριν την έλευση των Ελλήνων. Αλλού το κρασί συνδέεται με την Κρήτη και τη 

Νάξο (μύθος "Διονύσου και Αριάδνης"), ενισχύοντας την εκδοχή περί φοινικικής ή 

αιγυπτιακής προέλευσης. Αλλού πάλι το αμπέλι φέρεται ερχόμενο από τη Θράκη, που 

σύμφωνα με τον Όμηρο , ίσως ήταν ο βασικός προμηθευτής των Ελλήνων στους 

Μυκηναϊκούς χρόνους. Άλλωστε η λατρεία του Διονύσου θεωρείται Θρακικής- 

Μικρασιατικής καταγωγής. Η τελευταία αυτή εκδοχή είναι μπερδεμένη από μόνη της και 

αυτό γιατί οι Σκύθες και κάποια βορειοθρακικά φύλα εμφανίζουν μια έκδηλη έχθρα προς 

το κρασί, ριζωμένη στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, αλλά στα ομηρικά έπη 

(Οδύσσεια όπου ο ιερέας Μάρων χαρίζει δυνατό κρασί στον Οδυσσέα) οι Θράκες, 

φέρονται ως δεινοί οινοπαραγωγοί. Η αντίσταση στη λατρεία του Διονύσου και οι 

δυσκολίες που συνάντησε αυτή μέχρι να καθιερωθεί στην Ελλάδα, αποτυπωμένες σε 

πολλούς μύθους, υποδηλώνουν μια αρχική καχυποψία απέναντι στο κρασί.

Όπως και αν έγιναν τα πράγματα, οι Έλληνες αγάπησαν τον Διόνυσο και το κρασί, 

εκτιμώντας το γεγονός ότι τους βοηθούσε ανάλογα με την περίσταση να ξεχνούν τα 

βάσανα της ζωής, να έρχονται σε έκσταση ή να δημιουργούν ευχάριστη ατμόσφαιρα και 

κέφι στην συντροφιά. Το εκτιμούσαν, λαός και άρχοντες, καθώς και οι φιλόσοφοι όλων 

των ρευμάτων, από τους Προσωκρατικούς και τους Ιδεαλιστές (Πλάτων, Σωκράτης 

κ.ο.κ.) μέχρι τους Επικούρειους, ενώ και οι ποιητές δεν παρέλειψαν να το υμνήσουν. 

Πάντως δεν συνήθιζαν να μεθούν, ούτε είχαν εκτίμηση στους μεθύστακες. Το 

τελετουργικό του επίσημου συμποσίου, όπου ο "συμποσιάρχης", συχνά προϊστάμενος 

στρατιάς "κεραστών" και "οινοχόων", επέβλεπε τόσο το νέρωμα του κρασιού, όσο και 

την ποσότητα που θα έπινε ο κάθε συμπότης ανάλογα με την κατάστασή του. Γεγονός το 

οποίο δηλώνει, ότι η αποφυγή της μέθης και η διατήρηση πολιτισμένης ατμόσφαιρας 

ήταν σημαντική υπόθεση. Η πόση ανέρωτου κρασιού ("άκρατου οίνου") θεωρείτο
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βαρβαρότητα και μάλιστα σύμφωνα με αναφορές, κάποιος νομοθέτης την είχε 

απαγορεύσει επί ποινή θανάτου. Η πόση ανέρωτου κρασιού συνηθιζόταν μόνο από 

αρρώστους ή κατά τη διάρκεια ταξιδιών ως τονωτικό-δυναμωτικό. Ήταν επίσης 

διαδεδομένη η κατανάλωση κρασιού με μέλι.

Οι πρόγονοί μας έπιναν το κρασί τους με διάφορους τρόπους. Γενικός κανόνας ήταν η 

ανάμειξη του κρασιού με νερό, σε αναλογία συνήθως 1:3 (ένα μέρος οίνου προς τρία 

μέρη νερού), 1:2 ή 2:3 και διέθεταν ακόμη και ειδικά σκεύη τόσο για την ανάμειξη 

(κρατήρες και κυάθους, δηλαδή μακριές, βαθιές κουτάλες) όσο και για την ψύξη του πριν 

την κατανάλωση (ψυκτήρες). Παρ’όλα αυτά συχνά το έπιναν ζεστό, διότι η ψύξη του 

κρασιού με πάγο από τα βουνά, ήταν μεγάλη πολυτέλεια. Συχνά αρωμάτιζαν το κρασί 

τους με διάφορα μυρωδικά. Η προσθήκη αψίνθου στο κρασί (δηλαδή η παρασκευή 

βερμούτ ) ήταν γνωστή μέθοδος (αποδίδεται μάλιστα στον Ιπποκράτη και το βερμούτ της 

εποχής ονομαζόταν και "Ιπποκράτειος Οίνος"), καθώς και η προσθήκη ρητίνης (δηλαδή 

η παρασκευή ρετσίνας) που γινόταν -αν και μάλλον σπάνια- όχι μόνο χάριν της 

ιδιάζουσας γεύσεως, αλλά και της συντήρησης. Ενίοτε προσέθεταν και άλλα μπαχαρικά 

ή αρωματικά βότανα όπως θυμάρι, μέντα, γλυκάνισο, ή σμύρνα.

Ο τρόπος παραγωγής του κρασιού δε διέφερε ουσιαστικά από αυτόν των ημερών μας. 

Η αμπελουργία είχε φτάσει σε υψηλά επίπεδα τέχνης. Κυκλοφορούσαν δε και ειδικά 

βιβλία επί του θέματος. Από αυτό του Θεόφραστου, που σώθηκε ως τις μέρες μας, 

λαμβάνουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Λόγου χάριν, ότι οι Έλληνες (αντίθετα από 

τους Ρωμαίους) συνήθως καλλιεργούσαν το αμπέλι απλωμένο στη γη, χωρίς 

υποστηρίγματα, τεχνική που ακόμη και σήμερα είναι σε χρήση σε κάποιες περιοχές .

Οι Έλληνες γνώριζαν την παλαίωση του κρασιού και την άφηναν να γίνει σε θαμμένα 

πιθάρια σφραγισμένα με γύψο και ρετσίνι. Ίσως έτσι, κατά τύχη, ανακαλύφθηκε η 

επίδραση της προσθήκης ρετσινιού. Το κρασί εμφιαλωνόταν, ανάλογα με το πόσο 

μεγάλο ταξίδι είχε μπροστά του μέχρι την κατανάλωση, σε ασκούς ή σε σφραγισμένους 

πήλινους αμφορείς, αλειμμένους με πίσσα (ή ρετσίνι) για τέλεια στεγανοποίηση, στους 

οποίους συχνά αναγράφονταν με μπογιά ή με σφραγίδα τα πλήρη στοιχεία του 

περιεχομένου οίνου, δηλαδή, περιοχή προέλευσης, έτος παραγωγής, οινοποιός και 

εμφιαλωτής.
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Το εμπόριο των ελληνικών κρασιών απλωνόταν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, μέχρι και 

την Ιβηρική χερσόνησο (οι Ίβηρες και οι κάτοικοι της νότιας Γαλατίας μάλλον τότε 

πρωτοήρθαν σε επαφή με το κρασί), και φυσικά στον Εύξεινο πόντο. Ήταν δε μία από τις 

σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες των προγόνων μας.

Σε πολλές πόλεις υπήρχαν ειδικοί νόμοι για να εξασφαλίζουν την ποιότητα του 

κρασιού, αλλά και "προστατευτικοί" ενάντια στον ξένο ανταγωνισμό και τις εισαγωγές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η σχετική νομοθεσία της Θάσου, σύμφωνα με την 

οποία, πλοία με ξένο κρασί που πλησίαζαν το νησί δημεύονταν (κατάσχονταν).

Από διάφορες ιστορικές πηγές έχουν διασωθεί τα ονόματα των οινοπαραγωγικών 

περιοχών και των κρασιών που παρήγαγαν. Αρχικά, τα πιο ξακουστά κρασιά -διεθνώς- 

ήταν αυτά του βορείου Αιγαίου: της Αήμνου, της Θάσου, της Λέσβου, της Χίου, της 

Ικαρίας και της Σάμου. Αργότερα, μετά την κλασσική εποχή, απέκτησαν μεγάλη φήμη 

και τα κρασιά της Ρόδου, της Κω και των λοιπών Δωδεκανήσων, της Θήρας, της Νάξου, 

της Κρήτης και της Κύπρου.

Οι Ρωμαίοι γνώρισαν το κρασί από τους Έλληνες αποίκους και τους Ετρούσκους ,οι 

οποίοι το είχαν διδαχθεί έναν με δύο αιώνες νωρίτερα από τους Φοίνικες ή τους Έλληνες. 

Η ανάλυση της ρωμαϊκής μυθολογίας, φανερώνει ότι οι Ρωμαίοι δεν είχαν επαφή με τη 

διονυσιακή λατρεία και το κρασί πριν τον 8ο π.χ. αιώνα. Αγάπησαν ωστόσο το κρασί και 

επιδόθηκαν στην αμπελοκαλλιέργεια. Ξακουστά κρασιά τους ήταν ο Φαλέρνιος του 

Μόντε Κασσίνο και τα κρασιά των νοτίων Άλπεων. Οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να 

εγκαταστήσουν αμπελοκαλλιέργειες στις κατακτήσεις τους (ακόμη και στη Βρετανία), 

εισήγαγαν όμως -οι ευπορότεροι εξ αυτών- και ελληνικά κρασιά (όπως άλλωστε σχεδόν 

κάθε τι το ελληνικό). Τελικά 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.

Στους χρόνους μετά την κατάρρευση της Ρώμης, με τις μεταναστεύσεις των λαών και 

τις καθόδους διαφόρων νομαδικών φύλων στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, η 

αμπελουργία βρέθηκε σε μια περίοδο οπισθοδρόμησης. Ειδικά στη Δύση, με την 

αποδιάρθρωση του εμπορίου και της γεωργίας, μειώθηκαν τόσο οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις, όσο και η ποιότητα των κρασιών. Σε κάποιες περιοχές η αμπελουργία
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εγκαταλείφθηκε για αιώνες. Οι κληρικοί και μοναχοί, που χρειάζονταν το κρασί και για 

λειτουργικούς σκοπούς, ήταν σε πολλές περιπτώσεις αυτοί που συντέλεσαν στη 

διατήρηση της οινοποιητικής παράδοσης , όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η περιοχή του 

Ρήνου στη Γερμανία. Ακόμη και σήμερα μερικοί ξακουστοί γαλλικοί αμπελώνες 

ανήκουν σε μοναστήρια. Από τα χρόνια του Καρλομάγνου, κατά το ξεκίνημα του 

"κυρίως Μεσαίωνα" (δηλαδή της φεουδαρχικής εποχής), η τέχνη του κρασιού άρχισε 

σιγά-σιγά να παίρνει ξανά τα πάνω της. Ο ίδιος ο Καρλομάγνος όρισε την 

αμπελοφύτευση περιοχών της Γερμανίας και της Ελβετίας.

Στο Βυζάντιο, παρά τις όποιες ιστορικές αναταραχές και παρ' ότι η εγκατάλειψη ή η 

απαγόρευση της Διονυσιακής λατρείας ήταν ένα σημαντικό πλήγμα, τα πράγματα δεν 

ήταν τόσο τραγικά. Και εδώ οι μοναχοί διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο, συν τοις άλλοις 

και για το λόγο, ότι όλο και μεγαλύτερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, περιέρχονταν στη 

μοναστηριακή και εκκλησιαστική περιουσία. Οι μοναχοί είχαν έτσι την άνεση να 

κατασκευάζουν μεγάλα, σύγχρονα για την εποχή οινοποιεία, να βελτιώνουν τις τεχνικές 

παραγωγής και την ποιότητα του κρασιού. Μεταξύ των πραγμάτων που άλλαξαν είναι 

και η συνήθεια της ανάμειξης του οίνου με νερό, που εγκαταλείφθηκε οριστικά. Κρασί 

παραγόταν σε όλη τη βυζαντινή επικράτεια, αλλά τα πιο ξακουστά κρασιά παρέμεναν 

αυτά των περιοχών που είχαν και στην αρχαία Ελλάδα αντίστοιχη φήμη. Νέο "αστέρι" 

της ελληνικής οινοποιίας αναδείχθηκε από εκείνα τα χρόνια και μέχρι τον 19ο αιώνα, με 

μεγάλη ζήτηση και στην Ευρώπη, ο "Μαλβαζίας" , που οφείλει το όνομά του μάλλον στη 

Μονεμβασιά, παραγόταν όμως κυρίως στην Κρήτη. Η περίοδος της τουρκοκρατίας, παρά 

τις δυσκολίες της -κυρίως την υψηλή φορολογία- δεν περιόρισε σημαντικά την ελληνική 

αμπελουργία. Εδώ σχετικά ευνοημένα βρέθηκαν για άλλη μια φορά, τα μοναστηριακά 

κτήματα, αλλά και οι νησιωτικές περιοχές, όπου η περίοδος της τουρκικής κυριαρχίας σε 

πολλές περιπτώσεις ήταν συντομότερη και η επιβολή φόρων κάπως πιο χαλαρή.

Την ίδια περίοδο στη Δύση, η τέχνη του κρασιού γνώρισε τη μεγάλη ανάπτυξη που 

οδήγησε στη σημερινή της ακμή. Από το 13ο αιώνα οι Άραβες προώθησαν την 

αμπελουργία στην κατεκτημένη Ιβηρική χερσόνησο, έτσι το 16ο αιώνα έχει πλέον 

εξαπλωθεί σχεδόν παντού στην Ισπανία αλλά και τη Γαλλία, στην οποία η 

σημαντικότατη ανάπτυξη οδήγησε (το 1730) ακόμα και σε νόμους για τον περιορισμό 

της καλλιέργειας. Η εποχή αυτή έφερε αρκετές τεχνικές καινοτομίες, όπως τη χρήση της
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γυάλινης φιάλης και του φελλού (καθιερώθηκε μέσα στον 17ο αιώνα) και την 

παρασκευή σαμπάνιας που αποδίδεται στον Γάλλο Βενεδικτίνο μοναχό Περινιόν. Με την 

εξερεύνηση των θαλασσίων οδών από τους μεγάλους Ισπανούς και Πορτογάλους 

εξερευνητές, άνοιξαν νέοι ορίζοντες. Το εμπόριο συνέβαλε, όπως και παλαιότερα, στην 

ανάπτυξη της οινοποιίας (γεννήθηκαν νέοι τύποι, λόγου χάρη, τα ενισχυμένα με μπράντι 

ή άλλο απόσταγμα Πόρτο, Σέρρυ, Μαδέρα), ενώ επιχειρήθηκε η αμπελοκαλλιέργεια 

στη Νότιο Αφρική, την Αυστραλία και το Νέο Κόσμο.

Το τελευταίο αυτό εγχείρημα είχε απρόβλεπτες συνέπειες, οφειλόμενες κυρίως σε ένα 

μικρό και άγνωστο μέχρι τότε έντομο, τη φυλλοξήρα, στον αμερικανικό περονόσπορο 

καθώς και στον επίσης αμερικανικής προέλευσης μύκητα ωίδιο.

Η ευρωπαϊκή άμπελος (Vitis vinifera) δε μπορούσε να επιβιώσει στη νέα ήπειρο, ιδίως 

στο βόρειο τμήμα της. Αυτό 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 ωίδιο 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 φυλλοξή ρας, που 

πλέον σχεδόν εξολόθρευσε τα γαλλικά αμπέλια και όχι μόνο, αφού στο πρώτο μισό του 

20ού αιώνα έπληξε πολύ σοβαρά τη Βόρεια Ελλάδα. Τα προβλήματα αυτά λύθηκαν με 

τη μελέτη και καλλιέργεια "διηπειρωτικών" υβριδίων, ανθεκτικών μεν, αλλά με 

μορφολογία και καρπό όμοιο με των πατροπαράδοτων ευρωπαϊκών ποικιλιών.

Τέλος, αναφερόμενοι στα νεότερα ελληνικά πράγματα, να πούμε ότι η ελληνική 

αμπελουργία υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή κατά την επανάσταση του 1821, 

αλλά κατόπιν γρήγορα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αποκαταστάθηκαν και μάλιστα 

αυξήθηκαν. Μεγάλο μέρος αυτών όμως, κυρίως στην Πελοπόννησο, φυτεύτηκε πλέον 

όχι με άμπελο για οινοποιία, αλλά με σταφιδάμπελο.

Η κορινθιακή σταφίδα ήταν το κύριο εξαγωγικό προϊόν και ο στύλος της εθνικής 

οικονομίας του νεοσύστατου κράτους, με ανοδικές τάσεις μέχρι και το τέλος του 19ου 

αιώνος.
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Ας σημειωθεί ότι η σταφίδα αυτή συνήθως προοριζόταν για παραγωγή ξηροσταφιδίτη 

οίνου στο εξωτερικό και κυρίως στη Γαλλία, που εκείνα τα χρόνια, όπως είδαμε, έχανε 

τα αμπέλια της από τη φυλλοξήρα. Σε αυτές και τις επόμενες δεκαετίες η αμπελουργία 

συνολικά αναπτύχθηκε και οι αντίστοιχες εκτάσεις στην ελληνική επικράτεια 

αυξήθηκαν, ειδικά με τις προσαρτήσεις της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. 

Έως τα μέσα όμως του 20ού αιώνα είχε επέλθει ξανά σημαντική πτώση, οφειλόμενη 

στην επιδημία φυλλοξήρας που έπληξε τη Μακεδονία, αλλά και στις πολυτάραχες 

ιστορικές συγκυρίες. Σημαντικό πάντως για την ελληνική οινοποιία από την επανάσταση 

και μετά, είναι ότι στην περίοδο αυτή μπήκαν οι βάσεις της ελληνικής επιστημονικής 

οινολογίας και παραγωγής κρασιού ελεγχόμενης και υψηλής ποιότητας, που ξέφυγε από 

τα δεδομένα του πατροπαράδοτου σπιτικού κρασιού. (Πηγή: Ε2).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : Η ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.1 Η Σύγχρονη Ελληνική Αμπελουργία.

Μέχρι πριν τον τελευταίο μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο, η καλλιεργούμενη έκταση με 

αμπέλια στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι έφτανε περίπου τα 3.000.000 στρέμματα. Λίγο 

μετά, η έκταση αυτή μειώθηκε σημαντικά. Σε πολλές περιοχές τα αμερικάνικα 

υποκείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την αναμπέλωση μετά την εισβολή της 

φυλλοξήρας στις αρχές του αιώνα (1905) δεν ήταν επαρκώς κατάλληλο και οι μικρές 

αποδόσεις απογοήτεψαν τους αμπελουργούς, που εγκατέλειψαν σαν ασύμφορη την 

καλλιέργεια του αμπελιού. Αργότερα, με τον Εμφύλιο Πόλεμο, με την ανάπτυξη της 

βιομηχανίας στις μεγαλουπόλεις και τη μετανάστευση, ο ορεινός πληθυσμός εγκατέλειπε 

τα χωριά του και τα αμπέλια ξεριζώθηκαν. Έτσι, χάθηκαν ονομαστοί αμπελώνες όπως 

της Σιάτιστας στην Κεντρική Μακεδονία, της Μαρώνειας στη Θράκη, της Αράχοβας 

πλάι στους Δελφούς κ.α. Σήμερα, η καλλιεργούμενη με αμπέλια έκταση έχει κατέβει από 

την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κίνητρα για ξερίζωμα, στα 1.200.000 

στρέμματα περίπου, μετά την τάση εγκατάλειψης. Το γενικό αυτό σύνολο του 1.200.000 

στρεμμάτων, έχει κατανομή περίπου 150.000 στρέμματα επιτραπέζιων σταφυλιών,

400.000 στρεμμάτων σταφίδων και 650.000 στρεμμάτων κρασοστάφυλων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη, μεταξύ 1971 και 1992 οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις με σταφύλια (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα) μειώθηκαν από 1.166.000 σε

650.000 στρέμματα, με Κορινθιακή σταφίδα από 445.000 σε 184.000 στρέμματα και με 

Σουλτανίνα από 408.000 σε 188.000 στρέμματα. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στον περιορισμό της αμπελοκαλλιέργειας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

οποία επιδότησε την εκρίζωση των αμπελιών (καν. 1442/88) για να μειώσει την 

παραγωγή και να εξισορροπήσει την αγορά.

Στα επιτραπέζια σταφύλια ειδικότερα οι καλλιεργούμενες εκτάσεις σημείωσαν, για 

τον ίδιο λόγο σημαντική μείωση την τελευταία εικοσαετία, της τάξης του 30%. Έτσι 

εκτάσεις από 216.000 στρέμματα την περίοδο 1979-1980 μειώθηκαν σε 183.500 

στρέμματα το 1990 και σε 146.500 στρέμματα το 1998.

Σε αντιστοιχία με τη μείωση της καλλιεργούμενης έκτασης, η συνολική παραγωγή
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οινοποιήσιμων σταφυλιών ακολούθησε μια πτωτική πορεία από το 1980. Συγκεκριμένα, 

από τους 550.000 τόνους το 1981 η παραγωγή έφτασε τους 385.000 τόνους το 1996. 

Κατά συνέπεια η παραγωγή κρασιού είναι και η εξέλιξη της παραγωγής επιτραπέζιων 

σταφυλιών και σταφίδας. Η εθνική παραγωγή Κορινθιακής και Σουλτανίνας μειώθηκε 

από τους 169.000 τόνους στους 89.000 τόνους το 1996, ενώ αυτή των επιτραπέζιων 

σταφυλιών ακολούθησε μικρότερη πτώση από 280.000 σε 230.000 τόνους κατά την ίδια 

χρονική περίοδο.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η βιολογική καλλιέργεια της αμπέλου στην Ελλάδα, 

επέκτεινε σημαντικά, τα τελευταία χρόνια, με έντονο ενδιαφέρον για την παραγωγή 

κρασιού από βιολογικά σταφύλια. Με βάση στοιχεία του 1997, η άμπελος (κυρίως 

οινάμπελος και σταφίδα Κορινθιακή) καταλαμβάνει συνολική έκταση 13.064 

στρέμματα, με κυριότερα κέντρα παραγωγής τους Νομούς: Αχαίας, Λέσβου, Ηρακλείου, 

Κυκλάδων, Κιλκίς και Αρκαδίας.

Όσον αφορά την κατανομή της αμπελοκαλλιέργειας ανά περιοχές της χώρας, αυτή 

διαμορφώνεται, ενδεικτικά, ως εξής:

Κρήτη 22,5%

Πελοπόννησος 26,0%

Θεσσαλία 4,5%

Στερεά Ελλάδα 25,0%

Ήπειρος 0,5%

Μακεδονία-Θράκη 9,5%

Νησιά 12,0%

Κυριότερη κατά μείζονα έκταση, ελληνική αμπελουργική περιοχή είναι ο νομός 

Ηρακλείου Κρήτης.

2.2 Οι Ελληνικοί Αμπελώνες Κρασιών.

Παρά την μεγάλη στρεμματική μείωση που έχουν υποστεί οι ελληνικοί αμπελώνες, 

από ποιοτική άποψη, τόσο στο χώρο των ποικιλιών όσο και στο χώρο της οινοποιίας και 

των κρασιών, έχει σημειωθεί πολύ σημαντική βελτίωση.

Δυστυχώς μαζί με την απώλεια ολόκληρων περιοχών και των ονομαστών κρασιών
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τους, από τις 600 ποικιλίες που είχε απογράψει και περιγράψει ο καθηγητής της 

αμπελουργίας Κρίμπας πριν τον πόλεμο, σήμερα περισώθηκαν περίπου 350 ποικιλίες 

που συγκεντρώθηκαν σε έναν αμπελώνα στο Κέντρο Γεωργικών Ερευνών της 

Θεσσαλονίκης, αποτελώντας έτσι την Ελληνική Αμπελουργική Τράπεζα Γενετικού 

Υλικού. Άλλο ένα παρόμοιο κέντρο έγινε και στην Πελοπόννησο.

Πολλές και εκλεκτές από αυτές τις ποικιλίες παίρνουν μέρος στην ποικιλιακή σύνθεση 

των σημερινών αμπελώνων κατά περιοχή για την παραγωγή απλών επιτραπέζιων 

κρασιών, των εκλεκτών τοπικών κρασιών και των κρασιών ονομασίας προέλευσης 

(ΟΠΑΠ = Οίνος Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας ή V.Q.P.R.D.= Vins de 

Qualité Produits dans de Regions Determinees, όπως ορίζονται από τη διεθνή νομοθεσία 

των κρασιών).

Έτσι, μαζί με τον εκσυγχρονισμό και τη σύσταση νέων μεγάλων οινοποιητικών 

μονάδων σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, μπορεί με υπερηφάνεια να στηρίξει κανείς 

την άποψη, ότι το ελληνικό θαύμα στο χώρο των ελληνικών κρασιών συντελείται και 

πολλά από αυτά, τα εξαιρετικά μας κρασιά εφάμιλλα των καλύτερων ξένων, κάνουν ήδη 

διεθνή σταδιοδρομία στην παγκόσμια αγορά. (Πηγή: Κούσουλας 2002)

2.3 Οι Ποικιλίες (γενικά)

Ο Βιργίλιος έγραψε ότι είναι πιο εύκολο να μετρήσει κανείς τους κόκκους της άμμου 

παρά όλες τις ποικιλίες της αμπέλου.

Η φυσική επιλογή, η διασταύρωση μεταξύ των ποικιλιών, η δημιουργία νέων από τον 

άνθρωπο αλλά και οι καινούργιοι χαρακτήρες που ανέπτυξαν όσες ποικιλίες 

ξενιτεύτηκαν, έδωσαν στα χέρια των ανθρώπων της οινοπαραγωγής ένα πολύτιμο και 

σχεδόν ανεξάντλητο υλικό.

Ο κόσμος ολόκληρος έχει κορεστεί από τις κλασσικές γαλλικές ποικιλίες και τα 

αντίστοιχα κρασιά τους. Είμαστε η μόνη χώρα που έχει πλούτο γηγενών ποικιλιών και 

που μπορεί να ανανεώσει και να εμπλουτίσει σήμερα μια διεθνή παράδοση και 

κουλτούρα στον χώρο του αμπελιού και του κρασιού.

Έχουμε αρχίσει να παράγουμε ξεχασμένες στο χρόνο ποικιλίες της πατρίδας μας που 

τις ανακαλύπτουμε με τις επισκέψεις μας σε απομακρυσμένες παλιές αμπελουργικές
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περιοχές και που είναι αναγνωρισμένες από τα επιστημονικά ιδρύματα.

Ορισμένες από τις Ελληνικές αλλά και τις ξένες ποικιλίες, αναφέρονται παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Μ Ε Σ  ΠΟΙ ΚΙ ΛΙ ΕΣ  Ε Π Ι Τ ΡΑ Π ΕΖ Ι Ε Σ  ΠΟΙ ΚΙ ΛΙ ΕΣ

ΛΕΥΚΕΣ ΕΡΥΘΡΕΣ ΛΕΥΚΕΣ

Ροδίτης Φωκιανό Ραζακί

Σαββατιανό Αγιορείτικο Σουλτανίνα

Φιλέρι Μοσχάτο Αμβούργου Καλμέρια

Μοσχοφίλερο Μαυροδάφνη Ιτάλια

Ασύρτικο Ξυνόμαυρο Σουπέριορ σίντλες

Μουσχούδι Κοτσιφάλι Βικτόρια

Ντεμπίνα Μαντηλάρι Αετονύχι

Βηλάνα Λιάτικο Ελλάς, Θεσσαλονίκη

Μοσχάτο Αλεξανδρείας Ρωμέικο Αυγουλάτο

Μοσχάτο Σάμου Βάφτρα Μοσχάτο

Αθήρι Ρητινό Αλεξανδρείας

Ρομπόλα Λημνιό Τσαούσι

Μαλαγουζιά Αηδάνι μαύρο

Θραψαθήρι Βολίτσα ΡΟΖΕ και ΕΡΥΘΡΕΣ

Λαγορθί Βλάχικο Αττική

Γ ουστολίδι Μπεκάρι Καρντινάλ

Κακοτρύγης Λημνιώνα Φράουλα

Μονεμβάσια Μαυρόστυφο Σιδερίτης

Αηδάνι Μαυροτράγανο Ιθάκη

Μπατίκι Αυγουστιάτης Πέλλα

Νεγκόσκα

Μαλβάζια αρωματικά

Μαλβάζια κάντια
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ΣΤΑΦΙΔΕΣ

Κορινθιακή

Σουλτανίνα

ΞΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Εδώ και 20 χρόνια αλλοδαπές ποικιλίες που έχουν γίνει γνωστές με επιτυχία στον 

υπόλοιπο κόσμο, έχουν καλλιεργηθεί και στην χώρα μας. Οι πιο γνωστές είναι:

Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Μ Ε Σ  ΠΟΙ ΚΙ ΛΙ ΕΣ  Ε Π Ι Τ ΡΑ Π ΕΖ Ι ΕΣ  ΠΟΙ ΚΙ ΛΙ ΕΣ

ΛΕΥΚΕΣ ΕΡΥΘΡΕΣ ΡΟΖΕ και ΕΡΥΘΡΕΣ

Chardonay Cabemet Franc Crimson Seedless

Sauvignon Blanc Cabemet Sauvignon Alfons Lavale

Ugni Blanc Cinsault Μοσχάτο Αμβούργου

Macabeu Grenache Rouge

Grenache Blanc Merlot

Sermigion Syrah

Riesling Carignan

Viogner Αλικάντε μπουσέ

Greco Μπουρβέντρ

Αρίνθο Αλιάνικο

Πέρλετ Pinot Noir

Τεμπρανίλο

Ρεφόσκοα

(Πηγή: Ε3)
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2.4 Οι Ελληνικές Ποικιλίες Οινοποίησης

Οι ελληνικοί αμπελώνες αποτελούνται από γηγενείς ποικιλίες μπολιασμένες σε 

αντιφυλλοξηρικά υποκείμενα. Το αμπέλι και το κρασί αποτελούν μέρος της πολιτιστικής 

και διατροφικής κληρονομιάς μας μέσα στους αιώνες και δεν είναι απλά μια ακόμη 

γεωργική καλλιέργεια.

Σήμερα ελληνικές ποικιλίες έχουν κατοχυρωθεί γεωγραφικά και παράγουν κρασιά 

ονομασίας προέλευσης αλλά και επιτραπέζιους οίνους μάρκας που έχουν την ευελιξία να 

προσαρμόζονται στις γευστικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Παράξενα εξωτικά ονό

ματα όπως αθήρι, μαλαγουζία, βηλάνα, μοσχοφίλερο, λιάτικο, μαντηλαριά προδιαθέτουν 

για γευστικές απολαύσεις στο ποτήρι των οινοφίλων.

Η αμπελοκαλλιέργεια σήμερα στην Ελλάδα περιλαμβάνει ελληνικές αλλά και ξένες 

ποικιλίες από τη Γαλλία, τη Γερμανία και αλλού. Η καλλιέργειά τους είναι νομοθετημένη 

σε συνιστώμενες και επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες για κάθε νομό χωριστά.

( Πηγή: Ε4 ).

Έτσι, η Ελλάδα χωρίζεται σε μεγάλα διαμερίσματα, τα οποία έχουν περισσότερο 

διοικητική παρά αμπελουργική ομοιογένεια. Σύμφωνα με το μέγεθος της παραγωγής τα 

διαμερίσματα αυτά αρχίζοντας από το μεγαλύτερο είναι τα παρακάτω:

Πελοπόννησος

Αμπελουργική έκταση: 60.419 Ιια (εκτάρια)

Παραγωγή οίνων: 1.525.590 Ιιΐ (εκατόλιτρα)

Ποικιλίες: Αγιορείτικο, Κορινθιακή (σταφίδα), Μοσχάτο λευκό, Μοσχοφίλερο,

Ρεφόσκο, Ροδίτης, Σουλτανίνα (σταφίδα).

Κρήτη

Αμπελουργική έκταση: 50.581 δβ (εκτάρια)

Παραγωγή οίνων: 959.480 Η1 (εκατόλιτρα)

Ποικιλίες: Βηλάνα, Κοτσιφάλι, Λιάτικο, Μαντηλαριά, Ρωμέϊκο.
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Στερεά Ελλάδα & Εύβοια

Αμπελουργική έκταση: 28.849 ha (εκτάρια)

Παραγωγή οίνων: 1.988.790hl (εκατόλιτρα)

Ποικιλίες: Σαββατιανό.

Μακεδονία & Θράκη

Αμπελουργική έκταση: 15.500 ha (εκτάρια)

Παραγωγή οίνων: 514.760 hl (εκατόλιτρα)

Ποικιλίες: Ασύρτικο, Αθήρι, Ροδίτης, Λημνιό, Ξινόμαυρο, Νεγκόσκα, Cabemet Franc 

Cabernet Sauvignon.

Θεσσαλία

Αμπελουργική έκταση: 8.696 ha (εκτάρια 

Παραγωγή οίνων: 423.910 hl (εκατόλιτρα)

Ποικιλίες: Κρασάτο, Μαύρο Μεσενικόλα, Μοσχάτο Αμβούργου, Μπατίκι, Ξινόμαυρο, 

Σταυρωτό.

Νησιά Ιονίου Πελάγους

Αμπελουργική έκταση: 8.716 ha (εκτάρια)

Παραγωγή οίνων: 215.840 hl (εκατόλιτρα)

Ποικιλίες: Βερτζαμί, Μαυροδάφνη, Μοσχάτο λευκό, Ρομπόλλα.

Νησιά Αιγαίου Πελάγους

Αμπελουργική έκταση: 9.131 ha (εκτάρια)

Παραγωγή οίνων: 151.300 hl (εκατόλιτρα)

Ποικιλίες: Αϊδάνι, Ασύρτικο, Αιμνιό, Μαντηλαριά, Μοσχάτο Αλεξανδρείας, 

Μονεμβασία.

Δωδεκάνησα

Αμπελουργική έκταση: 3.438 ha (εκτάρια)

Παραγωγή οίνων: 128.850 hl (εκατόλιτρα)
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Ποικιλίες: Αθήρι, Μαντηλαριά, Μοσχάτο λευκό.

Ήπειρος

Αμπελουργική έκταση: 1.022 ha (εκτάρια)

Παραγωγή οίνων: 30.620 hi (εκατόλιτρα)

Ποικιλίες: Ντεμπίνα, Cabernet Sauvignon 

(Πηγή: Ε5)

2.5 Η Πελοπόννησος Του Κρασιού

Η Πελοπόννησος είναι η μεγαλύτερη οινοπαραγωγός περιοχή της Ελλάδας. Από

220.000 στρέμματα αμπελώνων, κάθε χρόνο παράγονται γύρω στα 1.525.590 εκατόλιτρα 

κρασιών ( όπως αναφέρθηκε και παραπάνω). Ξακουστές Ονομασίες Προέλευσης όπως: 

Νεμέα, Μαντινεία, Πάτρα, Μοσχάτο Πατρών, Μαυροδάφνη Πατρών, Μοσχάτο Ρίου 

Πατρών και Τοπικοί Οίνοι όπως: Πελοποννησιακός, Κορίνθου, Αχαϊκός, Κλημέντι, 

Αρκαδίας, Ηλείας, Ιλίου, Τεγέας, Λακωνίας, Μονεμβασίας, Μεσσηνίας, Πυλίας, 

Τριφυλίας, Λετρινών, Πισσάτιδος, Πλαγιών Αιγιαλείας, Πλαγιών Πετρωτού. (Πηγή: Ε6)

2.6 Η Μεσσηνία

Ο νομός Μεσσηνίας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου. Στα 

ανατολικά συνορεύει με τη Λακωνία και λίγο με την Αρκαδία, στα βόρεια συνορεύει με 

την Αρκαδία και την Ηλεία και βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, ενώ στα νότια από το 

Μεσσηνιακό κόλπο. Έχει έκταση 2.991 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 159.818 

κατοίκους. Πρωτεύουσά της είναι η Καλαμάτα που βρίσκεται στο μυχό του μεσσηνιακού 

κόλπου, ενώ διοικητικά χωρίζεται σε τέσσερις επαρχίες:

1. Καλαμών, με πρωτεύουσα την Καλαμάτα.

2. Μεσσήνης, με πρωτεύουσα τη Μεσσήνη.

3. Πυλίας με πρωτεύουσα την Πύλο.

4. Τριφυλίας με πρωτεύουσα την Κυπαρισσία. (Πηγή: Ε7 )

20



Η Μεσσηνία, σημαντικός αμπελότοπος από την αρχαιότητα, συνεχίζει την παράδοση 

και βελτιώνει την καλλιέργεια του αμπελιού. Οι Μεσσήνιοι αμπελοκαλλιεργητές 

παράγουν με μεράκι εξαίσια σταφύλια, από τα οποία προέρχονται μεσσηνιακά κρασιά 

άριστης ποιότητας.

Το σχετικά χαμηλό υψόμετρο, το εύφορο έδαφος, το γλυκό κλίμα, η μεγάλη 

ηλιοφάνεια και οι ξηροθερμικές συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο της 

ωρίμανσης των σταφυλιών, έχουν καθορίσει και την ποικιλιακή σύνθεση του αμπελώνα 

της Μεσσηνίας.

Από τις ελληνικές λευκές ποικιλίες φυτεύτηκαν, ο Ροδίτης, το Φιλέρι, το Μοσχοφί- 

λερο και το Ασύρτικο, ενώ από τις ερυθρές, το Φωκιανό, το Αγιορείτικο, το Μοσχάτο 

Αμβούργου και η Μαντηλαριά. Κυρίως όμως οι αμπελουργοί στράφηκαν στα ξενικά 

σταφύλια. Έτσι, από τις ξένες λευκές ποικιλίες καλλιεργούνται, το Chardonnay, το Ugni 

blanc, το Macabeu, το Sauvignon Blanc και το Grenache Blanc, ενώ από τις ερυθρές 

καλλιεργούνται, το Cabernet Sauvignon, το Cabernet Franc, το Grenache rouge, το 

Merlot, το Carignan, το Syrah, το Αλικάντε μπουσΈ και το Ρεφόσκο, που καλύπτουν το 

μεγαλύτερο τμήμα των αμπελώνων.

Από τα σταφύλια τους παράγονται κρασιά, τα οποία κυκλοφορούν με ένδειξη 

Τοπικών Οίνων Μεσσηνίας, Τριφυλίας και Πυλίας. Προκύπτουν δηλαδή οι εξής τοπικοί 

οίνοι , με άριστες οργανοληπτικές ιδιότητες: Μεσσηνιακός Λευκός - Ερυθρός Τοπικός 

Οίνος, Τριφυλιακός Λευκός - Ερυθρός Τοπικός Οίνος και Τοπικός Οίνος Πυλίας.

Οι Τοπικοί οίνοι της Μεσσηνίας χαρακτηρίζονται από τα φρουτώδη τους αρώματα, τη 

γεμάτη γεύση τους και το ζωντανό τους χρώμα. Η Ρωσία αποτελεί τον κύριο πόλο 

εξαγωγής του προϊόντος. Η καλλιέργεια του αμπελιού αρχίζει τον Ιανουάριο με το 

κλάδεμα και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο με τη συγκομιδή των σταφυλιών. ( Πηγή: Ε8)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ

3.1 Η Επίδραση Των Περιβαλλοντικών Συνθηκών Στο Αμπέλι Και Στο Κρασί

Η απόδοση κάθε γεωργικής καλλιέργειας, τόσο από πλευράς ποσότητας όσο και από 

πλευράς ποιότητας, καθορίζεται από το τρίπτυχο: φυτό, έδαφος, κλίμα.

Ο παράγοντας «φυτό» περιλαμβάνει τα γενετικά χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας που 

παράγει κρασί καθώς και όλες τις τεχνικές καλλιέργειας (π.χ. αποστάσεις φύτευσης, 

κλαδέματα, λιπάνσεις, ποτίσματα), αλλά και τυχόν ασθένειες.

Όσον αφορά στις ποικιλίες αμπέλου για οινοπαραγωγή, σημαντική επίδραση στη 

σύσταση των σταφυλιών και στην ποιότητα του κρασιού, προκαλούν η τοπογραφία και 

το ανάγλυφο της περιοχής των αμπελώνων. ΓV αυτό τον λόγο για μια δεδομένη ποικιλία 

και για δεδομένες καλλιεργητικές τεχνικές, η ποιότητα του κρασιού εξαρτάται από το 

τρίπτυχο: τοπογραφία, έδαφος, κλίμα. Αυτό είναι που δίνει μια τρισδιάστατη 

«απόχρωση» στο κρασί. Οι Γάλλοι προσπαθούν με μια λέξη -  terroir -  να 

συμπεριλάβουν όλους τους παράγοντες, οι οποίοι δεν δρουν μεμονωμένα αλλά 

αλληλεπιδρούν, ενώ υπάρχουν κι άλλοι (παράγοντες) που επιδρούν σημαντικά πάνω σε 

αυτούς τους τρεις, όπως είναι η γεωλογία.

Η ποιότητα του κρασιού επηρεάζεται από, τοπογραφικούς, γεωγραφικούς, μορφο- 

λογικούς και αγρο-εδαφικούς παράγοντες. Επομένως, σωστά υποστηρίζεται ότι αυτοί 

μπορεί να καθορίσουν τα όρια των περιοχών οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ότι παράγουν 

κρασιά ανώτερης ποιότητας.

Στην πραγματικότητα η τοπογραφία δεν αποτελεί ξεχωριστό παράγοντα, αλλά επιδρά 

στη διαμόρφωση των ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών μιας αμπελουργικής ζώνης ή 

ενός αμπελώνα, καθώς και στην εδαφογένεση, διαμορφώνοντας τις ιδιαίτερες εδαφικές 

συνθήκες κάθε περιοχής. (Πηγή : Καλύβας 2003)

Από τους εδαφικούς παράγοντες εκτός από την τοπογραφία της περιοχής λαμβά- 

νονται υπόψη, το βάθος, η υφή, η δομή, η χημική σύσταση του εδάφους και οι υδρολο- 

γικές δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής.
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Στον παράγοντα «κλίμα» περιλαμβάνονται τόσο μέσες κλιματικές συνθήκες, από τις 

οποίες χαρακτηρίζεται παραδείγματος χάρη ως ηπειρωτικό, εύκρατο κ.τ.λ., όσο και τα 

ιδιαίτερα κλιματικά χαρακτηριστικά που επικρατούν σε κάθε αμπελουργική περιοχή και 

σε κάθε αμπελώνα αλλά και μέσα στο μικροπεριβάλλον αυτού. Ενώ, η διακύμανση της 

θερμοκρασίας, οι βροχοπτώσεις , η ηλιοφάνεια, οι άνεμοι και ο παγετός, προσδιορίζουν 

τον τύπο του αμπελιού που θα καλλιεργηθεί. (Πηγή: Σταυράκης. 1990).

3.2 Ο Παράγοντας Φυτό

3.2.1 Τι Περιέχει Το Ώ ριμο Σταφύλι

Το ώριμο σταφύλι στην ανάλυσή του μας δίνει τις παρακάτω ουσίες:

• Νερό περίπου 75-80 % του γλεύκους -  μούστου ( που είναι ότι προέρχεται από 

την έκθλιψη και την πίεση της σάρκας), ο οποίος θα μας δώσει το κρασί με την 

αλκοολική ζύμωση.

• Σάκχαρα 15-25 % (στερεά διαλυμένα συστατικά) που αποτελούνται κυρίως από 

φρουκτόζη και γλυκόζη και μικρές ποσότητες σακχαρόζης, που κατά την αλκοολική 

ζύμωση, υδρολύεται στα δύο προηγούμενα σάκχαρα (φρουκτόζη και γλυκόζη). 

Εκφράζονται σε °Brix, °Baume’, °Oechsle, °Balling. Μετρήσεις °Brix είναι πολύ σωστές 

όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 18°C, όπου τα σάκχαρα γίνονται το κυριότερο 

διαλυμένο στερεό συστατικό στις ρώγες. Η ποσότητα των σακχάρων δείχνει τη 

δυναμικότητα της πρώτης ύλης σε αλκοόλη που θα υπάρχει μετά την αλκοολική ζύμωση.

• Αζωτούχες ουσίες 1% (κυρίως στη φλούδα). Σε αυτές ανήκουν οργανικές και 

ανόργανες ενώσεις, των οποίων οι ποσότητες εξαρτώνται πολύ από τις εδαφικές 

συνθήκες. Κατά την οινοποίηση αποτελούν πηγές αζώτου και είναι απαραίτητες για την 

δράση των ζυμομυκήτων.

• Οργανικά Οξέα 3-8 %ο περίπου, είναι κυρίως το τρυγικό, το μηλικό και το 

κιτρικό. Το τρυγικό είναι το πιο ισχυρό από τα τρία οργανικά οξέα και η συγκέντρωσή 

του επηρεάζει την πραγματική ή ενεργή οξύτητα (pH) του γλεύκους.

• Φαινολικά, τα οποία εξάγονται από τον φλοιό, τα κουκούτσια και τους 

βοστρύχους κατά τη διάρκεια του σπασίματος, της πιέσεως και της ζύμωσης. Είναι 

συστατικά του κρασιού τα οποία είναι υπεύθυνα για την πικρότητα και την τραχύτητα.
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Το είδος των φαινολικών και οι ποσότητές τους καθορίζουν αποφασιστικά τη γεύση. Οι 

ανθοκυάνες, που ανήκουν στα φαινολικά συστατικά, είναι υπεύθυνες για το χρώμα των 

κόκκινων κρασιών. Αυτές σχηματίζονται νωρίς με την ανάπτυξη της ράγας, αλλά η 

ποσότητά τους αυξάνεται σημαντικά με την ωρίμανση, ενώ υπάρχουν και ποικιλίες που η 

ποσότητα των ανθοκυανών σταματάει αρκετά νωρίς.

• Αρωματικές ουσίες, είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στις αλκοόλες, στους 

εστέρες, στους υδρογονάνθρακες, στις αλδεΰδες, στις κετόνες. Στις ενώσεις αυτές 

οφείλεται το άρωμα σε πολλές ποικιλίες, όπως το Μοσχάτο Σάμου, το Μοσχάτο 

Αλεξάνδρειας, η Μαυροδάφνη, η Μαλαγουζία κ.α.

• Ανόργανα άλατα: ασβεστίου, χαλκού, σιδήρου, φωσφόρου, καλίου, νατρίου 

αλλά και ψευδαργύρου, που θεωρούνται πολύτιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

• Βιταμίνες : πολλών ειδών, όπως Α, Β, 0 , φολικού οξέος και βιταμινών του 

συμπλέγματος Β, σε σημαντικά ποσά. (Πηγή : Καλύβας 2003).

3.3 Ο Παράγοντας Έδαφος

3.3.1 Εδαφικές Απαιτήσεις

Λόγω της γεωγραφικής θέσης και της ποικιλίας των εδαφών και των μικροκλιμάτων 

που χαρακτηρίζουν τον ελληνικό χώρο, μπορεί να πει κανείς πως δεν είναι καθόλου 

δύσκολο να επισημανθούν σε κάθε περιοχή ιδανικές τοποθεσίες για την καλλιέργεια του 

αμπελιού. (Πηγή: Δημητράκης -  2η Εκδοση).

Το έδαφος της Μεσσηνίας είναι στο μεγαλύτερο μέρος του ορεινό και ημιορεινό. 

Αναλυτικά η κατανομή του σε κατηγορίες έχει ως εξής: 34,9% πεδινό, 25% ημιορεινό 

και 40,1% ορεινό. (Πηγή: Ε9 )

Οπωσδήποτε, το αμπέλι προσαρμόζεται σε διάφορα εδάφη, προτιμά όμως τα μέσης 

σύστασης (ούτε πολύ αμμώδη ούτε πολύ βαριά, αργιλώδη), τα βαθιά εδάφη και τα μη 

πλούσια σε οργανική ουσία. Εδάφη που συγκρατούν υπερβολική υγρασία δεν είναι 

κατάλληλα για το αμπέλι.

Ως προς τα αμμώδη και γενικότερα τα ελαφρά εδάφη, αν είναι αρκετά βαθιά και δεν 

στερούνται της αναγκαίας υγρασίας, μπορούν να δώσουν άριστα αποτελέσματα. Αρκεί 

να εφαρμόζεται η αναγκαία λίπανση.
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Αμπέλια σε ασβεστώδη εδάφη παράγουν κρασιά εκλεκτής ποιότητας όταν δεν 

υπάρχουν αντίξοοι άλλοι παράγοντες, φτάνει να έχουν χρησιμοποιηθεί υποκείμενα 

κατάλληλα για τη δοσμένη περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Σχετικά με το ρΗ, δηλαδή με 

την αντίδραση του εδάφους, το αμπέλι προτιμά εδάφη ουδέτερα ή ελαφρώς όξινα και 

ελαφρώς αλκαλικά.

Σημαντική είναι η επίδραση των αλάτων του εδάφους στη ζωή του αμπελιού, ένα 

ποσοστό χλωριούχου νατρίου ίσο ή μεγαλύτερο του 1,5 %ο σημαίνει ακαταλληλότητα 

του εδάφους για την καλλιέργεια του είδους.

Είναι επίσης γνωστό στον αμπελοκαλλιεργητή ότι η απόδοση του αμπελιού αλλά και 

η ποιότητα των σταφυλιών συνδέεται με την γονιμότητα του εδάφους, δηλαδή την 

ικανότητά του να παρέχει τα χρήσιμα για το αμπέλι θρεπτικά στοιχεία. (Πηγή: 

Δημητράκης -  2η Εκδοση).

Όλες οι εδαφικές ιδιότητες, όπως το βάθος, η κοκκομετρική του σύσταση, η δομή, το 

πορώδες, η θερμοκρασία του, το ρΗ, η αγωγιμότητά του, η ικανότητα ανταλλαγής 

κατιόντων και οι ποσότητες των μακροστοιχείων (Ν,Ρ,Κ,Όα,\^,8) αλλά και των 

ιχνοστοιχείων (Εε,Μη,Ζη,Όιι,Β,Μο,Ο), επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά 

της αμπέλου. Στενά συνδεδεμένες με την ποιότητα του κρασιού είναι τρεις σύνθετες 

ιδιότητες που ονομάζονται «ποιότητες εδάφους» και είναι οι εξής: α) η ικανότητα 

συγκράτησης ύδατος, β) η συγκράτηση -  απορρόφηση θερμοκρασίας και γ) η γονιμότη

τα -  παροχή των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους. Οι ιδιότητες αυτές περιγράφονται 

αναλυτικά παρακάτω.

3.3.1.1. Ποιότητα Εδάφους : Διαθεσιμότητα Υγρασίας

Η διαθεσιμότητα της εδαφικής υγρασίας εξαρτάται κυρίως από τη μηχανική σύσταση 

της λεπτής γης, από το ποσοστό χαλικιών και πετρών, από τη δομή και από το βάθος του 

εδάφους.

Μια μέτρια ποσότητα εδαφικής υγρασίας είναι απαραίτητη για την παραγωγή 

σταφυλιών υψηλής ποιότητας. Το ύψος αυτής της ποσότητας εξαρτάται, εκτός φυσικά 

από τις εδαφικές συνθήκες, από τις κλιματικές συνθήκες, από την ποικιλία και από το 

σχήμα κλαδέματος του αμπελιού και κυμαίνεται από 150 -  250 χιλιοστά διαθέσιμου 

νερού.
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Οι ανάγκες επομένως του αμπελιού σε νερό είναι μικρές και (όπως σε κάθε φυτό) 

εξαρτώνται από τη διαπνοή. Στην Ελλάδα η φύση προσφέρει σχετικά άφθονο νερό το 

χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι το κλήμα είναι ξηρό. Σε αρκετές περιοχές μάλιστα, οι 

ανάγκες των αμπελιών σε νερό καλύπτονται φυσιολογικά από τις βροχοπτώσεις. Παρ’ 

όλα αυτά όταν χρειάζεται, πρέπει να εφαρμόζεται πότισμα τη στιγμή της άνθισης αλλά 

και την περίοδο της αλλαγής του χρώματος. Οι μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό όμως, 

εμφανίζονται την περίοδο από την καρπόδεση μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης 

(βλαστική περίοδος). (Πηγή : Καλύβας 2003)

3.3.1.2 Ποιότητα Εδάφους : Απορρόφηση Θερμότητας

Η θερμοκρασία του εδάφους διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην πορεία 

ωρίμανσης των σταφυλιών, αλλά και στην ποιότητα του παραγόμενου μούστου και 

κρασιού. Ακόμη επηρεάζει την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων από το αμπέλι, ενώ 

επιδρά σημαντικά και στην πορεία εδαφογένεσης.

Η εδαφική θερμοκρασία εξαρτάται πρώτα από όλα, από την ένταση της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας αλλά και από την κοκκομετρική σύσταση του εδάφους, 

επειδή τα μηχανικά κλάσματα της λεπτής γης, έχουν διαφορετικές τιμές ειδικής 

θερμότητας και θερμοαγωγιμότητας.

Τα αμμώδη εδάφη θερμαίνονται γρηγορότερα από τα αργιλώδη, διότι συγκρατούν 

μικρότερα ποσά υγρασίας. Η θέρμανση αυτή, συνεισφέρει σημαντικά στην πετυχημένη 

ωρίμανση των σταφυλιών.

Ίδια πλεονεκτήματα προσφέρουν και τα χαλικώδη, πετρώδη ή και βραχώδη εδάφη, τα 

οποία απορροφούν και αποθηκεύουν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερη 

θερμότητα, από εδάφη που δεν έχουν μεγάλο ποσοστό σε πέτρες και χαλίκια. Η 

θερμότητα αυτή αντανακλάται από το έδαφος κατά τη διάρκεια της νύκτας και όποτε 

επικρατεί συννεφιά, γεγονός το οποίο όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, βοηθάει την 

ωρίμανση. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτών των εδαφών είναι ότι, λόγω των διαφορών της 

θερμικής αγωγιμότητας, απορροφούν και μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά θερμότητας σε 

μεγαλύτερα βάθη, έτσι ώστε να μειώνονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας 

του εδάφους κατά τη διάρκεια της ημέρας.
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Η γονιμότητα του εδάφους, που είναι η ικανότητα να παρέχει τα χρήσιμα για το 

αμπέλι θρεπτικά στοιχεία, καθορίζει αποφασιστικά κατά κύριο λόγο το βαθμό ανάπτυξης 

του αμπελιού, αλλά και την ποιότητα του παραγόμενου οίνου.

Η απορρόφηση των στοιχείων από το αμπέλι εξαρτάται από τη συγκέντρωσή τους στο 

έδαφος, την επιφάνεια των ριζών (τον όγκο και την έκταση του ριζικού συστήματος) και 

την ηλικία των ιστών, δεδομένου ότι νεότεροι ιστοί είναι περισσότερο ενεργοί. Βασική 

πηγή τροφοδότησης του εδαφικού διαλύματος, αποτελούν τα οργανικά και τα ανόργανα 

συστατικά του εδάφους, καθώς και η προσθήκη κάθε είδους λιπάσματος. Τα υψηλά 

επίπεδα θρέψης, χωρίς να υπάρχει περιοριστικός παράγοντας η έλλειψη υγρασίας, 

αυξάνουν γενικά την ευρωστία, τη δύναμη των βλαστών και τέλος την παραγωγή, τα 

οποία σε αρκετές περιπτώσεις συνεπάγονται με υποβάθμιση της ποιότητας του κρασιού. 

Σε κρασιά που προέρχονται από αμπέλια που βρίσκονται σε πολύ γόνιμα εδάφη 

παρατηρείται επίδραση στα φαινολικά και στα αρωματικά συστατικά, ενώ εμφανίζουν 

τραχιά υφή, μη ισορροπημένη σύνθεση και γενικότερα λιγότερο ευχάριστο χαρακτήρα.

Τα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη ζωή του 

αμπελιού, διακρίνονται στα εξής:

Α) Τα Μακροστοιχεία: Άζωτο (Ν), Φώσφορος (Ρ), Κάλιο (Κ), Ασβέστιο (Οα), 

Μαγνήσιο (Μ§) και Θείο (8).

Β) Τα Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος (Ρε), Μαγγάνιο (Μη), Ψευδάργυρος (Ζη), Χαλκός (Θιι), 

Βόριο (Β) Χλώριο (Ο ) Και Μολυβδαίνιο(Μο).

3.4 Ο Παράγοντας Κλίμα

3.4.1 Κλίμα -  Καιρός

Ο καιρός ενός τόπου, είναι οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, όπως η βροχή, η 

θερμοκρασία, η ηλιοφάνεια κ.τ.λ., που επικρατούν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ή σε 

μια συγκεκριμένη ημέρα (ή ημέρες).

Το κλίμα, είναι ο μέσος όρος των καιρικών συνθηκών, που επικρατούν σε μια 

περιοχή, για μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 25-30 ετών. Το κλίμα μιας 

αμπελουργικής περιοχής, μελετάται σε τρία επίπεδα:

3.3.1.3 Ποιότητα Εδάφους : Διαθεσιμότητα Θρεπτικών Στοιχείων
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1. Το μακρο-κλίμα: που αναφέρεται στις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην 

ευρύτερη περιοχή, οι οποίες καθορίζουν και τον τύπο-είδος του κλίματος, όπως π.χ. 

κλίμα ηπειρωτικό, μεσογειακό κ.τ.λ.

2. Το μεσο-κλίμα: που είναι το τοπικό κλίμα μιας περιοχής, όπως π.χ. ενός αμπελώνα. 

Συχνά οι επιστήμονες το ορίζουν ως το κλίμα που επικρατεί μέσα σε μια ζώνη ύψους 

λίγων μέτρων πάνω από το έδαφος.

3. Το μακρο-κλίμα: που αναφέρεται σε ένα πολύ εξειδικευμένο κλιματικό 

περιβάλλον, δηλαδή σε αυτό που επικρατεί μέσα και γύρω από τα πρέμνα.

Από τις κλιματικές παραμέτρους εκείνες που επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη 

του αμπελιού και ιδίως την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής των 

κρασοστάφυλων είναι βασικά η θερμοκρασία, η βροχόπτωση, η ηλιοφάνεια και 

δευτερευόντως οι άνεμοι, το χαλάζι και οι υπόλοιπες κλιματικές παράμετροι. (Πηγή : 

Καλύβας 2003).

Το κλίμα της Μεσσηνίας παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες. Γενικά όμως, 

χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό, με ήπιο χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι. Πιο 

συγκεκριμένα, η Μεσσηνία έχει χαρακτηριστικό εύκρατο κλίμα, αφού το ετήσιο 

θερμομετρικό εύρος κυμαίνεται περίπου μεταξύ των 13-19°(3. Ακόμη, παρουσιάζει 

μεγάλη ηλιοφάνεια, τη μεγαλύτερη απ' όλη σχεδόν την Ελλάδα. Οι βροχές είναι αρκετές, 

φτάνουν από 800 -  1.500 χιλιοστά και πέφτουν το χειμώνα, ενώ τα καλοκαίρια είναι 

ζεστά και ξηρά. (Πηγή: Ε10 )

3.4.2 Κλιματικές Μεταβλητές

3.4.2.1 Θερμοκρασία

Είναι ο σημαντικότερος κλιματικός παράγοντας που επιδρά τόσο στην καλλιέργεια -  

ανάπτυξη της αμπέλου όσο και στην σύνθεση του γλεύκους.

Η βλάστηση του αμπελιού την άνοιξη αρχίζει όταν η μέση θερμοκρασία φτάσει στους 

15°0. Θερμοκρασίες 12°0 - 18°0 είναι αναγκαίες για την πρώτη περίοδο της βλάστησης, 

ενώ για την άνθηση και μέχρι την καρπόδεση πρέπει να έχουμε 18 °Θ - 24 °Θ και για την 

ωρίμαση των σταφυλιών 17 °Θ τουλάχιστον.

Κατά τη χειμερινή περίοδο τα ξυλοποιημένα υπέργεια μέρη του φυτού μπορούν να
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υποστούν ζημιές σε θεοκρασία -15 “Ο. Στους παγετούς της άνοιξης οι νεαροί βλαστοί και 

ακόμα περισσότερο οι ανθοταξίες είναι πολύ ευαίσθητες, έτσι που σε -1 ο0  μπορεί να 

προκληθούν σοβαρές βλάβες στην καλλιέργεια.

Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες του θέρους δεν είναι πάντοτε ακίνδυνες αν σκεφτεί 

κανείς πως στους 38 °0 - 39 00  είναι δυνατό να έχουμε εγκαύματα στα σταφύλια και 

στους 42 - 46 °£ παρόμοιες βλάβες στα φύλλα.

Στις ορεινές περιοχές όπου οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και οι άφθονες βροχές δεν 

ευνοούν την καλλιέργεια, πρέπει να προτιμούνται οι πλαγιές που εκτίθενται στο νοτιά ή 

στη δύση, στις οποίες τα αποτελέσματα θα είναι ασφαλώς καλύτερα. Εξάλλου οι παγετοί 

σ' αυτές τις πλαγιές είναι και πιο σπάνιοι και ελαφρότεροι.

Το υψόμετρο, έχοντας σχέση με το ύψος της θερμοκρασίας, επιδρά τόσο στην 

πρωιμότητα της ωρίμασης όσο και στην ποιότητα της παραγωγής. Η ωρίμαση 

επιβραδύνεται κατά 2-3 ημέρες για κάθε αύξηση υψομέτρου 100 μ. και το δροσερό 

κλίμα των υψηλών θέσεων συμβάλλει στην παραγωγή ξηρών κρασιών ποιότητας, με 

αυξημένη οξύτητα και λεπτό άρωμα, αλλά ελαττωμένο σακχαρικό τίτλο. Αντίθετα σε 

θερμές μεσημβρινές περιοχές, που είναι κατάλληλες για παραγωγή καλής ποιότητας 

επιτραπέζιων σταφυλιών, δεν ευνοείται η παραγωγή εκλεκτών ξηρών κρασιών.

3.4.2.2 Βροχόπτωση -  Υγρασία

Σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία της αμπελοκαλλιέργειας, παίζει και η υγρασία που 

κυρίως έχει σχέση με τις βροχοπτώσεις. Σε όλη σχεδόν την περίοδο της βλάστησης του 

φυτού και ιδιαίτερα από την έναρξη της άνθησης μέχρι την καρπόδεση, η υπερβολική 

υγρασία δεν είναι επιθυμητή. Όπως προαναφέρθηκε, οι ανάγκες της αμπέλου σε νερό 

είναι μικρές. Τα περισσότερα μάλιστα ποιοτικά κρασιά παράγονται σε περιοχές, όπου το 

συνολικό ετήσιο ύψος βροχής δεν ξεπερνά τα 700-800 χιλιοστά.

Οι βροχές στη θερμή εποχή της άνοιξης και του θέρους, εκτός του ότι μπορούν να 

προκαλέσουν ανθόρροια κατά την άνθηση, ευνοούν επίσης και την εμφάνιση ασθενειών 

και προ παντός του περονόσπορου. Κατά την περίοδο του τρυγητού ακόμα, οι βροχές 

προκαλούν αραίωση των σακχάρων στα σταφύλια και ευνοούν τις προσβολές από τη 

φαιά σήψη. Εδώ να θυμηθούμε και τις σταφίδες. Η παραγωγή τους απαιτεί άπλωμα των 

ώριμων σταφυλιών στον ήλιο, κάτω από μια θερμή και ξηρή ατμόσφαιρα και για μια
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περίοδο ενός μηνός περίπου. Ο καθένας καταλαβαίνει πόσο ανεπιθύμητες είναι τότε οι 

βροχές.(Πηγή: Δημητράκη -  2η Έκδοση)

3.4.2.3 Ηλιοφάνεια

Η ηλιοφάνεια επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη της αμπέλου και την παραγωγή 

προϊόντων ποιότητας. Γενικά, ισχύει ότι για την αμπελοκαλλιέργεια είναι επιθυμητές 

απεριόριστες ώρες ηλιοφάνειας.

Η εκτίμηση της ηλιοφάνειας μιας περιοχής γίνεται αθροίζοντας τις ώρες ηλιοφάνειας 

κατά τη διάρκεια της ευνοϊκής περιόδου βλαστήσεως της αμπέλου (πρακτικά σε 

θερμοκρασίες άνω των 10°Ο) και η επίδρασή της (ηλιοφάνειας) εξετάζεται σε 

συνδυασμό με τη θερμοκρασία, με την υγρασία καθώς και με το μήκος κύματος του 

φωτός που προσπίπτει στην επιφάνεια των φύλλων. Από άποψη συσχέτισης γεωγραφικής 

θέσης και ηλιοφάνειας ισχύει ότι η ένταση του φωτός γενικά αυξάνει, καθώς το 

γεωγραφικό πλάτος μειώνεται, αν και οι ημέρες του καλοκαιριού γίνονται μεγαλύτερες, 

καθώς το γεωγραφικό πλάτος αυξάνεται.

3.4.2.4 Άνεμοι

Οι ασθενείς άνεμοι είναι συνήθως ωφέλιμοι και πάντοτε υποβοηθούν το ρυθμό 

βλάστησης των φυτών. Όταν όμως είναι ισχυροί, τότε προκαλούν ζημιές στους νεαρούς 

βλαστούς, αλλά μπορεί να μειώσουν και την ανάπτυξη των κλαδιών, το μέγεθος των 

φύλλων και την πυκνότητα των οφθαλμών. Επίσης μπορεί να προκαλέσουν πτώση της 

θερμοκρασίας, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του βαθμού διαπνοής και επομένως 

και τη μείωση της φωτοσύνθεσης.

Το κρασί που παράγεται διαφοροποιείται από τον τόπο (κλιματολογικές συνθήκες), 

την ποικιλία και το έδαφος. (Πηγή: Καλύβας 2003)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4° ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

4.1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

4.1.1 ΛΕΥΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

4.1.1.1 Ροδίτης

Ο Ροδίτης, είναι γνήσια ελληνική ποικιλία που απαντάται σε όλο τον αμπελουργικό 

μας χώρο, σε πολλές κλωνικές παραλλαγές και με διάφορες ονομασίες, όπως: Αλεπού, 

Αρσενικός -  Θηλυκός Ροδίτης, Κανελλάτος, Κοκκινάρα, Κοκκινοστάφυλο, Λισιτσίνες, 

Μουργαλεπού, Ροδομούσι, Ρογδίτης, Ροϊδίτης, , Σουρβιώτης και Κριτσανιστή. Ενώ, στη 

Μεσσηνία το γνωρίζουμε ως : Ροδίτη, Κοκκινοροδίτη, Σακκοροδίτη και Τουρκοπούλα. 

(Πηγή: Ελλ-Οινων Χωρά, “Ροδίτης” http://www.greekwineland.gr/content/view/141/75/) 

Καλλιεργείται στη Θεσσαλία στην περιοχή του Δαμασίου (Τίρναβος) και στην 

περιοχή του Αγχαλού (Βόλος). Επίσης, καλλιεργείται και στην Μακεδονία, δυτικά της 

Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Ν. Μεσημβρίας και στη Χαλκιδική, ενώ μεγάλοι 

αμπελώνες της ποικιλίας Ροδίτης υπάρχουν στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, με μεγάλες 

αποδόσεις που υποβαθμίζουν το δυναμικό της.

Εικόνα: 4.1.1.1
Ο (θείος μου) Κωνσταντίνος Χριστόπουλος στο Μεσσοπόταμο μας δείχνει τον Ροδίτη.
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Υπάρχουν πολλοί κλώνοι αυτής της ποικιλίας, με μεγάλες ποιοτικές και ποσοτικές 

αποκλίσεις, ενώ χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα στην επιλογή και την εγκατάσταση 

(φύτευση) νέων αμπελώνων. Πάρα πολύ καλός σε απόδοση, αλλά και για οινοποίηση, 

είναι ο υποπράσινος κλώνος, που παίρνει τον τελευταίο καιρό και την μεγαλύτερη 

διάδοση. Περιζήτητος είναι και ο ερυθρωπός κλώνος, που είναι γνωστός με την 

ονομασία Αλεπού.

Στη Μεσσηνία υπάρχει κυρίως ο κοκκινοροδίτης ή τουρκοπούλα που είναι ο πλέον 

ποιοτικός. Ιδιαίτερα αυτός που καλλιεργείται σε ορεινές περιοχές (ορεινή Πυλία). Επειδή 

δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικός, έχει εκτοπισθεί από τον σακοροδίτη ο όποιος είναι πολύ 

παραγωγικός αλλά υποβαθμισμένος ποιοτικά.

Ο ροδίτης έχει ρώγες με μέτρια λεπτό φλοιό, λευκές έως βαθιά ερυθρωπές και σε 

ποικίλα μεγέθη ρώγας και σταφυλιού. Δίνει σταφύλια μέτριου έως μεγάλου μεγέθους, 

κυλινδροκωνικού σχήματος με μέτρια πυκνότητα και μέγεθος ραγών, οι οποίες είναι 

σφαιροειδείς και χρώματος ανοικτού έως έντονου ερυθροϊώδους. Έχει σάρκα μαλακή ως 

τραγανή, εύχυμη, εύγευστη, γλυκιά και μέτρια αρωματική.

Πρόκειται, για ζωηρή, εύρωστη, γόνιμη και παραγωγική ποικιλία που ξεκινά την 

βλάστησή της αρχές Απρίλη και ωριμάζει μέσα Σεπτεμβρίου - τέλος Οκτωβρίου. Κάθε 

καρποφόρα κληματίδα φέρει 2 σταφύλια που ξεπερνούν τα 450gr. Στη σωστή της 

τεχνολογική ωριμότητα, δίνει οίνους λεπτούς και δροσιστικούς, με καλή γευστική 

ισορροπία και διακριτικό άρωμα. Τα πρέμνα (κλήματα) του ροδίτη διαμορφώνονται σε 

κυπελλοειδές σχήμα ή αμφίπλευρο γραμμοειδές Royat και κλαδεύονται και μακριά και 

κοντά στα 2-3 μάτια. Σε μερικές περιπτώσεις απαντάει με προσβολές από μολυσματικό 

εκφυλισμό και οι αποδόσεις είναι μειωμένες. (Πηγή: Κούσουλας 2002)

Γενικά όμως είναι ρωμαλέα ποικιλία, με υψηλή παραγωγή, καλή προσαρμοστικότητα, 

με αρκετά όψιμη έκπτυξη των ματιών και ωρίμανση μέσης εποχής. Είναι σχετικά 

ευαίσθητη στον περονόσπορο και στα καψίματα από τον ήλιο, γι’ αυτό ο Ροδίτης και η 

Ντεμπίνα είναι προτιμότερο να καλλιεργούνται σε γραμμική σκάφη ή έστω σε κορδόνια 

με καπέλο. Επιπλέον, παρουσιάζει ευαισθησία και στον ίκτερο, ενώ είναι σχετικά 

ανθεκτική στην ξηρασία. Εμφανίζει έντονη ανθόρροια κάτω από συνθήκες μεγάλης 

ζωηρότητας, ενώ τα εδάφη που προτιμά είναι, ελαφρά ασβεστώδη, μέσης γονιμότητας 

και περιοχές με υψόμετρο, όπου η ποικιλία δίνει τον καλύτερό της χαρακτήρα. Στα
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κατάλληλα εδάφη ορεινών περιοχών και με μέτριες αποδόσεις ανά πρέμνο, Ο ροδίτης 

μπορεί να δώσει αξιόλογα ξηρά κρασιά, με καλή ισορροπία ανάμεσα στην αλκοόλη και 

την οξύτητα και με καλό άρωμα. Διαφορετικό χαρακτήρα δίνει στις πολύ υψηλές 

παραγωγές. Συμμετέχει σε Οίνους ΟΠΑΠ ( Πάτρα, Αγχίαλος, Πλαγιές Μελίτωνα) και σε 

πολλούς Τοπικούς. (Πηγή: El 1)

Πολύ καλή προσαρμογή και απόδοση σε ποσότητα και ποιότητα έδειξε πως έχει στην 

περιοχή του Δαμασίου (Τιρνάβου) Λαρίσης. Δυστυχώς, καθώς η ποικιλία είναι 

πολύκλωνη, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι η προσπάθεια για το διαχωρισμό των 

κλώνων της έχει φτάσει σε ένα πρακτικό αποτέλεσμα, προκειμένου έτσι να αποδώσει το 

μέγιστο των δυνατοτήτων της, με βάση τις εξαίρετες παραγωγικές και οινοποιητικές της 

ιδιότητες. (Πηγή: Κούσουλας 2002)

Όταν κρατηθούν χαμηλές οι στρεμματικές αποδόσεις και προσεχθεί η οινοποίησή του, 

ο Ροδίτης μας δίνει ελαφριά και ευκολόπιοτα κρασιά που μοσχοβολούν φρέσκα εσπερι

δοειδή, μήλα και αχλάδια. (Πηγή: E l5)

Αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

μου άσκησης στο χημείο Καραγγελή.

Ποικιλία Ροδίτης

Περιοχή Χανδρινού Αμφιθέα Νεοχώρι Μεσσο- 
Ιθώμης πόταμος

Ίκλαινα

Στρεμματική Απόδοση 
/ στρέμμα 800 1700 1200 1300 1500

Υψόμετρο οι 319 480 68 344 193
Ημερομηνία Τρυγητού 28/09/10 29/09/10 29/09/10 30/09/10 30/09/10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
Ολικά Σάκχαρα mg/Lit 222,7 188,7 197,2 210,8 217,6
Αλκοολικός Τίτλος% Vol 13,1 11,1 11,6 12,4 12,8
Ολική Οξύτητα mg/Lit 
Τρυγικού οξέως 5,8 5,3 5,6 6,1 6,4

Κάλιο mg/Lit 403 514 558 308 342
Πτητική Οξύτητα mg/Lit 
οξικού οξέως 0,11 0,18 0,14 0,07 0,05

ΡΗ 3,48 3,56 3,51 3,42 3,39
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4.1.2 ΕΡΥΘΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

4.1.2.1 Φωκιανό

Το Φωκιανό είναι ποικιλία με μικρασιατική καταγωγή, ήρθε μαζί με τους πρόσφυγες 

της Μικράς Ασίας και καλλιεργήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα (στους νομούς κυρίως 

Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής) όπου και σήμερα συνεχίζεται η καλλιέργεια της σε 

μικρούς αμπελώνες οινοποίησης (Επανομή, Ν.Ρύσσιο, Ν. Καλλικράτεια, Ν. Πλαγιά, 

Μουδανιά). (Πηγή: Κούσουλας 2002).

Με πλούσια ιστορία και αναφορές από την αρχαιότητα έχει συνδέσει την ύπαρξή του 

με τα νησιά του Αιγαίου και κυρίως με τη Σάμο, την Ικαρία, τα Δωδεκάνησα και τις 

Κυκλάδες. Καλλιεργείται επίσης στη Μεσσηνία και στην Αιτωλοακαρνανία. Θα το 

συναντήσουμε με τις ονομασίες: Σαμιώτικο, Σαμιώτης, Δαμασκηνό, Δαμασκηνάτο, 

Επικαράς (εκ του Ιη-ΚαΐΉ που σημαίνει μαύρο δαμάσκηνο), Αρικαράς, Ερικαρά, 

Φωκιάνα, Φωκιανό Μαύρο.

Ως ποικιλία έχει συνδέσει την ύπαρξή της με το νησί της Ικαρίας και ειδικότερα με 

τον ξακουστό από αρχαιότητας Πράμνιο Οίνο. Να σημειωθεί εδώ ότι το Φωκιανό στο 

συγκεκριμένο νησί δίνει τον μοναδικό για την εν λόγω ποικιλία Τοπικό Οίνο Ικαρίας. 

Από αρχαίους συγγραφείς αναφέρεται ότι ο Πράμνιος Οίνος ήταν δώρο του θεού 

Διονύσου στο νησί και μάλλον είναι και ο πρώτος οίνος στην ιστορία που αναφέρεται με 

ονομασία προέλευσης. Κατά την περίοδο του Μεσαίωνα αλλά και κατά τους νεότερους 

χρόνους, περιηγητές και ιστορικοί έχουν αναφερθεί εκτενέστατα στο Φωκιανό ως κύρια 

ποικιλία καλλιέργειας και οινοποίησης στην Ικαρία, αλλά και ως σημαντική παρουσία 

στη Σάμο και στη Σύρο.

Στις νησιωτικές περιοχές καλλιεργείται σε κυπελλοειδές σχήμα και σε εδάφη 

διαμορφωμένα κυρίως σε πεζούλες, ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα σε σχήμα αμφίπλευρο 

γραμμικό. Αγαπάει τα ασβεστολιθικά, αλλά και σχιστολιθικά εδάφη και είναι ποικιλία 

ανθεκτική στην ξηρασία. Δεν παρουσιάζει ομοιότητα με καμία άλλη ποικιλία που 

καλλιεργείται στην Ελλάδα - βασική απόδειξη είναι το γεγονός ότι είναι αυτόχθονη.

Το Φωκιανό είναι ποικιλία ευαίσθητη στον περονόσπορο και στον βοτρύτη, ενώ 

παρουσιάζει ανθεκτικότητα στο ωίδιο.
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Ανθίζει στις αρχές Μαΐου και η ωρίμασή της εξαρτάται από την περιοχή της 

καλλιέργειάς της: στις νησιωτικές περιοχές από τις αρχές μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, 

ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα περί τα τέλη Ιουλίου.( Πηγή: Ε12)

Εικόνα: 4.1.2.1
Ο (θείος μου) Κωνσταντίνος Χριστόπουλος στο Μεσσοπόταμο μας δείχνει το

Φωκιανό.

Εξαιρετικά παραγωγική ποικιλία με σταφύλια επιβλητικά, με ερυθρές χοντρές ρώγες 

που τρώγονται ευχάριστα και σαν επιτραπέζια. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μοιάζει με 

τη γαλλική Σενζώ και ακριβώς γι’ αυτό το λόγο η συγκαλλιέργειά της με άλλες ερυθρές 

(μαύρες) ελληνικές ποικιλίες όπως το Λημνιό, δίνει εξαίρετα οινοποιητικά αποτελέσματα 

γιατί το Φωκιανό χωρίς να έχει σώμα ή χρώμα έντονο, εντούτοις έχει μπωμέ (σάκχαρα) 

αυξημένα και λεπτό άρωμα.

Το φυτό της είναι μέτριας ζωηρότητας, με φύλλα μέτριου μεγέθους, πεντάλοβα, σε 

χρώμα πράσινο σκούρο. Κλαδεύεται σε κεφάλια των 2-3 ματιών και κάθε καρποφόρα
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βέργα της δίνει 2-3 σταφύλια. Αγαπάει το «αυστηρό» κλάδεμα, αλλά δίνει ποιοτικά 

αποτελέσματα και όταν κλαδεύεται σε περισσότερα από τρία μάτια. Το σταφύλι που 

φέρει κάθε καρποφόρα κληματίδα είναι μεγάλο (πάνω από 500§τ), αραιόρραγο, κωνικού 

σχήματος. Η ρώγα είναι μέτριου μεγέθους, με σχήμα ελλειπτικό προς σφαιρικό και με 

χρώμα φλοιού ερυθρομελανό. Χαρακτηριστικό της ποικιλίας είναι ότι τα παρακλάδια της 

(οι ταχυφυείς) που βγαίνουν μετά από το κορφολόγημα δεν έχουν καθόλου παρατσάμπια 

(καμπανάρια). Επειδή τα σταφύλια της γλυκαίνουν πάρα πολύ, ξεραίνεται εύκολα και 

δίνει επίσης εξαίρετες χωρικές σταφίδες για οικογενειακή κατανάλωση.

Τα κρασιά που παράγονται από το Φωκιανό είναι πλούσια σε τανίνες, με 

χαρακτηριστική οξύτητα (που κυμαίνεται γύρω στο 5,5) , φρουτώδη γεύση και λαμπερό, 

έντονο κόκκινο χρώμα. (Πηγή: Κούσουλας 2002)

Στη Μεσσηνία είναι γνωστό ως Σαμιώτικο. Δίνει υψηλόβαθμους μούστους με πολύ 

χαμηλή οξύτητα. Η εξάπλωση του προφανώς οφείλεται στη λάθος αντίληψη, ότι τα 

υψηλόβαθμα γλεύκη είναι και ποιοτικά. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει κυριαρχήσει στον 

Μεσσηνιακό αμπελώνα. Ενώ, τα κρασιά που δίνει είναι επίπεδα, άνισα, χωρίς ιδιαίτε

ρους γευστικούς χαρακτήρες.(Πηγή: Γιώργος Καραγγελής, 2011)

Αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

μου άσκησης στο χημείο Καραγγελή.

Ποικιλία Φωκιανό

Περιοχή Πεταλίδι Κορώνη Καζάρμα Μεσσοπό-
ταμος

Κρεμμύ
δια

Στρεμματική Απόδοση 
Κ£ / στρέμμα 2500 2200 1900 2100 2800

Υψόμετρο ιη 9 38 1.977 344 335
Ημερομηνία Τρυγητού 05/09/10 01/09/10 06/09/10 04/09/10 07/09/10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΕΥΚΟΥΣ
Ολικά Σάκχαρα mg/Lit 234,6 243,1 239,7 244,8 251,6
Αλκοολικός Τίτλος% Vol 13,8 14,3 14,1 14,4 14,8
Ολική Οξύτητα mg/Lit 
Τρυγικού οξέως 3,7 3,6 4,0 3,9 3,8

Κάλιο mg/Lit 425 44 609 38 402
Πτητική Οξύτητα mg/Lit
οξικού οξέως 0,12 0,21 0,18 0,12 0,10

ΡΗ 3,88 3,96 3,98 3,86 4,03
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4.1.2.2 Φιλέρι

Η ποικιλία αυτή καλλιεργείται στην κεντροδυτική Πελοπόννησο και κυρίως στην 

περιοχή της Μαντινείας. Είναι μια από τις κύριες ποικιλίες στην ορεινή Αρκαδία, για 

την παραγωγή του ξεχωριστού άσπρου κρασιού Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας 

Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π.) "Μαντινεία". (Πηγή: Ε 13)

Στην Πελοπόννησο, όπου κυρίως καλλιεργείται το Φιλέρι, υπάρχει μια οικογένεια από 

φιλέρια κόκκινα ή άσπρα κι ακόμα μια ιδιαίτερα αξιόλογη παραλλαγή τους, το 

Μοσχοφίλερο. (Πηγή: Κούσουλας 2002)

Η ποικιλία Μοσχοφίλερο είναι μία από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες στην 

αμπελοκαλλιέργεια, η οποία έχει υποστεί την επίδραση πολλών μεταλλαξιογόνων 

παραγόντων, ώστε να παρουσιάζει σήμερα μεγάλη γενετική παραλλακτικότητα σε πολλά 

μορφολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα των ραγών, ο χρόνος 

ωρίμανσης, η αρωματική γεύση, η περιεκτικότητα σε διάφορα συστατικά κ.α. Γνωστοί 

κλώνοι που καλλιεργούνται σήμερα είναι το Μαυροφίλερο, το Ξανθοφίλερο, το 

Ασπροφίλερο και το Κοκκινοφίλερο. (Πηγή: E l4)

Πριν ακόμα αποκτήσουμε στη Ελλάδα τις καθαυτό επιτραπέζιες ποικιλίες όπως είναι 

σήμερα το Ροζακί, το Κάρντιναλ κ.λ.π., τα Φιλέρια γενικά μαζί με την Φράουλα και τον 

Σιδερίτη ήταν απ’ τις κυριότερες επιτραπέζιες ποικιλίες που έστελνε η Πελοπόννησος 

στην Αθήνα (πριν το 1940). Σήμερα το Φιλέρι καλλιεργείται σχεδόν μόνο για 

οινοποίηση, ενώ τα σταφύλια του, μεγάλα και με αρκετά μεγάλες ρώγες, είναι 

εντυπωσιακά και τρώγονται επίσης ευχάριστα. Και παρότι σαν επιτραπέζιο σταφύλι 

ανάγεται στο παρελθόν, σαν οινοποιήσιμο μπορεί να πει κανείς ότι πρόκειται για 

ποικιλία με ιδιαίτερα ευγενικά οινοποιητικά χαρακτηριστικά.

Είναι πολύ ζωηρή ποικιλία και μαζί πολύ παραγωγική, αλλά θέλει εδάφη πιο βαθιά, 

με αρκετή υγρασία, γόνιμα και δροσερά, ενώ η διαμόρφωση γίνεται σε κυπελλοειδή και 

σε γραμμοειδή σχήματα μόρφωσης Royat και δέχεται βραχύ κλάδεμα καρποφορίας. 

Παράγει κατά μέσο όρο δύο σταφύλια ανά καρποφόρο βλαστό, τα οποία βρίσκονται 

συνήθως στον τέταρτο και έκτο κόμβο.

Είναι ποικιλία που προτιμάει τα γόνιμα, βαθιά εδάφη και αντέχει στην υψηλή εδαφική 

υγρασία. Το Μοσχοφίλερο, σαν παραλλαγή, ταιριάζει ίσως πιο πολύ σε ορεινά εδάφη.
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Είναι ευαίσθητη στην ανθόρροια και ωριμάζει όψιμα τα σταφύλια της (τέλη 

Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου). Όταν η άνοιξη είναι κρύα και βροχερή, κλαδεύεται 

σε κεφάλια των 2-3 ματιών. (Πηγή: Κούσουλας 2002)

Εικόνα 4.1.2.2.1 
Σταφύλια της ποικιλίας Φιλέρι.

Πηγή:http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://blog.wholefoodsmarket.com/blog
Λνρ-
content/uploads/2009/02/grapes6.jpg&imgrefurl=http://delicieuses.forumotion.net/f
οπιιτι^44/1:ορίο
ί704.1ιίπι&ι^=__d7VxweuuepGzG8cLgIgra_xlJy8=&h=301&w=400&sz=43&hl=
εΙ&8ί3Γί=28&Ληϊά=νηηΤ66Α9υΥεάΚΜ:&ίδηΗ=131 &ίδη\ν=173&ρτεν=:7ΐη'^ε5%  
3Ρπ%3Γ)%250Ε%2586%250Ε%25Β9%25Γ.Ε%25ΒΒ%2.<5ΓΕ%25Β5%25Γ,Ρ%258

Τα σταφύλια της είναι συνήθως, μεγάλου μεγέθους, κυλινδροκωνικού σχήματος, με 

μέτρια έως μεγάλη πυκνότητα ραγών. Οι ράγες είναι μέτριου μεγέθους και σφαιρικού 

σχήματος. Ο φλοιός έχει ερυθροϊώδη χρωματισμό, η επιδερμίδα του είναι χονδρή και 

ανθεκτική και η σάρκα είναι μαλακή, άχρωμή και χυμώδης, με λεπτό μοσχάτο άρωμα.
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Χρησιμοποιείται για την παραγωγή λευκών και ροζέ ξηρών οίνων εκλεκτής 

ποιότητας. Λόγω του ρόδινου χρώματος που έχουν συνήθως τα σταφύλια, χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή κατά την οινοποίηση για την παραγωγή λευκών οίνων. Επίσης μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή φυσικών αφρωδών οίνων. Για την παραγωγή 

των οίνων Ο.Π.Α.Π. "Μαντινεία", γίνεται συνοινοποίηση του Μοσχοφίλερου (80%) με 

διάφορες ασπρούδες (20%) που καλλιεργούνται στην περιοχή. Οι οίνοι αυτοί 

χαρακτηρίζονται από υψηλή οξύτητα, χαμηλό αλκοολικό τίτλο και θαυμάσιο λεπτό 

άρωμα. (Πηγή: E l3)

Το Φιλέρι σήμερα καλλιεργείται σε ολόκληρη σχεδόν την Πελοπόννησο (Ηλία, 

Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία κ.α.) κι ακόμα στη Δυτική Στερεά και στα νησιά Ζάκυνθο 

και Κεφαλονιά. Με σχετικά καλή αντοχή γενικά στις ασθένειες, αναφέρεται ότι 

παρουσιάζει κάποια ευαισθησία στον περονόσπορο.

Στη Μεσσηνία ήταν κυρίαρχη ποικιλία πριν από 30 χρόνια, ενώ τελευταία έχει 

εκτοπισθεί από το Σαμιώτικο. Δίνει χαμηλόβαθμα γλεύκη, με υψηλή οξύτητα. (Πηγή: 

Καραγγελής, 2011)

Αποτελέσματα μετρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

μου άσκησης, στο χημείο Καραγγελή.

Ποικιλία Φιλέρι

Περιοχή Ίκλαινα Ανδρούσα Τρίκορφο Μεσσο-
πόταμος

Άνω
Βούταινα

Στρεμματική Απόδοση 
Κβ / Στρέμμα 1200 1400 1000 1300 800

Υψόμετρο ιη 193 120 394 344 650
Ημερομηνία Τρυγητού 01/10/10 30/09/10 03/10/10 02/10/10 07/10/10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
Ολικά Σάκχαρα mg/Lit 198,9 193,8 190,4 205,7 183,6
Αλκοολικός Τίτλος%νο1 
Ολική Οξύτητα Mg/Lit 
Τρυγικού Οξέως

11,7 11,4 11,2 12,1 10,8

6,3 6,4 6,6 6,7 7,2

Κάλιο mg/Lit 212 180 240 262 190
Πτητική OξύτηταMg/Lit 
Οξικού Οξέως 0,10 0,18 0,11 0,14 0,17

ΡΗ 3,31 3,33 3,30 3,32 3,21

40



4.2 ΞΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

4.2.1 ΛΕΥΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

4.2.1.1 Chardonnay (Σαρντονέ)

Εξετάζοντας την ιστορία αυτής της ποικιλίας, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τη 

συμβολή της δόκτορος Κάρολ Μέρεντιθ, η οποία, κάνοντας το «προφίλ» του 

Chardonnay και χρησιμοποιώντας χαρτογράφηση του DNA, απέδειξε ότι προέρχεται από 

την πολύ παλιά ποικιλία Gouais Blanc και είναι μέλος της μεγάλης οικογένειας των 

Pinot. Επίσης, στη νότια πλευρά της Βουργουνδίας υπάρχει το χωριό Chardonnay, η 

ονομασία του οποίου προέρχεται από τη λατινική λέξη «chardonnacum», που σημαίνει 

«μέρος γεμάτο γαϊδουράγκαθα».

Η συγκεκριμένη ποικιλία εμφανίστηκε στην Κροατία και μάλλον έφτασε στη Γαλλία 

στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Φαίνεται ότι οφείλει την εξάπλωσή της στους 

μοναχούς. Βρίσκουμε τις πρώτες αναφορές σε συγγράμματα γύρω στο 1330. Κάποιες 

άλλες ιστορικές πηγές αποκαλύπτουν ότι η ποικιλία προέρχεται από τον Λίβανο, κάτι 

που δύσκολα όμως γίνεται αποδεκτό, καθώς αναφορές υπάρχουν, όπως αναφέραμε, μετά 

το 1330. Εκεί όμως που μπερδεύεται η ιστορία, είναι στην ύπαρξη μιας αυστριακής 

ποικιλίας που ονομάζεται Morillon και μοιάζει πάρα πολύ με το Chardonnay, ενώ 

Morillon ήταν και η παλιά ονομασία του Chardonnay στην περιοχή Chablis. (Πηγή: 

El 7).

Η ποικιλία Chardonnay είναι γνωστή ανά τον κόσμο με τα εξής συνώνυμα: Arboisier, 

Amaison Blanc, Amoison, Aubain, Aubaine, Auvergnat Blanc, Auvemas, Auvemas 

Blanc, Auvemat Blanc, Auxeras, Auxerras Blanc, Auxerrois Blanc, Auxois, Auxois 

Blanc, Bargeois Blanc, Beaunois, Biela Klevanjika, Blanc de Champagne, Blanc de 

Cramant, Breisgauer Suessling, Breisgauer Sussling, Burgundi Feher, Chablis, 

Chardenai, Chardenay, Chardenet, Chardennet, Chardonay, Chardonnet, Chatenait, 

Chatey Petit, Chatte, Chaudenay, Chaudenet, Chaudent, Clâvner, Clevner Weiss, 

Cravner, Epinette, Epinette Blanc, Epinette Blanche, Epinette de Champagne, Ericey 

Blanc, Feher Chardonnay, Feherburgundi, Feinburgunder, Gamay Blanc, Gelber 

Weissburgunder, Gentil Blanc, Grosse Bourgogne, Klawner, Klevanjka Biela, Klevner, 

Lisant, Luisant, Luizannais, Luizant, Luzannois, Maçonnais, Maurillon Blanc, Melon
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Blanc, Melon D'Arbois, Meroué, Moreau Blanc, Morillon Blanc, Moulon, Noirien Blanc, 

Obaideh, Petit Chatey, Petit Sainte-Marie, Petite Sainte Marie, Pineau Blanc, Pino 

Sardone, Pino Shardone, Pinot Blanc à Cramant, Pinot Blanc Chardonnay, Pinot 

Chardonnay, Pinot de Bourgogne, Pinot Giallo, Pinot Plane, Plant de Tonnerre, Romere, 

Romeret, Rouci Bile, Rousseau, Roussot, Ruländer Weiß, Sainte Marie Petite, Sardone, 

Shardone, Shardonne, Später Weiß Burgunder, Weiß Burgunder (normally refers to Pinot 

Blanc), Weiß Clevner, Weiß Edler, Weiß Eider, Weiß Klewner, Weiß Silber, Weißedler, 

Weißer Clevner, Weißer Ruländer. (Πηγή: E l6)

Εικόνα: 4.2.1.1
Καρποί της ποικιλίας Chardonnay πάνω στο μητρικό φυτό. 

Πηγή:Ιιάρ://νν\νννχ1ιε3ρ8ΐί3ί6\νΐηε5ΧθΠΐΛΤΐ6αρ8ΐ:3ΐ6\νΐηβ8/ΐιτ^ε8ΛϋΓΐ}ρίώυΓε5ΛΙ!1ΐ3^οη
nay%20at%20perfect%20ripeness.jpg

Το Chardonnay είναι πιθανότατα η πιο γνωστή λευκή ποικιλία οινάμπελου στον 

κόσμο. Στις βόρειες αμπελουργικές επαρχίες της Γαλλίας είναι υπεύθυνο για την 

παραγωγή κορυφαίων, μοναδικών κρασιών. Στην Καμπανία είναι η λευκή ποικιλία που 

συμμετέχει στην παραγωγή της σαμπάνιας. Στη Βουργουνδία μας δίνει τα μεγάλα λευκά 

κρασιά του Meursault και του Montrachet (Cote d'Or) , του Pouilly-Fuisse (Macon) και
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βεβαίως του Chablis. (Πηγή: El)

To Chardonnay, παρά τους φανατικούς αντιπάλους του -υπάρχει μέχρι και ο σύλλογος 

ABC (Anything But Chardonnay, δηλαδή οτιδήποτε εκτός από Chardonnay)-, συνεχώς 

εξαπλώνεται από τη μία άκρη του πλανήτη στη άλλη, γιατί είναι ποικιλία πολύμορφη και 

πολυδύναμη και δίνει κρασιά για όλα τα γούστα. Όταν καλλιεργείται σε ψυχρά κλίματα 

και χωρίς τη χρησιμοποίηση βαρελιού, δίνει κρασιά αρωματικά (με αρώματα 

εσπεριδοειδών, λεμονανθών). Σε θερμά κλίματα δίνει κρασιά πιπεράτα και κρεμώδη. Σε 

βαρέλι δίνει κρασιά γεμάτα με ώριμα φρούτα, στρογγυλά με κρεμώδη υφή και μια 

αίσθηση από βανίλια.

To Chardonnay εκτός από τις περιοχές της Γαλλίας, όπου καλλιεργείται παραδοσιακά, 

έχει διαδοθεί πολύ και στην Καλιφόρνια. Επίσης διαδόθηκε στις νέες οινοπαραγωγικές 

χώρες, στη Ν. Αφρική, στην Αυστραλία και στη Ν. Αμερική. Ακμάζει επίσης, στην Νέα 

Ζηλανδία, τη Χιλή και την Αργεντινή.

Στην Ελλάδα φυτεύτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και πλέον καλλιεργείται 

σε ολόκληρη σχεδόν την επικράτεια. Είναι συνιστώμενη ποικιλία σε Μακεδονία, Θράκη, 

Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Δωδεκάνησα. Ειδικότερα στους νομούς Φθιώτιδος, 

Βοιωτίας, Αττικής, Κεφαλληνίας, Ηρακλείου, Αασιθίου, Κοζάνης, Φλωρίνης, Ιωαννί- 

νων, Λευκάδος, Καρδίτσας, Κορινθίας, Αχαΐας, Γρεβενών, Σύρου και Μεσσηνίας. 

Θεωρείται μια από τις εκλεκτότερες λευκές αρωματικές ποικιλίες, ενώ σε σχέση με τη 

Sauvignon Blanc προσαρμόζεται ίσως καλύτερα στον ελληνικό χώρο.

Από αμπελουργικής πλευράς, η καλλιέργεια του συνήθως γίνεται σε δύο σχήματα, σε 

αμφίπλευρο γραμμικό και σε κυπελλοειδές ανά πάσσαλο. Κλαδεύεται και καρπίζει 

σχετικά καλά στα 2-3 μάτια ή σε αμολητές.

Είναι σχετικά πρώιμη στην έκπτυξη των ματιών και στην ωρίμανση. Ξεκινά την 

βλάστηση στα μέσα του Μάρτη και ωριμάζει μεταξύ 10 Αυγούστου και 15 Σεπτεμβρίου. 

Επιπλέον, είναι ποικιλία αρκετά εύρωστη, ζωηρή, γόνιμη, μέτριας παραγωγικότητας.

Το τσαμπί είναι μικρό, συμπαγές και ζυγίζει περίπου 125gr. Κάθε κληματίδα φέρει 2 

μικρά σταφύλια συνόλου 180gr. Η ρώγα είναι μικρή, λαμπερού κίτρινου χρώματος, με 

λεπτή φλούδα και ζουμερή σάρκα. Είναι ποικιλία, η οποία μπορεί να φτάσει σε υψηλό 

αλκοολικό δυναμικό. Επιπλέον, έχει πλούσιο αρωματικό δυναμικό, με χαρακτηριστική 

οξύτητα και πλούσιο σόμα. Οι στρεμματικές αποδόσεις κυμαίνονται μεταξύ 550 και

43



1.000 κιλών ανά στρέμμα.

Είναι ευαίσθητη στη φαιά σήψη, στο βοτρύτη, στους ανέμους, στην ανισορραγία 

(ιδιαίτερα στο στάδιο πριν την έναρξη του ψεκασμού), στον μολυσματικό εκφυλισμό και 

την ξηρασία. Λόγο της ευαισθησίας της στην ξηρασία, θέλει εδάφη βαθιά, που θα της 

εξασφαλίζουν την απαιτούμενη υγρασία. Προτιμά δροσερές και όψιμες ζώνες, σε 

αμπελώνες με βόρεια έκθεση και εδάφη αργιλασβεστώδη, ασβεστώδη και όπως 

προαναφέρθηκε βαθιά.

Το κρασί του παρουσιάζει ισορροπία σε αλκοόλη και σε οξύτητα, είναι λιπαρό και 

πλούσιο σε άρωμα.

Το έδαφος, το μικροκλίμα και ο τρόπος καλλιέργειας καθορίζουν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό το είδος αλλά και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Δεν είναι τυχαίο ότι 

παρουσιάζει τετρακόσιους διαφορετικούς κλώνους, και αυτό οφείλεται στη μεγάλη 

πολυμορφία των συνθηκών κάτω από τις οποίες καλλιεργείται. (Πηγή: E l7).

Η αξιοθαύμαστη προσαρμοστικότητα του Chardonnay σε εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία 

μικροκλιμάτων, το εγκατέστησε στους αμπελώνες όλων των ηπείρων. Το εκλεκτό αυτό 

σταφύλι όμως, εμφανίζει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα όταν καλλιεργείται σε ψυχρά 

απ' ότι σε θερμά κλίματα. Τα Chardonnay των ψυχρών κλιμάτων, όπως τα Chablis, είναι 

κρασιά με μέτριο αλκοολικό τίτλο, υψηλή οξύτητα και με μέτριας έντασης αρώματα, που 

μπορούν να περιγραφούν σαν νότες σχετικά άγουρων φρούτων, όπως το πράσινο μήλο, 

το lime, το λεμόνι και το άγουρο λευκόσαρκο ροδάκινο. Τα Chardonnay των θερμών 

κλιμάτων, όπως αυτά που παράγονται στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στο νότο της Γαλλίας 

και στην Αυστραλία, έχουν υψηλό αλκοολικό τίτλο, πιο χαμηλές οξύτητες, πλούσιο 

σώμα και αρώματα γλυκών εξωτικών φρούτων, όπως ο ανανάς. Συχνά έχουν ζυμώσει ή 

ωριμάσει σε βαρέλι μαζί με τις οινολάσπες (sur lie), συνεπώς παρουσιάζουν τα χαρακτη

ριστικά αρώματα ξύλου και βανίλιας. (Πηγή: E l5).

Μπορεί να το συναντήσουμε οινοποιημένο με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε με τις παρα

δοσιακές μεθόδους, είτε με μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας, όπως επίσης παλαιωμένο 

σε δρύινα βαρέλια ή εντελώς φρέσκο.

Οι οίνοι της ποικιλίας Chardonnay χαρακτηρίζονται από την πλούσια γεύση τους, την 

ισορροπία των γευστικών χαρακτήρων, το εξαιρετικό τους άρωμα και την εντυπωσιακή 

επίγευσή τους. Τα σταφύλια της είναι μικρά (πουλίσια) και γι’ αυτό η παραγωγή τους δεν
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είναι πολύ μεγάλη. Καλλιεργείται ήδη και στο χώρο των νομών Θεσσαλονίκης και 

Χαλκιδικής. Αποτελεί την κύρια λευκή ποικιλία στους νέους αμπελώνες της Ε. 

Τσαντάλη στη Μαρώνεια. Οι πρώτες οινοποιήσεις της εντυπωσιάζουν σε αρώματα και 

γευστική αρμονία. (Πηγή: Κούσουλας 2002).

Η ποικιλία που αποκαλείται «η χαρά του παραγωγού» και παρουσιάζει μεγάλη 

ευκολία προσαρμογής σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες, υψόμετρα, εδάφη, 

διατηρώντας τα στοιχεία του αρωματικού της δυναμικού. Σαμπάνιες, φινετσάτα ελαφριά, 

βαρελάτα, λιπαρά, ευγενούς σήψης, ενδυναμωμένα, είναι μερικά από τα αποτελέσματα 

που μπορούμε να δοκιμάσουμε από την ποικιλία Chardonnay. (Πηγή: El 8).

Στη Μεσσηνία καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις και ιδιαίτερα στη Πυλία η οποία 

βρίσκεται στα νότια του νομού, μεταξύ του Μεσσηνιακού κόλπου και του Ιονίου 

πελάγους. Το Chardonnay για πολλά χρόνια ήταν μια ιδιαίτερα αποδοτική οικονομικά 

ποικιλία, αφού 1 κιλό σταφύλια έφτανε τις 400 δραχμές, δηλαδή 1,20 ευρώ. Η υψηλή 

τιμή βοήθησε στην εξάπλωση της ποικιλίας σε όλη την Μεσσηνία. Τα τελευταία χρόνια, 

η τιμή του έχει κατρακυλήσει στα 0,30 ευρώ, τιμή ιδιαίτερα χαμηλή , εάν συνυπολογί

σουμε , ότι είναι ποικιλία μια χαμηλής απόδοσης. Απαιτεί οινοποίηση σε ψύξη, για να 

παραμείνουν τα έντονα αρώματα της ποικιλίας.(Πηγή: Καραγγελής, 2011).

Αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

μου άσκησης στο χημείο Καραγγελή.

Ποικιλία Chardonnay

Περιοχή Πύλος Χανδρινού Αμφιθέα Γλυφάδα Ρωμανού
Στρεμματική Απόδοση 
Κ£ / Στρέμμα 1100 700 1400 800 1100

Υψόμετρο ηι 40 319 480 300 23
Ημερομηνία Τρυγητού 12/08/10 13/08/10 16/08/10 16/08/10 20/08/10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
Ολικά Σάκχαρα mg/Lit 221 215,9 210,8 227,8 231,2
Αλκοολικός Τίτλος% Vol 13,0 12,7 12,4 13,4 13,6
Ολική Οξύτητα Mg/Lit 
Τρυγικού Οξέως 4,8 5,4 4,6 4,7 5,1

Κάλιο mg/Lit 270 310 290 300 303
Πτητική Οξύτητα 
Mg/Lit Οξικού Οξέως 0,16 0,18 0,15 0,22 0,24

ΡΗ 3,60 3,45 3,75 3,65 3,54
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4.2.1.2 Ugni Blanc (Ουνί Μπλαν)

Η ποικιλία Ugni Blanc δεν οινοποιείται μόνη της αλλά η σημασία της είναι ξεχωριστή 

στην οινοποίηση, χάρη στο λεπτό χυμό και στα πλούσια οξέα της. Δοκιμές που έγιναν 

στη χώρα μας, δείχνουν ότι παντρεύεται θαυμάσια με τη δική μας ποικιλία Ροδίτη ή το 

Θεσσαλικό Μπατίκι, αλλά και ακόμα με άλλες αρωματικές γαλλικές ποικιλίες, όπως το 

Sauvignion Blanc και το Chardonnay. Στην Ιταλία που το Ugni Blanc είναι γνωστό με το 

όνομα Trebbiano, κοινοποιείται με την ποικιλία Sangiovese για να παραχθούν οι γνωστοί 

οίνοι της περιοχής Chianti (Κιάντι).

Οι Chianti είναι οίνοι ερυθροί, λεπτής και δροσιστικής γεύσης και οφείλουν μεγάλο 

μέρος των χαρακτήρων τους στην ποικιλία Ugni Blanc. Στη Γαλλία η Ugni Blanc είναι 

μια σημαντική λευκή ποικιλία, με περίπου 100.000 εκτάρια αμπελώνων και εκτός 

απ’την περιοχή του Cognac όπου αποκλειστικά καλλιεργείται για τα γνωστά 

αποστάγματα με την επωνυμία «Saint-Emilion», καλλιεργείται ευρέως και σε πολλές 

οινοπαραγωγικές περιοχές του Νότου, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της χαμηλής 

οξύτητας. Επίσης έχει διαδοθεί και στην Καλιφόρνια, που είναι παγκόσμια γνωστή 

οινοπαραγωγική περιοχή των Η.Π.Α.

Στην πραγματικότητα η ποικιλία Ugni Blanc αποτελεί την βάση πολλών λευκών 

ξηρών κρασιών και μπορεί να βρεθεί στα περισσότερα από τα ιταλικά λευκά κρασιά.

Ο χυμός της είναι λεπτός, ανοιχτόχρωμος και υποπράσινος. Είναι σχετικά όψιμη 

ποικιλία στην έκπτυξη των ματιών και στην ωρίμανση, αλλά ανθεκτική στη βοτρύτιδα 

(σαπίλα). Κλαδεύεται και κοντά και μακριά. Το σταφύλι είναι μεγάλο, μακρύ και 

σχετικά αραιόρρωγο. Η ποικιλία αυτή είναι ευαίσθητη στον αέρα, αλλά το πρόβλημα 

αυτό ξεπερνιέται εύκολα, εφόσον στηρίζεται σε σύρματα στα γραμμικά σχήματα. 

Επιπλέον, παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία σε παγετούς του χειμώνα, ενώ η 

εγκατάσταση χρειάζεται ήπια κλίματα.* Είναι πολύ παραγωγική ποικιλία, πράγμα που 

τελικά αποβαίνει και στο συμφέρον του αμπελουργού-παραγωγού. Καλλιεργείται ήδη 

στη Θεσσαλία ( ομαδικοί αμπελώνες Τσαριτσάνης) και στη Χαλκιδική. (Πηγή: 

Κούσουλας 2002).

Συνώνυμα της ποικιλίας Ugni Blanc είναι τα εξής : Albano, Biancone, Blanc Auba, 

Blanc De Cadillac, Blancoun, Bobiano, Bonebeou, Branquinha, Brocanico, Bubbiano,

46



Buriano, Buzzetto, Cadillac, Cadillate, Castelli, Castelli Romani, Castillone, Chator, 

Clairette D'Afrique, Clairette De Vence, Clairette Ronde, Engana Rapazes, Espadeiro 

Branco, Falanchina, Greco, Gredelin, Hermitage White, Juni Blan, Lugana, Malvasia 

Fina, Muscadet Aigre, Padeiro Branco, Perugino, Procanico, Procanico Dell Isola D Elba, 

Procanico Portoferraio, Queue De Renard, Romani, Rossan De Nice, Rossetto, Rossola, 

Rossula, Roussan, Roussea, Rusciola, Saint Emilion , Saint Emilion Des Charentes, 

Santoro, Shiraz White, Spoletino, Talia, Trebbianello, Trebbiano (Ιταλία), Trebbiano 

Délia Fiamma, Trebbiano Di Cesene, Trebbiano Di Empoli, Trebbiano Di Lucca, 

Trebbiano Di Tortona, Trebbiano Fiorentino, Trebbiano Toscano, Trebbianone, 

Tribbiano, Tribbiano Forte, Turbiano, Ugni Blanc, Bouan, Beau, Thalia, Trebbiano di 

Soave, Trebbiano Romagnolo, Trebbiano Gallo and Trebbiano d'Abruzzo. (Πηγή: E19).

Εικόνα: 4.2.1.2
Ο Καρπός της ποικιλίας Ugni Blanc.

Πηγή: http://upload.wikimedia.Org/wikipedia/commons/d/dl/Ugni_blanc_raisin.jpg
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Οι τελευταίες μας παρατηρήσεις για την Ugni Blanc δεν της δίνουν ευοίωνα 

μελλοντικά περιθώρια. Αυτούσια μόνη της, δε δίνει στην οινοποίηση τίποτα το ιδιαίτε

ρο, ενώ και ο μύθος για τα οξέα της, για τα οποία οινοποιείται με άλλες λευκές ποικιλίες 

όπως η Sauvignon Blanc κ.α., δε φαίνεται να ευσταθεί. Καθώς είναι όψιμη στην 

ωρίμανσή της, όσο να πάρει τα απαιτούμενα σάκχαρα στο μεταξύ οξειδώνεται και η ίδια 

και χάνει τα οξέα της. Παραμένει εντούτοις και συνίσταται σε περιοχές που έχουν 

όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς, γιατί ανοίγει όψιμα και επίσης σε περιοχές με βροχές 

το φθινόπωρο, γιατί αντέχει στη σαπίλα (όξινη και τεφρή σήψη). (Πηγή: Κούσουλας 

2002).

Στη Μεσσηνία καλύπτει μεγάλες εκτάσεις. Είναι ιδιαίτερα παραγωγική και ανθεκτική 

ποικιλία, ενώ το κρασί που δίνει είναι επίπεδο, έντιμο, χωρίς αρώματα. Στην εξάπλωση 

αυτής της ποικιλίας, βοήθησαν οι μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις. (Πηγή: Καραγγελής, 

2011).

Κλώνοι: Οι 11 κλώνοι που έχουν εγκριθεί είναι οι παρακάτω:

- Κλώνος η° 0384

- Κλώνος η° 0478

- Κλώνος η° 0479

- Κλώνος η° 0480

- Κλώνος η° 0481

- Κλώνος η° 0482

- Κλώνος η° 0483

- Κλώνος η° 0484

- Κλώνος η° 0485

- Κλώνος η° 0486

- Κλώνος η° 0638 

(Πηγή: Ε20)

Αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

μου άσκησης στο χημείο Καραγγελή.
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Ποικιλία Ugni Blanc

Περιοχή Πετρίτσι Δάφνη Αρσινόη Σουλη-
νάρι Στενωσιά

Στρεμματική Απόδοση 
/ Στρέμμα

3300 3100 3500 4200 3700

Υψόμετρο ιη 1768 64 259 338 216
Ημερομηνία Τρυγητού 15/09/10 15/09/10 18/09/10 20/09/10 25/09/10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΕΥΚΟΥΣ
Ολικά Σάκχαρα mg/Lit 200,6 205,7 197,2 190,4 192,1
Αλκοολικός Τίτλος% Vol 11,8 12,1 11,6 11,2 11,3
Ολική Οξύτητα 
Mg/Lit Τρυγικού Οξέως 4,8 5,1 5,4 5,3 5,1

Κάλιο mg/Lit 210 230 242 244 180
Πτητική Οξύτητα 
Mg/Lit Οξικού Οξέως

0,22 0,24 0,22 0,23 0,24

ΡΗ 3,60 3,52 3,48 3,55 3,51

4.2.1.3 Sauvignon Blanc (Σοβινιόν Μλαν)

Το Sauvignon Blanc είναι μία εκλεκτή αρωματική γαλλική ποικιλία που μας δίνει 

ορισμένα από τα πιο δημοφιλή και τα πλέον εξαιρετικά ξηρά λευκά κρασιά της υφηλίου.

Γεννήθηκε στη Γαλλία και το όνομά της προέκυψε από τις λέξεις «sauvage», που 

σημαίνει «άγριο», και «blanc», που σημαίνει «λευκό». Στο Μπορντό, την ιδιαίτερη 

πατρίδα της, εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον 18ο αιώνα. Το κλίμα εκεί είναι ιδιαίτερα 

ευνοϊκό για μακρά και αργή ωρίμανση, έτσι ώστε στο σταφύλι να επέρχεται ισορροπία 

μεταξύ της οξύτητας και των σακχάρων. Και η ισορροπία αυτή είναι σημαντική για την 

ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός κρασιού, ειδικότερα για μια χώρα όπου 

δίνεται μεγάλη σημασία σε αυτό που αποκαλούμε terroir.

Ας δούμε όμως την εξέλιξη της ποικιλίας κατ' αρχάς στη Γαλλία. Το αργιλώδες, με 

χαμηλά ποσοστά κιμωλίας, έδαφος στο Sancerre και στο Pouilly δίνει κρασιά πλούσια 

και σύνθετα (ενώ εδάφη πλούσια σε κιμωλία δίνουν κρασιά πιο αρωματικά και 

φινετσάτα).

Η καλλιέργεια του Sauvignon Blanc σε πιο βαριά εδάφη -με χαλίκι-, που βρίσκονται 

κυρίως δίπλα στον ποταμό Λίγηρα και στους παραποτάμους του, προσδίδουν στα κρασιά 

της συγκεκριμένης ποικιλίας έναν πικάντικο, λουλουδάτο και με αρώματα ορυκτών
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χαρακτήρα, ενώ στο Μπορντό τα αντίστοιχα κρασιά, έχουν πιο έντονα φρουτώδη 

προσωπικότητα. Η αμπελοκαλλιέργεια, όμως, σε πυριτικά εδάφη είναι εκείνη που 

παράγει Sauvignon Blanc με τα πιο έντονα χαρακτηριστικά και με μεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής.

Εικόνα: 4.2.1.3.1
Ο Καρπός της ποικιλίας Sauvignon Blanc.

Πηγήιήίίρν/οοηιη'ΐοηβ.λνίλΪΓηοι^.ο^ΛνΐΙα/ΕΐΙο^υνί gnon_blanc_vlasotince_vineyards.jpg

Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 άρχισαν τα κρασιά από Sauvignon Blanc της 

Νέας Ζηλανδίας να γίνονται δημοφιλή. Η περιοχή του Marlborough είναι η πλέον 

ενδεδειγμένη για φυτεύσεις, λόγω της καλής αποστράγγισης του εδάφους· το σταφύλι 

μπορεί εκεί να συγκεντρώσει αλλά και να συμπυκνώσει τα αρωματικά χαρακτηριστικά 

του ακόμη και σε χαμηλές αποδόσεις. Στην κοιλάδα του ποταμού Wairau η σύσταση του 

εδάφους αλλάζει καθώς κινούμαστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Αυτό δημιουργεί 

μια μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Τα βαρύτερα εδάφη δίνουν βοτανικά αρώματα, ενώ τα 

ελαφρύτερα προκαλούν πρώιμες ωριμάνσεις, άρα και πιο φρουτώδη κρασιά. Το 

δροσερό, ωκεάνιο κλίμα της περιοχής είναι ιδανικό για μια μακρά και σταθερή 

καλλιεργητική περίοδο κατά την οποία τα σταφύλια ωριμάζουν με τέτοιο τρόπο, που
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επέρχεται μια φυσική ισορροπία των οξέων με τα σάκχαρα. Αυτό αναδεικνύει τις γεύσεις 

και την ένταση του νεοζηλανδέζικου Sauvignon Blanc. Με αρώματα σπαραγγιών, πρά

σινων μήλων, άγουρων φραγκοστάφυλων αλλά και με φρέσκια γεύση, είναι ανάμεσα στα 

πιο δημοφιλή διεθνώς.

Στην Αυστραλία, ιδιαίτερα στην περιοχή Margaret River, θα βρούμε το Sauvignon 

Blanc σε ένα ενδιαφέρον χαρμάνι με Semilion. Μόνο στην περιοχή της Αδελαΐδας και 

του Padthaway παράγονται Sauvignon Blanc που τα χαρακτηριστικά τους είναι πολύ 

κοντά με εκείνα των γειτόνων τους, της Νέας Ζηλανδίας. Έχουν όμως πιο ώριμα 

αρώματα (λευκό ροδάκινο και λάιμ) και ελαφρώς υψηλότερες οξύτητες.

Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, φτάνουμε στις ΗΠΑ και στην Καλιφόρνια, την πολιτεία 

με τη μεγαλύτερη έκταση καλλιέργειας Sauvignon Blanc. Εκεί, το πρώτο Sauvignon 

Blanc Fumé παρήχθη από τον «πατριάρχη» του καλιφορνέζικου αμπελώνα, τον Ρόμπερτ 

Μοντάβι, το 1968. Εκείνη την εποχή, βέβαια, η συγκεκριμένη ποικιλία δεν είχε και τόσο 

καλή φήμη στην περιοχή, εξαιτίας της χορτώδους γεύσης και των επιθετικών αρωμάτων 

της. Ο Μοντάβι προσπάθησε -επιτυχώς- να «δαμάσει» αυτά τα χαρακτηριστικά με 

παλαίωση σε βαρέλι και κυκλοφόρησε το κρασί με το όνομα Fumé Blanc, που θύμιζε το 

γαλλικό Pouilly-Fumé. Σήμερα, τα Sauvignon Blanc της Καλιφόρνιας παρουσιάζονται σε 

δύο μορφές: εκείνα που είναι σαφώς επηρεασμένα από τον νεοζηλανδέζικο τρόπο 

παραγωγής, τα οποία έχουν αρώματα τροπικών φρούτων, φρούτων του δάσους και 

λεμονιού και εκείνα που έχουν το λεγόμενο «στυλ Μοντάβι», δηλαδή είναι πιο 

«στρογγυλά», με γλυκά αρώματα, κυρίως πεπονιού.

Μένοντας στην αμερικανική ήπειρο, φτάνουμε νοτιότερα, στη Χιλή. Στις αρχές της 

δεκαετίας του '90 άρχισε να ξεχωρίζει εκεί η καλλιέργεια του Sauvignon Blanc από το 

Sauvignonasse. Ο χαρακτήρας του «καθαρού» χιλιάνικου Sauvignon είναι λιγότερο 

όξινος από εκείνα της Νέας Ζηλανδίας και βρίσκεται πιο κοντά σε αυτά της Γαλλίας. 

(Πηγή: Ε23)

Η ποικιλία Sauvignon Blanc, είναι επίσης γνωστή με τα συνώνυμα: Beyaz Sauvignon, 

Blanc Doux, Blanc Fume, Μπορντό Bianco, Douce Blanche, Feher Sauvignon, 

Feigentraube, Fie, Fie dans le Neuvillois, Fume, Fume Blanc, Fume Surin, Genetin, 

Gennetin, Gentin ένα Romorantin , Gros Sauvignon, Liboumais, Melkii Sotem, Muskat 

Silvaner, Muskat Sylvaner, Muskatani Silvanec, Muskatni Silvanac, Muskatni Silvanec,

51



Muskatsilvaner, Painechon, Pellegrina, Petit Sauvignon, Picabon, Piccabon, Pinot Mestny 

Bely, Pissotta, Puinechou, Punechon, Punechou, Quinechon , Rouchelin, Sampelgrina, 

Sarvonien, Sauternes, Sauvignon, Sauvignon Bianco, Bijeli Sauvignon, Gros Sauvignon, 

Blanco Sauvignon, Sauvignon Fume, Jaune Sauvignon, Jeune Sauvignon, Petit 

Sauvignon, Vert Sauvignon, Sauvignon White, Savagnin, Blanc Savagnin, Musque 

Savagnin, Savagnou , Savignon, Servanien, Servonien, Servoyen, Soutemes, Sovinak, 

Sovinjon, Beli Sovinjon, Sovinon, Spergolina, Surin, Sylvaner Musque, Uva Pelegrina, 

Weisser Sauvignon, και Zöld Ortlibi. (Πηγή: E22)

Είναι λοιπόν, μία από τις κύριες λευκές ποικιλίες σε διεθνές επίπεδο, η οποία αν και 

κατάγεται από την Γαλλία, και κυρίως από τις περιοχές που βρέχονται από τον ποταμό 

Λίγηρα, την βρίσκουμε στην κυριολεξία σε όλο τον κόσμο.

Η καλλιέργειά του Sauvignon Blanc άρχισε στη χώρα μας στις αρχές του 1990 και 

καλλιεργείται σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Είναι συνιστώμενη ποικιλία στα 

αμπελουργικά διαμερίσματα Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. 

Ειδικότερα, στους νομούς Φθιώτιδος, Κεφαλληνίας, Ηρακλείου, Κοζάνης, Φλωρίνης, 

Καρδίτσας, Κορινθίας, Αχαΐας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Ηλείας, Ααρίσης, Τρικάλων, 

Δράμας και Καβάλας. (Πηγή: Ε23)

Πρόκειται για ποικιλία σχετικά όψιμη στην έκπτυξη των ματιών, αλλά πολύ πρώιμη 

στην ωρίμανση στις ελληνικές συνθήκες, πράγμα που αποτελεί ένα από τα 

καλλιεργητικά ελαττώματά της. Επιπλέον, είναι αρκετά εύρωστη, ζωηρή, γόνιμη, μέτρια 

παραγωγική, ευαίσθητη στη φαιά σήψη, τον περονόσπορο, στο ωίδιο, τον μολυσματικό 

εκφυλισμό, την ίσκα, την εουτυπίωση και στον βοτρύτη. Παρ’όλα αυτά, ο ιταλικός της 

κλώνος μοιάζει να είναι πιο αραιόρωγος από τον αντίστοιχο γαλλικό και γι’ αυτό είναι 

ανθεκτικός στη βοτρύτιδα. Αγαπάει το υψόμετρο, τις μικρές στρεμματικές αποδόσεις, 

αλλά και τις παραθαλάσσιες περιοχές, όπου δίνει, βέβαια, διαφορετικά αποτελέσματα. 

Είναι επίσης, αρκετά ανθεκτική στην ξηρασία (ξερικοί αμπελώνες Τσάνταλη στη 

Χαλκιδική). (Πηγή: Κούσουλας 2002)

Κλαδεύεται στα 2-3 μάτια ή σε αμολητές. Συνιστάται η μόρφωσή της σε ψηλά 

σχήματα, για να καθυστερήσει σχετικά η ωρίμανσή της. Συνδυάζεται άριστα με την Ugni 

Blanc για να διορθωθεί η χαμηλή οξύτητά της σε ξηροθερμικές περιοχές. Δε συνιστάται 

η οινοποίησή της με το Σαββατιανό, γιατί και εκείνο όπως και η ίδια δεν έχει αρκετά
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οξέα.

Προτιμά εδάφη ασβεστώδη, αλλά και πυριτικά, αμμώδη, καλής έκθεσης, όχι πολύ 

γόνιμα και υγρά. Ξεκινά την βλάστηση στα τέλη του Μάρτη και ωριμάζει τέλη 

Αυγούστου ως τις αρχές Σεπτεμβρίου και μπορεί να φτάσει σε υψηλό αλκοολικό 

δυναμικό. Συνιστάται η μόρφωσή της σε ψηλά σχήματα, για να καθυστερήσει σχετικά η 

ωρίμανσή της. Κλαδεύεται στα 2-3 μάτια ή σε αμολητές. (Πηγή: Ε24)

Κάθε κληματίδα φέρει 2 μέτρια σταφύλια, που δεν ξεπερνούν τα 200gr. Το τσαμπί 

είναι μικρό, συμπαγές και ζυγίζει περίπου 120 - 140 gr. Η ρώγα είναι μικρή, πράσινου 

χρώματος, με λεπτή φλούδα και πλούσια σάρκα. Οι αποδόσεις κυμαίνονται μεταξύ 550 

και 1.000 κιλών ανά στρέμμα. Συνδυάζεται άριστα με την Ugni Blanc για να διορθωθεί η 

χαμηλή οξύτητά της σε ξηροθερμικές περιοχές. Δε συνιστάται η οινοποίησή της με το 

Σαββατιανό, γιατί και εκείνο όπως και η ίδια δεν έχει αρκετά οξέα.

Με τη σωστή καλλιέργεια -και αν τηρηθεί ο κανόνας των μικρών στρεμματικών 

αποδόσεων-, δίνει εξαιρετικά ξηρά κρασιά, με πλούσιο αρωματικό δυναμικό, 

χαρακτηριστική οξύτητα, πλούσιο σώμα και υψηλή ποιότητα. Δοκιμές της γίνονται στο 

χώρο της καλλιεργητικής τεχνικής (ωρίμανσή των σταφυλιών της υπό σκιάν), 

προκειμένου να αποδώσει γευστικές ιδιότητες ακόμα πιο εξαίρετες. Θαυμάσια η αντοχή 

και η προσαρμογή της, τόσο στο 140Ru όσο και στο 1103 Paulsen. (Πηγή: Κούσουλας 

2002) .

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Sauvignon Blanc είναι η ξηρότητα, η υψηλή οξύτητά 

του, καθώς και τα αρώματά του, που ως επί το πλείστον είναι έντονα, και παραπέμπουν 

σε πράσινα ή κίτρινα φρούτα, δηλαδή εσπεριδοειδή και αγουρωπά ή ξινά φρούτα εποχής.

Ωστόσο, ανάλογα με την περιοχή στην οποία καλλιεργείται, την οινοποιητική 

φιλοσοφία του παραγωγού και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες ο χαρακτήρας ενός 

Sauvignon Blanc αλλάζει, επηρεαζόμενος από εξωγενείς παράγοντες. Έτσι, επειδή 

αγαπάει τα ψυχρά κλίματα και τα φτωχά εδάφη, ένα Sauvignon Blanc προερχόμενο από 

μία κρύα, ορεινή περιοχή, θα έχει κατά πάσα πιθανότητα ’’κοφτερή” οξύτητα, έντονα 

ξινά αρώματα και χαμηλό σχετικά αλκοολικό τίτλο.

Αντίθετα, επειδή ως ποικιλία είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στη ζέστη, ένα Sauvignon 

Blanc που προέρχεται από μία πιο θερμή περιοχή θα έχει χαμηλότερη οξύτητα, 

υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ, πιο μεστά φρουτώδη, και καμιά φορά και φυτικά,
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αρώματα.

Παντού θεωρείται εκλεκτή ποικιλία η οποία δίνει οίνους αρωματικούς, με λεπτή 

γεύση, που επιδέχονται ωρίμανση.(Πηγή: Ε24).

Στη Μεσσηνία εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι μέτρια παραγωγική και 

ανθεκτική ποικιλία, ενώ το κρασί που δίνει, έχει διακριτικά αρώματα και έντονη 

προσωπικότητα. (Πηγή: Καραγγελής, 2011).

Αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

μου άσκησης στο χημείο Καραγγελή.

Ποικιλία Sauvignon Blanc

Περιοχή Δάρα Πελεκα-
νάδα

Αρσινόη Τρίοδος Αριστο
μένη

Στρεμματική Απόδοση 
/ Στρέμμα 1200 1000 1300 1600 900

Υψόμετρο ιη 229 293 307 11 310
Ημερομηνία Τρυγητού 20/09/10

οO
s

Οο<Ν 23/09/10 25/09/10 30/09/10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΕΥΚΟΥΣ
Ολικά Σάκχαρα mg/Lit 210,8 215,9 205,7 202,3 224,4
Αλκοολικός Τίτλος% Vol 12,4 12,7 12,1 11,9 13,2
Ολική Οξύτητα 
Mg/Lit Τρυγικού Οξέως 5,1 5,0 4,9 5,2 5,8

Κάλιο mg/Lit 260 280 292 294 230
Πτητική Οξύτητα 
Mg/Lit Οξικού Οξέως 0,18 0,20 0,18 0,19 0,20

ΡΗ 3,52 3,57 3,60 3,66 3,49

4.2.1.4 Macabeu (Μακαμπέ)

Η καταγωγή της είναι Ισπανική και στην Ισπανία καλλιεργείται κυρίως στην περιοχή 

της Καταλονίας, ενώ αποτελεί την πιο σημαντική λευκή ποικιλία στην περιοχή της 

Rioja, όπου λέγεται Viura. Κατά άλλους, λέγεται ότι η καταγωγή της είναι Μικρασιατι

κή. Στη Γαλλία μπήκε πριν από 150 περίπου χρόνια και καλλιεργείται κυρίως στις περιο

χές της Banyol και του Roussillon (στη Νότια Γαλλία). Επειδή τα σταφύλια της γίνονται 

πολύ γλυκά, σε αυτές τις περιοχές χρησιμοποιείται και για την Παρασκευή γλυκών
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κρασιών. Αλλά και τα ξηρά κρασιά που παράγονται από τη Μακαμπέ είναι πολύ καλής 

ποιότητας, υψηλόβαθμα, λεπτά, με χρυσοκίτρινο χρωματισμό και με ευχάριστη 

φρουτώδη γεύση.

Η ποικιλία Μακαμπέ έχει εισαχθεί στη Θεσσαλία και καλλιεργήθηκε δοκιμαστικά 

στην περιοχή του Τιρνάβου με πολύ καλά αποτελέσματα και προοπτικές να μπει και σε 

άλλες περιοχές (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική κ.α.), για την παρασκευή λευκών κρασιών 

αλλά και για συνοινοποίησή της με κόκκινες ποικιλίες, για την παρασκευή κρασιών 

λιγότερο χρωματισμένων ή ροζέ.

Εικόνα: 4.2.1.4.1
Σταφύλια της ποικιλίας Μαεβδευ πάνω στο μητρικό φυτό.

Πηγή:http://www.freixenetusatrade.coπl/images/MediaIrnages/HighRes/MediaHigh
Res_1504.jpg

Πολύ ρωμαλέα ποικιλία με βλαστάρια πολύ πρόθυμα που ξεκολλάνε εύκολα με τους 

ανέμους, γι’ αυτό συνίσταται να καλλιεργείται μόνο σε υποστηριγμένα σχήματα όπου οι 

κληματίδες της πρέπει να προσδένονται γρήγορα.

Τα σταφύλια της είναι πολύ μεγάλα (μέχρι 25 εκατοστά), με έντονα μεγάλες ρώγες 

που παίρνουν χρυσοκίτρινο χρωματισμό. Ο χυμός της έχει ελαφρό άρωμα. Ανοίγει 

αρκετά πρώιμα και ωριμάζει στη 2η περίπου εποχή (μετά τη Σοβινιόν, αλλά πιο νωρίς 

από το δικό μας το Ροδίτη). Μπορεί να αποδώσει μεγάλη παραγωγή αλλά έχει
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απαιτήσεις περισσότερες και προτιμάει εδάφη γόνιμα με αρκετή υγρασία, πλην όμως 

κινδυνεύει και από σαπίλα όταν φορτωθεί πολύ και δεν ωριμάζει γρήγορα. Καρπίζει 

σταθερά σε κεφάλια των 2 ματιών, αλλά μπορεί να κλαδευτεί και μακρύτερα. Είναι κά

πως ευαίσθητη στο ωίδιο και τη βοτρύτιδα, αλλά αρκετά ανθεκτική στον περονόσπορο. 

(Πηγή: Κούσουλας 2002).

Το σταφύλι αυτής της ποικιλίας, χρησιμοποιείται για να κάνει ελαφρώς όξινα και 

νεότερα τα λευκά κρασιά και είναι κατάλληλο ως επί των πλείστων για πρόωρη 

κατανάλωση ή αναμεμειγμένο με άλλα ποικιλίες , κόκκινες και λευκές μαζί.

Το Macabeu είναι επίσης γνωστό με τα ακόλουθα συνώνυμα: Viura, Alcanol, Charas 

Blanc, Alcanôn, Blanca de Daroca, Forcalla, Gredelin, Lardot, Listan Andaludschii, 

Tokay, Listan Andaluzskii, Lloza, Macaban, Macabeo, Macabeu, Maccabeo, Maccabeou, 

Maccabeu, Makkobeo , Malvoisie, Provensal, Queue de Renard, Rossan, Subirat, Ugni 

Blanc, Viuna, Xarello. Μερικά από αυτά τα συνώνυμα είναι επίσης κύρια ονόματα 

άλλων ποικιλιών σταφυλιών. (Πηγή: Ε25)

Στη Μεσσηνία καλλιεργείται κυρίως στην περιοχή της Πυλίας και στην περιοχή της 

Μεσσήνης. Είναι πρώιμη ποικιλία και ιδιαίτερα παραγωγική, ενώ το κρασί που δίνει 

διαθέτει ικανοποιητικά αρώματα και μέτρια οξύτητα. (Πηγή: Καραγγελής, 2011).

Αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

μου άσκησης στο χημείο Καραγγελή.

Ποικιλία Macabeu
Περιοχή Πετρίτσι Λευκο

χώρα Αρσινόη Δροσιά Πεταλίδι

Στρεμματική Απόδοση 
/ Στρέμμα 2000 1600 1800 1500 2100

Υψόμετρο ιη 1768 122 307 680 9
Ημερομηνία Τρυγητού 10/09/10 12/09/10 12/09/10 13/09/10 13/09/10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
Ολικά Σάκχαρα mg/Lit 207,4 202,3 210,8 215,9 226,1
Αλκοολικός Τίτλος% Vol 12,2 11,9 12,4 12,7 13,3
Ολική Οξύτητα Mg/Lit 
Τρυγικού Οξέως 4,7 5,4 5,0 5,2 4,6

Κάλιο mg/Lit 230 280 320 210 190
Πτητική Οξύτητα 
Mg/Lit Οξικού Οξέως 0,20 0,11 0,22 0,23 0,28

ΡΗ 3,60 3,54 3,62 3,64 3,71
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4.2.2 ΕΡΥΘΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

4.2.2.1 Cardinal

Πρόκειται για μια αξιόλογη πρώιμη κόκκινη επιτραπέζια ποικιλία, που δημιουργή- 

θηκε από τον καθηγητή Όλμο στο Σταθμό Ερεύνης του Φρένσο της Καλκρόρνια από 

διασταύρωση της ποικιλίας Τόκεϋ με την ποικιλία Ριμπιέ.

Η Cardinal είναι ποικιλία μέτριας ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Ανάλογα με την 

περιοχή, ωριμάζει πρώιμα, δηλαδή από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Κλαδεύεται σε 

κεφάλια 1-2 ματιών και σχηματίζεται θαυμάσια σε γραμμικά κορδόνια Ροάγια, ενώ σε 

κάθε βέργα βγαίνουν δύο, τρία μέχρι και τέσσερα σταφύλια.

Τα σταφύλια είναι συνήθως μέτρια σε μέγεθος μέχρι και μεγάλα, κωνικά ή κυλινδρικά 

στο σχήμα ή πολύ λίγο πτερυγωτά, με ρώγες πολύ μεγάλες, στρογγυλές ή δισκοειδείς. 

Είναι φυτό σχεδόν αραιόραγο. Το χρώμα της ρώγας είναι ζωηρό κόκκινο ως σκούρο 

βαθύ κερασί - ερυθροειδές, σκεπασμένο με χνούδι ανοιχτόχρωμο σταχτί. Ο φλοιός, είναι 

μέτριου πάχους και χρώματος ερυθρού-ιώδους. Η σάρκα είναι πολύ τραγανή με πολύ 

ελαφρό χρώμα και γεύση εξαιρετική, ενώ υπάρχουν 1 -2 γίγαρτα (κουκούτσια) ανά ρώγα. 

Τέλος, η πρόσφυση της ρώγας πάνω στον ποδίσκο είναι πολύ γερή.

Προσαρμόζεται καλά σε ελαφρά, γόνιμα, εδάφη. Αντίθετα, σε ξηρά εδάφη η ποιότητα 

της παραγωγής είναι χαμηλή. Επιπλέον, είναι ευαίσθητη στο ωίδιο, το μολυσματικό 

εκφυλισμό και τη φώμοψη.

Γενικά πρόκειται για ποικιλία πολύ ανθεκτική στη μεταφορά λόγω της πρωιμότητάς 

της με πολλά εμπορικά προσόντα, πράγμα που επιβεβαιώθηκε απ’ τη διάδοσή της στην 

εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης που καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά το 1996 σε λίγα 

στρέμματα, ωρίμασε γύρο στις 20 με 25 Ιουλίου, παρουσίασε ωστόσο το μειονέκτημα 

της ανομοιομορφίας στο μέγεθος της ρώγας (ανισορραγίας) και της ατονίας του 

χρώματος. Για την αποφυγή των δύο αυτών μειονεκτημάτων, από τους ειδικούς στην 

καλλιέργειά της είχε συστηθεί τότε να γίνεται:

• Ο εμβολιασμός της με υποκείμενα 110R και 41Β.

• Η εγκατάσταση αμπελιών σε μεσημβρινές εκτάσεις γιατί στις εκτάσεις αυτές 

εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Επιπλέον, η τοποθέτησή τους σε σκούρα
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χώματα, τα οποία φαίνεται ότι ευνοούν καλύτερα τον σκούρο χρωματισμό, σε σύγκριση 

με τα ασβεστούχα εδάφη, στα οποία παθαίνει χλώρωση.

• Ο σχηματισμός των κορδονιών όσο το δυνατό πιο χαμηλά, στο ύψος των 30 

πόντων, για να εξασφαλίζεται έτσι μεγαλύτερη θερμοκρασία, απ’ την αντανάκλαση των 

ακτινών του ήλιου στο έδαφος.

• Η αφαίρεση μέρους από το φορτίο των σταφυλιών, έτσι ώστε να κρατούνται από 

κάτω προς τα πάνω 1 με 2 σταφύλια σε κάθε καρποφόρο κληματίδα. Η αφαίρεση να 

γίνεται νωρίς, στο μούρο και το αργότερο 8 με 10 μέρες πριν την άνθηση.

Εικόνα: 4.2.2.1.1 
Ο καρπός της ποικιλίας Cardinal.

Πηγή: http://www.benaranurseries.com/images/content/pagepics/74/grapecard.jpg

• Όταν φανούν στο αμπέλι τα πρώτα ανθισμένα τσαμπιά του σταφυλιού, να αφαι- 

ρούνται μόνο τα πατόφυλλα και να γίνεται μαζί πολύ ελαφρό κορφολόγημα. Από κει και 

ύστερα θα πρέπει να ξέρουμε πως δεν πρέπει να αφαιρούνται άλλα φύλλα, γιατί το 

άφθονο φύλλωμα βοηθάει και στο χρωματισμό και στην πρωιμότητα που επιδιώκουμε.

• Για τον καλύτερο σχηματισμό του σταφυλιού, συνιστάται το ελαφρύ κόψιμο (ή 

τσίμπημα όπως το λένε), της άκρης του σταφυλιού, μια βδομάδα μετά το δέσιμο.

• Για τον καλύτερο χρωματισμό, οι Αμερικανοί ειδικοί συνιστούν να γίνεται
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χάραγμα στη βάση της κληματίδας 15 με 20 μέρες πριν από την κοπή των σταφυλιών.

• Για να αποφύγουμε τον μολυσματικό εκφυλισμό, οι ίδιοι ειδικοί συνιστούν 

ακόμα: α) το αυστηρό διάλεγμα και την χρησιμοποίηση μόνο των απαλλαγμένων από 

ασθένειες εμβολίων και β) το κοντό κλάδεμα στη νεαρή ηλικία του φυτού για να 

δυναμώσει το ριζικό του σύστημα στα πρώτα 2-3 χρόνια από τη φύτευση και ύστερα να 

δεχτεί το σχηματισμό του πρέμνου της σε κορδόνια. Αυτά συστήναμε κείνη την εποχή 

για να πάρουμε 1500 κιλά πρώιμα και σε άριστη ποιότητα σταφύλια στο στρέμμα.

Στη χώρα μας το 1990, καλλιεργούνταν περίπου 10.000 στρέμματα αμπέλια της 

ποικιλίας Cardinal, τα πιο πολλά στην περιοχή Τιρνάβου, 1.000 περίπου στρέμματα στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής και 2.000 σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ύστερα από τόσα χρόνια εμπειρίας, σήμερα εξασφαλίζουμε παραγωγή πάνω από 

2.000 κιλά το στρέμμα και ποιότητα εξαιρετική, με δύο απλές - βασικές τεχνικές 

προδιαγραφές : 1. Την καλλιέργεια καθαρού κλώνου που έγινε από τον αμπελουργό 

Κίτρους Πιερίας, Ζήση Αράπογλου και 2. Με το κλάδεμα στο ένα μάτι, έτσι δεν 

χρειάζεται ύστερα αφαίρεση φορτίου. Με αυτές τις προδιαγραφές, η ποικιλία Cardinal 

σημείωσε στον παραγωγό Αγ. Παύλου Α. Τσεπέλη απόδοση μέχρι 4.000 κιλά το 

στρέμμα εξαιρετικής ποιότητας. (Πηγή: Κούσουλας 2002).

Αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

μου άσκησης στο χημείο Καραγγελή.

Ποικιλία Cardinal
Περιοχή Μηλιώτη Χατζή Πολίχνη Καλοχώρι Φοινικού

-ντα
Στρεμματική Απόδοση 
Κξ / Στρέμμα 700 1300 600 1000 1500

Υψόμετρο ιη 390 391 85 401 5
Ημερομηνία Τρυγητού 26-07-10 26-07-10 28-07-10 30-07-10 30-07-10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
Ολικά Σάκχαρα mg/Lit 217,6 195,5 219,3 224,4 193,8
Αλκοολικός Τίτλος% Vol 12,8 11,5 12,9 13,2 11,4
Ολική Οξύτητα 
Mg/Lit Τρυγικού Οξέως 4,6 5,1 5,8 6,7 3,2

Κάλιο mg/Lit 328 205 284 359 190
Πτητική Οξύτητα 
Mg/Lit Οξικού Οξέως 0,16 0,09 0,18 0,24 0,20

ΡΗ 3,45 4,03 3,56 3,29 3,85
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4.2.2.2 Syrah (Σιρά)

Η ποικιλία Syrah πιστεύεται ότι μεταφέρθηκε στη Γαλλία και στην Ισπανία από τις 

Συρακούσες, όπου είχε καλλιεργηθεί από Έλληνες αποίκους. Πρόκειται για ερυθρή 

ποικιλία, που έγινε γνωστή χάρη στα θαυμάσια κρασιά που δίνει στην κοιλάδα του 

Ροδανού (απ’όπου κατάγεται). Σε περιοχές όπως το Hermitage και το Cote Rôtie δίνει 

περίφημα κρασιά πλούσια, πυκνά και αρωματικά. Στην Αυστραλία ειδικά, το Shiraz, 

όπως το λένε εκεί, έχει δώσει εξαιρετικά κρασιά, αν και διαφορετικά από τα γαλλικά. 

Σήμερα καλλιεργείται σχεδόν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του οινοπαραγωγικού 

κόσμου. (Πηγή: Ε27).

Το γεγονός ότι ως ποικιλία, ζητά ζεστό κλίμα και μεγάλη ηλιοφάνεια, συνέβαλε έτσι 

ώστε να αρχίσει να καλλιεργείται σε αρκετές περιοχές της Ιταλίας, της Ισπανίας, της 

Ελλάδας, καθώς και σε θερμές περιοχές του Νέου αμπελοοινικού κόσμου, στην 

Καλιφόρνια, τη Νότιο Αφρική, τη Χιλή και την Αργεντινή. (Πηγή: Ε26).

Στην Ελλάδα η καλλιέργειά της ξεκίνησε από τη Σιθωνία, ενώ τα τελευταία 3 - 4  

χρόνια καλλιεργείται ως συνιστώμενη σε 16 νομούς της χώρας (Πελοπόννησο, Κρήτη, 

Δωδεκάνησα, Μακεδονία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία).

Οι οινοποιητικές της αρετές ήταν ανέκαθεν γνωστές, πλην όμως εξαιτίας σοβαρών 

παραγωγικών ελαττωμάτων της δε συνέφερε η καλλιέργειά της, γιατί έπασχε από 

ανθόρροια και από μολυσματικό εκφυλισμό. Τελευταία έχει βελτιωθεί γενετικά και 

απομονώθηκαν κλώνοι επιλεγμένοι και παραγωγικοί, που δεν έχουν γενετικές ατέλειες.

Η Syrah είναι ποικιλία ζωηρή, γόνιμη, μέτρια παραγωγική, ευαίσθητη στα ακάρεα, τα 

τζιτζικάκια, το βοτρύτη, τους παγετούς της άνοιξης, την ξηρασία και τους ανέμους (οι 

νεαρές κληματίδες σπάνε εύκολα). Διαμορφώνεται σε κύπελλο και γραμμικό κορδόνι 

(Royat) και δέχεται κλάδεμα κοντό στα 2 μάτια ή μακρύ (αμολητή των 5 - 6  ματιών) 

ανάλογα με τον κλώνο και την επιδιωκόμενη παραγωγή.

Πρέπει να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση του υποκειμένου 110 R, ακόμα και σε 

εδάφη με πολύ λίγο ανθρακικό ασβέστιο, λόγω της μεγάλης ευαισθησίας της ποικιλίας 

στη χλώρωση.

Προτιμά εδάφη που εξασφαλίζουν ομαλή τροφοδοσία με νερό κατά τη διάρκεια του 

βλαστικού κύκλου. Τα καλύτερα χαρακτηριστικά της τα δίνει σε εδάφη σχιστολιθικά,
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γρανιτικά, αρκετά βαθιά και σε περιοχές με δροσερό όχι υγρό (είναι ευαίσθητη στην 

υγρασία) αλλά ούτε και πολύ ξηρό κλίμα (ευαίσθητη στην ξηρασία). (Πηγή: Κούσουλας 

2002).

Ανάλογα με το έδαφος και την περιοχή, η ποικιλία αυτή μπορεί να δώσει κρασιά 

λιγότερο, η περισσότερο «δυνατά», μέτριας οξύτητας, με έντονο βαθύ χρώμα, έντονα 

αρώματα, που γίνονται συνθετότερα κατά την παλαίωση. Είναι ανθεκτική ποικιλία στον 

περονόσπορο, στο ωίδιο και στη βοτρύτιδα, ενώ παρουσιάζει ευαισθησία στα ακέραια, 

τα τζιτζικάκια, (το βοτρύτη), στους παγετούς της άνοιξης, στην ξηρασία και στους 

ανέμους.

Η περίοδος περκασμός - ωρίμανση είναι πολύ σύντομη και μπορεί να οδηγήσει σε 

υπερωρίμανση, για τον λόγο αυτό απαιτείται σχολαστική παρακολούθηση της πορείας 

ωρίμανσης των σταφυλιών. Πρόκειται για ποικιλία, σχετικά όψιμη στο πέταγμα των 

ματιών. Ξεκινά την βλάστηση στα τέλη Μαρτίου και ωριμάζει τέλη Αυγούστου με αρχές 

Σεπτέμβρη. Κάθε κληματίδα φέρει 2 σταφύλια μέτρια που πλησιάζουν τα 250gr, 

κυλινδρικά, κανονικής πυκνότητας. Οι ράγες είναι μικρές, ωοειδείς, με λεπτό αλλά 

ανθεκτικό φλοιό, μελανού χρωματισμού, και σάρκα άχρωμη, εύχυμη με ευχάριστη 

γεύση. (Πηγή: Ε28).

Ανάλογα με τον κλώνο, το κλάδεμα, το έδαφος και την περιοχή, η ποικιλία αυτή 

μπορεί να δώσει κρασιά λιγότερο ή περισσότερο "δυνατά" μέτριας οξύτητας, με έντονο 

χρώμα, έντονα αρώματα, που γίνονται συνθετότερα κατά την παλαίωση. Συμμετέχει 

στην παραγωγή αρκετών τοπικών οίνων (Ηρακλειώτικος, Ανδριανώτικος, 

Δωδεκανησιακός, Επανωμίτικος, κ. ά.).

Έντονα ερυθρή ποικιλία, δίνει στον οίνο σταθερό έντονο χρώμα, υψηλό °Βε με 

χαμηλή οξύτητα, πλούσιο σώμα και βελούδινη γεύση. Συνιστάται σαν βελτιωτής της 

ποικιλίας Ξινόμαυρο στις περιοχές της Νάουσας και του Αμυνταίου. Στην περιοχή της 

Μαρώνειας όπου καλλιεργείται σε δεκάδες στρέμματα στους νέους αμπελώνες 

«ΤΣΑΝΤΑΛΗ-ΜΑΡΩΝΕΙΑ», απέδωσε το τοπικό μονοποικιλιακό κρασί «8ΥϋΑΗ- 

Μαρώνεια», που εντυπώσιασε με την πληρότητά του σε σώμα, γεύση και άρωμα. (Πηγή: 

Κούσουλας 2002).

Τα κρασιά του Βγτβίι χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακά βαθύ, πορφυρό χρώμα. Ο 

αρωματικός τους χαρακτήρας συχνά αναφέρεται ως πιπεράτος μιας και τα αρώματα

61



πιπεριού και μπαχαρικών κυριαρχούν στη μύτη, μαζί με αυτά των ώριμων κόκκινων 

φρούτων και τα αρώματα ξύλου από την παλαίωση σε δρύινα βαρέλια. Στο στόμα 

υπάρχουν έντονες, στυφές τανίνες, μέτρια οξύτητα, υψηλή αλκοόλη και πλούσιο, πυκνό 

σώμα. To Syrah, όπως το Cabernet Sauvignon, είναι μια ποικιλία με έντονες τανίνες, που 

απαιτούν μακρόχρονη παλαίωση στη φιάλη για να μαλακώσουν. (Πηγή: Ε26).

Εικόνα: 4.2.2.2.1 
Ο καρπός της ποικιλίας Syrah.

Πηγή: http://jacuzziwines.com/assets/client/File/Images/syrah-sept08%20064.jpg

Στη Μεσσηνία φυτεύεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Είναι ποκιλία που ειδικά σε 

ορεινές και ημιορεινές περιοχές, δίνει οίνους με έντονη προσωπικότητα. Ενώ, οι 

στρεμματικές αποδόσεις είναι μικρές. (Πηγή: Γιώργος Καραγγελής, 2011).

Αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

μου άσκησης στο χημείο Καραγγελή.
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Ποικιλία Syrah
Περιοχή Κυνηγού Βελίκα Αβραμιού Ανάληψη Μεταμόρ

φωση
Στρεμματική Απόδοση 

/ Στρέμμα 600 450 1100 700 500

Υψόμετρο ιη 179 18 82 28 448
Ημερομηνία Τρυγητού 25-08-10 29-08-10 30-08-10 24-08-10 26-08-10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΕΥΚΟΥΣ
Ολικά Σάκχαρα mg/Lit 217,6 209,1 215,9 202,3 221
Αλκοολικός Τίτλος% Vol 12,8 12,3 12,7 11,9 13,0
Ολική Οξύτητα 
Mg/Lit Τρυγικού Οξέως 4,5 6,5 4,1 5,2 4,9

Κάλιο mg/Lit 406 372 251 260 340
Πτητική Οξύτητα 
Mg/Lit Οξικού Οξέως 0,14 0,12 0,11 0,18 0,21

ΡΗ 3,60 3,28 3,87 3,43 3,50

4.2.2.3 Cabernet Sauvignion

To Cabernet Sauvignon, είναι η πιο ονομαστή ερυθρή ποικιλία στον κόσμο για την 

παραγωγή εκλεκτών ερυθρών κρασιών που αντέχουν δεκαετίες παλαίωσης μέσα στην 

φιάλη. Από πλευράς δημοτικότητας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως το ερυθρό Chardonnay. 

Ίσως η πιο καταπληκτική ιδιότητά του, είναι το ότι μπορεί να ταξιδεύει και να 

καλλιεργείται σε τόσο διαφορετικές περιοχές, ωστόσο όμως να δίνει κρασιά που 

αναγνωρίζονται ως Cabernet Sauvignon, παρά τις όποιες κλιματολογικές, καλλιεργητικές 

ή οινοποιητικές συνθήκες. Κυρίως όμως, αποτελεί το τέλειο όχημα για την ανάδειξη των 

ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε κάθε ξεχωριστό αμπελώνα κι είναι αυτό που οι 

Γάλλοι και μαζί τους και όλη η υφήλιος αποκαλεί terroir. Σε αυτό μοιάζει με το 

Chardonnay, τον αντίστοιχο κυρίαρχο στο βασίλειο των λευκών σταφυλιών. (Πηγή: 

Ε27).

Θεωρείται επομένως, μια από τις καλύτερες και πιο διαδεδομένες ποικιλίες σ’ όλο 

τον κόσμο, διότι η μεγάλη παραλλακτικότητα που παρουσιάζει, της επιτρέπει να 

καλλιεργείται σε όλες τις οινοπαραγωγές χώρες του πλανήτη.

Σπίτι της ποικιλίας είναι, η «αριστερή όχθη», όπως αποκαλείται, του Bordeaux 

(αριστερά των ποταμών Gironde και Garonne), και ειδικότερα οι περιοχές Médoc και
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Graves. (Πηγή: E30). Από το Μπορντώ, όπου αποτελεί μια από τις βασικές ποικιλίες για 

τους περίφημους γαλλικούς οίνους, διαδόθηκε στην Αμερική (Καλιφόρνια), Ν. Αμερική 

(Αργεντινή, Χιλή), Ν. Αφρική και σε ανατολικές χώρες της Ευρώπης. Σε μας αποτελεί 

μια από τις ποικιλίες για τους ερυθρούς οίνους της Χαλκιδικής.

Καλλιεργείται ήδη και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, παράγοντας εξαιρετικούς 

οίνους (Μεσσηνία, Μέτσοβο κ.λ.π.). Βασικό της χαρακτηριστικό είναι το κυρίαρχο 

προσωπικό της άρωμα. Οι οίνοι από Cabernet Sauvignion, φτιαγμένοι με παραδοσιακή 

οινοποίηση, έχουν έντονο και βαθύ κόκκινο χρώμα, είναι πλούσιοι σε σώμα και 

υψηλόβαθμοι. Θα πρέπει να παλαιώνουν σε δρύινα βαρέλια πριν δοθούν στην κατανά

λωση. Η ποικιλία αυτή είναι δυνατό να δώσει και οίνους ελαφρότερης σύστασης, δηλαδή 

με άρωμα και ευχάριστη φρέσκια δροσιστική γεύση, χωρίς να είναι απαραίτητη η μακρό

χρονη παλαίωση σε βαρέλια. Αυτού του τύπου οίνοι παράγονται στη Βόρεια Ιταλία. 

(Πηγή: Κούσουλας 2002).

Η ποικιλία Cabernet Sauvignion είναι ζωηρή, γόνιμη, μέτρια παραγωγική, 

ορθοκλαδούς βλάστησης. Ξεκινά την βλάστηση αρχές με μέσα Απρίλη και ωριμάζει το 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Απρίλη, ενώ είναι αρκετά όψιμη στην έκπτυξη των ματιών. 

Κλαδεύεται κοντά στα 2-3 μάτια αλλά και σε αμολητές. Κάθε κληματίδα φέρει 2-3 

σταφύλια μικρά, που δεν ξεπερνούν τα 150gr. (Πηγή: Ε29). Οι ράγες της ποικιλίας είναι 

μικρές, με πολύ παχύ φλοιό, άφθονες τανίνες, χρώμα και οξέα. Τα έντονα αυτά 

χαρακτηριστικά του σταφυλιού «συγχωρούν» πολλές φορές κάποια οινοποιητικά λάθη, 

σε αντίθεση με άλλες ποικιλίες, για παράδειγμα το Pinot Noir, που θα βγάλουν ακόμη 

και τη μικρότερη οινοποιητική ατέλεια στο ποτήρι. (Πηγή: Ε30).

Είναι αρκετά ανθεκτική στη βοτρύτιδα και τον περονόσπορο, αλλά παρουσιάζει 

ευαισθησία στο ωίδιο, την εουτυπίωση, την ίσκα, τη φόμοψη, την ερίνωση, ενώ είναι και 

πολύ ευαίσθητη στην ξηρασία.

Παρουσιάζει εξαιρετική ικανότητα προσαρμογής σε διάφορα εδαφοκληματικά 

περιβάλλοντα, στην οποία άλλωστε οφείλει και την μεγάλη διάδοσή της σε όλες τις 

αμπελουργικές χώρες. Ευδοκιμεί και δίνει οινικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε εδάφη 

βαθιά ημιορεινών και ορεινών περιοχών, δροσερά, με καλή ικανότητα συγκράτησης 

νερού και μέτριας γονιμότητας. (Πηγή: Ε2)
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Τα Cabernet Sauvignon από τις ψυχρότερες περιοχές, όπως είναι οι κεντροευρω- 

παϊκές, συνήθως είναι αρκετά τανικά, κι αυτό γιατί το σταφύλι δυσκολεύεται να 

ωριμάσει. Τα κρασιά αυτά, στην νεαρή τους ηλικία έχουν τραχιά γεύση. Συνεπώς, αν δεν 

προηγηθεί πολύχρονη ωρίμανση, δύσκολα τα αποδέχονται οι καταναλωτές. Έτσι 

προκύπτουν τα Cabernet Sauvignon που περνούν 15 έως και 30 μήνες σε δρύινα βαρέλια, 

ούτως ώστε να μαλακώσει η γεύση τους, ενώ συγχρόνως αποκτούν τα αρώματα βανίλιας, 

βουτύρου, σοκολάτας που συμπληρώνουν το προφίλ τους. Όταν όμως το Cabernet 

Sauvignon καλλιεργείται σε θερμότερες περιοχές, όπου ωριμάζει σε πρωϊμότερο χρόνο 

και δίνει ώριμα φαινολικά συστατικά, παράγονται κρασιά διαφορετικής ποιότητας και 

γευστικών χαρακτήρων. Cabernet Sauvignon με πλούσιο χρώμα, πληθωρική γεύση και 

άρωμα.

Εικόνα: 4.2.2.3
Ο καρπός της ποικιλίας Cabernet Sauvignion. 
Πηγή: http://www.vinavler.dk/subpagel .html

Αν και η ποικιλία είναι ευαίσθητη στη ξηρασία, εν τούτοις αποδίδει πολύ καλά και σε 

θερμές ξηρές περιοχές, εφόσον εξασφαλίζεται η αναγκαία ποσότητα νερού στα κρίσιμα 

στάδια βλάστησης.
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Στον σωστό βαθμό ωριμότητας των σταφυλιών, το κρασί της ποικιλίας αυτής 

παρουσιάζει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην αλκοόλη και την οξύτητα. Η 

υπερωρίμανση των σταφυλιών έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οξύτητα και το 

αρωματικό δυναμικό. Στα κατάλληλα εδάφη και σε σχέση με το επίπεδο της παραγωγής 

δίνει κρασιά με έντονο χρώμα, υψηλό αρωματικό δυναμικό που εξελίσσεται κατά την 

παλαίωση, σώμα, κρασιά ταννικά που πίνονται ευχάριστα μετά από μια παραμονή 20 

μηνών σε βαρέλια. Σε αναμείξεις με κρασιά άλλων ποικιλιών ή στην συνοινοποίηση με 

άλλες ποικιλίες, αρκεί η παρουσία της ποικιλίας αυτής σε ποσοστό 5 - 10 % για να δώσει 

το δικό της χαρακτήρα στο τελικό προϊόν. To Cabernet Sauvignion συμμετέχει στην 

παραγωγή του οίνου με ονομασία προέλευσης « Πλαγιές Μελίτωνα » (μαζί με το Λημνιό 

και το Cabemet Franc), καθώς και την παραγωγή πολλών Τοπικών Οίνων (Αγιορείτικος, 

Αττικός, Δράμας, Μακεδονικός κ.α.).

Το Cabemet Sauvignon έχει μια αξιοσημείωτη περιεκτικότητα σε τανίνες, καθώς και 

γευστικά και αρωματικά χαρακτηριστικά που πραγματικά το κάνουν να ξεχωρίζει από 

πολλά άλλα κοσμοπολίτικα σταφύλια. Κάπως έτσι του είναι «εύκολο» το να δώσει 

κρασιά με:

• Βαθύ μαυροπόρφυρο χρώμα που όντως τους αξίζει η μακρόχρονη ωρίμανση και 

εμφανίζουν μια εκδηλωτική έλξη για την πυκνή γαλλική δρυ.

• Αρωματική πολυπλοκότητα. Στην νεότητά τους θυμίζουν πράσινη πιπεριά, 

φραγκοστάφυλα, αγριοκέρασα. Μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζουν μετά από 

τη μακρόχρονη παλαίωση, όταν αναδύουν φινετσάτο μπουκέτο.

Αξιοζήλευτη γευστική πυκνότητα, όγκο και αυστηρές τανίνες που ανταποκρίνο-νται, 

ιδιαιτέρως θετικά, στη μακρόχρονη παλαίωση. (Πηγή: Ε57).

Επομένως, εύκολη στην καλλιέργεια, αλλά και στην οινοποίηση, η ποικιλία Cabemet 

Sauvignion αποτελεί αντικείμενο δουλειάς για κάθε οινοποιό, αλλά και αντικείμενο 

πόθου για κάθε οινόφιλο, που εκτιμά τη γεμάτη μούρα και πράσινη πιπεριά, τανική 

γεύση του. Τα κρασιά της ποικιλίας μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε μορφή, κινούμενα 

από το απλό και το φρέσκο στο απόλυτο και το αριστοκρατικό βαθιάς παλαίωσης. Το 

Cabemet Sauvignon οινοποιείται σε όλο τον κόσμο δίδοντας μονοποικιλιακά κρασιά 

απαράμιλλης κλάσης, δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις που συμμετέχει σε χαρμάνια 

με άλλες ποικιλίες οιναμπέλου, συχνότερα το Merlot, στη γενέτειρά του το Bordeaux και
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αλλού. (Πηγή: Ε30).

Το Merlot (το οποίο περιγράφεται εκτενέστερα παρακάτω) είναι μια πολυδυναμική 

ποικιλία οιναμπέλου, λιγότερο όξινη, πιο μαλακή και πιο γλυκιά σε σχέση με το 

Cabernet Sauvignon. Τα κρασιά από Merlot, που δεν θα έλεγα ότι υστερούν σε φήμη από 

τον συγκάτοικό τους στα αμπελοτόπια του Μπορντό, ωριμάζουν νωρίτερα απ’ ότι τα 

πλείστα Cabernet.

Ως ποικιλία το Merlot διαθέτει μεγαλύτερες ράγες με πιο λεπτή φλούδα, συγκρινό- 

μενη με το Cabernet Sauvignon, δίδοντας κρασιά με υψηλότερη αλκοόλη, χαμηλότερη 

οξύτητα και λιγότερες τανίνες. Τα σταφύλια της ποικιλίας ωριμάζουν γρηγορότερα από 

αυτά του Cabernet Sauvignon, κάτι που τα κάνει καταλληλότερα για καλλιέργεια σε πιο 

ψυχρά κλίματα. Το Merlot αποδίδει, επίσης, καλύτερα σε πιο ψυχρά και πιο βαριά 

εδάφη, στα οποία το Cabernet Sauvignon δυσκολεύεται να ωριμάσει. (Πηγή: Ε31).

To Cabernet Sauvignon στη Μεσσηνία έχει γνωρίσει μεγάλη εξάπλωση τα τελευταία 

20 χρόνια. Αρχικά στη πυλία με την παρότρυνση του Οινικού Συνετερισμού Νέστωρα, 

το πείραμα πέτυχε. Έτσι, τα πρώτα κρασιά που παρήχθησαν ήταν ισότιμα με τα κρασιά 

του Μπορντώ. Οι τιμές του σταφυλιού ήταν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό βοήθησε στη 

εξάπλωσή του. και στην υπόλοιπη Μεσσηνία . (Πηγή: Καραγγελής, 2011).

Αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

μου άσκησης στο χημείο Καραγγελή.

Ποικιλία

Περιοχή
Χανδριν

ού Λύκισσα Πελεκα-
νάδα

Κεφαλι-
νού

Ευαγγε
λισμός

Στρεμματική Απόδοση  
Kg /  Στρέμμα

700 600 1100 600 900

Υψόμετρο m 44 556 293 438 178
Ημερομηνία Τρυγητού 1-09-10 5-09-10 6-09-10 6-09-10 7-09-10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΕΥΚΟΥΣ
Ολικά Σάκχαρα m g/Lit 190,4 204 210,8 212,5 231,2
Α λκοολικός Τίτλος%  Vol 11,2 12,0 12,4 12,5 13,6
Ολική Οξύτητα  
M g/Lit Τρυγικού Οξέως

6,0 6,4 6,5 5,9 5,8

Κάλιο m g/Lit 185 254 273 360 408
Πτητική Ο ξύτητα  
M g/Lit Οξικού Οξέως

0,23 0,08 0,17 0,11 0,15

ΡΗ 3,58 3,40 3,35 3,47 3,48
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4.2.2.4 Merlot (Μερλό)

Το Merlot είναι ένα ακόμη ερυθρό σταφύλι γαλλικής καταγωγής που για χρόνια 

αποτελούσε απλώς το αδερφάκι του Cabernet Sauvignon. Προέρχεται κι αυτό από την 

περιοχή του Bordeaux και επειδή ωριμάζει πιο γρήγορα από το Cabernet Sauvignon, 

φυτευόταν κατά προτίμηση στις σχετικά πιο ψύχρες περιοχές του (Bordeaux), όπως είναι 

το Saint Emillion. Κυριαρχεί επίσης, στη δεξιά όχθη του Gironde και στις ζώνες του 

Pomerol στις οποίες αυτονομήθηκε ως ποικιλία και μόλις πριν από 100 χρόνια έδωσε 

σχεδόν από μόνη της κρασιά υψηλής ποιότητας. Από εκεί μεταφυτεύτηκε σε πολλές 

περιοχές της ανατολικής, της κεντρικής και της νότιας Ευρώπης και στις χώρες του Νέου 

αμπελοοινικού κόσμου. Στην Ιταλία, στην Ούμπρια και στο Φρίουλι, τα αποτελέσματα 

είναι πολύ φτωχά, ενώ καλύτερα είναι τα νέα από τη Σάντα Μπάρμπαρα της 

Καλιφόρνιας και τη Χιλή όπου απέκτησε φανατικούς οπαδούς. Στη χώρα μας έγινε 

γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του '90, όπου προφητεύτηκε σε μεγάλα και 

πρωτοποριακά για την εποχή τους κτήματα. Δεν πήρε βέβαια την έκταση του Cabernet 

Sauvignon και του Chardonnay, εγκαταστάθηκε όμως σχεδόν σε όλες τις 

αμπελοκαλλιεργητικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, δοκιμάστηκε στη Νάουσα για να 

«στρογγυλέψει» το Ξινόμαυρο και σήμερα τη βρίσκουμε διάσπαρτη σε όλη την Ελλάδα, 

από την Πελοπόννησο μέχρι τη Μακεδονία αλλά και στην Κρήτη. Στη Μεσσηνία 

φυτεύεται τα τελευταία 10 χρόνια εκτοπίζοντας το Cabernet Sauvignon. (Πηγή: Ε32).

Θεωρείται επομένως, μια από τις πιο ευγενικές ερυθρές ποικιλίες της Γαλλίας κι 

αποτελεί τη βελτιωτική ποικιλία που παίρνει μέρος μαζί με το Cabernet Sauvignon και το 

Cabernet Franc στη παραγωγή των περίφημων ανά τον κόσμο οίνων της περιοχής του 

Bordeaux.

Πρόκειται για ποικιλία, ζωηρή, γόνιμη, μέτρια παραγωγική. Ξεκινά την βλάστηση στα 

μέσα του Μάρτη και ωριμάζει τέλει Αυγούστου. Κλαδεύεται σε κεφάλια των 1-2 ματιών. 

Έχει φύλλα πεντάλοβα, μέτρια σε μέγεθος, με επιφάνεια σχετικά ανώμαλη (γκοφρέ). 

Κάθε κληματίδα φέρει 2 σταφύλια μέτρια, που δεν ξεπερνούν τα 250-300gr. Τα 

σταφύλια της είναι αρκετά μακριά, χαλαρά, με μέτριες σε μέγεθος στρογγυλές ρώγες και 

με βαθύ σκούρο χρωματισμό. Ανοίγει αρκετά νωρίς, δηλαδή είναι πρώιμη στην έκπτυξη 

των οφθαλμών και είναι σχετικά ευαίσθητη στους ανοιξιάτικους παγετούς, αλλά και το
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ξύλο της φαίνεται πως είναι αρκετά ευαίσθητο στους βαρείς παγετούς του χειμώνα 

(Gallet). Πρόκειται ακόμη, για ποικιλία ευαίσθητη στο ράπισμα όταν ο καιρός είναι 

βροχερός και κρύος στην εποχή της ανθοφορίας και γι’ αυτό θέλει προσοχή στην επιλογή 

της περιοχής που θα καλλιεργηθεί. Επίσης είναι ποικιλία αρκετά μεν ανθεκτική στο 

ωίδιο αλλά ευαίσθητη στον περονόσπορο και τη βοτρύτιδα. (Πηγή: Κούσουλας 2002).

Προτιμά εδάφη αργιλοαμμώδη, αργιλασβεστώδη, δροσερά, βαθιά, ημιορεινών και 

ορεινών περιοχών. Από τα γνωστά μας υποκείμενα προτιμάει το S04 και το 41Β, 

εντούτοις όμως στη χώρα μας τα πήγε αρκετά καλά εμβολιασμένη και σε 110 R (Δράμα). 

Το κρασί που δίνει είναι υψηλού αλκοολικού τίτλου, καλής οξύτητας, μαλακό με 

χαρακτηριστικό άρωμα. (Πηγή: Ε33).

Συγκρίνοντας λοιπόν για άλλη μια φορά τα δύο «αδερφάκια», παρατηρούμε ακόμη 

ότι, ενώ το Cabernet Sauvignon είναι τανικό και σκληρό, το Merlot δίνει πιο μαλακά 

κρασιά και εξισορροπεί τις γωνίες της δομής του σώματος. Τα αρώματα του Merlot είναι 

πολύ πιο γλυκά από αυτά του Cabernet Sauvignon και θυμίζουν δαμάσκηνο και μικρά 

κόκκινα φρούτα όπως τα κεράσια και οι φράουλες. Στο σώμα βρίσκουμε μαλακές 

τανίνες, χαμηλή οξύτητα, υψηλή αλκοόλη χωρίς όμως να υπάρχει υψηλή πυκνότητα. Με 

δυο λόγια, το Merlot δίνει φρουτώδη, απαλά ερυθρά κρασιά, με μέτριο σώμα και 

μαλακές τανίνες που να μπορούν να καταναλωθούν φρέσκα. (Πηγή:58).

Λόγω της ευγένειας που προσδίδει στους οίνους στους οποίους παίρνει μέρος στην 

οινοποίηση, είναι ποικιλία πολύ της μόδας και γι’ αυτό αφού μπήκε και στη χώρα μας 

γίνονται προσπάθειες καλλιέργειάς της σε αρκετές περιοχές όπου παράγονται οίνοι 

ανωτέρας ποιότητος (Αμύνταιο, Νάουσα, Δράμα, Κομοτηνή, Μαρώνεια). (Πηγή: 

Κούσουλας 2002).

Πρώιμη ποικιλία (ποικιλία δεύτερης εποχής), με μεγάλες αποδόσεις και φρουτώδη 

χαρακτήρα, είναι πολλές φορές εύκολη λεία στα χέρια οινοποιών που ενδιαφέρονται 

μόνο για κρασιά που απευθύνονται σε πότες χωρίς απαιτήσεις. Γι' αυτό ίσως συχνά 

ακούτε να μιλούν υποτιμητικά για το Merlot. Ας θυμηθούμε όλοι όμως ότι το θρυλικό 

κρασί Petrus, που όλοι ονειρεύονται κάποτε να δοκιμάσουν, γίνεται από μία και 

μοναδική ποικιλία, την Merlot solo in exelcis, όπως χαρακτηριστικά έχει γράψει ο 

διάσημος συγγραφέας και δημοσιογράφος οίνου Χίου Τζόνσον. Στην αρωματική παλέτα 

του Merlot θα συναντήσετε όλα τα μικρά κόκκινα φρούτα, από κεράσια μέχρι μούρα και
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φραγκοστάφυλο, τα οποία συνυπάρχουν στις πιο ψυχρές περιοχές με βοτανικές νότες 

όπως ο κέδρος. Μερικές φορές μπορούμε να συναντήσουμε και νότες εσπεριδοειδών. 

Στις πιο θερμές περιοχές επικρατεί το δαμάσκηνο που συνυπάρχει με χαρακτηριστικές 

ευγενικές ζωικές νότες. Στην ωρίμασή του αναπτύσσονται αρώματα καινούργιου 

δέρματος, βρεγμένου χώματος και βλάστησης του δάσους. Το σώμα του είναι πλούσιο, 

με ισχυρές, αλλά στρογγυλές τανίνες, καλή ισορροπία και μερικές φορές, στις πιο 

πεδινές και θερμές ζώνες, ρέπει προς τη γλύκα. Συνδυάζει λοιπόν δύναμη και απαλότητα, 

φινέτσα και όγκο. Το χρώμα του είναι σκούρο κόκκινο, σχεδόν μαύρο με βιολετιές 

αποχρώσεις. Το Merlot απολαμβάνει τη φιλοξενία του σε βαρέλι, χωρίς να του είναι 

απαραίτητη, και με την παλαίωση αποκτάει επιπλέον αρώματα μπαχαρικών. (Πηγή: 

Ε34).

Εικόνα: 4.2.2.4.1 
Ο καρπός της ποικιλίας Merlot.

Πηγή: http://www.cretan-nutrition.gr/wp/wp-content/gallery/stafilia2/merlot-l.jpg

Το Μερλό σήμερα καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, αλλά 

και στις πρώην ανατολικές χώρες (Ρουμανία, Σερβία, Ουγγαρία, Βουλγαρία) και ακόμα
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στη Β. Και Ν. Αμερική, στην Καλιφόρνια, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τη Χιλή, την 

Αργεντινή και την Ουρουγουάη. Εξαιρετικά επίσης κρασιά δίνει στην Ελβετία.

Από την οινοποιία Τσαντάλη, ο τοπικός οίνος Merlot από τον αμπελώνα Αγ. Παύλου 

επισφραγίζει τη φήμη της σαν ξακουστής ανά τον κόσμο ποικιλίας (μαλακό, πλούσιο, 

αρωματικό κρασί, πίνεται ακόμα και φρέσκο, ενώ με μερική έστω παλαίωση, 

αναδεικνύει αμέσως ακόμη πιο έντονα τα χαρακτηριστικά του). Αναδεικνύεται ως 

συνιστώμενη ποικιλία στους νομούς Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης και 

συνιστάται σαν βελτιωτής και για τις περιοχές της Νάουσας, της Λάρισας (Ραψάνη), των 

Γρεβενών και της Κοζάνης. Στους αμπελώνες όπου παράγει αυτά τα θαυμάσια σταφύλια 

είναι μπολιασμένοι πάνω σε 1103 Paulsen, σε 140 Ru και σε R 110. Χαρακτηριστική 

είναι η αδυναμία και η απαίτησή του σε βόριο (3-5 κιλά βόριο ανά στρέμμα και ανά 3-5 

χρόνια). (Πηγή: Κούσουλας 2002).

Το Merlot, ερυθρή ποικιλία, σχεδόν σε κάθε περίπτωση οινοποιείται ώστε να δώσει 

κόκκινα κρασιά και πολύ σπάνια ροζέ. Δοκιμάζοντας ένα Merlot, πολλές φορές είναι 

δύσκολο να το διακρίνουμε από το Cabernet Sauvignon, το Syrah, ακόμη και το 

Αγιωργίτικο, ιδίως όταν έχουν οινοποιηθεί για να δώσουν πλούσια κρασιά παλαίωσης. 

(Πηγή: Ε32).

Στη Μεσσηνία, η καλλιέργεια του Merlot τείνει να εκτοπίσει την κυριαρχία του 

Cabernet Sauvignon, διότι δίνει κρασιά πιο μαλακά που μπορούν να καταναλωθούν και 

φρέσκα. Συνιθίζεται, να συνδιάζεται με το Syrah και με το Cabernet Sauvignon. (Πηγή: 

Καραγγελής, 2011).

Αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

μου άσκησης στο χημείο Καραγγελή.

Ποικιλία Merlot
Περιοχή Εύα Κορώνη Αριστο

μένης Πεταλίδι Καλλιθέα

Στρεμματική Απόδοση  
Κβ / Στρέμμα

800 1300 600 700 550

Υψόμετρο ηι 53 38 360 9 216
Η μερομηνία Τρυγητού 22-08-10 26-08-10 27-08-10 27-08-10 28-08-10
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
Ολικά Σάκχαρα mg/Lit 214,2 224,4 229,5 241,4 244,8
Α λκοολικός Τίτλος%  Vol 12,6 13,2 13,5 14,2 14,4
Ολική Ο ξύτητα  
M g/Lit Τρυγικού Οξέως

3,9 4,3 5,1 4,7 4,1

Κάλιο mg/Lit 302 351 280 402 571
Πτητική Ο ξύτητα  
M g/Lit Οξικού Οξέως

0,19 0,13 0,10 0,24 0,22

ΡΗ 3,92 3,85 3,65 3,71 3,88

4.2.2.5 Grenache Rouge (Γκρενάς Ρουζ).

Αμπελογραφικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ποικιλία Grenache Rouge είναι πιθανό

τατα ισπανικής καταγωγής, έχοντας ως σπίτι τη βόρεια περιφέρεια της Αραγονίας. Ένα 

από τα πρώτα συνώνυμα για το αμπέλι ήταν το «Tinto Aragonés» που σημαίνει κόκκινο 

της Αραγονίας. Μια ανταγωνιστική θεωρία έχει το ιταλικό νησί της Σαρδηνίας (όπου το 

σταφύλι είναι γνωστό ως Cannonau) ως την πιθανή πηγή καταγωγής, ενώ το αμπέλι 

εισάγεται στην Ισπανία κάποια στιγμή τον 14° ή 15° αιώνα, όταν η Σαρδηνία ήταν κάτω 

από την κατοχή της Αραγονίας. Η ποικιλία Grenache, σύμφωνα με το συνώνυμό της 

ισπανικής Garnacha, είχε ήδη καθιερωθεί και στις δύο πλευρές των Πυρηναίων, όταν 

η περιοχή Roussillon προσαρτήθηκε στη Γαλλία . Η Grenache Rouge ήταν μία από τις 

πρώτες ποικιλίες που εισήχθησαν στην Αυστραλία τον 18° αιώνα από τον James Busby 

και έγινε τελικά η πιο ευρέως διαδεδομένη κόκκινη ποικιλία της χώρας, μέχρι να 

ξεπεραστεί από την ποικιλία Syrah στα μέσα του 1960.

Το Grenache επομένως, είναι γνωστό με μια ποικιλία από συνώνυμα σε όλη την 

υδρόγειο. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: Abundante, Aleante, Aleantedi Rivalto, 

Aleante Poggiarelli, Alicant Blau, Alicante, Alicante Grenache, Αραγονιές, Bois Jaune, 

Cannonaddu, Cannonadu Nieddu, Cannonau, Cannonau Selvaggio, Cañonazo, Carignane 

Rosso, Elegante, Francese, Gamay del Trasimeno, Gamaccho Negro, Común Garnacha, 

Garnacha Negra, Garnacha Roja, Garnacha Tinta, Negra Gamatxa, Pais Gamatxa, 

Gironet, Granaccia, Granaxa, Noir Grenache, Grenache Rouge, KEK Grenache, 

Lladoner, Mencida, Navaro, Navarra, Ναβάρρα de la Dordogne, Ναβάρο, Negru Cálvese, 

Rançonnai, Red Grenache, Redondal, Retagliadu Nieddu, Rivesaltes, Tinto Roussillon, 

Roussillon, Rouvaillard, Sans Pareil, Santa Maria de Alcantara, Tentillo, Tintella,
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Tintilla, Tinto Menudo, Tinto Navalcamero, Tocai Rosso, Toledana και Uva di Spagna . 

(Πηγή: E35).

Η ποικιλία Grenache Rouge, θεωρείται μια από τις καλύτερες ποικιλίες για 

ερυθρωπούς οίνους. Είναι πολύ διαδεδομένη στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην 

Πορτογαλία, από όπου κατάγεται. Απαντάται σε τρεις παραλλαγές, οι οποίες θεωρούνται 

εξαιρετικές και ήδη καλλιεργούνται στη χώρα μας, αυτές είναι οι εξής : η λευκή, η 

ερυθρωπή και η πολύ σκούρα κόκκινη. (Πηγή: Κούσουλας 2002).

Η ωρίμανσή της είναι σχετικά όψιμη, αφού ωριμάζει το πρώτο δεκαήμερο του 

Σεπτεμβρίου. Είναι φυτό πολύ ζωηρό, με καλή παραγωγικότητα. Κλαδεύεται στα 2-3 

μάτια και η παραγωγή της είναι σχετικά μεγάλη, πλην όμως μερικές φορές είναι ασταθής 

και παθαίνει ανθόρροιες πάσχοντας από ιώσεις ή βοτρύτιδα. Πιο συγκεκριμένα η 

ποικιλία αυτή, αντέχει σχετικά στο ωίδιο, αλλά είναι πολύ ευαίσθητη στον περονόσπορο, 

στην ευδαιμίδα και τον βοτρύτη. (Πηγή: Ε38).

Στα κατάλληλα εδάφη και με μέτρια παραγωγή, το κρασί της ποικιλίας αυτής έχει 

καλό χρώμα, μέτριο σώμα, υψηλό αλκοολικό τίτλο και μέτρια οξύτητα. Έχει την τάση 

όμως να γερνάει γρήγορα και να οξειδώνεται εύκολα. (Πηγή: Ε36).

Ο χυμός της, λευκός, ερυθρωπός ή ερυθρός είναι αρωματικός, έντονα φρουτώδης. 

Δίνει οίνους υψηλόβαθμους, με πλούσια δομή και εξαιρετικής ποιότητας. Στη συνοινο- 

ποίηση με άλλες ποικιλίες συμβάλλει στη σταθεροποίηση και τη βελτίωση των 

οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Στη Γαλλία όπου συνοινοποιείται με άλλες ποικιλίες 

όπως το Cinsaut, Carigna, Mourvedre, Syrah, δίνει τους ονομαστούς οίνους που 

παράγονται στις πλαγιές του Ροδανού ποταμού. Στην Ισπανία όπου ονομάζεται Alicanta 

ή Granadla είναι βασική ποικιλία ονομαστών οίνων. Ακόμα, στη Νότια Καλιφόρνια δίνει 

ισορροπημένους ερυθρωπούς οίνους. (Πηγή: Κούσουλας 2002).

Στην Ελλάδα συνιστάται ως βελτιωτική στα Δωδεκάνησα, στη Θράκη, τη Θεσσαλία, 

τη Μακεδονία, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Τα κρασιά της 

ποικιλίας αυτής έχουν καλό χρώμα, μέτριο σώμα, υψηλό αλκοολικό τίτλο και μέτρια 

οξύτητα. Γερνούν όμως γρήγορα και οξειδώνονται εύκολα. (Πηγή: Ε37).

Ήδη το Grenache Rouge στους αμπελώνες Αγ. Όρους της οινοποιίας Τσαντάλη, έχει 

πάρει την επίσημη συμμετοχή του για τον τοπικό ροζέ Αγιωρίτικο, ένα από τα μοναδικά 

εξαίρετα ροζέ κρασιά που παράγει η χώρα μας ενώ, καθώς είναι συνιστώμενη ποικιλία
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και στο νομό Θεσσαλονίκης, έδωσε υψηλής ποιότητας σταφύλια στην περιοχή της Ν. 

Μεσημβρίας προκειμένου να πάρει μέρος στην τοπική οινοποίηση, για τον «Με- 

σημβιώτικο» τοπικό οίνο. Δυναμική και παραγωγική ποικιλία, ανθεκτική στην ξηρασία, 

με θαυμάσια προσαρμογή ειδικότερα στα υποκείμενα 1103 Paulsen και 140 Ru. (Πηγή: 

Κούσουλας 2002).

Εικόνα: 4.2.2.5
Ο καρπός της ποικιλίας Grenache Rouge.

Πηγή: http://www.cretan-nutrition.gr/wp/wp-content/gallery/stafilia2/grenache-3.jpg

Στη Μεσσηνία, καλλιεργούνται μεγάλες εκτάσεις με Grenache Rouge, το οποίο δίνει 

μεγάλες στρεμματικές αποδόσεις, ανθεκτικά σταφύλια και ποιοτικούς οίνους. Ο 

συνδιασμός καλών αποδόσεων και ποιότητας έχει κάνει τη ποικιλία ιδιαίτερα δημοφιλή. 

Σε συνδιασμό με το Ροδίτη, δίνει εξαιρετικά ροζέ κρασιά. (Πηγή: Καραγγελής, 2011).

Αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

μου άσκησης στο χημείο Καραγγελή.
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Ποικιλία Grenache Rouge
Περιοχή Κόκκινο Αιθαία Κορυφά-

σιον Αάμπαινα Αλώνια

Στρεμματική Απόδοση  
/  Στρέμμα

1600 2200 2500 2700 2300

Υψόμετρο ηι 534 64 62 66 32
Ημερομηνία Τρυγητού 4-09-10 4-09-10 5-09-10 10-09-10 11-09-10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΕΥΚΟΥΣ
Ολικά Σάκχαρα mg/Lit 214,2
Α λκοολικός Τίτλος %  Vol 13,3 13,5 14,2 12,4 12,6
Ολική Οξύτητα  
M g/Lit Τρυγικού Οξέως 
Κάλιο m g/Lit

6,2 6,5 7 6,9 6,7

193 258 374 362 450
Πτητική Ο ξύτητα  
M g/Lit Οξικού Οξέως

0,11 0,18 0,20 0,13 0,15

ΡΗ 3,45 3,32 3,28 3,36 3,37

4.2.2.6 Cinsaut (Σενζό)

To Σενζό καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις στη Μεσημβρινή Γαλλία (500.000 στρ.), 

στην Αλγερία (600.000 στρ.) στην Ιταλία (30.000 στρ. με την ονομασία Ottavianello), 

στην Ισπανία, στις χώρες της Β. Αφρικής (Τυνησία, Αλγερία κ.α. ) και στη Νότια 

Αφρική (150.000 στρ., με την ονομασία Hermitage), στις ΗΠΑ (Καλιφόρνια, 3.000 στρ. 

με την ονομασία Black Malvoisie) και σε μικρότερες εκτάσεις στις υπόλοιπες 

αμπελουργικές χώρες. Στην Ελλάδα, ήρθε μαζί με άλλες γαλλικές ποικιλίες, μετά την 

εισβολή της φυλλοξήρας (1898), με την εγκατάσταση των προσφύγων της Ανατολικής 

Θράκης και της Μικράς Ασίας. Σήμερα καταλαμβάνει έκταση 5.000 στρ. περίπου. 

Συνιστάται για το νομό Μεσσηνίας και επιτρέπεται στα αμπελουργικά διαμερίσματα της 

Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Θράκης και της Δωδεκανήσου. Στις περιοχές της 

Θεσσαλονίκης, εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει ο αμπελώνας της Μακεδονίας (Ν. 

Μεσημβρία), Χαλκιδικής (Αγ. Παύλος) κ.α. (Πηγή: Ε39).

Το Cinsaut είναι γνωστό με τα εξής συνώνυμα: Μαύρο Malvoisie, Μπλε Imperial, 

Bourdales ΚΕΚ, Budales, Calabre, Chaînette, Cincout, Cinq-Σάο, Cinquien, Cinsanet, 

Cinsault, Cubilier, Cubillier, Cuviller, Espagne, Espagnol, Froutignan, Grappu De La 

Dordogne, Ερμιτάζ, Μάλαγα KEK, Marocain , Maurange, Μαύρο Καρά Melkii, Milhau,
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Morterille Noire, Moustardier Noir, Ναβάρο, Negru De Sarichioi, Noire Oeillade, 

Ottavianello, Ottaviano, Ottavinello, Pampous, Papadou, Passerille, Pedaire, Noir 

Picardan, Piquepoul d'Uzès, Pis de chèvre, Plant D Arles Boudales, Plant d'Arles, Plant De 

Broqui, De Broquies, Poupe Crabe De, Pousse De Rouge Chevre, Prunaley, Prunelas, 

Prunella, Prunellas Noir, Saleme, Samson, Senso, sensu, Παρακρούω, Takopulo Καρά, 

Ulliaou , της Λευκής Δυτική Prolific, Μαύρος Πρίγκιπας, Boudales, Oeillade, Picardin 

noir και Ulliade. (Πηγή: E40).

Εικόνα: 4.2.2.6
Ο καρπός της ποικιλίας Cinsaut.

Πηγή: http://www.ecwine.com/wine_series/image/Pic3-B-l.jpg

Αξίζει να σημειωθεί ότι, καθώς φαινόταν ότι εγκαταλείπεται γιατί δίνει οίνους 

υψηλόβαθμους όχι έντονα χρωματισμένους, χωρίς σταθερό χρώμα και χωρίς γευστική 

ισορροπία (χωρίς οξέα), απότομα στη Γαλλία άρχισε τελευταία να κερδίζει έδαφος και
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εκτάσεις, σαν βελτιωτική ποικιλία των άλλων ερυθρών ποικιλιών (Gallet).

Πρόκειται για ποικιλία που ωριμάζει αρκετά πρώιμα (2ης εποχής), πιο συγκεκριμένα 

ξεκινά την βλάστηση στα μέσα του Απρίλη και ωριμάζει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του 

Σεπτεμβρίου. Κάθε κληματίδα φέρει 2 σταφύλια μεγάλα, 400gr, με ρώγες επίσης αρκετά 

μεγάλες, αλαφρά ελλειψοειδείς, με σχετικά έντονο ερυθρό χρωματισμό και με σάρκα 

αρκετά κρουστή (τρώγεται ευχάριστα και σαν επιτραπέζια), στην ωρίμανσή της (που 

επισυμβαίνει στις αρχές του Σεπτεμβρίου), είναι έντονα γλυκιά και εύκολα ο μούστος 

της φτάνει και ξεπερνάει τους 12 βαθμούς °Be. Προτιμά εδάφη ξηρά, χαλικώδη, αμμώδη, 

φτωχά, σε πλαγιές καλής έκθεσης, θέρμων περιοχών.

Βλαστάνει αρκετά όψιμα και μπορεί να ξεπερνάει τον κίνδυνο του παγετού σε 

ευαίσθητες στους παγετούς της άνοιξης περιοχές. Μέτρια σε δύναμη και βλάστηση, 

αρέσκεται σε αρκετά γόνιμα χωράφια που της εξασφαλίζουν σχετική υγρασία. Καρπίζει 

πολύ καλά σε κεφάλια των 1-2 ματιών που απέχουν 20-30 εκατοστά μεταξύ τους και 

εύκολα οι αποδόσεις της ξεπερνούν τα 1000-1500 κιλά το στρέμμα. (Πηγή: Κώστας 

Ι.Κούσουλας 2002).

Έχει σχετική ευαισθησία στον περονόσπορο, το ωίδιο, τη φόμοψη , την ευδεμίδα, τα 

ακάρεα, το βοτρύτη, την εουτυπίωση, τη χλώρωση σιδήρου, ενώ είναι ανθεκτικό στην 

ξηρασία. Το καρσί είναι πλούσιο σε σάκχαρα, μέτριας οξύτητας, με καλό χρώμα όταν οι 

αποδόσεις είναι κανονικές. (Πηγή: Ε41).

Στη Μεσσηνία έχει μέτρια εξάπλωση, καλλιεργείται κυρίως στη Κουκουνάρα. 

(Πηγή:Καραγγελής, 2011).

Αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής 

μου άσκησης στο χημείο Καραγγελή.

Ποικιλία Cinsaut
Περιοχή Καλύβια Κουκουν

άρα Δραϊνα Κουτί- Παλαιό- 
φαρη κάστρο

Στρεμματική Απόδοση  
/  Στρέμμα

700 600 800 500 900

Υ ψόμετρο πι 139 22 498 458 539
Η μερομηνία Τρυγητού 6-09-10

7-09-2-
10 12-09-10 12-09-10 14-09-10
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΕΥΚΟΥΣ
Ολικά Σάκχαρα mg/Lit 198,9 221 212,5 217,6 205,7
Α λκοολικός Τίτλος%  Vol 11,7 13,0 12,5 12,8 12,1
Ολική Ο ξύτητα  
M g/Lit Τρυγικού Ο ξέο ς

3,9 4,1 4,8 5,7 5,1

Κάλιο mg/Lit 258 260 232 307 389
Πτητική Οξύτητα  
M g/Lit Οξικού Ο ξέο ς

0,07 0,14 0,18 0,21 0,23

ΡΗ 4,01 3,60 3,71 3,45 3,37

4.3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ

1. Ολικά Σάκχαρα mg/Lit

Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση διαθλασίμμετρου και με πυκνομέτρηση.

2. Α λκοολικός Τίτλος%  Vol

Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με απόσταξη και μέτρηση του αποστάγματος με τη 

χρήση υδροστατικού ζυγού.

3. Ολική Ο ξύτητα m g/Lit Τρυγικού ο ξέο ς

Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με ογκομέτρηση με πρότυπο διάλυμα καυστικού 

νατρίου Ο,ΙΝ και δείκτη κυανού της βρωμοθυμόλης.

4. Κάλιο mg/Lit

Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση φλογοφωτόμετρου.

5. Πτητική Ο ξύτητα m g/Lit οξικού ο ξέο ς

Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με απόσταξη μεθυδρατμών και ογκομέτρηση του 

αποστάγματος με καυστικό νάτριο 1Ν και δείκτη φαινολοφθαλεϊνη.

6. ΡΗ

Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού πεχάμετρου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5° ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

5.1 Οινοτουρισμός στη Μεσσηνία

Η Μεσσηνία είναι εκ των πλέον σημαντικών αμπελουργικών και οινοποιητικών 

νομών της χώρας. Ιδίως η δυτική της πλευρά προς το Ιόνιο, όπου τα αμπέλια βρίσκονται 

στις πλαγιές από τη θάλασσα περίπου έως και τα 500m. Χαρακτηριστικό το ότι εκτός 

του γενικού Τοπικού Μεσσηνιακού Οίνου έχουν θεσμοθετηθεί και οι επιμέρους τοπικοί 

οίνοι Τριφυλίας και Πυλίας. (Πηγή: Ε43).

Στην περιφερειακή ενότητα (νομό) Μεσσηνίας ο οινικός χάρτης περιλαμβάνει πολλά 

οινοποιεία αλλά πραγματικά επισκέψιμα είναι ακόμα λίγα. Τα περισσότερα βρίσκονται 

στους δήμους της δυτικής ακτής, όπου θα πρέπει οι οινόφιλοι να στρέψουν το ενδιαφέ

ρον τους για οινοτουρισμό στη Μεσσηνία.

Η περιήγηση για οινοτουρισμό στη Μεσσηνία ξεκινά από τα βορειοδυτικά, εκεί όπου 

ο αμπελώνας της Τριφυλίας παράγει τους οίνους Προστατευόμενης Γεωγραφικής 

Ένδειξης (ΠΓΕ) Τριφυλία (Τοπικός Οίνος Τριφυλίας). Δυνατότητες για οινοτουρισμό 

υπάρχουν και στη νοτιοδυτική Μεσσηνία, όπου στον αμπελώνα της Πυλίας παράγονται 

οι οίνοι ΠΓΕ Πυλία (Τοπικός Οίνος Πυλίας). Τα ενδιαφέροντα, όμως, συνεχίζονται 

στην Καλαμάτα, όπου υπάρχουν μερικά οινοποιεία αλλά και ποτοποιεία, στους 

αρχαιολογικούς χώρους Μεσσήνης και Θούριας και στη Μεσσηνιακή Μάνη (ή Έξω 

Μάνη) και ιδίως στο Λεύκτρο. Ο συνολικός αμπελώνας της Μεσσηνίας παράγει τους 

οίνους ΠΓΕ Μ εσσηνία (Τοπικός Οίνος Μεσσηνίας ή Μεσσηνιακός Τοπικός 

Οίνος).(Πηγή: Ε42).

5.1.1 Οίνοι ΠΓΕ Τριφυλία - Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Οι οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π ΓΕ) Τριφυλία βρίσκονται στο 

νομό Μεσσηνίας, στα όρια των δήμων Αετού, Αυλώνα, Γαργαλιάνων, Δωρίου, Είρας, 

Κυπαρισσίας, Νέστορα, Φιλιατρών και της κεντρικής Τριπύλας σε υψόμετρα από 50m 

έως 300m.
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Οι Ποικιλίες οι οποίες καλλιεργούνται σε αυτές τις περιοχές είναι οι εξής: Ροδίτης, 

Φιλέρι, Grenache Blanc, Chardonnay, Τρεμπιάνο, Αγιωργίτικο, Grenache Rouge, 

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignion, Cardinal, Merlot, Syrah και Tempranillo.

Οι Τύποι των οίνων που παράγονται είναι: λευκός, ροζέ, ερυθρός - ξηρός, ημίξηρος 

και ημίγλυκος.

Παράγονται 31 οίνοι ΠΓΕ Τριφυλία (μερικοί από τους οποίους αναφέρονται παρακά

τω) από 7 παραγωγούς. Οι Παραγωγοί Οίνων ΠΓΕ Τριφυλία είναι οι εξής:

1. Κτήμα Δερέσκου

2. Κτήμα Παναγιωτόπουλου

3. Κτήμα Φράγκου

4. Μεσσηνιακοί Αμπελώνες

5. Νέστωρ

6. Χαραλαμπόπουλος Αλέξης

7. Ψαρραίος Κώστας

(Πηγή: Οινικές Εξερευνήσεις, 2010, “ Οίνοι ΠΓΕ Τριφυλία ” http://winesurveyor. 

weebly.com/to3-7.html, 17-2-2011).

5.1.1.1 ΑΥΓΕΡΙΝΟ Σ ΡΟΔΙΤΗΣ

Ο οίνος Αυγερινός Ροδίτης παράγεται από την Οινοποιία Δερέσκου, η 

οποία ιδρύθηκε το έτος 1994 με έδρα την Φλόκα του Δήμου Γαργαλιάνων 

κοντά στην ιστορική Πύλο της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας. Εκεί, 

χρησιμοποιείται η μέθοδος της λευκής οινοποίησης με κρυοεκχείλιση σε 

ανοξείδωτες δεξαμενές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός, 

δροσερού αρωματικού οίνου από επιλεγμένα σταφύλια της ποικιλίας 

ροδίτη.

Το τελικό προϊόν που προκύπτει, χαρακτηρίζεται από, χρυσοκίτρινο 

χρώμα με πράσινες ανταύγειες και από αρώματα φρέσκων και ώριμων 

φρούτων αχλαδιού και βερίκοκου.

Εικόνα: 5.1.1.1
Αυγερινός Ροδίτης Τοπικός Οίνος Τριφυλίας Αευκός Ξηρός 

(Πηγή: Κτήμα Δερέσκου, 2010, “Αυγερινός Ροδίτης”
Khttp://www.domainedereskos.gr/el/wines/aygerinosroditis/, 17-2-2011 )
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5.1.1.2 Π Ο ΥΛΙΑ GRENACHE ROUGE

Ένα άλλο προϊόν της Οινοποιίας Δερέσκου είναι η ΠΟΥΛΙΑ Grenache 

Rouge. Κατά την παραγωγή της χρησιμοποιείται η μέθοδος της κλασικής 

ερυθρής οινοποίησης σε ανοξείδωτες δεξαμενές από επιλεγμένα σταφύλια 

της ποικιλίας Grenache Rouge.

Από αυτή τη διαδικασία προκύπτει οίνος, με βαθύ κόκκινο χρώμα, μοβ 

ανταύγειες, ενώ το στόμα είναι λιπαρό και μαλακό με μακριά επίγευση.

Σερβίρεται και δροσερό στους 1 2 -1 6  °C.

Εικόνα: 5.1.1.2

ΠΟΥΛΙΑ Grenache Rouge Τοπικός Οίνος Τριφυλίας 

(Πηγή: Κτήμα Δερέσκου, 2010, “ Grenache Rouge ” 

http://www.domainedereskos.gr/el/wines/pouliagrenacherouge/, 17-2-2011 )

5.1.1.3 ΚΤΗΜ Α ΔΕΡΕΣΚ Ο Υ CABERNET SAVIGNON

Προκύπτει, με κλασική ερυθρά οινοποίηση των σταφυλιών της 

ποικιλίας Cabernet Savignon και ωρίμανση σε γαλλικά δρύινα βαρέλια 

allier, vosgues και nevers.

Έχει βαθυπόρφυρο ρουμπινί χρώμα και αρώματα από κεράσι, 

κασσίς, γλυκόριζα, παντρεμένα με φρυγανισμένο ψωμί, μπαχαρικά, 

βανίλια και κυρίως αποξηραμένο γαρύφαλλο. Επιπλέον, διαθέτει 

πλούσιο τάγγισμα, πολύπλοκο με βάθος και πολύ καλή δομή.

Τέλος, επισέχεται παλαίωση για 12 χρόνια.

V
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Εικόνα: 5.1.1.3

Κτήμα Δερέσκου Cabernet Savignon Τοπικός Οίνος Τριφυλίας 

(Πηγή: Κτήμα Δερέσκου, 2010, “Cabernet Savignon” 

http://www.domainedereskos.gr/el/wines/domainedereskoscabemetsavig
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5.1.1.4 ΑΓΡΙΛΙΑ CABERNET SAVIGNON

Η Οινοποιίας Δερέσκου παράγει ακόμη τον οίνο Αγριλιά Cabernet Savignon ο οποίος 

είναι πλούσιος και τανικός με ευχάριστη επίγευση.

Η οινολόγος μας διαλέγει μέτρια παλαίωση σε γαλλικό δρυ 

για 10 -  12 μήνες. Ο οίνος χαρακτηρίζεται από, έντονο 

πορφυρό χρώμα, πλούσιο σώμα με διακριτικά αρώματα 

βατόμουρων και ώριμων φρούτων. Επιδέχεται ακόμα 

παλαίωση για 8 χρόνια μετά την εμφιάλωση, σε συνθήκες 

ανάλογες για φύλαξη.

Εικόνα: 5.1.1.4
Αγριλιά Cabernet Savignon Τοπικός Οίνος Τριφυλίας 

(Πηγή: Κτήμα Δερέσκου, 2010, “ Αγριλιά Cabernet Savignon” 
http://www.domainedereskos.gr/el/wines/agriliacabemetsavign

on/, 17-2-2011)

5.1.1.5 CABERNET SAUVIG NO N Φ ράγκου

Πρόκειται για οίνο αποτελούμενο από σταφύλια τα οποία προέρχονται από 

επιλεγμένους αμπελώνες, της Τριφυλίας της Μεσσηνίας. Τα σταφύλια αυτά ανοίκουν 

αποκλειστικά στην ποικιλία Cabernet Sauvignon (100 %).

Ο οίνος που προκύπτει είναι πορφυρόχρωμος, με αρώματα από 

φρούτα του δάσους, σοκολάτα και λεπτές νότες καπνού. Επιπλέον, έχει 

σώμα γεμάτο και πικάντικο, ενώ χαρακτηρίζεται επίσης και από 

βελούδινη και μακριά επίγευση.

Σερβίρεται στους 18 °C αφού πρώτα μείνει αρκετά για να 

αναπνεύσει. Είναι εξαίρετος συνοδός για καπνιστά κόκκινα κρεατικά 

και κυνήγι, λιπαρές, πλούσιες σούπες, πικάντικα και αλμυρά τυριά.

Περιέχει 12,5% οινόπνευμα, ενώ η παραγωγή φτάνει τις 21.350 

φιάλες.

Εικόνα: 5.1.1.5 
Cabernet Sauvignon Φράγκου 
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας
(Πηγή: Κτήμα Φράγκου, 2001, “Cabernet Sauvignon”, 
http://www.fragou.com.gr/t04.htm, 17-2-2011).
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5.1.1.6 Αβαρίνο Ροδίτης

Τα σταφύλια τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού 

του οίνου ανοίκουν στην ποικιλία Ροδίτη του κλώνου Τουρκοπούλα 

(100%) και προέρχονται από τους αμπελώνες της Τριφυλίας.

Ο οίνος διαθέτει ανοιχτό κίτρινο χρώμα με νύξεις πράσινου.

Επιπλέον, έχει φρουτώδη αρώματα (από γκρειπφρουτ, μπανάνα, αχλάδι, 

μήλο, ανανά), στόμα φρουτώδες, με ισσοροπημένη οξύτητα και 

δροσερή επίγευση.

Σερβίρεται στους 8-10°C και συνοδεύει λευκά κρέατα σχάρας, 

συναγρίδα φούρνου, ριζότο με λαχανικά κ.α.
Εικόνα: 5.1.1.6

Αβαρίνο Ροδίτης Τοπικός Οίνος Τριφυλίας λευκός ξηρός 
http://www.onestor.gr/nestor/wines.html

5.1.1.7 G renanche Blanc

Το σταφύλι προέρχεται από τους αμπελώνες τις τριφυλίας, παράγεται από τον Οινο- 

ποιητικό Συνεταιρισμό Μεσσηνίας «Νέστωρ» και ανοίκει στη ποικιλία Grenache Blanc 

(100%). Ο οίνος διαθέτει ανοιχτό λεμονί χρώμα, με αρώματα ροδάκινου, λίτσι, μάνγκο 

και νότες λάιμ. Έχει μέτρια οξύτητα και μακριά, ευχάριστη επίγευση.

Σερβίρεται στους 8-10°C και συνοδεύει ψαρικά, πουλερικά με νόστιμες 

άσπρες σάλτσες και φινετσάτα πιάτα.

5.1.1.8 Chardonnay

Ο συγκεκριμένος οίνος παράγεται από τον Οινοποιητικό Συνεταιρισμό 

Μεσσηνίας «Νέστωρ», αποκλειστικά από σταφύλια της ποικιλίας 

Chardonnay (100%) τα οποία βρίσκονται στους αμπελώνες της Τριφυλίας.

Ο οίνος φέρει χρυσάφι αποχρώσεις, φρουτώδη αρώματα, πλούσια και 

ισορρπημένη γεύση.

Σερβίρεται στους 8-10°C και συνοδεύει πιάτα με άσπρο κρέας, ψάρια 

καπνιστά, λευκές σάλτσες, μαλακά τυριά και φρέσκα φρούτα.

Εικόνα: 5.1.1.8
Chardonnay Τοπικός Οίνος Τριφυλίας λευκός ξηρός 
Πηγή: http://www.onestor.gr/nestor/wines.html
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5.1.1.9 Cabernet

Πρόκειται για άλλο ένα προϊόν του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Μεσσηνίας 

«Νέστωρ». Κατασκευάζεται από σταφύλια τα οποία προέρχονται από τους αμπελώνες 

της Τριφυλίας. Για την παρασκευή του συγκεκριμένου οίνου χρησιμοποιούνται σταφύλια 

των ποικιλιών Cabernet Sauvignon και Cabernet Frame.

Το τελικό προϊόν έχει βαθυκόκκινο χρώμα με πλούσια αρώματα βανίλιας και 

φρούτων του δάσους. Επιπλέον είναι στρογγυλό και με καλή επίγευση. (Πηγή: Ε49).

5.1.2 Οίνοι ΠΓΕ Πυλία - Τοπικός Οίνος Πυλίας

Οι οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) Πυλία, βρίσκονται στο 

νομό Μεσσηνίας στα όρια των δήμων Αιπείας, Βουφράδων, Κορώνης, Μεθώνης, Παπα- 

φλέσσα, Πεταλιδίου, Πύλου & Χιλιοχωρίων σε υψόμετρα άνω των 50m.

Οι Ποικιλίες οι οποίες καλλιεργούνται σε αυτές τις περιοχές είναι οι εξής: Ασύρτικο, 

Ροδίτης, Chardonnay, Τρεμπιάνο.

Ο Τύπος του οίνου που παράγεται είναι: λευκός ξηρός.

Παράγονται3 οίνοι ΠΓΕ Πυλία (δύο από τους οποίους περιγράφονται παρακάτω) 

από 2 παραγωγούς αλλά πολύ σαρντονέ από την περιοχή πάει πανελλαδικά. Οι Παραγω

γοί Οίνων ΠΓΕ Πυλία είναι οι παρακάτω:

1. Αμπελώνες Π ανουσόπουλου

2. Αχάια Clauss 

(Πηγή: Ε59)

5.1.2.1 Εύρυτος Ροδίτης

Ο Εύρυτος Ροδίτης είναι λευκός ξηρός, Τοπικός Οίνος Πυλίας. Τα σταφύλια που χρη

σιμοποιούνται για την κατασκευή του, προέρχονται από επιλεγμένα αμπελοτόπια της 

περιοχής της Πυλίας, που βρίσκονται σε υψόμετρο 70m και η μέση ηλικία τους είναι τα 

9 χρόνια. Ενώ, η ποικιλία που χρησιμοποιείται είναι ο Ροδίτης (100%).
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Τα σταφύλια αυτά, υπόκεινται λευκή οινοποίηση, με κρυοεκχύλιση και ζύμωση σε 

ελεγχόμενη θερμοκρασία, 17°C. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτει ένα φρέσκο κρασί, 

έτοιμο να αναζωογονήσει κάθε κύτταρο του οργανισμού μας. Με λαμπερό, λευκοκίτρινο 

χρώμα, φρουτώδες σώμα, ισορροπημένη οξύτητα και εκρηκτική, δροσερή επίγευση. Η 

αρωματική παλέτα διανθίζεται από φινετσάτα αρώματα πράσινων φρούτων και ελαφριές 

νότες σε απαλό φόντο λεμονανθών. Πίνεται φρέσκο, αλλά μπορεί να παλαιώσει για τα 

επόμενα 1 - 2 χρόνια από τον τρύγο.

Απολαύστε το πολύ δροσερό, στους 8 - 10°C. Συνοδεύει εξαιρετικά τα πιάτα της 

Μεσογειακής κουζίνας, πιάτα με ψάρι και θαλασσινά, ελαφριά γεύματα και μαλακά 

τυριά. (Πηγή: Ε50).

5.1.2.2 Εύρυτος Syrah M erlot

Πρόκειται για Τοπικό Οίνο Πυλίας, ο οποίος προκύπτει από την ανάμιξη των 

ποικιλιών Syrah και Merlot. Τα σταφύλια αυτών των ποικιλιών υπόκεινται σε κλασσική 

οινοποίηση ερυθρού οίνου, αποτέλεσμα της οποίας, είναι ένα εξαιρετικό κρασί με έντονο 

βαθυκόκκινο χρώμα και ελαφριές ανταύγειες εξέλιξης. Το μπουκέτο αναδίδει σύνθετα 

αρώματα αποξηραμένων φρούτων και μπαχαρικών. Ισορροπημένο και μαλακό, με 

σαρκώδη, πλούσια υφή και στέρεη δομή. Βελούδινη, φρουτώδης επίγευση και γεμάτη 

ωριμότητα.

Επιδέχεται παλαίωση για 2 - 3  χρόνια από τον τρύγο. Καλό είναι να το απολαμβά

νουμε στους 1 6 -1 8°C και συνοδεύει άριστα κυνήγι, κόκκινο κρέας, πικάντικα εδέσμα

τα, αλλαντικά και τυριά. (Πηγή: Ε51).

5.1.3 Οίνοι ΠΓΕ Μεσσηνία -  Τοπικοί Οίνοι Μεσσηνίας

Οι οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) Μεσσηνία, βρίσκονται στα 

όρια της Μεσσηνίας και σε υψόμετρα άνω των 50m.

Οι Π οικιλίες οι οποίες καλλιεργούνται είναι : Ασύρτικο, Ααγόρθι, Ροδίτης, Φιλέρι, 

Αρίνθο, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Τρεμπιάνο, Φωκιανό Μαύρο, Grenache Rouge, 

Cabernet Sauvignion, Cardinal, Merlot.
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Οι Τύποι των οίνων που παράγονται είναι: λευκός, ερυθρός - ξηρός.

Παράγονται 43 οίνοι ΓΊΓΕ Μεσσηνία από 14 παραγωγούς, οι οποίοι έχουν πολύ 

ικανοποιητική παρουσία και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολύ σταφύλι από την περιοχή 

αξιοποιείται σχεδόν πανελλαδικά.

Χαρακτηριστικοί Οίνοι ΠΓΕ Μεσσηνία (Τοπικοί Οίνοι Μεσσηνίας) επιγραμματικά 

είναι οι παρακάτω:

ΕΠ Ω ΝΥΜ ΙΑ ΤΥΠΟΣ ΟΙΝΟΥ Π ΑΡΑΓΩ ΓΟ Σ

1. ANIMA Chardonnay

2. Βιο ΕΠΙΛΟΓΕΣ λευκός

3. PAMISSOS

4. Paré λευκός

5. Faré Ροδίτης -  Chardonnay

6. ΝΕΣΤΩΡ λευκός

7. ΑΓΡΙΛΙΑ CHARDONNAY

8. Κτήμα Δερέσκου Chardonnay

9. Cabernet Sauvignon Φράγκου

10. ΆΝΙΜΑ Cabernet Sauvignon

11. ANIMA Merlot

12. Βιο ΕΠΙΛΟΓΕΣ ερυθρός

13. Faré Ερυθρός

14. Faré Syrah

15. Faré Merlot -Cabernet Sauvignon-

16. GRENACHE ROUGE Φράγκου -

17. NEDON

18. ΝΕΣΤΩΡ ερυθρός

19. Faré Ροζέ 

(Πηγή: E52)

κρασί λευκό ξηρό 

κρασί λευκό ξηρό 

κρασί λευκό ξηρό 

κρασί λευκό ξηρό 

κρασί λευκό ξηρό 

κρασί λευκό ξηρό 

κρασί λευκό ξηρό 

κρασί λευκό ξηρό 

κρασί ερυθρό ξηρό 

κρασί ερυθρό ξηρό 

κρασί ερυθρό ξηρό 

κρασί ερυθρό ξηρό 

κρασί ερυθρό ξηρό 

κρασί ερυθρό ξηρό 

κρασί ερυθρό ξηρό 

κρασί ερυθρό ξηρό 

κρασί ερυθρό ξηρό 

κρασί ερυθρό ξηρό 

κρασί ροζέ ξηρό

- Οινομεσσηνιακή

- Βιονίη

- Βιονίη

- Οινομεσσηνιακή

- Οινομεσσηνιακή

- Νέστωρ ΑΟΣ Μεσσηνίας

- Κτήμα Δερέσκου

- Κτήμα Δερέσκου

- Κτήμα Φράγκου

- Οινομεσσηνιακή

- Οινομεσσηνιακή

- Βιονίη

- Οινομεσσηνιακή

- Οινομεσσηνιακή

- Οινομεσσηνιακή

- Κτήμα Φράγκου

- Βιονίη

- Νέστωρ ΑΟΣ Μεσσηνίας

- Οινομεσσηνιακή
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Παρακάτω περιγράφονται εκτενέστερα, ορισμένοι από τους Τοπικούς Οίνους της 

Μεσσηνίας.

5.1.3.1 ANIM A Chardonnay

Στη γη της ημιορεινής Πυλίας κοντά στη θάλασσα (Αμπε-λοέσσας από τα ομηρικά 

χρόνια) το κοσμοπολίτικο Chardonnay βρήκε τις ιδανικές συνθήκες για να απελευθε

ρώσει τα μοναδικά αρώματα της ποικιλίας.

Παράγεται από την Ο ινομεσσηνιακή και όπως μαρτυρά και το όνομά του, ανήκει 

στην σειρά A NIM A  (από την λατινική ετυμηγορία Anima = ψυχή) η οποία αποτελείται 

από τις πιο γνωστές διεθνείς ποικιλίες που ευδοκιμούν στη Μεσσηνία. Αυτές είναι η 

Cabernet Sauvignon, η Merlot και στη προκειμένη περίπτωση η Chardonnay.

Η παλαίωση σε καινούργια δρύινα βαρέλια δίνει την αίσθηση του πλούτου και ένα 

φρουτώδες μακρύ τελείωμα, διατηρώντας ταυτόχρονα τη νεανική 

φρεσκάδα και τον ευγενικό χαρακτήρα αυτού του εξαίρετου οίνου.

Σερβίρεται δροσερό στους 12°C και συνοδεύει αρμονικά όλα 

τα οστρακοειδή, θαλασσινά και ψάρια.

Έχει βραβευτεί με Ασημένιο Μετάλλιο στον Διεθνή Διαγω

νισμό Βουκουρεστίου “Concours International de Vinuri” .

Εικόνα: 5.1.3.1 
ANIMA Chardonnay
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Αευκός Ξηρός
Π η γ ή : h t t p : / / w w w . i n o m e s s i n i a k i . g r / p o p u p s / a n i m a - c h a . h t m l  j

5.1.3.2 ANIM A (Cava) Cabernet Sauvignon

Στις δυτικές περιοχές της Μεσσηνίας με το ιδιαίτερό τους μικροκλίμα -  πλαγιές που 

αγναντεύουν το Ιόνιο Πέλαγος -  ευδοκιμεί, με άριστα αποτελέσματα, η πιο εκλεκτή 

κόκκινη ποικιλία του κόσμου, το Cabernet Sauvignon. Έτσι, βρήκε στο έδαφος της 

Μεσσηνίας τις ιδανικότερες συνθήκες για να ευδοκιμήσει και να μας προσφέρει τα 

αρώματα της «ψυχής» του.

Η προσεγμένη ερυθρή οινοποίηση και παλαίωση σε γαλλικά δρύινα βαρέλια για 2 

χρόνια, μας δώρισαν ένα σαρκώδες, βαθύ πορφυρό οίνο με μαλακές ταννίνες, πλούσιο σε 

αρώματα μπαχαρικών, ώριμων κόκκινων φρούτων, βανίλιας και μια βελούδινη γεύση 

που αφήνει μια ξεχωριστή μακριά επίγευση στο στόμα.
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Κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό φιαλών & συνοδεύει άριστα κόκκινο κρέας, 

κυνήγι, και δυνατές κόκκινες σάλτσες στους 16-18°C.

Επιδέχεται και περαιτέρω παλαίωση εάν παραμείνει απερίσπαστο στη φιάλη του για 3 

επιπλέον χρόνια, δημιουργόντας με αυτό τον τρόπο, ένα κρασί που μας ταξιδεύει με τον 

ολοκληρωμένο του χαρακτήρα και τον απόλυτα ισορροπημένο πλούτο της γεύσης και 

των αρωμάτων του. Το παλαιωμένο Cabernet Sauvignon είναι γνωστό με την επωνυμία 

ΆΝΙΜΑ Cava Cabernet Sauvignon. Για να το απολαύσουμε, αυτό που πρέπει να 

κάνουμε, είναι να το αφήσουμε να αναπνεύσει και στην 

συνέχεια να το γευτούμε σε θερμοκρασία δωματίου.

Το ΑΝΙΜΑ Cabernet Sauvignon, έχει βραβευτεί, με Χρυσό 

Μετάλλιο στον 8° Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης, με 

Χρυσό Μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμό Βουκουρεστίου 

“Concours International de Vinuri” και Ασημένιο Μετάλλιο στο 

Διεθνή Διαγωνισμό “MUNDUS VINI 2007”.

Εικόνα: 5.1.3.2.1 
ΆΝΙΜΑ Cabernet Sauvignon 

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
i  Π η γ ή Έ ά ρ ^ Λ ν λ ν λ ν . ΐ η ο π ι ο β ε ί η ί α Ι α ^ Γ / ρ ο ρ υ ρ ε / α η ΐ η ι β -
i cabsauv.html

5.1.3.3 ΑΝΙΜ Α M erlot

Η γνωστή γαλλική ποικιλία, βρήκε στη γη της Μεσσηνίας τις ιδανικές συνθήκες για 

να απελευθερώσει τα μοναδικά της χαρακτηριστικά.

Ένα εξαιρετικό κρασί με πορφυρόρουμπινί χρώμα και ένα 

πλούσιο μπουκέτο από αρώματα κόκκινων φρούτων και λου- 

λουδιών. Σωστά δομημένο, με φιλικές τανίνες & μακρύ 

φρουτώδες τελείωμα.

Επιδέχεται παλαίωση και συνοδεύει άριστα κόκκινο κρέας, 

αλλαντικά και σκληρά τυριά, στους 18°C.

Εικόνα: 5.1.3.3 
ΆΝΙΜΑ Merlot
Παλαιωμένος Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
Πηγή:http://www.inomessiniaki.gr/popups/anima-mer.html
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5.1.3.4 Fare Λευκός

Αυτός ο εξαιρετικός οίνος, είναι το αποτέλεσμα, από την αρμονική μίξη των 

αρωματικών ποικιλιών της ημιορεινής Μεσσηνίας. Όπως μαρτυράει και το όνομά του 

ανοίκει στη σειρά FARE (ετυμ.: αρχαία ονομασία της περιοχής της Καλαμάτας, Ομήρου 

Ιλιάδα 144-152) η οποία προβάλλει τις διασημότερες ελληνικές ποικιλίες Μοσχοφίλερο 

και Αγιωργίτικο, καθώς και πολυποικιλιακά κρασιά, όπου οι 

ελληνικές με τις διεθνείς ποικιλίες σε μια αρμονική σύνθεση 

μας προσφέρουν μεθυστικές γεύσεις και αρώματα.

Εκλεκτό, γεμάτο φως, με φρουτώδη γεύση, γεμάτο σώμα 

και ζωντανό νεανικό χρώμα. Σερβίρεται δροσερό και 

συνοδεύει ιδανικά ψάρια, θαλασσινά, τυριά και σαλάτες.

Έχει βραβευτεί, με Χρυσό Μετάλλιο στον 8° Διεθνή 

Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης.

Εικόνα: 5.1.3.4 
Fare λευκός

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Λευκός Ξηρός 
ί Πηγή:http://www.inomessiniaki.gr/popups/fare-whi.html

5.1.3.5 Faré Ερυθρός

Το αρμονικό πάντρεμα των πιο εκλεκτών ποικιλιών του ορεινού Μεσσηνιακού 

αμπελώνα, Cabernet Sauvignon και Franc, Merlot, Grenache Rouge σε συνδυασμό με 

Αγιωργίτικο, μας έδωσαν ένα πληθωρικό απόλυτα ισορροπημένο κρασί, με βαθύ

ρουμπινί χρώμα και ένα αρωματικό μπουκέτο από βανίλια, 

κεράσι και δαμάσκηνο.

Επιδέχεται παλαίωση και συνοδεύει κυνήγι, κόκκινα κρέατα 

και πλούσιες σάλτσες στους 16°C.

Έχει βραβευτεί, με Ασημένιο Μετάλλιο στον 8° Διεθνή 

Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης και Ασημένιο Μετάλλιο 

στον 9° Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου Θεσσαλονίκης.

Εικόνα: 5.1.3.5 
Fare Ερυθρός
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
Πηγή:http://www.inomessiniaki.gr/popups/fare-red.html
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5.1.3.6 Faré Syrah

Οι ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες της Μεσσηνίας, προσέφεραν στην ευγενική 

γαλλική ποικιλία 5'γναΗ τη δυνατότητα να μας δώσει τον καλύτερό της καρπό.

Η προσεκτική οινοποίηση και η παλαίωση για ένα χρόνο 

σε καινούργια δρύινα γαλλικά βαρέλια μας απόδωσαν ένα 

κρασί με απαλό κόκκινο χρώμα και βιολετί αποχρώσεις, 

γεύση όπου κυριαρχούν ώριμα κόκκινα φρούτα και ένα 

σύνθετο “μπουκέτο” μπαχαρικών.

Απολαύστε το στους 18°0, με κόκκινα κρεατικά και 

πικάντικα εδέσματα.

Εικόνα: 5.1.3.6 
Faré Syrah
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Ερυθρός Ξηρός ¡
Πηγή :http ://www. inomessin iaki. gr/popups/ fare-syr.htm 1 i

5.1.3.7 Faré M erlot - Cabernet Sauvignon

Οι δύο κορυφαίες ερυθρές ποικιλίες βρήκαν στη 

Μεσσηνιακή γη το έδαφος για να δώσουν τον καλύτερο 

εαυτό τους. Η παλαίωση σε δρύινα γαλλικά βαρέλια για δύο 

χρόνια και το αρμονικό τους πάντρεμα προσφέρει ένα 

μοναδικό μπουκέτο αρωμάτων και γεύσης.

Επιδέχεται παλαίωση & συνοδεύει άριστα κυνήγι, κόκκινο 

κρέας και δυνατές κόκκινες σάλτσες στους 16-18°0.

Εικόνα: 5.1.3.7 
Fare Merlot - Cabernet Sauvignon 

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Ερυθρός Ξηρός 
Πηγή^ηρ^Λνννιν.ΐηοιηεεείηώ^^Γ/ρορυρε/ΤηΓε-

mersauv.html

iílpMIJIINlAKI
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5.1.3.8 Faré Ροζέ

Χαρισματικό κρασί με ανθώδες άρωμα, φωτεινό χρώμα και 

απαλή γεύση. Προέρχεται από την συνοινοποίηση των 

ποικιλιών Grenache Rouge και Φωκιανό της ορεινής 

Τριφυλίας και Πυλίας.

Σερβίρεται στους 12°C και συνυπάρχει αρμονικά με ψάρια, 

λευκά κρέατα, τυριά και ζυμαρικά.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
Εικόνα: 5.1.3.8 \
Fare Ροζέ ι
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Ροζέ Ξηρός 
Πηγή:http://www.inomessiniaki.gr/popups/fare-roz.html

5.1.3.9 Faré Ροδίτης -  Chardonnay

Το κοσμοπολίτικο Ο ί^Γάοηι^ παντρεύτηκε ιδανικά με τον ελληνικό Ροδίτη, για να 

μας δώσει ένα φρέσκο κρασί, έτοιμο να αναζωογονήσει κάθε κύτταρο του οργανισμού 

μας.

Δροσερό με ισορροπημένη γεύση και πρασινοκίτρινες 

ανταύγειες, μας προσφέρει ένα αρωματικό μπουκέτο 

φρέσκων πράσινων φρούτων και μια ιδιαίτερα ζωντανή

μακρά επίγευση.

Απολαύστε το δροσερό με ψάρια, θαλασσινά, λευκά 

τυριά και φρούτα. Ta,r é
Εικόνα: 5 . 1 . 3 . 9  !i Faré Ροδίτης -  Chardonnay 1 

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος Λευκός Ξηρός ¡ 
Πηγή:http://www.inomessiniaki.gr/popups/fare-rho.html i

I

ÛWdonnay

J
Ροδίτης  

RfKXflt H
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5.1.3.10 Νέστωρ Λ ευκός

Τα σταφύλια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία αυτού 

του εξαιρετικού οίνου, προέρχονται από τους αμπελώνες της ορεινής 

Τριφυλίας και της Πυλίας. Το αρμονικό πάντρεμα των ποικιλιών του 

Μεσσηνιακού αμπελώνα που συμμετέχουν σε αυτή την σύνθεση έχει ως 

εξής: Ροδίτης (40%), Φιλέρι (40%) και Ugni Blanc (20%).

Το τελικό προϊόν που προκείπτει από την παραπάνω σύνθεση, έχει 

λευκοκίτρινο χρώμα, διακριτικό άρωμα πράσινων φρούτων, νευρώδες με 

λεμονάτη επίγευση.

Σερβίρεται στους 8-10°C και συνοδεύει, Θαλασσινά, ζυμαρικά με 

οστρακοειδή, λευκά κρέατα και ελληνική καλοκαιρινή κουζίνα.

Εικόνα: 5.1.3.10 

Νέστωρ Λευκός

Τοπικός Οίνος Μεσσηνίας, Λευκός Ξηρός 

Πηγή :http://www.onestor.gr/nestor/wines.html

w o j >

5.1.3.11 Νέστωρ Ερυθρός

Προέρχεται από την συνοινοποίηση των ποικιλιών της ορεινής 

Τριφυλίας και Πυλίας οι οποίες είναι, το Grenache Rouge (80% ) και 

το Φωκιανό (20%).

Αποτέλεσμα της παραπάνω σύνθεσης είναι ένα τελικό προϊόν, με 

αρώματα κόκκινων φρούτων, στρογγυλό και ισορροπημένο, με 

λαμπερό κόκκινο χρώμα.

Σερβίρεται στους 16-18°C και συνοδεύει, πικάντικα πιάτα 

ανατολικής κουζίνας, πικάντικα τυριά και πουλερικά.

Εικόνα: 5.1.3.11 

Νέστωρ Ερυθρός 

Τοπικός Οίνος Μεσσηνίας, Ερυθρός Ξηρός 

Πηγή^μρ://\ν\ν\ν.οη68ίθΓ^Γ/ηε5ίθΓ/\νΐηε5.1ιίηι1

Ζεστοί>
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5.1.3.12 Βιοεπιλογές Λ ευκός Ξηρός Τοπικός Οίνος

Οι «λευκές ΒΙΟΕΠ ΙΛΟΓΕΣ», προέρχονται από τις εκλεκτές ποικιλίες ΟΐΕΓόοηηαγ, 

Φιλέρι και Ροδίτη του Μεσσηνιακού αμπελώνα. Το λευκό αυτό κρασί διακρίνεται για 

την φρεσκάδα του και τα λεπτά αρώματα εξωτικών φρούτων. Συνοδεύει ιδανικά ψάρια

και πουλερικά.

Το οινόπνευμα που περιέχει είναι 12% και διατίθεται σε φιάλη των 750 γ π Ι (Εικόνα: 

5.1.3.12).

Εικόνα: 5.1.3.12 Εικόνα: 5.1.3.13 Εικόνα: 5.1.3.14 Εικόνα: 5.1.3.15
Βιο ΕΠΙΛΟΓΕΣ Οιαηΐοηηαγ Βιο ΕΠΙΛΟΓΕΣ Καμπερνέ Μεσσηνιακός
Λευκός Ξηρός Μεσσηνιακός Ερυθρός Ξηρός Τοπικός Οίνος (Νέδων)
Τοπικός Οίνος Τοπικός Οίνος 

(Πάμισος)
Τοπικός Οίνος Ερυθρός Ξηρός

(Πηγή: ΤεανοΠλίβ \Vines, ΥίοΥίη, http://www.biovin.gr/gr7.html, 17-2-2011)

5.1.3.13 ΟΙιβΓάοηηαΥ Μ εσσηνιακός Τοπικός Οίνος (Πάμισος)

Αυτό το ντελικάτο λευκό κρασί που προέρχεται αποκλειστικά από την ποικιλία 

ΟιαπΙοηηαΥ (Σαρντονέ), προσφέρει στο τραπέζι των οινόφιλων όλο το αρωματικό 

δυναμικό μιας ξακουστής ποικιλίας (Εικόνα: 5.1.3.13).

5.1.3.14 Βιοεπιλογές Ερυθρός

Οι «ερυθρές ΒΙΟΕΠ ΙΛΟΓΕΣ», προέρχονται από τις εκλεκτές ποικιλίες Καμπερνέ, 

Καρινιάν και Αγιωργίτικο του Μεσσηνιακού αμπελώνα.

Το ερυθρό αυτό κρασί που προκείπτει, είναι μια αρωματική σύνθεση από κόκκινα 

φρούτα και μπαχαρικά σε φόντο βανίλιας.
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Συνοδεύει άριστα κόκκινα κρέατα και κυνήγι. Το οινόπνευμα που περιέχει είναι 12% 

και διατίθεται σε φιάλη των 750 ml (Εικόνα: 5.1.3.14).

5.1.3.15 Καμπερνέ Μ εσσηνιακός Τοπικός Οίνος (Νέδων)

Αυτός ο ερυθρός ξηρός οίνος προέρχεται από τη φημισμένη ποικιλία Cabernet 

(Καμπερνέ). Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και τα πλούσια φρουτώδη αρώματά του, θα σας 

συνεπάρουν.

Το οινόπνευμα που περιέχει είναι 12% και διατίθεται σε φιάλη των 750 ml (Εικόνα: 

5.1.3.15).(Πηγή: Tsavolakis Wines, VioVin, http://www.biovin.gr/gr7.html, 17-2-2011).

5.1.3.16 G RENACH E ROUGE Φράγκου

H αμπελοοινική δραστηριότητας της οικογένειας Φράγκου, επεκτάθηκε πέρα από την 

Αττική. Η περιοχή που επιλέχτηκε για τη νέα εγκατάσταση, είναι γνωστή στην Ελλάδα 

και παγκοσμίως για το ξεχωριστό μικροκλίμα της και την ιδιαίτερα καλή απόδοσή της σε 

διεθνείς ποικιλίες. Πρόκειται για το φημισμένο οροπέδιο της Τριφυλίας στην Μεσσηνία 

της Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου. Από τα σταφύλια της περιοχής αυτής δημιουργήθηκε ο 

συγκεκριμένος τοπικός οίνος Μεσσηνίας (GRENACHE ROUGE Φράγκου), οποίος 

αποτελείται αποκλειστικά από την ποικιλία Grenache Rouge (100 %).

Το τελικό προϊόν, χαρακτηρίζεται από το ζωηρό κόκκινο χρώμα του τριαντάφυλλου, 

στην μύτη η κανέλλα και τα χαρακτηριστικά ευγενή 

ζωικά αρώματα της Grenache Rouge.

Είναι κρασί, προορισμένο να καταναλωθεί νέο και να 

πείσει με την ξεκάθαρη γεύση και την φρεσκάδα του.

Σερβίρεται δροσερό στους 16°C και συντροφεύει από 

φρούτα μέχρι ελαφριά μαγειρεμένα κόκκινα κρέατα.

Περιέχει 12,5% οινόπνευμα, ενώ η παραγωγή φτάνει 

τις 14.100 φιάλες.

Εικόνα: 5.1.3.16 

Grenache Rouge Φράγκου 2005 

Τοπικός Οίνος Μεσσηνίας Ερυθρός Ξηρός 

Πηγή:http://www.fragou.com.gr/t03.htm
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5.1.3.17 ΑΓΡΙΛΙΑ ΟΗΑΙίΟΟΝΝΑΥ

Πρόκειται για λευκό ξηρό Τοπικό Οίνο Μεσσηνίας, ο οποίος πα- 

ράγεται στο κτήμα Δερέσκου, το οποίο βρίσκεται στην Αγριλιά 

Φλόκα Γαργαλιάνων Τριφυλίας. Τα σταφύλια τα οποία χρησιμοποι

ούνται ανοίκουν αποκλειστικά στην ποικιλία Οιβπ1οηηαγ και εφαρ

μόζεται η μέθοδος της κλασικής λευκής οινοποίησης σε ανοξείδωτες 

δεξαμενές.

Από αυτή τη διαδικασία προκύπτει οίνος διαυγής, με λευκοκίτρινο 

χρώμα, ελκυστικά αρώματα αχλαδιού, ροδάκινου και εσπεριδοειών.

I Εικόνα: 5.1.3.17 

Αγριλιά Οΐ8Γ0οηηαγ

Τοπικός Οίνος Μεσσηνίας Λευκός Ξηρός 

Πηγή^ίίρ^Μννλν^οιτΉΐΓ^εΓεδΙαίδ^/βΙΛνίηεδ^π^ο

5.1.3.18 ΚΤΗ Μ Α ΔΕΡΕΣΚ Ο Υ ΟΗΑΙΗ)ΟΝΝΑΥ

Η παραγωγή του έγινε με την μέθοδο της ζύμωσης και ωρίμανσης 

σε γαλλικά και αμερικάνικα δρύινα βαρέλια. Ξανθοκίτρινο και 

λαμπερό, με εκρηκτική μυρωδιά που κυμαίνεται ανάμεσα σε 

ροδάκινο, αχλάδι, τροπικά φρούτα και εσπεριδοειδή σε φόντο 

φρυγανισμένου ψωμιού και κανέλλας. Μεστό άγγισμα, πολύπλοκο και 

ισορροπημένο παρουσιάζοντας την σωστή οξύτητα και μακρά 

επίγευση. Επιδέχεται παλαίωση για 4 χρόνια.

Εικόνα: 5.1.3.18 

Κτήμα Δερέσκου ΟΙιβ^οηΜγ 

Τοπικός Οίνος Μεσσηνίας Λευκός Ξηρός 

Πηγή:http://www.domainedereskos.gr/el/wines/agriliachaΓdonnay/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6° ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Μεσσηνία, σημαντικός αμπελότοπος από την αρχαιότητα, συνεχίζει την παράδοση 

και βελτιώνει την καλλιέργεια του αμπελιού, η οποία αρχίζει τον Ιανουάριο με το 

κλάδεμα και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο με τη συγκομιδή των σταφυλιών. Οι 

Μεσσήνιοι αμπελοκαλλιεργητές παράγουν με μεράκι εξαίσια σταφύλια, από τα οποία 

προέρχονται μεσσηνιακά κρασιά άριστης ποιότητας. Μάλιστα, στην περιφερειακή 

ενότητα του νομού Μεσσηνίας, τα τελευταία 10 χρόνια έχει γίνει ποιοτικό άλμα με τη 

δημιουργία πολλών σύγχρονων οινοποιητικών μονάδων και με το πέρασμα από το χύμα 

χωρίς ταυτότητα κρασί, στο επώνυμο εμφιαλωμένο. Γεγονός, το οποίο συνέβαλε 

σημαντικά, στην διάδοση των τοπικών οίνων της Μεσσηνίας. Από αυτά τα οινοποιεία 

πραγματικά επισκέψιμα είναι ακόμα λίγα και τα περισσότερα βρίσκονται στους δήμους 

της δυτικής ακτής.

Το σχετικά χαμηλό υψόμετρο, το εύφορο έδαφος, το γλυκό κλίμα, η μεγάλη 

ηλιοφάνεια και οι ξηροθερμικές συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο της 

ωρίμανσης των σταφυλιών, έχουν καθορίσει και την ποικιλιακή σύνθεση του αμπελώνα 

της Μεσσηνίας. Εκτός από τις Ελληνικές ποικιλίες οι οποίες έχουν δώσει εξαιρετικά 

αποτελέσματα, τα τελευταία 20 χρόνια έχουν φυτευτεί και πολλές ξενικές ποικιλίες 

αρκετές εκ των οποίων «έδεσαν» πολύ καλά στη περιοχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

στραφεί το ενδιαφέρων των παραγωγών στις νεοεισαχθίσες ξενικές ποικιλίες, 

εκτοπίζοντας πολλές καλής ποιότητας γιγενείς ποικιλίες.

Οι περισσότεροι Τοπικοί οίνοι της Μεσσηνίας είναι αποτέλεσμα του αρμονικού 

παντρέματος Ελληνικών και ξενικών ποικιλιών και χαρακτηρίζονται από τα φρουτώδη 

τους αρώματα, τη γεμάτη γεύση τους και το ζωντανό τους χρώμα. Κύριο πόλο εξαγωγής 

του προϊόντος αποτελεί η Ρωσία.

Ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη του Μεσσηνιακού αμπελώνα, είναι οι τιμές 

για τους παραγωγούς, οι οποίες έχουν καθηλωθεί σε χαμηλά επίπεδα. Παρ’όλα αυτά , 

μαζί με τον εκσυγχρονισμό και τη σύσταση νέων μεγάλων οινοποιητικών μονάδων σε 

ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, μπορεί με υπερηφάνεια να στηρίξει κανείς την άποψη, ότι 

το ελληνικό θαύμα στο χώρο των ελληνικών κρασιών συντελείται και πολλά από αυτά,
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τα εξαιρετικά μας κρασιά εφάμιλλα των καλύτερων ξένων, κάνουν ήδη διεθνή 

σταδιοδρομία στην παγκόσμια αγορά.
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ΒΙΒΛΙΑ

• Αμπελουργία / Κώστας I. Κούσουλας -  2η Εκδοση — Αθήνα — Εκδοτική 

Αγροτεχνική & Εμπορική Α.Ε., 2002

• Αμπελουργία / Κ. Γ. Δημητράκης -  2η Εκδοση -  Αθήνα -  Καλλιεργητής, [χ.χ.]

• Εδαφολογία / Δρ. Διονύσης Καλύβας -  Αθήνα -  Εκόσεις “ΙΩΝ” Στέλλα Παρίκου & 

ΣΙΑ Ο.Ε., 2003

• Μαθήματα Γ ενικής Και Ειδικής Αμπελουργίας / Μανόλη Ν. Σταυράκη -  Αθήνα -  

Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -  Εκτύπωση Σ. Αθανασόπουλος, Σ. Παπαδάμης & 

ΣΙΑ Ε.Ε., 1990

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

• Ε1= Βιοτεχνικό επιμελητήριο Πειραιά, (1925) “Ποικιλίες οινοποιήσιμων αμπελιών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση” http://www.bep.gr/index.php?option=com content&task= 

view&id=952&Itemid=192, 17-2-11

• Ε2= Γίδιαρης Α.Ε. Οινοποιείο Ελαιοτριβείο, (2009), “Η Ιστορία του Κρασιού” 

http://www.gidiaris-ae.gr/documents/history_wine.html
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