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Σύνθεση Ηρακλειώτικου Αμπελώνα για την Παραγωγή Κρασιού

Περίληψη

Το αμπέλι και το κρασί είναι άρρηκτα δεμένα με την πολιτιστική, κοινωνική και 

οικονομική ζωή των ανθρώπων της Χώρας μας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. 

Ο δεσμός αυτός συνεχίζεται στις ημέρες μας, με την οργάνωση εκδηλώσεων και 

ημερίδων που προβάλουν το κρασί, αλλά και την πολιτιστική παράδοση του εκάστοτε 

τόπου.

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να μελετηθούν ολοένα και 

περισσότερες ποικιλίες αμπελώνων, οι οποίες καλλιεργούνται στη χερσόνησο της 

Κρήτης, αλλά ειδικότερα στο Νομό Ηρακλείου. Για κάθε ποικιλία ξεχωριστά 

παρουσιάζεται η προέλευση της, οι αμπελογραφικοί της χαρακτήρες, τα φαινολογικά 

στάδια καθώς και οι ιδιότητες και η καλλιεργητική της συμπεριφορά.

Έμφαση επίσης, δίνεται στους εγκεκριμένους οίνους Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), 

[όπως προβλέπεται από τον νέο κανονισμό της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Κ.Ο.Α.) 

Οίνου (ΕΚ) 479/08 του Συμβουλίου], οι οποίοι παράγονται στο νομό Ηρακλείου και 

ειδικότερα στις τρεις μεγαλύτερες οινο-περιοχές, αυτές των Πεζών, των Αρχάνων και 

των Δαφνών.

Επιπροσθέτως, στην εργασία αναλύονται τα στάδια παραγωγής και μετέπειτα 

της οινοποίησης του οίνου, έτσι ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει την διαδικασία που 

χρειάζεται η παραγωγή ενός Κρητικού και όχι μόνον οίνου εξαιρετικής ποιότητας και 

εμφάνισης.

Τέλος, θεωρήσαμε πως είναι να αναγκαίο να έχει ο αναγνώστης όσο το δυνατόν 

μια πλήρη εικόνα για τον κλάδο της οινοποιίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου 

αυτού, την εγχώρια αγορά οίνου, τις εισαγωγές και εξαγωγές οίνου της Χώρας μας, 

καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο του νομού Ηρακλείου από τις παραπάνω ενέργειες-συναλλαγές.



Σύνθεση Ηρακλειώτικου Αμπελώνα για την Παραγωγή Κρασιού

Εισαγωγή

Οι αμπελώνες της Κρήτης απλώνονται σε έκταση 500.000 στρεμμάτων και η 

παραγωγή κρασιού ανέρχεται σε 95.000 τόνους περίπου το χρόνο. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό παραγόμενης ποσότητας οίνου προέρχεται από την περιοχή Πεζών, 

ακολουθούν οι Αρχάνες και οι Δάφνες, και τέλος η περιοχή της Σητείας. Μικρότερες 

ποσότητες παράγονται στο Νομό Χανίων. Το νησί διαθέτει τον πιο παραδοσιακό 

αμπελώνα της Ευρώπης, με παλιές ποικιλίες, οι ρίζες των οποίων χάνονται στην 

αρχαιότητα και τον Μινωικό Πολιτισμό.

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τρία κεφάλαια και τα συμπεράσματα που 

βρίσκονται στο τέλος της εργασίας. Εκπονήθηκε με σκοπό να μελετηθούν οι αμπελώνες 

του νομού Ηρακλείου. Για αυτό το λόγο το πρώτο κεφάλαιο, μας εισάγει στο χώρο της 

αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Μετά την μικρή ιστορική αναδρομή για το πώς το 

αμπέλι επικράτησε στην Ελλάδα, γίνεται αναφορά για τον κλάδο της οινοποιίας και πως 

αυτός αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, αναπτύσσονται τόσο οι τύποι όσο 

και οι κατηγορίες οίνων, και το πώς οι τελευταίοι επιδρούν στην εγχώρια αγορά οίνοι.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναπτύσσονται εξολοκλήρου οι ποικιλίες των 

αμπελώνων που καλλιεργούνται στο νομό Ηρακλείου και κυρίως οι ποικιλίες για 

εγκεκριμένους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ, όπως π.χ. οι ποικιλίες Κοτσιφάλι, Λιάτικο, 

Βιλάνα, Μανδηλαριά, κ.ά. Επιπλέον, αποτυπώνονται και οι δρόμοι του οίνου στην 

Κρήτη από την Μινωική εποχή έως στις μέρες μας.

Το τρίτο κεφάλαιο, μας εισάγει στον κόσμο της παραγωγής και της οινοποίησης 

του κρασιού. Επίσης, μας δίνει πληροφορίες για την ονομασία των παραγόμενων οίνων 

ΠΟΠ και ΠΓΕ από το Νομό Ηρακλείου. Συνολικά παράγονται 46 οίνοι ΠΟΠ και 37 

οίνοι ΠΓΕ στο νομό. Τέλος, αναφέρονται περιληπτικά οι παράγοντες ζήτησης και 

προσφοράς του εγχώριου οίνου καθώς και οι εισαγωγές και εξαγωγές οίνου.

Η εργασία τελειώνει με το κεφάλαιο των συμπερασμάτων, όπου γίνεται 

αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση του κλάδου της οινοποιίας γενικά αλλά και 

ειδικά για το νομό Ηρακλείου. Επιπλέον, παρουσιάζονται και προτάσεις για την 

ανάπτυξη του Κρητικού Κρασιού τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.
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Σύνθεση Ηρακλειώτικου Αμπελώνα για την Παραγωγή Κρασιού

Κεφάλαιο 1°. Η Αμπελοκαλλιέργεια στην Ελλάδα

1.1 Εισαγωγή

Το αμπέλι, από το οποίο προέρχεται το κρασί (οίνος) έχει σύμφωνα με τους 

παλαιοντολόγους, προϊστορία πολλών εκατομμυρίων ετών. Πριν ακόμα από την εποχή 

των παγετώνων ευδοκιμούσε στην πολική ζώνη, κυρίως στην Ισλανδία, στη Βόρεια 

Ευρώπη αλλά και τη βορειοδυτική Ασία. Στην πορεία των χρόνων, διάφοροι πληθυσμοί 

άγριων αμπέλων μετακινήθηκαν προς θερμότερες ζώνες, κυρίως προς την ευρύτερη 

περιοχή του νοτίου Καυκάσου. Στην περιοχή αυτή, μεταξύ Ευξείνου Πόντου, Κασπίας 

θάλασσας και Μεσοποταμίας, γεννήθηκε το είδος Άμπελος «Η οινοφόρος» (λατ. Εζ7Α 

νίηί/ετά) 1.

Το κρασί είναι ένα αλκοολούχο ποτό, προϊόν της ζύμωσης των σταφύλων ή του 

χυμού των σταφύλων (μούστος). Το κρασί είναι πολύ δημοφιλές επειδή αφενός είναι 

ένα ποτό που συνοδεύει ένα ευρύ φάσμα γεύσεων, από τις πιο απλές και παραδοσιακές 

ως τις πιο σύνθετες, και αφετέρου αποτελεί σημαντικό γεωργικό προϊόν που 

αντικατοπτρίζει την ποικιλία του εδάφους και το κλίμα ενός τόπου. Χρησιμοποιείται 

επίσης σε θρησκευτικές τελετές σε πολλούς πολιτισμούς, ενώ το εμπόριο του κρασιού 

είναι ιστορικής σπουδαιότητας για πολλές περιοχές.

Η διαδικασία της αμπελουργίας άρχισε γύρω στο 5000 π.Χ. Από τους πρώτους 

γνωστούς αμπελοκαλλιεργητές θεωρούνται ότι είναι οι αρχαίοι Πέρσες, οι Σημιτικοί 

λαοί αλλά και οι Ασσύριοι. Μεταγενέστερα βέβαια οι γνώσεις αμπελουργίας και 

οινοποιίας μεταφέρθηκαν στους Αιγύπτιους, τους λαούς της Φοινίκης και τους 

πληθυσμούς της Μικρασίας, καθώς και του Ελλαδικού χώρου.

Οι Αρχαίοι Έλληνες έπιναν το κρασί αναμειγνύοντάς το με νερό, σε αναλογία 

συνήθως 1:3 (ένα μέρος οίνου προς τρία μέρη νερού). Διέθεταν ειδικά σκεύη τόσο για 

την ανάμειξη (κρατήρες) όσο και για την ψύξη του. Διαδεδομένη ήταν ακόμα η 

κατανάλωση κρασιού με μέλι καθώς και η χρήση αυτού με διάφορα μυρωδικά. 

Επιπλέον, η προσθήκη αψίνθου στο κρασί ήταν επίσης γνωστή μέθοδος, η οποία 

αποδίδεται στον Ιπποκράτη και αναφέρεται ως «Ιπποκράτειος Οίνος», όπως και η 

προσθήκη ρητίνης.

' Ιιίΐργ/ώ.wikipedia.org/\νϊ^/%€Ε%9Α%€Ρ%81 %€Ε%Β 1 %€Γ%83%ΟΕ%ΑΡ.
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Σύνθεση Ηρακλειώτικου Αμπελώνα για την Παραγωγή Κρασιού

Επιπρόσθετα, το κρασί μπορούσε να αντικαταστήσει και το φαγητό εφόσον 

ήταν ανακατεμένο με κρίθινο αλεύρι και τριφτό τυρί. Αυτό το μείγμα ονομαζόταν 

κυκεώνας και ήταν ένα ποτό πολύ αγαπητό. Επίσης κάθε αγροτική δουλειά που γινόταν 

ομαδικά συνοδευόταν από μεγάλα γλέντια και οινοποσία. Τα σταφύλια μάλιστα τα 

πατούσαν με συνοδεία μουσικής.

Ο τρόπος παραγωγής του κρασιού σε παλαιότερες εποχές δεν διέφερε 

ουσιαστικά από τις πρακτικές που ακολουθούνται σήμερα. Οι Έλληνες γνώριζαν την 

παλαίωση του κρασιού, την οποία επιτύγχαναν μέσα σε θαμμένα πιθάρια, σφραγισμένα 

με γύψο και ρετσίνι. Το κρασί εμφιαλωνόταν σε ασκούς ή σε σφραγισμένους πήλινους 

αμφορείς, αλειμμένους με πίσσα για να μπορούν να μένουν στεγανοί.

Το εμπόριο των ελληνικών κρασιών απλωνόταν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο 

μέχρι την ιβηρική χερσόνησο και τον Εύξεινο πόντο και αποτελούσε μία από τις 

σημαντικότερες οικονομικές δραστηριότητες της εποχής. Σε αρκετές πόλεις υπήρχαν 

ειδικοί νόμοι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα του κρασιού, αλλά η εφαρμογή τους 

βοηθούσε ενάντια στον ανταγωνισμό και τις εισαγωγές. Χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα αποτελεί η νομοθεσία της Θάσου, σύμφωνα με την οποία πλοία με ξένο 

κρασί που πλησίαζαν το νησί θα έπρεπε να δημεύονται. Χαρακτηριστικό ήταν το κρασί 

Δένθις (ίσως το αρχαιότερο κρασί με Ονομασία Προέλευσης), που παραγόταν στη 

Δενθαλιάτιδα Χώρα, γνωστή στις μέρες μας ως περιοχή Αλαγονίας (Μεσσηνία).

Οι Ρωμαίοι ήρθαν σε επαφή με το κρασί από τους Έλληνες αποίκους και τους 

γηγενείς Ετρούσκους και επιδόθηκαν επίσης στην αμπελοκαλλιέργεια. Με την 

κατάρρευση της Ρώμης και τις μεταναστεύσεις των λαών η αμπελουργία γνώρισε 

περίοδο ύφεσης. Σε κάποιες περιοχές η αμπελουργία εγκαταλείφθηκε για αιώνες. 

Σημαντικό ρόλο στην διάσωση της οινοποιίας είχαν οι κληρικοί και οι μοναχοί, που 

χρειάζονταν το κρασί για τελετουργικούς σκοπούς. Την εποχή του Καρλομάγνου και 

του Μεσαίωνα, η τέχνη του κρασιού γνώρισε ξανά άνθιση.

Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι μεγαλύτερες εκτάσεις γης ανήκαν στην 

εκκλησιαστική περιουσία και οι μοναχοί επωμίστηκαν την καλλιέργεια των αμπελιών 

καθώς και την παραγωγή του κρασιού. Αυτή την περίοδο μάλιστα πρέπει να 

εγκαταλείφθηκε και η πρακτική της ανάμειξης του κρασιού με νερό.
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Σύνθεση Ηρακλειώτικου Αμπελώνα για την ΙΙαραγωγή Κρασιού

1.2 Ο κλάδος της Οινοποιίας στην Ελλάδα

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου είναι η μακραίωνη παράδοση 

της αμπελοκαλλιέργειας -  οινοποιίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, ο κλάδος άρχισε να 

εκσυγχρονίζεται και να αναπτύσσεται με τη σημερινή του μορφή από τη δεκαετία του 

1960, όπου μεγάλες εταιρείες πραγματοποίησαν σημαντικές επενδύσεις και
Λ

προσανατολίστηκαν προς την παραγωγή εμφιαλωμένου κρασιού .

Στην παρούσα φάση ο κλάδος της οινοποιίας στην Ελλάδα περιλαμβάνει λίγες 

οινοβιομηχανίες μεγάλου μεγέθους, καθώς και πλήθος μικρομεσαίων οινοποιητικών 

επιχειρήσεων, αγροτικών συνεταιρισμών και εισαγωγικών εταιρειών. Οι μεγάλες 

εταιρείες ελέγχουν σημαντικά μερίδια της εγχώριας αγοράς εμφιαλωμένων κρασιών, 

καλύπτοντας μέσω εκτεταμένων δικτύων διανομής το σύνολο της χώρας. Όσον αφορά 

τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, ορισμένες παράγουν τόσο χύμα όσο και 

εμφιαλωμένο κρασί το οποίο διατίθεται στην τοπική αγορά, ενώ άλλες παράγουν 

εμφιαλωμένο κρασί Περιορισμένης Παραγωγής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η διανομή 

του οποίου πραγματοποιείται συνήθως μέσω ειδικευμένων εταιρειών.

Την δραστηριότητα διανομής συχνά αναλαμβάνουν και ορισμένες εισαγωγικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες επίσης διαθέτουν ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής. Εισάγουν 

κρασιά κυρίως από την ΕΕ, ενώ παράλληλα ασχολούνται και με την εισαγωγή 

αλκοολούχων ποτών, σε αντίθεση με τις παραγωγικές εταιρείες όπου η παραγωγή και 

εμπορία κρασιού αποτελεί, για την πλειοψηφία, τη βασική (ή και αποκλειστική) τους 

δραστηριότητα.

Τέλος, σημαντικό κομμάτι της εγχώριας παραγωγής αντιπροσωπεύουν οι 

αγροτικοί συνεταιρισμοί. Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα και η φήμη των 

εμφιαλωμένων ελληνικών κρασιών έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από τις συνεχείς βραβεύσεις που αποσπούν σε διεθνείς διαγωνισμούς. 

Πολλές επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις εκσυγχρονισμού, οι οποίες 

ενίοτε εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Ο εξαγωγικός προσανατολισμός των (μεγάλων ιδιαίτερα) επιχειρήσεων του 

κλάδου είναι έντονος. Ως κυρτότερες αγορές των ελληνικών κρασιών αναδεικνύονται η 

Γερμανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γαλλία και το Βέλγιο, όπου στις τρεις πρώτες

1θ3ρ, (2010), σελ. 2.
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βρίσκονται ισχυρές ομογενειακές κοινότητες που σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς 

απορροφούν μεγάλο μέρος των εξαγωγών.

Η αγορά του κρασιού διακρίνεται στην «Κρύα», που περιλαμβάνει κυρίως τους 

χώρους διασκέδασης και εστίασης, καθώς και στη «Ζεστή», που αφορά την οικιακή 

κατανάλωση. Η διανομή των προϊόντων πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω 

χονδρεμπόρων και αντιπροσώπων, ενώ τα σούπερ-μάρκετ και οι κάβες αποτελούν τα 

βασικότερα σημεία λιανικής πώλησης.

1.3 Τύποι και Κατηγορίες Οίνων

1.3.1 Τύποι Οίνων

Οι τύποι των οίνων σχετίζονται με το χρώμα, την περιεκτικότητα σε σάκχαρα
-3

και την περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα. Πιο αναλυτικά :

Χρώμα: Οι οίνοι ανάλογα με το χρώμα τους κατατάσσονται σε λευκά, ροζέ και 

ερυθρά. Το χρώμα του οίνου εξαρτάται από το είδος του σταφυλιού, αλλά και από τη 

μέθοδο οινοποίησης.

Περιεκτικότητα σε σάκχαρα: Οι οίνοι ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε 

σάκχαρα διακρίνονται σε ξηρά, ημίξηρα, ημίγλυκα και γλυκά. Η νομοθεσία ορίζει 

επακριβώς την απαιτούμενη συγκέντρωση σακχάρων προκειμένου ένα κρασί να μπορεί 

να χαρακτηριστεί ξηρό ή ημίξηρο, κτλ. Η γλυκύτητα του οίνου οφείλεται στα σάκχαρα 

που παραμένουν αζύμωτα όταν σταματήσει η αλκοολική ζύμωση. Η αλκοολική ζύμωση 

μπορεί να σταματήσει και τεχνητά με προσθήκη αλκοόλης. Τα γλυκά κρασιά τα οποία 

έχουν περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 15% vol είναι γνωστά ως Vins de Liqueur.

Περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα: οι οίνοι ανάλογα με την περιεκτικότητά 

τους σε διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα διακρίνονται σε ήσυχα, ημιαφρώδη και 

αφρώδη. Το αέριο μπορεί να προέρχεται από την αλκοολική ζύμωση και να έχει 

διατηρηθεί στον οίνο (Φυσικώς Αφρώδεις Οίνοι) ή να έχει προστεθεί εκ των υστέρων 

(Τεχνητώς Αφρώδεις Οίνοι).

3 Τσακίτης Α., (1995), σελ. 49.
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1.3.2 Κατηγορίες Οίνων

Σημαντικό κριτήριο διάκρισης των κρασιών αποτελεί η αμπελουργική ζώνη 

προέλευσης του κρασιού και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με αυτήν. 

Στα πλαίσια της νέας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Κ.Ο.Α.) Οίνου της ΕΕ, η οποία 

τέθηκε σε εφαρμογή από 1/8/2009, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο επίπεδο της 

τυποποίησης και της σήμανσης του οίνου. Η σημερινή κατηγοριοποίηση των 

ελληνικών κρασιών, όπως προβλέπει ο νέος κανονισμός της Κ.Ο.Α. Οίνου (ΕΚ) 479/08 

του Συμβουλίου και ο εφαρμοστικός κανονισμός (ΕΚ) 607/0 της Επιτροπής, συνδέει τις 

προϊσχύουσες κατηγορίες οίνων με τις νέες κατηγορίες. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο 

της ΕΕ τα κρασιά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες προϊόντων:

Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)4: Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει τις προϋπάρχουσες κατηγορίες ΟΠΑΠ (Ονομασία Προέλευσης 

Ανωτέρας Ποιότητας), ΟΠΕ. (Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη) και τους οίνους 

«γλυκύς φυσικός» και «φυσικώς γλυκός». Τα κρασιά ΠΟΠ:

❖  Προέρχονται από αμπελουργική ζώνη νομοθετικά οροθετημένη, της οποίας 

το όνομα φέρουν στην ετικέτα τους. Μέσα στα όρια αυτής της ζώνης 

καλλιεργούνται οι ποικιλίες αμπέλου από τις οποίες παράγονται.

❖  Παράγονται από μία ή περισσότερες ποικιλίες αμπέλου, πάντοτε τις ίδιες, οι 

οποίες είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της 

περιοχής προέλευσης και με βάση την εμπειρία και την παράδοση έχει 

αποδειχθεί ότι μπορούν να δώσουν κρασιά υψηλής ποιότητας.

❖  Οι αμπελώνες, από τους οποίους προέρχονται τα σταφύλια, έχουν χαμηλές 

αποδόσεις και δίνουν πρώτη ύλη καλής ποιότητας.

❖  Παράγονται με βάση την παραδοσιακή οινολογική τεχνική της περιοχής, 

προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας.

❖  Ωριμάζουν ή και παλαιώνουν κάτω από ειδικές συνθήκες, που αξιοποιούν 

και διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά τους.

❖  Έχουν ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, που εξαρτώνται από το 

οικοσύστημα της περιοχής.

Οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ): Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει τους «Τοπικούς Οίνους» και τους «Οίνους κατά Παράδοση». Η

4 Ιοβρ, (2010), σελ. 3.
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παραγωγή οίνων 1ΊΓΕ ακολουθεί ελαφρώς ηπιότερες προδιαγραφές από αυτή των 

ΠΟΠ. Σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία ανταποκρίνονται σε 

ορισμένους όρους παραγωγής, οι οποίοι αφορούν τις ποικιλίες αμπέλου από τις 

οποίες παράγονται, τις μεθόδους οινοποίησης των σταφυλιών, τον ελάχιστο 

αλκοολικό τίτλο και τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες των κρασιών. Ειδικά οι 

οίνοι με Ονομασία Κατά Παράδοση παράγονται σύμφωνα με παραδοσιακές 

μεθόδους μιας συγκεκριμένης περιοχής ή χώρας. Είναι κρασιά, των οποίων το 

όνομα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και παραδοσιακά για το χαρακτηρισμό 

προϊόντων που παράγονται σε μία και μόνο χώρα ή περιοχές της χώρας. 

Παράδειγμα κρασιού Ονομασίας Κατά Παράδοση αποτελεί η ρετσίνα, το 

αποκλειστικά ελληνικό αυτό κρασί, που η προέλευσή του βρίσκεται στην 

αρχαιότητα5. Σήμερα, η ονομασία ρετσίνα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για λευκά 

και ροζέ, ξηρά ελληνικά κρασιά, που παράγονται με την πατροπαράδοτη μέθοδο 

της προσθήκης ρετσινιού από πεύκο στο γλεύκος. Στην κατηγορία Ονομασία κατά 

Παράδοση υπάγεται επίσης η VERDEA ένα λευκό κρασί των Ιονίων Νήσων 

(Ζάκυνθος).

■ Ποικιλιακοί Οίνοι:. Είναι μια νέα κατηγορία οίνου που δημιουργήθηκε από την ΕΕ 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός από τις αυξανόμενες εισαγωγές 

οίνων από Τρίτες Χώρες και η οποία επιτρέπει σε οίνους που δεν είναι ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

να αναγράφουν ενδείξεις σχετικά με το έτος συγκομιδής και τις οινοποιήσιμες 

ποικιλίες αμπέλου από τις οποίες παρασκευάζονται. Η κοινοτική νομοθεσία 

προβλέπει και εδώ αυστηρές διατάξεις για την πιστοποίηση των οίνων. Ωστόσο, 

έως σήμερα το ελληνικό κράτος δεν έχει θεσπίσει ανάλογη εθνική νομοθεσία, με 

αποτέλεσμα οι επιτραπέζιοι οίνοι που παράγονται στην Ελλάδα να μην έχουν το 

δικαίωμα να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των Ποικιλιακών Οίνων.

■ Οίνοι χωρίς ένδειξη ΠΟΠ ή ΠΓΕ: Πρόκειται για τους υπόλοιπους επιτραπέζιους 

οίνους που προέρχονται από περιοχές και ποικιλίες που δεν πληρούν τις αυστηρές 

προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόμος για τις προηγούμενες κατηγορίες, όμως αυτό 

δεν παραπέμπει κατ’ ανάγκη σε ποιοτική διαφοροποίηση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι προς το παρόν ισχύει μια μεταβατική περίοδος στην 

οποία οι οινοπαραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν είτε την προϋπάρχουσα είτε τη νέα 

κατηγοριοποίηση για τα προϊόντα τους. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΥΠΑΑΤ,

5 http://www.newwinesofgreece.com/el/oinoi pge/index.html
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τα οποία παρουσιάζονται, στον Πίνακα 1, παρατηρούμε μια σταδιακή μείωση του 

Συνόλου του όγκου των οίνων που παράγονται στη Χώρα μας από το 2009 έως το 

2012. Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα 2009-2010 η παραγωγή ερυθρών ερυθρωπών 

οίνων σε σχέση με το σύνολο των οίνων που παράχθηκαν αποτελεί το 29,7% του 

συνόλου ενώ για το ίδιο διάστημα η παραγωγή λευκού οίνου είναι 70,3%. Με τον ίδιο 

τρόπο, η παραγωγή ερυθρού και ερυθρωπού οίνου για το διάστημα 2010-2011 αποτελεί 

το 32,92% του συνόλου και το 67,08% αποτελεί η παραγωγή λευκού οίνου. Τέλος, για 

το διάστημα 2011-2012, τα ποσοστά είναι 34,28% για τον ερυθρό και ερυθρωπό οίνο 

και 67,08% για το λευκό οίνο. Παρατηρώντας, τα παραπάνω ποσοστά διαπιστώνουμε 

πως η παραγωγή ερυθρών οίνων παρουσιάζει μια αυξητική πορεία, ενώ αντιθέτως η 

παραγωγή λευκού οίνου παρουσιάζει μια μείωση της τάξεως του 2-3% ανά έτος.

Η πρώτη ύλη του κρασιού είναι οι ρόγες του σταφυλιού που περιέχουν 

σάκχαρα, καθώς επίσης οργανικά οξέα και νερό. Από αυτές συλλέγεται ο μούστος με 

διάφορες μεθόδους. Το παραδοσιακό πατητήρι δεν χρησιμοποιείται πλέον. Οι σχετικές 

διεργασίες διεξάγονται πλέον μηχανικά με ειδικό εξοπλισμό. Το οινόπνευμα που 

περιέχει το κρασί παράγεται από τα σάκχαρα του μούστου με την αντίδραση της 

αλκοολικής ζύμωσης. Η ζύμωση διαρκεί από 8-9 έως και 25 ημέρες, ανάλογα με την 

αρχική συγκέντρωση σακχάρων, τη θερμοκρασία στην οποία πολλαπλασιάζονται και 

δρουν οι μύκητες, το οξυγόνο που έχουν στη διάθεσή τους και άλλους παράγοντες. 

Συνήθως όσο πιο πολύ διαρκεί η ζύμωση, τόσο πιο πολλά αρώματα ζύμωσης θα 

περιέχει το κρασί. Η ωρίμανση των κρασιών εξαρτάται από το είδος και την ποικιλία 

από την οποία προέρχονται. Διαφορετικά είδη κρασιού έχουν διαφορετική διάρκεια 

ζωής κάτω από διαφορετικές συνθήκες ωρίμανσης και συντήρησης. Πολλά κόκκινα 

κρασιά δεν είναι κατάλληλα για κατανάλωση πριν «μαλακώσουν» στο βαρέλι, ενώ τα 

λευκά κρασιά συνήθως δεν χρειάζονται, ούτε «αντέχουν», την ωρίμανση στο βαρέλι. 

Μετά την ενδεχόμενη ωρίμανση ακολουθεί η παλαίωση στη φιάλη.

Η σαμπάνια (αφρώδης οίνος της γαλλικής Κομπανίας) και τα λοιπά αφρώδη 

κρασιά χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη διοξειδίου του άνθρακα εντός της φιάλης, η 

οποία τελεί υπό πίεση. Το διοξείδιο αυτό δεν εισάγεται επιπρόσθετα στο μπουκάλι 

όπως γίνεται με τα αναψυκτικά, αλλά παράγεται κατά την αλκοολική ζύμωση αι για να 

μείνει εγκλωβισμένο στο μπουκάλι χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι.
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Πίνακας 1. Παραγωγή Οίνου στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα 2009-2012

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν
2009-2010 2 0 1 0 - 2 0 1 1 2 0 1 1 - 2 0 1 2

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
ΙΚ

Ο
Σ

 Ο
Γ

Κ
Ο

Σ
 Ο

ΙΝ
Ω

Ν
 

(H
L

)

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ο Ι Ν Ω Ν 3.079.700 2.800.000 2.660.050

Π Ο Π 340.250 320.000 280.000

ΠΓΕ 485.000 480.000 470.000

Χ Ω Ρ ΙΣ  Π Ο Π /Π Γ Ε 1.978.200 1.785.000 1.716.000

Ο Ν Ο Μ Α Σ ΙΑ  ΚΑΤΑ  

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η  (Σ Υ Ν Ο Λ Ο )
2 7 6 .2 5 0 2 1 5 .0 0 0 1 9 4 .0 5 0

Μ Ε  ΠΓΕ 25.000 15.000 14.000

Χ Ω Ρ ΙΣ  ΠΓΕ 251.250 200.000 180.050

Ο
ΙΝ

Ο
Ι 

Ε
Ρ

Υ
Θ

Ρ
Ο

Ι 
Κ

Α
Ι 

Ε
Ρ

Υ
Θ

Ρ
Ω

Π
Ο

Ι 
(H

L
)

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ο Ι Ν Ω Ν 9 1 4 .9 5 0 9 2 1 .7 5 0 9 1 1 .8 5 0

Π Ο Π 126.550 137.000 110.000

Π Γ Ε 222.450 225.000 230.000

Χ Ω Ρ ΙΣ  Π Ο Π /Π Γ Ε 565.760 559.750 571.750

Ο Ν Ο Μ Α Σ ΙΑ  Κ Α ΤΑ  

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η  (Σ Υ Ν Ο Λ Ο )
2 0 0 - 5 0

Μ Ε  Π ΓΕ - - -

Χ Ω Ρ ΙΣ  ΠΓΕ 2 0 0 - 50

Λ
Ε

Υ
Κ

Ο
Ι 

Ο
ΙΝ

Ο
Ι 

(H
L

)

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ο Ι Ν Ω Ν 2 . 1 6 4 .7 5 0 1 . 8 7 8 .2 5 0 1 .7 4 8 .2 0 0

Π Ο Π 213.700 183.000 170.000

Π Γ Ε 262.550 255.000 240.000

Χ Ω Ρ ΙΣ  Π Ο Π /Π Γ Ε 1.412.450 1.225.250 1.144.200

Ο Ν Ο Μ Α Σ ΙΑ  ΚΑΤΑ  

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η  (Σ Υ Ν Ο Λ Ο )
2 7 6 .0 5 0 2 1 5 . 0 0 0 1 9 4 .0 0 0

Μ Ε  Π Γ Ε 25.000 15.000 14.000

Χ Ω Ρ ΙΣ  Π ΓΕ 251.050 2 0 0 .0 0 0 180.000

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων6

1.4 Εγχώρια Αγορά Οίνου

Η εξέλιξη των εκτάσεων οινάμπελων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με το μέγεθος της παραγωγής οίνου. Σύμφωνα με τα νεότερα 

στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2006-2009), στον 

Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι εκτάσεις οινάμπελων, για τις οινικές περιόδους 2006/07, 6

6 http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Ampcli/statistika οίηορ3ΐ'3£θ£ί8ΐ984 2012.pdf
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2007/08 και 2008/09. Σημειώνεται ότι το σύνολο των εκτάσεων περιλαμβάνει και 

ποικιλίες διπλής χρήσης που κατά συνήθεια οινοποιούνται.

Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση των οινάμπελων την περίοδο 2008/09 

παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, κατά 1,3%, 

ανερχόμενη σε 70.089 εκτάρια. Γενικότερα το εξεταζόμενο διάστημα οι εκτάσεις 

οινοποιήσιμων αμπελιών παρουσιάζουν σχετικά μικρές διακυμάνσεις. Οι περιφέρεια με 

τις μεγαλύτερες εκτάσεις οινάμπελων το 2008/2009 ήταν η Πελοπόννησος η οποία 

κάλυψε, όπως και την προηγούμενη περίοδο, το 17,1% των συνολικών εκτάσεων. 

Ακολούθησε η Δυτική Ελλάδα με ποσοστό 13,4%. Η Στερεά Ελλάδα κάλυψε το 11.6% 

των συνολικών εκτάσεων, μερίδιο ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με την προηγούμενη 

περίοδο, ενώ η Κρήτη αύξησε το μερίδιο της και έφτασε στο 11,5%. Τέλος σημαντικό 

μερίδιο έχει και η Αττική, οι εκτάσεις της οποίας αντιστοιχούν στο 10,3% του συνόλου.

Πίνακας 2. Απογραφή εκτάσεων (ha) οινάμπελων ανά περιφέρεια (2006-
2009)

Περιφέρεια 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Αν. Μακεδονία- 
Θράκη

2.456,53 2.502,51 2.176,76

Κεντρική
Μακεδονία

4.567,81 5.009,43 4.945,20

Δυτική Μακεδονία 2.557,14 2.639,59 2.653,09
Θεσσαλία 3.320,44 4.308,05 4.396,50
Ήπειρος 748,25 666,62 696,09
Ιόνια Νησιά 3.039,93 2.935,15 2.933,40
Δυτική Ελλάδα 11.093,27 9.503,09 9.380,11
Στερεά Ελλάδα 8.161,45 8.441,28 8.104,40
Πελοπόννησος 12.152,02 12.161,79 12.012,20
Αττική 6.216,00 7.257,67 7.207,80
Βόρειο Αιγαίο 3.140,80 3.135,74 3.155,95
Νότιο Αιγαίο 4.330,34 4.406,44 4.397,50
Κρήτη 8.123,50 8.042,78 8.030,45
Σύνολο (Ιιβ) 69.907,48 71.010,14 70.089,45
Πηγή: leap, Οινοποιία, σελ. 10.

Η εγχώρια κατανάλωση οίνου, καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τα εγχωρίως 

παραγόμενα προϊόντα. Όσον αφορά τη διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία κρασιών, 

εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, κυμαινόμενο μεταξύ 60%-65%7, καταλαμβάνουν 

τα λευκά κρασιά, στα οποία περιλαμβάνεται και η ρετσίνα, (που παρουσιάζει 

σταθεροποιητικές τάσεις στην Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην συνολική εγχώρια αγορά

7 leap, (2010), σελ. 89.
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παρουσιάζει μάλλον πτωτικές τάσεις). Τα ερυθρά κρασιά καλύπτουν ποσοστό της 

τάξης του 30%-33% και σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου η ζήτηση για το 

συγκεκριμένο είδος αυξάνεται την τελευταία περίοδο, ενώ το υπόλοιπο αντιστοιχεί στα 

ερυθρωπά (ροζέ).

Σχετικά με τους τύπους του οίνου, σημειώνεται ότι τα επιτραπέζια κρασιά 

καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς, ενώ τα κρασιά 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν μερίδιο της 

τάξης του 10% -12%.

Η κατανάλωση του χύμα κρασιού διατηρεί τα ηνία, καλύπτοντας μερίδιο της 

τάξης του 60% της συνολικής ποσότητας, ενώ το εμφιαλωμένο καλύπτει μερίδιο της 

τάξης του 40%. Σημαντική συμμετοχή στην κατανάλωση χύμα κρασιού 

καταλαμβάνουν οι συσκευασίες ασκών (συνυπολογίζονται ουσιαστικά στο μερίδιο του 

χύμα κρασιού), οι οποίες απέσπασαν τα τελευταία χρόνια αξιόλογο μερίδιο. Οι 

συσκευασίες των ασκών συνήθως είναι των τριών, των πέντε, των δέκα, αλλά και των 

20 λίτρων και, αφενός μεν αντικαθιστούν τις μεγάλες φιάλες καταναλωτικών 

συσκευασιών, αφετέρου δε προτιμώνται από τους χώρους εστίασης, καθώς η 

συσκευασία είναι πρακτική και διαφυλάσσει την ποιότητα του κρασιού.

Όσον αφορά την αγορά εμφιαλωμένων κρασιών, εξετάζοντας ως προς την τιμή 

πώλησης, διαπιστώνεται ότι τα κρασιά της χαμηλότερης κατηγορίας τιμών (μέχρι 

€6/φιάλη) καλύπτουν ποσοστό 60%-65% περίπου7, ενώ εκείνα της μεσαίας κατηγορίας 

τιμών (€6-€10/φιάλη) καταλαμβάνουν μερίδιο της τάξης του 25%-30% περίπου. Το 

μερίδιο των ακριβών κρασιών καλύπτει μονοψήφιο ποσοστό των εμφιαλωμένων 

συνολικά. Παράγοντες της αγοράς πάντως υποστηρίζουν ότι τα κρασιά μεσαίας 

κατηγορίας, υφίστανται έντονη πίεση τα τελευταία χρόνια, από τα φθηνά παραγόμενα ή 

εισαγόμενα κρασιά, των οποίων η ποιότητα βελτιώνεται.

Μία άλλη τάση που επικρατεί τελευταία στην εγχώρια αγορά οίνου είναι η 

διάθεση από τα σούπερ-μάρκετ κρασιών ιδιωτικής ετικέτας, πολλά από τα οποία είναι 

ελληνικής παραγωγής και πωλούνται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
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Κεφάλαιο 2°. Οι Αμπελώνες στο Νομό Ηρακλείου

2.1 Ιστορική Αναδρομή του Οίνου στην Κρήτη

Στην Κρήτη, οι Μινωίτες καλλιεργούσαν τη γη τους και γεύονταν αυτά που 

απλόχερα τους προσέφερε. Στις εκατοντάδες πινακίδες που έφερε στο φως η 

αρχαιολογική σκαπάνη βλέπουμε μια ακμάζουσα οικονομία με γεωργικές, 

κτηνοτροφικές και εμπορικές δραστηριότητες, όπου το λάδι, τα σιτηρά, αλλά και τον 

οίνο8.

Το αμπέλι καλλιεργείται συστηματικά στην Κρήτη εδώ και 4.000 χρόνια 

περίπου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το αρχαιότερο πατητήρι σταφυλιών, ηλικίας 

μεγαλύτερης των 3.500 ετών, έχει ανακαλυφθεί στην περιοχή του Βαθύπετρου. Από τον 

Όμηρο γνωρίζουμε πως τα κρητικά κρασιά ήταν ξακουστά σε όλο τον τότε γνωστό 

κόσμο.

Οι Μινωίτες, με τα πλοία τους γεμάτα με τα προϊόντα της κρητικής γης, 

γυρίζουν όλη τη Μεσόγειο. Και με αυτό τον τρόπο τα προϊόντα γίνονται γνωστά και 

στην μη εγχώρια αγορά. Η καλλιέργεια του αμπελιού και η παραγωγή κρασιού στην 

Κρήτη συνεχίζονται ασταμάτητα στη διάρκεια των αιώνων. Στον «Κώδικα της 

Γόρτυνας», το αρχαιότερο νομικό κείμενο στην Ευρώπη, βλέπουμε πρώτη φόρα μια 

σειρά από κανόνες για την καλλιέργεια του αμπελιού.

Κατά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι πεδιάδες και οι λόφοι της Κρήτης 

μετατρέπονται σταδιακά σε τεράστιους αμπελώνες, ενώ οι Κρήτες οινοποιοί 

βελτιώνουν όλο και περισσότερο τις μεθόδους οινοποίησης και παράγουν άριστα γλυκά 

κρασιά, τα οποία, μέσω της Ρώμης, κατακτούν όλο τον τότε γνωστό κόσμο.

Ωστόσο όμως, οι Κρητικοί κατά την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εμπλέκονται σε 

μια σειρά από πολέμους και ταραχές που δεν ευνοούν την καλλιέργεια του αμπελιού 

και συνεπώς την οινοπαραγωγή. Εντέλει η Κρήτη κατακτάται από τους Βενετούς το 

1204, όπου την περίοδο αυτή η Κρητική Οινοποιία και οι εξαγωγές ανθούν. Το 1415 

εξάγονται περισσότερα από 20.000 βαρέλια οίνου εξαιρετικής ποιότητας κάθε χρόνο. 

Ενάμιση αιώνα αργότερα οι εξαγωγές φθάνουν τα 60.000 βαρέλια.

g
ht to: www.winesofcrete.gr cretcwines cl Article %(Έ%Α4%( E0oBF0oCE0o9D0oCE0oB70oCF%S30oCE°oAF 0oCE%97%(E%99%CF0o830o(F0o8 

4%CH%BF%CF%81%CE%AF%CE%Bl%CF%84%CE%BF%CP/o85%CE%BA%CF%810/oCE%Bl0/0CF°/o83%CE%B9%C E%BF%CF%8D%CF°/o 
83%('F0/o84%ÇE%B7%ÇE%BD%Œ%9A%CE0o8I0/oÇ ë0oAE0oCF0o840/o( 'E 0oB7 997.html
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Το 1669, η Κρήτη κατακτάται από τους Οθωμανούς, όπου η απαγόρευση της 

κατανάλωσης αλκοόλ από το Ισλάμμ άρχισε να έχει αρνητικές συνέπειες. Η παραγωγή 

μειώνεται, ενώ η επαφή με τις αγορές της Δύσης γνωρίζει φθίνουσα πορεία. Παρόλα 

αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμη και οι ανώτατοι θρησκευτικοί και πολιτικοί 

ηγέτες των Οθωμανών, οι σουλτάνοι, υποκύπτουν στα θέλγητρα αυτού του εξαιρετικού 

ποτού.

2.1.1 Το κρητικό κρασί τον 20ό αιώνα

Η Κρήτη απελευθερώνεται από τον Οθωμανικό ζυγό στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Η νέα και αρκετά προοδευτική, ανεξάρτητη διοίκηση του νησιού προωθεί με όλες τις 

δυνάμεις την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής. Έτσι, 

ξεκινά και η αναγέννηση της οινοπαραγωγής.

Το 1913 η Κρήτη προσαρτάται στο ελληνικό κράτος ,αλλά η πραγματική 

οινολογική της αναγέννηση άρχισε το 1930, διότι η ταραγμένη ιστορία της Ελλάδας τις 

επόμενες δεκαετίες, με τους αλλεπάλληλους πολέμους, δεν ευνοεί τις εξαγωγές, 

γεγονός που επηρεάζει ιδιαίτερα το κρασί. Παρά τις δύσκολες συνθήκες όμως, η 

κρητική οινοποιητική παράδοση επιβιώνει στα δύσκολα αυτά χρόνια μέσα από τη 

βασική της μονάδα, την οικογένεια.

Η Κρήτη (γνωστή επί αιώνες στη Δύση με το όνομα Κάντια) παράγει περίπου 

το 20% των ελληνικών κρασιών. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδανική κλιματολογική και 

εδαφολογική δομή της, έχει όλα εκείνα τα «προσόντα» που τη βοηθούν να διαπρέψει 

ως κορυφαία περιοχή παραγωγής κρασιού, τόσο στην εγχώρια αγορά αλλά και στην 

αγορά του εξωτερικού. Το αρχαιότερο οινοποιείο που ανακαλύφθηκε στον κόσμο είναι 

στις Αρχάνες της Κρήτης (Νομό Ηρακλείου), ανάγεται στη Μινωική εποχή και δείχνει 

ότι η Μινωική οινοποιία ήταν τεχνικά η πιο προηγμένη της εποχής της9.

Η Κρήτη κατείχε επίσης δεσπόζουσα θέση μέχρι και τους νεώτερους χρόνους. 

Από τον 12° έως και τα μέσα του 17'"’ αιώνα ήταν ο σημαντικότερος παραγωγός 

Μαλβαζία, διάσημη για αυτό σε όλη την Ευρώπη10.

Στη σύγχρονη πραγματικότητα το κρητικό κρασί εδώ και χρόνια έχει κερδίσει 

και συνεχίζει να κερδίζει την προσοχή και την προτίμηση της ευρύτερης κοινής

9 Τσακίρης Α., (1995), σελ.80.
10 Τσακίρης Α., (1995), σελ.81.
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γνώμης. Τα κρητικά κρασιά αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη παραδοσιακών 

ποικιλιών, εναρμονισμένων απολύτως στις κλιματολογικές συνθήκες του νησιού. Το 

πλήθος των ντόπιων ποικιλιών, η ποικιλομορφία και η μοναδικότητα των διαφόρων 

οινοπεριοχών, αλλά και η μεγάλη παράδοση των Κρητικών στο κρασί είναι οι βάσεις 

για το σημερινό ποιοτικό πρόσωπο του κρασιού της Κρήτης και τη συνεχή ανοδική του 

πορεία.

Η παράδοση αυτή όμως δεν θα μπορούσε να αποδώσει καρπούς χωρίς τη γνώση 

και την τεχνολογία. Οι Κρητικοί οινοπαραγωγοί έλαβαν σοβαρά υπόψη τους τις νέες 

εξελίξεις, αλλά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Σε αυτό συνέβαλε πολύ η 

ύπαρξη μιας νέας γενιάς οινοπαραγωγών, οινολόγων, αμπελουργών κ.ά. που 

προσπαθούν να βελτιώσουν την εικόνα του κρητικού κρασιού σε όλες του τις 

συνιστώσες, με γνώσεις, όραμα και όρεξη.

Νέες ποικιλίες δοκιμάζονται, νέα αρώματα και γεύσεις αναδεικνύονται, 

προσφέροντας στον καταναλωτή εκλεκτά κρασιά που μπορούν να ικανοποιήσουν όλα 

τα γούστα και όλες τις απαιτήσεις. Αξιοποιώντας τις παραδοσιακές ποικιλίες του 

σταφυλιού και τη συσσωρευμένη εδώ και αιώνες πείρα, οι σημερινές οίνο βιομηχανίες 

της Κρήτης έχουν καταφέρει να ανεβάσουν το κρητικό κρασί στη θέση που 

δικαιωματικά του ανήκει.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη διεθνή έκθεση που οργανώθηκε στα Χανιά στις 

αρχές του 20ού αιώνα με σκοπό να προβληθούν τα νέα Κρητικά Προϊόντα στις αγορές 

της Δύσης, βραβεύτηκαν για την ποιότητα των κρασιών τους 18 Κρητικοί οινοποιοί.
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2.2 Η Αμπελοκαλλιέργεια στο Νομό Ηρακλείου

Ο νομός Ηρακλείου είναι ο πρώτος νομός της Κρήτης σε καλλιέργεια αμπελιού, 

αφού καλλιεργούνται 157.000 περίπου στρέμματα (σύμφωνα με το Αμπελουργικό 

Μητρώο του ΥΠΑΑΤ, 2008). Στα στρέμματα αυτά καλλιεργείται ένας μεγάλος αριθμός 

κυρίως γηγενών, αλλά και διεθνών οινοποιήσιμων ποικιλιών, τόσο λευκών όσο και 

έγχρωμων. Πιο ειδικά, οι γηγενείς καταλαμβάνουν το 92,92% των εκτάσεων έναντι 

7,08% των διεθνών, και οι έγχρωμες ποικιλίες καταλαμβάνουν το 77,02% των 

εκτάσεων έναντι των λευκών με 22,98%, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Η ποικιλία Κοτσιφάλι καταλαμβάνει το 46,21% των εκτάσεων του νομού 

(συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού 4,02% της ποικιλίας Κοτσιφολιάτικο), και 

ακολουθούν οι ποικιλίες Βιλάνα (18,36%), Λιάτικο (15,69%), Μανδηλαριά (8,34%), 

και 8γτ3ΐι (2,66%), σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΑΑΤ το 2006. Οι παραπάνω ποικιλίες 

αναλύονται αναλυτικότερα παρακάτω.

Στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε κυρίως στις ποικιλίες αμπέλων που έχουν 

χαρακτηριστεί ΠΟΠ ή ΠΓΕ (Κεφάλαιο 1 °-1.3.2). Ουσιαστικά, υπάρχουν δύο περιοχές 

στις οποίες καλλιεργείται η οινάμπελος και στις οποίες παράγονται κρασιά ΠΟΠ 

(Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης): η περιοχή Πεζών-Αρχανών, όπου επικρατεί 

η καλλιέργεια των ερυθρών ποικιλιών Κοτσιφάλι και Μανδηλαριά, και της λευκής 

ποικιλίας Βιλάνα, και η περιοχή των Δαφνών, όπου καλλιεργείται η ερυθρή ποικιλία 

Λιάτικο. Συνοπτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, οι εγκεκριμένοι οίνοι ΠΟΠ του 

νομού Ηρακλείου, στους οποίους θα εστιάσουμε στην παρούσα εργασία. Επιπλέον, 

παρατηρούμε και τις περιοχές καλλιέργειας αναλυτικά τις κάθε περιοχής.
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Πίνακας 3 Εγκριμένοι Οίνοι ΠΟΠ του Νομού Ηρακλείου

< ΤΥΠΟΣ
~ί ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΠΟΙΚΙΑΙΕΣ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΑΦΥΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΑΑΙΕΡΓΕΙΑΣ
ο ΧΡΩΜΑ
Ζο ΟΙΝΟΥ

ΒΔ.539/ΦΕΚ

Περιοχή Πεζών, Καλλονής, 

Χουδετσίου, Καταλαγαρίου, 

Μυρτιάς,Αστρακών, Σάμπας,
< ερυθρός Κοτσιφάλι,
Ν 213850/24.2.72 Αγ.Παρασκιών, Μελεσών,ϋΓ- 159/71 ξηρός Μανδηλαριά

Αστριτσίου, Αγ. Βασιλείου,

Αλαγνίου, Πανοράματος,

Πατσιδέρου, Κουνάβων

Περιοχή Πεζών, Αστριτσίου, 

Καταλαγαρίου, Αγ.Βασιλείου,

Χουδετσίου, Καλλονής,

Μελεσσών, Κουνάβων, Μυρτιάς,

< ΠΔ.12/ΦΕΚ
397066/2.9.93

λευκός Αγ. Παρασκιών, Αλαγνίου,Ν Βιλάναω
Ε 2Α/1982 ξηρός Πανοράματος, Πατσιδέρου, 

Αστρακών, Σαμπάς του νομού

Ηρακλείου εκτός των περιοχών σε

υψόμετρο μικρότερο των 300

μέτρων

Περιοχή Δαφνών, Βενεράτου, 

Κερασιών, Σίββας, Αυγενικής,

ω

ερυθρός Αγ.Θωμά, Δουλίου, Λαρανίου,

ΒΔ.539/ΦΕΚ
213850/24.2.72

ξηρός, Μεγάλης Βρύσης, Αγ.Βαρβάρας,
Ζ Λιάτικο
θ
< 159/71 ερυθρός Ανω Μουλίων, Πανασσού,
< γλυκός Γέργενης, Πρινιά, Ανω και Κάτω

Ασιτών, Πύργου, Αγ.Μύρωνος,

Πενταμοδίου, Πετροκεφάλου

Μ Περιοχή Αρχανών, ΚάτωϋΙ] ΒΔ.539/ΦΕΚ ερυθρός Κοτσιφάλι,
< 213850/24.2.72 Αρχανών, Βασιλείων, Σκαλανίου,
X 159/71 ξηρός Μανδηλαριά
0.
< Προφήτη Ηλία, Αγ.Σύλλα

Πηγή: Ιιΐΐρ://\ν\ν\ν. winefest-dafiies.gr/wine.htm

Αναγκαίο είναι να παρουσιάσουμε συνοπτικά τις παραπάνω περιοχές, έτσι ώστε 

να έχουμε μια γενική εικόνα για την αμπελουργική ζώνη της κάθε οίνο-περιοχής του 

Νομού Ηρακλείου.
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Αρχάνες

Στην κοιλάδα του Τεμένους, τα χωριά Άνω και Κάτω Αρχάνες μαζί με άλλα 

πέντε χωριά καθορίζουν την περιοχή παραγωγής του ερυθρού ξηρού κρασιού με την 

ονομασία «ΠΟΠ Αρχάνες»11. Η αμπελουργική ζώνη των Αρχάνων περιλαμβάνει 5.000 

στρέμματα σε υψόμετρο 700 μέτρων. Η κυρίαρχη ποικιλία που καλλιεργείται στην 

περιοχή, είναι η ερυθρή ποικιλία Κοτσιφάλι, τα χαρακτηριστικά της οποίας οδηγούν σε 

ένα εξαιρετικής ποιότητας οίνο, που επιδέχεται παλαίωση.

Ωστόσο όμως, στον οίνο «ΠΟΠ Αρχάνες» η ποικιλία Κοτσιφάλι συμμετέχει 

κατά 75%, ενώ το υπόλοιπο είναι η ποικιλία Μανδηλαριά, η οποία «παντρεύεται» 

εξαιρετικά με το Κοτσιφάλι. Αποτέλεσμα του παραπάνω παντρέματος είναι η αύξηση 

ταννινών, η ισορροπία του αλκοολικού βαθμού καθώς και η σταθεροποίηση του 

χρώματος, του οίνου «ΠΟΠ Αρχάνες».

Πεζά

Στην κοιλάδα των Πεζών, δεκαοχτώ χωριά αποτελούν τω ζώνη «ΠΟΠ Πεζά»5. 

Η αμπελουργική αυτή ζώνη εκτείνεται σε 8.000 στρέμματα και σε υψόμετρο 600 

μέτρων. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι το Κοτσιφάλι, η Μανδηλαριά αλλά και 

η λευκή Βιλάνα. Έτσι, ως «ΠΟΠ Πεζά» είναι οι οίνοι, ερυθρός ξηρός από Κοτσιφάλι, 

ερυθρός ξηρός από Μανδηλαριά και λευκός ξηρός από Βιλάνα.

Ααφνές

Οι Ααφνές βρίσκονται στην Κεντρική Κρήτη, νοτιοανατολικά των περιοχών 

Αρχάνες και Πεζά. Η περιοχή αυτή παράγει τον οίνο «ΠΟΠ Ααφνές» από την ποικιλία 

Λιάτικο12. Η αμπελουργική περιοχή βρίσκεται σε υψόμετρο 300-400 μέτρων στους 

βόρειους πρόποδες του Ψηλορείτη και εκτείνεται στα 4.000 περίπου στρέμματα. 

Χαρακτηριστικό της ποικιλίας αυτής είναι η χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, 

αποτέλεσμα του οποίου είναι η παραγωγή οίνου με χαμηλούς βαθμούς οινοπνεύματος.

Στον πίνακα 3, παρουσιάζονται αναλυτικά τα εγκεκριμένα κρασιά ΠΟΠ του 

νομού Ηρακλείου. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι σοβαρό πρόβλημα στην 

ποιότητα των παρακάτω κρασιών έχει δημιουργήσει το μικρό ποσοστό επαναφύτευσης

11 Τσακίρης Α., (1995), σελ. 80.
12 Τσακίρης Α„ (1995), σελ. 81.
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της ποικιλίας Μανδηλαριά, η οποία είναι απαραίτητη για να συμπληρώσει το χρώμα 

τόσο στο Κοτσιφάλι όσο και στο ιδιαίτερα ευοξείδωτο Λιάτικο. Επίσης, ανησυχία 

προκαλεί η αντικατάσταση (σε μεγάλη έκταση) της ποικιλίας Κοτσιφάλι από την εκ 

διασταύρωσης ή φυσικής μεταλλαγής ποικιλία Κοτσιφαλολιάτικο, η οποία ναι μεν δίνει 

μεγαλύτερες αποδόσεις αλλά υστερεί σε ποιοτικούς χαρακτήρες. Μεμονωμένες 

προσπάθειες καλλιέργειας άλλων εκλεκτών γηγενών ποικιλιών, όπως είναι το 

Θραψαθήρι, το Πλυτό και το Δαφνί, έχουν δώσει πολύ καλά αποτελέσματα, δεν έχουν 

όμως επεκταθεί.

Γενικά, διαπιστώνεται η ανάγκη εμπλουτισμού του ποικιλιακού δυναμικού του 

Ηρακλειώτικου αμπελώνα και για αυτό το λόγο εντάχθηκαν στις συνιστώμενες 

ποικιλίες του νομού οι ερυθρές Carignan και Grenache rouge, αλλά και οι λευκές 

ποικιλίες Sauvignon blanc, Sylvaner και Chardonnay .

Στην επόμενη ενότητα, αναλύονται εκτενέστερα οι ποικιλίες ΠΟΠ και ΠΓΕ του 

Ηρακλειώτικου αμπελώνα. Μας δίνονται πληροφορίες, για την προέλευση της κάθε 

ποικιλίας, τους αμπελογραφικούς της χαρακτήρες και τα φαινολογικά της στάδια, 

καθώς και ποια θα πρέπει να είναι η καλλιεργητική της συμπεριφορά. 13

13 Μυλοποταμιτάκη Α., (2002), σελ. 360, εισηγητής: Ταμιωλάκης Μηνάς.
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2.2.1 Η ποικιλία «ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ»

Χαρακτηρίζεται η πιο σπουδαία, 

γηγενής, ερυθρά ποικιλία οινοποιίας της 

Κρήτης και ειδικά του Νομού Ηρακλείου, η 

οποία καλλιεργείται εδώ και πολλούς αιώνες 

(αναφέρεται σε κείμενα του 14ου αιώνα), και 

συμμετείχε στην παραγωγή του Κρητικού 

Μαλβαζία. Περιγράφεται από τους Víala και Vermorel (1909) ως Kotsifali και 

Kotsiphali14.

Η καλλιέργεια της ποικιλίας Κοτσιφάλι συνιστάται στο αμπελουργικό 

διαμέρισμα της Κρήτης, όπου καταλαμβάνει έκταση 15.000 στρεμμάτων περίπου, και 

επιτρέπεται επίσης στο αμπελουργικό διαμέρισμα των Κυκλάδων και στην Ικαρία.

Αμπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στάδια

Κορυφή νεαρής βλάστησης: Ανοιχτή, λευκοπράσινη, χνοώδης.

Νεαρά φύλλα: Πρασινοκίτρινα έως πρασινέρυθρα, έντονα βαθύκολπα, βαμβακώδη, με 

νευρώσεις χνοώδεις έως βαμβακώδεις στην κάτω επιφάνεια.

Ποώδης βλαστός: Σχεδόν όρθιος, αραχνοϋφής έως χνοώδης, πράσινος με 

ερυθροκάστανες ή ερυθρές ραβδώσεις στη νωτιαία πλευρά, πράσινος με καστανές 

κηλίδες στην κοιλιακή πλευρά. Κόμβοι αραχνοϋφείς, πράσινοι με καστανές κηλίδες. 

Οφθαλμοί πράσινοι.

Ανεπτυγμένο φύλλο: Συνήθως μεγάλο, κυκλικό, συμμετρικό, πεντάκολπο, ενίοτε 

επτάκολπο, βαθύκολπο (035-3-57). Ανώτεροι κόλποι μεγάλου βάθους, κλειστοί, με 

διασταυρούμενα χείλη, σχήματος U ή λύρας. Κατώτεροι κόλποι, επίσης βαθείς και 

στενοί, σχήματος U ή λύρας. Μισχικός κόλπος, βαθύς, σχήματος ανοιχτής λύρας ή 

ανοιχτού U, με συγκλίνοντα χείλη και 1-2 οδόντες. Έλασμα επίπεδο, ενίοτε κυματώδες, 

παχύ, ελαφρώς μελικηρώδες, συνεστραμμένο προς τα κάτω, βαθυπράσινο και λείο στην 

άνω επιφάνεια, φαιοπράσινο, αραχοϋφανές ή χνοώδες στην κάτω επιφάνεια. Νευρώσεις 

πράσινες, λείες ή αραχνοϋφείς γύρω από το μισχικό σημείο της άνω επιφάνειας, 

πράσινες, αραχνοϋφείς, χνοώδεις και μεταξώδεις στην κάτω επιφάνεια. Οδόντες σε δύο

14 Σταυρακάκης Μ., (2010), σελ. 149.
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σειρές, ανισομεγέθεις, μικροί, με ελαφρώς κυρτές πλευρές, αμβλείς. Μίσχος πράσινος 

με ερυθροϊώδεις ραβδώσεις, κατά κανόνα λείος, ενίοτε αραχνοϋφής, βραχύς.

Έλικες: Διαλείπουσες, δισχιδείς ή τρισχιδείς, πρασινέρυθρες, μικρού μήκους, χνοώδεις.

Σταφυλή: Μέτρια, κωνική ή κυλινδροκωνική, πυκνή, με ισομεγέθεις αλλά ανόμοιου 

χρώματος ράγες -  συχνά υπάρχουν πράσινες ράγες ανάμεσα σε ώριμες σταφυλές. 

ΙΙοδίσκος παχύς, βραχύς, ισχυρός, πράσινος, δυσχερούς αποκοπής.

Ράνα: Μικρή ή μέτρια, σχεδόν ελλειψοειδής έως κόλουρη. Φλοιός μέτριου πάχους, 

ανθεκτικός, ερυθρομέλανος ή ερυθροϊώδης, με άφθονη ανθηρότητα. Σάρκα μαλακή, 

άχρωμη, ελαφρώς υπόξινη, εύγευστη, χυμώδης. Ποδίσκος βραχύς ευχερούς 

απόσπασης.

Γίναρτα: 1 έως 3, συνήθως δύο, ανά ράγα, μέτρια, απιοειδή.

Κληματίδα: Κιτρινοκάστανη έως τεφρή, ελλειψοειδούς ή κυκλικής τομής, γωνιώδης, με 

φακίδια, λεία.

Έναρξη βλάστησης: Το 3° δεκαήμερο του Μαρτίου.

Πλήρης βλάστηση: Το 3° δεκαήμερο του Απριλίου.

Έναρζη άνθησης -  Πλήρης άνθηση: 16-20 Μαΐου.

Έναρζη ωριμότητας: Το 3° δεκαήμερο του Ιουλίου.

Πλήρης ωρίρανση: Το 3° δεκαήμερο του Αυγούστου -  1° δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Ιδιότητες και καλλιεργητική συμπεριφορά

Ποικιλία ζωηρή, πολύ παραγωγική, πρώιμη. Ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος. 

Γόνιμοι είναι και οι ταχυφυείς οφθαλμοί. Ο καρποφόρος βλαστός φέρει δύο, 

σπανιότερα τρεις, σταφυλές από τον 3° έως τον 5° κόμβο (Σταυρακάκης, (2010), σελ 

150).

Μέχρι πρόσφατα καλλιεργούνταν ως αυτόρριζη, σε χαμηλό κύπελλο, το 

κλάδεμα καρποφορίας (κεφαλή με δύο οφθαλμούς) ήταν βραχύ και είχε απόδοση 800- 

1.000χγρ./στρ. Στους νέους αμπελώνες, μετά την εισβολή της φυλλοξήρας στην Κρήτη 

το 1978, μορφώνεται σε γραμμικά σχήματα με παράλληλη αύξηση της στρεμματικής 

απόδοσης. Η συμπεριφορά της στους εμβολιασμούς, αν και δεν είναι σταθερή, 

χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική. Δεν έχει παρουσιάσει πρόβλημα μη αρμονικής
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συμβίωσης με τα υποκείμενα 110 R, 41 Β, 1103 Ρ, 140 Ru, ενώ έχουν αναφερθεί 

προβλήματα με το 3306 C.

Ευδοκιμεί σε επικλινή εδάφη των ημιορεινών περιοχών, αργιλοασβεστώδη, 

βαθιά, χαλικώδη, ακόμη και ξηρά ή φτωχά. Μετρίως ευαίσθητη ποικιλία στον 

περονόσπορο και το ωίδιο. Ευαίσθητη βέβαια στον μολυσματικό εκφυλισμό.

Το γλεύκος χαρακτηρίζεται από την υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα (230- 

280 g/L) και τη χαμηλή οξύτητα (3,8-5,5 g/L σε τρυγικό οξύ). Το ρΗ κυμαίνεται στο 

3,4-3,7. η περιεκτικότητα των σταφυλιών σε ανθοκυάνες είναι σχετικά χαμηλή (600- 

640 mg/Kg ραγών). Ο ποικιλιακός οίνος χαρακτηρίζεται από υψηλό αλκοολικό τίτλο 

(14-15% vol.), χαμηλή οξύτητα και αστάθεια του χρώματος. Εια τη βελτίωση των 

οίνων (σταθεροποίηση του χρώματος, μείωση αλκοολικού βαθμού, διόρθωση του ρΗ) 

συνοινοποιείται με τις σταφυλές της ποικιλίας Μανδηλαριά. Από τη συνοινοποίηση 

αυτή παράγονται οίνοι ΠΟΠ («Πεζά», «Αρχάνες») με σχετικά υψηλό αλκοολικό τίτλο 

(12-12,5% vol.), με λαμπρό ερυθρό χρώμα και ισορροπημένη γεύση (το ρΗ κυμαίνεται 

στο 3,4-3,5), οι οποίοι είναι επιδεκτικοί παλαίωσης.

2.2.2 Η ποικιλία «ΛΙΑΤΙΚΟ»

Πολύ παλαιά κρητική ποικιλία, η καλλιέργεια της 

οποίας ανάγεται στον 3° ή 2° αιώνα π.Χ. Ο «Λιάτικος 

Οίνος», που αναφέρεται σε κείμενα του 13ου αιώνα, ήταν 

ευρύτατα γνωστός αλλά πωλούνταν σε χαμηλότερες τιμές 

από τον Κρητικό Μαλβαζία. Το γλεύκος της ποικιλίας 

Λιάτικο συμμετείχε στην παρασκευή του Κρητικού 

Μαλβαζία15.

Ως προς την ετυμολογία της λέξης «Λιάτικο» έχουν διατυπωθεί διάφορες 

υποθέσεις. Κατά μια άποψη προέρχεται από τον Ιούλιο-Ιουλιάτικο-και ύστερα από 

σύντμηση Λιάτικο, διότι ως πολύ πρώιμη ερυθρά ποικιλία (η πρωιμότερη του 

ελληνικού αμπελώνα) ωριμάζει τις σταφυλές από το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. 

Κατά μια άλλη εκδοχή (που μάλλον δεν ευσταθεί), η ονομασία προέρχεται από 

παραφθορά της λέξης «Ελεάτης» που ταυτόχρονα υποδηλώνει και την προέλευση της 

ποικιλίας από τη Σάμο. Γενικά στην Κρήτη η λέξη «λιάτικο» είναι συνώνυμο του

15 Σταυρακάκης, (2010). σελ 151-153.
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«πρώιμου». Συχνά ονομάζουν και άλλα φρούτα πρώιμης ωρίμανσης π.χ. τα κεράσια ως 

λιάτικα. Ο Μοίοη (1906) υποστήριξε ότι το Λιάτικο είναι συνώνυμο της ποικιλίας 

Αίεεθοο, υπαινισσόμενος την εξ Ιταλίας καταγωγή της ποικιλίας, υπόθεση που δεν 

ενισχύεται από τη συγκριτική αμπελογραφική μελέτη των δύο ποικιλιών.

Η καλλιέργεια της ποικιλίας συνιστάται για το αμπελουργικό διαμέρισμα της 

Κρήτης, όπου καταλαμβάνει έκταση 20.000 στρ. περίπου, καθώς επίσης επιτρέπεται και 

η καλλιέργειά της στους νομούς της Εύβοιας και της Λευκάδας.

Αμπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στάδια

Κορυφή νεαρής βλάστησης: Ανοιχτή, κιτρινοπράσινη με ρόδινη παρυφή, βαμβακώδης.

Νεαρά φύλλα: Κιτρινοπράσινα, χαλκόχροα, βαμβακώδη με χνοώδεις νευρώσεις στην 

κάτω επιφάνεια του ελάσματος.

Ποώδης βλαστός: Σε οριζόντια κατεύθυνση, αραχνοϋφής έως χνοώδης, πράσινος με 

ερυθρές ή ερυθροκαστανές ραβδώσεις στη νωτιαία πλευρά, πράσινος στην κοιλιακή 

πλευρά. Κόμβοι αραχνοϋφείς έως χνοώδεις, πράσινοι με ερυθροϊώδεις περιοχές στη 

νωτιαία πλευρά. Οφθαλμοί πράσινοι με ρόδινες περιοχές.

Ανειττυνρένο φύλλο: Μέτριο, σπανιότερα μεγάλο, σφηνοειδές, συμμετρικό, πεντάκολπο 

(136-3-68). Έλασμα παχύ, αδρό, ελαφρώς μελικηρώδες και πομφολυγώδες, κυματώδες 

γύρω από το μισχικό σημείο, με την περιφέρεια να παρουσιάζει ελαφρά συστροφή προς 

τα πάνω δίνοντας την εικόνα λέμβου, βαθυπράσινο και λείο στην άνω επιφάνεια · 

φαιοπράσινο και χνοώδες στην κάτω επιφάνεια. Μισχικός κόλπος κλειστός, σχήματος 

V ή υ ,  με επικαλυπτόμενα χείλη, πολύ βαθύς. Ανώτεροι κόλποι μεγάλου βάθους, 

ροπαλοειδείς, σχήματος υ , με συγκλίνοντα χείλη και συχνά με οδόντα στη βάση τους. 

Κατώτεροι κόλποι μέτριου βάθους, σχήματος υ . Νευρώσεις κιτρινοπράσινες με ρόδινες 

αποχρώσεις γύρω από το μισχικό σημείο, λείες ή αραχνοϋφείς στην άνω επιφάνεια· 

αραχνοϋφείς έως χνοώδεις, ανάγλυφες στην κάτω επιφάνεια του ελάσματος. Οδόντες 

μικροί, σε δύο σειρές, ανισομεγέθεις, με ευθείες πλευρές, αιχμηροί. Μίσχος 

πρασινέρυθρος, λείος ή αραχνοϋφής, μέτριος, ίσος με το μήκος της μεσαίας νεύρωσης 

του φύλλου.

Έλικες: Διαλείπουσες, πολυάριθμες, δισχιδείς ή τρισχιδείς, μέτριου έως μικρού λείες ή 

αραχνοϋφές.
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Σταφυλή: Μέτρια, απλή, κυλινδρική ή κυλινδροκωνική, πυκνή, με ανισομεγέθεις ράγες. 

Ποδίσκος βραχύς έως μέτριος, πράσινος, ευχερούς αποκοπής.

Γάνα: Μικρή ή μέτρια, κατά κανόνα σφαιρική. Φλοιός λεπτός, μαλακός, ερυθρός ή 

ερυθροϊώδης, καλυμμένος με άφθονη άχνη. Σάρκα μαλακή, υδαρής, άχρωμη, εύγεστη 

και εύχυμη, με χαρακτηριστικό ελαφρό άρωμα.

Γίναρτα: 2-3 ανά ράγα, μέτρια, κυρτά, με μακρύ και κυρτό ράμφος.

Κληματίδα: Κιτρινοκάστανη έως καστανέρυθρη με φακίδια, κυκλικήε τομής, γωνιώδης, 

λεία.

Έναρξη βλάστησης: Το 3° δεκαήμερο του Μαρτίου.

Πλήρης βλάστηση: Το 2° δεκαήμερο του Απριλίου.

Έναρξη άνθησης -  Πλήρης άνθηση: 10-15 Μα'ίου.

Έναρξη ωριμότητας: Το 1° δεκαήμερο του Ιουλίου.

Πλήρης ωρίμανση: Το 2° δεκαήμερο του Ιουλίου -  1° δεκαήμερο του Αυγούστου.

Ιδιότητες και καλλιεργητική συμπεριφορά

Η πιο πρώιμη ελληνική, έγχρωμη, ποικιλία αμπέλου, με χαρακτηριστική 

πλαγιόκλαδη βλάστηση. Πολύ ζωηρή και παραγωγική. Ο τυφλός οφθαλμός είναι 

γόνιμος. Μεγάλη γονιμότητα παρουσιάζουν και οι ταχυφυείς οφθαλμοί. Ο καρποφόρος 

βλαστός φέρει δύο σταφύλες, από τον 3° ή τον 4° έως τον 6° κόμβο.

Μέχρι πρόσφατα καλλιεργούνταν ως αυτόρριζη σε χαμηλά κύπελλα και το 

κλάδεμα καρποφορίας ήταν βραχύ. Κατά την επιχειρούμενη τα τελευταία χρόνια 

αναμπέλωση στην Κρήτη μορφώνεται και σε χαμηλά γραμμικά.

Με την εφαρμογή κορυφολογήματος, εξαιτίας της μεγάλης γονιμότητας των 

ταχυφυών, δίνει σημαντικό συμπληρωματικό φορτίο. Δεν έχει παρουσιάσει 

προβλήματα μη αρμονικής συμβίωσης με τα γνωστά αντιφυλλοξηρικά υποκείμενα. Η 

συμπεριφορά της ποικιλίας στους εμβολιασμούς δεν είναι σταθερή. Μετρίως ανθεκτική 

στον περονόσπορο, μετρίως ευαίσθητη στο ωίδιο, εξαιρετικά ευαίσθητη στον 

μολυσματικό εκφυλισμό και το βοτρύτη. Ευαίσθητη στην ευδέμιδα. Ανθεκτική στην 

ξηρασία.
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Ευδοκιμεί σε ξηρά, φτωχά εδάφη, χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα της 

παραγωγής εξαιτίας και της πρώιμης ωρίμανσης. Οι χαρακτήρες όμως της ποιότητας 

του γλεύκους και των παραγόμενων οίνων επηρεάζονται πολύ από το μικροκλίμα των 

περιοχών στις οποίες καλλιεργείται, την πορεία ωρίμανσης, το βαθμό τεχνολογικής 

ωριμότητας των σταφυλών κατά τον τρυγητό και το είδος του τελικού προϊόντος.

Από το γλεύκος της ποικιλίας Λιάτικο, που χαρακτηρίζεται από την υψηλή 

περιεκτικότητα σε σάκχαρα (220-230 g/L), τη χαμηλή οξύτητα (4,4-6,5 g/L, σε τρυγικό 

οξύ) και έχει pH 3,3-3,9, παράγονται οίνοι ερυθροί ξηροί ΟΠΑ1Ι («Δάφνες», «Σητεία») 

με υψηλό αλκοολικό βαθμό, χαμηλή οξύτητα και λεπτό άρωμα, ασταθές χρώμα και 

ισχυρότατη τάση προς οξείδωση. Το χρώμα καθίσταται γρήγορα καστανό με όλες τις 

αλλοιώσεις της οξειδωτικής διαδικασίας.

Αν και η ποικιλία Λιάτικο είναι μια από τις πιο εκλεκτές ερυθρές ελληνικές 

ποικιλίες για την παραγωγή λευκών οίνων, εντούτοις μικρές μόνον ποσότητες 

παράγονται στην Κρήτη. Είναι προφανής η ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν οι ζώνες 

καλλιέργειας της ποικιλίας στα κέντρα καλλιέργειας, αλλά και να στραφεί η παραγωγή 

στους γλυκούς και ημίγλυκους οίνους.

Για την ενίσχυση και τη σταθεροποίηση του χρώματος των παραγόμενων οίνων 

συνιστάται η συνοινοποίηση των σταφυλών της ποικιλίας Λιάτικο είτε με σταφυλές της 

ποικιλίας Μανδηλάρι (25%) είτε της ποικιλίας Carigan (30%), είτε, τέλος, της ποικιλίας 

Syrah (30%).

Πολύ καλά αποτελέσματα δίνει με τη συνοινοποίηση των σταφυλών των 

ποικιλιών Δαφνί, Βιλάνα, Θραψαθήρι (Σητεία) και την παραγωγή οίνων ΟΠΑΠ, 

μέτριας γλυκήτητας (mezzo), που παραπέμπουν στην Μαλβαζία οίνο, αλλά και των 

Τοπικών Οίνων (Κρητικός, Λασιθιώτικος, Ηρακλειώτικος).
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2.2.3 Η ποικιλία «ΒΙΛΑΝΑ»

Παλαιό, γηγενής ποικιλία του κρητικού αμπελώνα, 

άγνωστης προέλευσης, η οποία συμμετείχε στην παραγωγή 

του Μαλβαζία οίνου. Η ονομασία της προέρχεται από το 

ιταλικό villano (που σημαίνει τραχύς, σκληρός, 

χοντροκομμένος), και δόθηκε από τους Βενετούς, η οποία 

ήθελαν να δείξουν την ανθεκτικότητα και την 

προσαρμοστικότητα της ποικιλίας αυτής σε δυσμενείς 

συνθήκες. Στις μέρες μας συναντάται στη Κρήτη και καταλαμβάνει 10.000 στρ. 

περίπου16.

Αμπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στάδια

Κορυφή νεαρής βλάστησης: Μετρίως ανοιχτή έως ανοιχτή, κιτρινοπράσινη, ενίοτε με 

ρόδινες έως ιώδεις αποχρώσεις, χνοώδης έως βαμβακώδης.

Νεαρά φύλλα: Κιτρινοπράσινα έως φαιπράσινα με ρόδινη παρυφή, αραχνοϋφή έως 

χνοώδη στην άνω επιφάνεια· βαμβακώδη στην κάτω επιφάνεια του ελάσματος.

Ποώδεις βλαστός: Ημιόρθιος, γωνιώδης, χνοώδης, πρασινέρυθρος στη νωτιαία πλευρά- 

πράσινος με ρόδινες ραβδώσεις στην κοιλιακή πλευρά. Κόμβοι αραχνοϋφείς, ρόδινοι 

στην κοιλιακή, ερυθρωποί στη νωτιαία πλευρά. Οφθαλμοί πράσινοι με ρόδινες 

περιοχές.

Ανεπτυγμένο φύλλο: Μέτριο έως μεγάλο, κυκλικό έως κόλουρο, συμμετρικό, 

πεντάκολπο, βαθύκολπο (135-5-58). Έλασμα παχύ, κυματώδες, μετρίως μελικηρώδες 

και πομφολυγώδες, λείο ή αραχνοϋφές, βαθυπράσινο και στιλπνό στην άνω επιφάνεια · 

χνοώδες και βαμβακώδες στην κάτω επιφάνεια. Μισχικός κόλπος βαθύς, σχήματος 

λύρας ή U, με συγκλίνοντα ή επικαλυπτόμενα χείλη, που σχηματίζουν χαρακτηριστική 

οπή. Ανώτεροι και κατώτεροι κόλποι πολύ βαθείς, ροπαλοειδείς, σχήματος U, με 

επικαλυπτόμενα χείλη. Μίσχος μέτριου μήκους και πάχους. Νευρώσεις 

κιτρινοπράσινες, λείες ή αραχνοϋφείς στην άνω επιφάνεια· κίτρινες με ρόδινες 

αποχρώσεις, ανάγλυφες, χνοώδεις στην κάτω επιφάνεια του ελάσματος. Οδόντες σε δύο 

σειρές, ανισομεγέθεις, μικροί έως μέτριοι, αμβλείς με κυρτές πλευρές.

16 Σταυρακάκης, (2010), σελ 163-165.
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Έλικες: Δισχιδείς και τρισχιδείς, διαλείπουσες, πρασινέρυθρες, μέτριου μήκους.

Σταφυλή: Μεγάλη, απλή, ενίοτε πτερυγωτή, κωνική ή πυραμιδοειδής, μέτριας 

πυκνότητας έως πυκνή, με ράγες συνήθως ισομεγέθεις. Ποδίσκος μέτριος, ισχυρός, 

δυσχερούς αποκοπής.

Ράνα: Μέτρια, σφαιρική, ενίοτε ελλειψοειδής. Φλοιός λεπτός, κιτρινόλευκος, με 

ελαστικότητα και ανθεκτικότητα, καλυπτόμενος από παχύ στρώμα κέρινης 

ανθηρότητας. Σάρκα χυμώδης, γλυκιά, εύγεστη με ελαφρό άρωμα. Ποδίσκος βραχύς, 

μάλλον χαλαρής πρόσφυσης.

Γίγαρτα: 1-3, συνήθως δύο, ανά ράγα, μικρά, με βραχύ και παχύ ράμφος.

Κλπρατίδα: Κερααόγρους έως ερυθρωπή, κυκλική έως ελλειψοειδούς τομής, γωνιώδης. 

Έναρςη βλάστησης: Το 2° δεκαήμερο του Μαρτίου.

Πλήρης βλάστηση: Το 1°-2° δεκαήμερο του Απριλίου.

Έναρζη άνθησης -  Πλήρης άνθηση: 19-24 Μα'ΐου.

Έναρζη ωριρότητας: Το 3° δεκαήμερο του Ιουλίου.

Πλήρης ωρίρανση: Το 1°-2° δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Ιδιότητες και καλλιεργητική συμπεριφορά

Ποικιλία ζωηρή, πολύ εύρωστη, παραγωγική, με χαρακτηριστική ισχυρή 

βλάστηση, οριζόντιας κατεύθυνσης. Ο καρποφόρος βλαστός φέρει κατά κανόνα δύο 

σταφυλές από τον 4° έως τον 6° , σπανιότερα στον 3°, κόμβο.

Τα πρέμνα στους παλαιούς αμπελώνες μορφώνονται σε κύπελλο και δέχονται 

κλάδεμα καρποφορίας βραχύ. Στους νέους αμπελώνες μορφώνονται σε αμφίπλευρο 

ΙΙογαΐ και δέχονται βραχύ ή και μακρύ κλάδεμα καρποφορίας.

Ποικιλία ευαίσθητη στη ξηρασία και την υπερβολική υγρασία του εδάφους. 

Ευδοκιμεί και επιτυγχάνει το άριστο των αποδόσεων, ποσοτικά και ποιοτικά, σε 

επικλινείς, λοφώδεις περιοχές, με βορειοανατολικό προσανατολισμό, που 

χαρακτηρίζονται από την κανονική διακύμανση της θερμοκρασίας, το δροσερό 

καλοκαίρι, σε εδάφη αργιλοασβεστώδη, μαργώδη, σχιστολιθικά, μέτριας γονιμότητας, 

χαλικώδη, καλώς αποστραγγιζόμενα, αλλά που συγκρατούν επαρκή υγρασία.
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Συμβιώνει αρμονικά με τα υποκείμενα 41 Β, 110 R, 1103 Ρ, που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην πρόσφατη αναμπέλωση του κρητικού αμπελώνα. Σε μέτριας 

γονιμότητας, ξηρά εδάφη συνίσταται η χρησιμοποίηση των ζωηρών υποκειμένων. 

Στους νέους, γραμμικούς, αρδευομένους αμπελώνες είναι προτιμότερη η χρήση 

υποκειμένων χαμηλής ή μέτριας ζωηρότητας. Στην κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιήθηκε 

πρόσφατα το υποκείμενο S04 με πολύ καλά αποτελέσματα. Η συμπεριφορά της 

ποικιλίας στους επιτραπέζιους και τους επιτόπιους εμβολιασμούς είναι άριστη.

Για τον έλεγχο της ζωηρότητας συνιστάται η αύξηση της πυκνότητας φύτευσης 

και το μακρύ κλάδεμα καρποφορίας σε συνδυασμό και με ελαφρό κορυφολόγημα. 

Είναι ευαίσθητη στο ωίδιο, στο βοτρύτη και στις ιώσεις και σχετικά ανθεκτική στον 

περονόσπορο. Η εφαρμογή των γραμμικών σχημάτων έχει περιορίσει τις προσβολές 

από το βοτρύτη, που εμφανίζονται μόνο στα υπερβολικά ζωηρά πρέμνα με πυκνό 

φύλλωμα.

Το γλεύκος χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα 

(190-200g/L) και τον όξινο χαρακτήρα (7,5-9,5g/L σε τρυγικό οξύ), ιδιότητες που 

παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση ανάλογα με τον κλώνο, το υψόμετρο, τις 

καλλιεργητικές επεμβάσεις και το ύψος της παραγωγής. Υπερβολικό φορτίο έχει ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή οίνων με υψηλή οξύτητα, έλλειψη σώματος και γεύσης και 

εξαφάνιση του αρωματώδους χαρακτήρα της ποικιλίας.

Στην πρόσφατη αναμπέλωση του νομού Ηρακλείου, η εμφύτευση της ποικιλίας 

σε πολύ γόνιμα, πεδινά, βαθιά εδάφη, όπου παραδοσιακά καλλιεργούνταν η 

επιτραπέζια ποικιλία Ροζακί, δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα στην ποιότητα 

οινικών προϊόντων.

Η ενδεικνυόμενη αμπελοκομική τεχνική για μεν τους υπάρχοντες αμπελώνες 

είναι ο περιορισμός των επεμβάσεων που αυξάνουν την παραγωγή πέραν των ορίων 

(σημ. το ποιοτικό όριο, σύμφωνα με μελέτες, μπορεί να φθάσει τους 1,8-2 τ./στρ., 

έναντι των 1,2 τ./στρ. που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για τον λευκό ΠΟΠ 

«Πεζά») και η εφαρμογή ελαφρού κλαδέματος καρποφορίας σε συνδυασμό με αραίωμα 

του φορτίου για την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας. 

Στους νέους αμπελώνες ενδείκνυται η πυκνή φύτευση (450 πρέμνα ανά στρέμμα) σε 

υψόμετρο των 350 μέτρων.
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Οι οίνοι της ποικιλίας Βιλάνα χαρακτηρίζονται από ελκυστικό κίτρινο χρώμα, 

λεπτό άρωμα και απαλότητα, που οφείλεται στη σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε 

μηλικό οξύ εξαιτίας του βραδύτερου ρυθμού μείωσής του σε σχέση με το τρυγικό οξύ, 

παρουσιάζουν όμως ισχυρή τάση για οξείδωση.

Τα τελευταία χρόνια το γλεύκος της ποικιλίας Βιλάνα συνοινοποιείται με γλεύκη 

των ποικιλιών Θραψαθήρι, Δαφνί και Πλυτό και συμμετέχει στην παραγωγή οίνων 

ΠΟΠ («Πεζά», «Σητεία») και Τοπικών Οίνων (Ηρακλειώτικος, Λασιθιώτικος, 

Κρητικός, κτλ).

2.2.4 Η ποικιλία «ΜΑΝΔΗΛΑΡΙΑ»

Η ποικιλία Μανδηλαριά είναι μια από της πλέον 

βαθύχρωμες ελληνικές ποικιλίες αμπέλου. Καλλιεργείται 

στην Πάρο, όπου καταλαμβάνει το 80% των εκτάσεων των 

αμπελώνων, στη Θήρα, όπου καταλαμβάνει το 20% των 

εκτάσεων, στην Κρήτη, στην Εύβοια, στη Βοιωτία και την 

Αττική, σε έκταση που ξεπερνάει τα 15.000 στρέμματα.

Είναι γνωστή και ως Μανδηλάρι, Μαντηλάρι, Κουντούρα μαύρη, Δουμπραίνα 

μαύρη και Αμοργιανό. Ακόμη, με το συνώνυμο Παριανό αναφέρεται ο πλέον αξιόλογος 

κλώνος της ποικιλίας που υπερτερεί έναντι όλων των άλλων στην περιεκτικότητα σε 

ανθοκυάνες, φαινόλες, σάκχαρα και οξύτητα, ενώ παρουσιάζει και σημαντικές 

αμπελογραφικές διαφορές που αφορούν το σχήμα, το μέγεθος και την πυκνότητα της 

σταφυλής17.

Αμπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στάδια

Κορυφή νεαρής βλάστησης: Ανοιχτή έως μετρίως ανοιχτή, πράσινη με ρόδινη παρυφή, 

χνοώδης έως βαμβακώδης.

Νεαρά φύλλα: Ανοιχτά πράσινα έως κιτρινοπράσινα, χαλκόχροα με ερυθρά παρυφή, 

χνοώδη ή βαμβακώδη με νευρώσεις χνοώδεις ή βαμβακώδεις.

17 Σταυρακάκης, (2010), σελ 155-157.
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Ποώδης βλαστός: Ημιόρθιος, αραχνοϋφής ή χνοώδης, πράσινος στην κοιλιακή πλευρά, 

γωνιώδης· πράσινος με καστανέρυθρες ραβδώσεις στη νωτιαία πλευρά. Κόμβοι 

πράσινοι με ερυθρές περιοχές, αραχνοϋφείς. Οφθαλμοί πράσινοι με ρόδινες έως 

ερυθρές αποχρώσεις.

Ανεπτυγμένο φύλλο: Μέτριο έως μεγάλο, κόλουρο ενίοτε κυκλικό, πεντάκολπο, 

σπανιότερα εφτάκολπο, ελαφρώς ασύμμετρο (135-3-68 ή 035-3-58). Έλασμα παχύ, 

κυματώδες, αδρό, ελαφρώς μελικηρώδες και πομφολυγώδες, βαθυπράσινο και στην 

άνω επιφάνεια· φαιοπράσινο χνοώδες ή βαμβακώδες στην κάτω επιφάνεια. Μισχικός 

κόλπος κλειστός, σχήματος λύρας ή V, με επικαλυπτόμενες πλευρές. Ανώτεροι και 

κατώτεροι κόλποι μέτρου βάθους, με επικαλυπτόμενες πλευρές, κλειστοί, σχήματος V, 

ενίοτε με οδόντα. Οδόντες σε δυο σειρές, ανισομεγέθεις, με εκείνους της εξωτερικής 

πλευράς μεγαλύτερους, με κυρτές πλευρές, μικρού μήκους. Νευρώσεις παχιές, 

ανάγλυφες, πρασινοκίντρινες με ρόδινη βάση, χνοώδεις και στις δύο πλευρές του 

ελάσματος. Μίσχος μέτριος έως μεγάλος, αραχνοϋφής έως χνοώδης, ιώδης.

Έλικες: Δισχιδείς και τρισχιδείς, διαλείπουσες, μέτριου μήκους, πράσινες, χνοώδεις.

Σταφυλή: Μέτρια έως μεγάλη, απλή, κωνική ή κυλινδροκωνική, πυκνή έως πολύ πυκνή, 

με ισομεγέθεις ράγες, που συχνά συμπιέζονται. Ποδίσκος πολύ βραχύς, ισχυρός, 

δυσχερούς αποκοπής.

Ρόγα: Μεγάλη, σχεδόν σφαιρική, ενίοτε δισκοειδής. Φλοιός παχύς, ανθεκτικός, 

κυανομέλανος με ιώδεις αποχρώσεις και άφθονη λευκωπή ανθηρότητα, πλούσιος σε 

τανίνες και χρωστικές, στυφός. Σάρκα μαλακή, χυμώδης, άχρωμη, γλυκιά έως ελαφρώς 

υπόξινη. Ποδίσκος βραχύς, ισχυρής πρόσφυσης.

Γίγαρτα: 2-3 ανά ράγα, μέτρια, κυρτά, με βραχύ, παχύ και κυρτό ράμφος.

Κληματίδα: Κιτρινοκάστανη έως καστανή με φακίδια, κυκλικής ή ελλειψοειδούς τομής, 

γωνιώδης, λεία.

Έναρξη βλάστησης: Το 3° δεκαήμερο του Μαρτίου.

Πλήρης βλάστηση: Το 2° δεκαήμερο του Απριλίου.

Έναρξη άνθησης -  Πλήρης άνθηση: 14-28 Μαΐου.

Έναρξη ωριμότητας: Το 3° δεκαήμερο του Ιουλίου.

Πλήρης ωρίμανση: Το 2°'-3° δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
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Ιδιότητες και καλλιεργητική συμπεριφορά

Ποικιλία μεγάλης ζωηρότητας και ευρωστίας, παραγωγική, μεσοόψιμη. Οι 

οφθαλμοί της βάσης της κληματίδας δεν είναι πάντοτε γόνιμοι. Ομοίως μικρή 

γονιμότητα χαρακτηρίζει και τους ταχυφυείς οφθαλμούς. Ο καρποφόρος βλαστός φέρει 

κατά κανόνα δύο σταφυλές στον 3° και στον 4° κόμβο. Μορφώνεται σε χαμηλό 

κύπελλο και δέχεται κλάδεμα βραχύ (κεφαλή με 2-3 οφθαλμούς). Στους νέους 

αμπελώνες μορφώνεται σε χαμηλού ύψους γραμμικά (μονόπλευρο ή αμφίπλευρο 

Royat, με ύψος κατακόρυφου κορμού έως 50εκ.) και δέχεται βραχύ κλάδεμα 

καρποφορίας, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από την εφαρμογή ελαφρών χλωρών 

κλαδεμάτων για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας. Βραχύ 

κλάδεμα (1-2 οφθαλμοί ανά παραγωγική μονάδα) πρέπει να αποφεύγεται εξαιτίας της 

μεγάλης ζωηρότητας.

Η συμπεριφορά της ποικιλίας στους εμβολιασμούς είναι ικανοποιητική. 

Συμβιώνει αρμονικά με τα κυριότερα αντιφυλλοξηρικά υποκείμενα που 

χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα (41 B, 110 R, 99 R, 1103 P, Rupestris du Lot).

Παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή στην ξηρασία. Είναι σχετικά ανθεκτική στο 

ωίδιο και ευαίσθητη στον περονόσπορο και το βοτρύτη. Ευδοκιμεί και δίνει πολύ καλής 

ποιότητας οινικά προϊόντα σε ελαφρά, μέσης σύστασης, χαλικώδη, ξηρά, εδάφη 

θερμών περιοχών. Η ποιότητα των οίνων εξαρτάται από τον κλώνο, τις 

εδαφοκλιματικές συνθήκες και την καλλιεργητική τεχνική. Για αυτό το λόγο απαιτείται 

προσοχή, κυρίως σε αμπελώνες με σχετικό υψόμετρο και γόνιμο έδαφος, όπου άκαιρες 

επεμβάσεις λίπανσης και άρδευσης οδηγούν σε υπερβολική αύξηση της παραγωγής, 

καθυστέρηση στην ωρίμανση που, σε συνδυασμό με την ευαισθησία της ποικιλίας στην 

τέφρα σήψη, προκαλούν σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή. Οι σταφυλές της 

Μανδηλαριάς είναι πλούσιες σε ανθοκυάνες (900-1.100 mg/Kg ραγών) και φαινόλες 

(1.900-2.100 mg/Kg ραγών).

Από το γλεύκος της ποικιλίας (περιεκτικότητα σε σάκχαρα 180-200g/L, οξύτητα 

5,2-7,8g/L σε τρυγικό οξύ, pH 3,2-3,3), παράγονται οίνοι ΠΟΠ «Ρόδος» (ποικιλιακός), 

«Πάρος» (με την ποικιλία Μονεμβασιά), «Αρχανές» και «Πεζά» (με την ποικιλία 

Κοτσιφάλι). Επίσης, συμμετέχει στην παραγωγή πολλών Τοπικών Οινών (ΠΓΕ), όπως 

ερυθρός Δωδεκαννησιακός (με τις ποικιλίες Syrah και Grenache), ο λευκός 

Αιγαιοπελαγίτικος (με Ασύρτικο και Αθήρι), ο ερυθρός Κρητικός (με Κοτσιφάλι,
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Λιάτικο), ο ροζέ Κρητικός (με Κοτσιφάλι, Λιάτικο, Ρωμαϊκό, Λαδικινό, Syrah, 

Carignan, Grenache) και ο ροζέ και ερυθρός Ηρακλειώτικος (με Κοτσιφάλι, Λιάτικο, 

Ρωμαϊκό, Λαδικινό, Syrah, Carignan).

2.2.5 Η ποικιλία «8)Τ3ΐι»

Θεωρείται η κορυφαία ερυθρά ποικιλία των 

θερμών κλιμάτων, αν και έως το 1960 είχε 

περιορισμένη διάδοση. Για τη προέλευσή της υπάρχουν 

διάφορες απόψεις, όπου η επικρατέστερη είναι ότι η 

ποικιλία είναι γηγενής της περιοχής Hermitage 

(Γαλλία, κοντά στις Άλπεις), και πιθανόν προήλθε από πληθυσμό πρέμνων γνωστών 

από τη Ρωμαϊκή εποχή με την ονομασία Α11οόΐΌμΐθ3 (3°" αιώνας π.Χ.)18.

Στην Ελλάδα (9.500 στρέμματα περίπου) συνιστάται στα αμπελουργικά 

διαμερίσματα της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της 

Μακεδονίας-Θράκης, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Αμπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στάδια

Κορυφή νεαρής βλάστησης: Ανοιχτή, λευκοπράσινη με ρόδινη παρυφή, βαμβακώδης.

Νεαρά φύλλα: Αναδιπλούμενα, πρασινοκίτρινα με χαλκόχροες περιοχές, χνοώδη στην 

άνω επιφάνεια, λευκόφαια, βαμβακώη με βαμβακώδεις νευρώσεις στην κάτω 

επιφάνεια.

Ποώδης βλαστός: Όρθιος, αραχνοϋφής, έντονα πλευρώδης, πράσινος με ρόδινες 

γραμμώσεις στη νωτιαία πλευρά, πράσινος στην κοιλιακή πλευρά. Κόμβοι πράσινοι με 

ερυθρές περιοχές στη νωτιαία πλευρά. Οφθαλμοί ρόδινοι.

Ανεπτυγρένο φύλλο: Μέτριο, κυκλικό, τρίκολπο ή πεντάκολπο (136-2-57). Ανώτεροι 

πλάγιοι κόλποι μέτριου βάθους, σχήματος υ  ή λύρας, με συγκλίνοντα ή 

επικαλυπτόμενα χείλη. Κατώτεροι κόλποι αβαθείς, ροπαλοειδείς, ανοιχτοί, σχήματος ϋ . 

Μισχικός κόλπος κλειστός, σχήματος υ  ή λύρας. Έλασμα παχύ, ελαφρώς κυματώδες 

και μελικηρώδες, πομφολυγώδες, συνεστραμμένο, βαθυπράσινο και λείο στην άνω

18 Σταυρακάκης, (2010), σελ 227-230.
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επιφάνεια, ανοιχτοπράσινο, αραχοϋφανές ή κατά περιοχές χνοώδες στην κάτω 

επιφάνεια. Νευρώσεις κιτρινοπράσινες, αραχνοϋφείς, έντονα ανάγλυφες στην κάτω 

επιφάνεια του φύλλου. Μίσχος βραχύς με μήκος μικρότερο από το αντίστοιχο της 

κεντρικής νεύρωσης, παχύς, λείος, πράσινος έως κιτρινοπράσινος. Οδόντες μικροί έως 

μέτριοι, αιχμηροί, ανισομεγέθεις με ελαφρώς κυρτές πλευρές.

Έλικες: Μικρού μήκους, λεπτές, διαλείπουσες, δισχιδείς και τρισχιδείς, πράσινες με 

ρόδινες αποχρώσεις, αραχνοϋφές.

Σταφύλι): Μέτρια έως μικρή, κυλινδρική έως κυλινδροκωνική, συχνά διπλή, ελαφρώς 

πτερυγωτή, μέτριας έως κανονικής πυκνότητας. Ποδίσκος μεγάλου μήκους, πράσινος, 

ευχερούς κοπής.

Ράνα: Μικρή ή μικρή, ωοειδής. Φλοιός λεπτός έως μετρίως παχύς, ανθεκτικός, με βαθύ 

κυανομέλανο χρώμα, καλυμμένος με άφθονη ανθηρότητα. Σάρκα γλυκιά, χυμώδης, με 

ευχάριστη γεύση. Χυμός άχρωμος, ενίοτε με ρόδινη απόχρωση. Ποδίσκος βραχύς έως 

μέτριος, χαλαρής πρόσφυσης.

Γίναρτα: 2-4 ανά ράγα, μικρά έως μέτρια, με ράμφος μακρύ και λεπτό.

Κλιηιατίδα: Κεραμόχρους με φακίδια, ελλειψοειδούς τομής, γωνιώδης.

Έναοάι βλάστησης: Το 1° δεκαήμερο του Απριλίου.

Πλήρης βλάστηση: Το 1° δεκαήμερο του Μαΐου.

Έναρξη άνθησης -  Πλήρης άνθηση: 22-26 Μαΐου.

Έναρξη ωριμότητας: Το 3° δεκαήμερο του Ιουλίου.

Πλήρης ωρίρανση: Το 3° δεκαήμερο του Αυγούστου -  1° δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Ιδιότητες και καλλιεργητική συμπεριφορά

Ποικιλία πολύ ζωηρή, μέτριας παραγωγικότητας, εξαιτίας και του μεγέθους των 

σταφυλών. Σχετικά όψιμης εκβλάστησης των λανθανόντων οφθαλμών αλλά 

μεσοπρώιμης ωρίμανσης. Η βλάστηση είναι ορθόκλαδη, έχει ταχύτατη ανάπτυξη, ιδίως 

όταν χρησιμοποιείται ο κλώνος Grosse Syrah σε ζωηρά υποκείμενα και καλλιεργείται 

σε γόνιμα εδάφη, με αποτέλεσμα να υφίσταται ζημιές από τους ανέμους αν δεν 

προσδεθεί εγκαίρως. Ο καρποφόρος βλαστός φέρει συνήθως δυο σταφυλές, από τον 2° 

και 4° κόμβο. Αντίθετα, ο κλώνος Petite Syrah είναι λιγότερο ζωηρός και παραγωγικός 

και υπερτερεί σε ποιότητα.
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Εφόσον δεν υφίστανται άλλοι περιοριστικοί παράγοντες, τα πρέμνα 

μορφώνονται, κυρίως σε ψυχρές περιοχές και ζωηρά υποκείμενα, σε αμφίπλευρα 

γραμμικά 11ογ3ί και δέχονται βραχύ κλάδεμα καρποφορίας, με συνολικό βαθμό 8-14 

κεφαλών των δυο οφθαλμών, ανάλογα με τον αριθμό των βραχιονών. Σε εδάφη βαθιά, 

γόνιμα, θερμών περιοχών, όταν μάλιστα χρησιμοποιούνται μεγάλης ζωηρότητας 

υποκείμενα, είναι προτιμότερα τα ορίζονται σχήματα (λύρα, ϋΟ(Γ) για την καλύτερη 

διαχείριση της βλάστησης. Επίσης, στην καλύτερη διαχείριση της βλάστησης 

συμβάλλουν και τα συστήματα δγ1νοζ (με μακρύ κλάδεμα καρποφορίας και κύρτωση 

της αμολυτής) και ϋ γο ί (μικτό κλάδεμα καρποφορίας).

Η ποικιλία δγι·3ΐι παρουσιάει ευαισθησία τόσο στις υψηλές όσο και στις πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες. Σε περιοχές με οριακή κάλυψη των αναγκών σε θερμότητα 

επιβάλλεται ο νοτιοανατολικός προσανατολισμός του αμπελώνα.

Προσαρμόζεται άριστα σε εδάφη μικρής έως μέσης γονιμότητας, χαλικώδη, 

γρανιτικά, σχιστολιθικά, μέσου βάθους, όχι πολύ υγρά, με καλό αερισμό και καλώς 

αποστραγγιζόμενα. Στις συνθήκες αυτές παράγει οίνους υψηλής ποιότητας. Αντιθέτως, 

δεν προσαρμόζεται σε ξηρά εδάφη, κυρίως πεδινών περιοχών όπου για την ομαλή 

παραγωγή και την ωρίμανση του φορτίου είναι απαραίτητη η εφαρμογή άρδευσης. 

Εξαιτίας της ευαισθησίας των νεαρών βλαστών πρέπει να αποφεύγονται οι 

ανεμόπληκτες περιοχές.

Ποικιλία ευαίσθητη στη ξηρασία, τις χαμηλές θερμοκρασίες, τους ανέμους, την 

ανθόρροια και τη χλώρωση σιδήρου που προκαλείται από την υψηλή συγκέντρωση 

ενεργού ασβεστίου στο έδαφος. Είναι επίσης ευαίσθητη στον μολυσματικό εκφυλισμό, 

το βοτρύτη και τα ακάρεα, την ευδεμίδα και το τζιτζικάκι, αλλά σχετικά ανθεκτική στο 

ωίδιο και τον περονόσπορο.

Συμβιώνει αποτελεσματικά με τα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται στην 

ελληνική αμπελουργία (1103 Ρ, 110 Κ, 41 Β, 140 ΙΙιι και δ04), αλλά άριστα 

αποτελέσματα δίνει με τα υποκείμενα 110 Κ, ΒΒ, 101-14, 3309 Ο, ιδίως με το δΟ 4, 

εκτός από τον κλώνο Νο 5 στον οποίο ο εμβολιασμός με τον κλώνο Νο 101 της 

ποικιλίας δγτ3ΐι αποτυγχάνει (επέρχεται ξήρανση) ύστερα από προέλευση 3 έως 4 ετών. 

Στις θερμές, ξηρές περιοχές η σε ξηρικούς αμπελώνες η επιλογή ανθεκτικών στην 

ξηρασία υποκειμένων συμβάλλει στην αποφυγή φαινομένων αφυδάτωσης των ραγών.
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Απαιτείται προσοχή στην επιλογή του υποκειμένου όταν τα εδάφη είναι πλούσια σε 

ενεργό ανθρακικό ασβέστιο εξαιτίας της ευαισθησίας της ποικιλίας στη χλώρωση.

Πρόκειται για πολυδυναμική ερυθρά ποικιλία αμπέλου, η οποία δίνει 

ποικιλιακούς οίνους υψηλής ποιότητας, που χαρακτηρίζονται από έντονο, βαθύ ερυθρό 

χρώμα, πλούσιο σώμα, μεγάλη περιεκτικότητα σε τανίνες, έντονα αρώματα, υψηλό 

αλκοολικό βαθμό και μέτρια οξύτητα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι το γλεύκος της 

ποικιλίας αυτής περιέχονται πρόδρομες αρωματικές ουσίες, που θεωρείται ότι δεν 

βρίσκονται στο γλεύκος άλλων ποικιλιών αμπέλου.

Συνοινοποιείται με επιτυχία τόσο με ερυθρές (Cabemet Sauvignon, Grenache, 

Mourverde, Sangiovese) όσο και με λευκές ποικιλίες (Viognier, Marsanne, Roussane). 

Αν και η εκβλάστηση των λανθανόντων οφθαλμών είναι σχετικά όψιμη, εντούτοις η 

πορεία ωρίμανσης ακολουθεί ταχείς ρυθμούς που επιβάλλουν συνεχή παρακολούθηση 

ώστε ο τρυγητός να γίνει στον κατάλληλο βαθμό τεχνολογικής ωριμότητας και να 

αποφευχθεί η υπερωρίμανση. Κατά το τέλος της περιόδου ωρίμανσης, όταν η 

περιεκτικότητα των ραγών σε σάκχαρα είναι 220 g/L περίπου, οι ράγες είναι 

ευαίσθητες στην αφυδάτωση, με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και την ποσότητα 

της παραγωγής.

Στην Ελλάδα, από το γλεύκος της ποικιλίας Syrah (περιεκτικότητα σε σάκχαρα 

210-220 g/L, οξύτητα 6,8-7,5 g/L σε τρυγικό οξύ, pH 3,3-3,5) παρασκευάζονται 

ποικιλιακοί ερυθροί οίνοι ποιότητας. Είναι ανώτερη της ποικιλίας Carignan, την οποία 

θα πρέπει να αντικαταστήσει στον Ελληνικό και ιδίως στον Κρητικό αμπελώνα, 

προκκειμένου να βελτιωθούν τα οινικά προϊόντα ορισμένων ποικιλιών (Ρωμαϊκό, 

Κοτσιφάλι, κ.ά.). ήδη η συνοινοποίηση με το γλεύκος της ποικιλίας Κοτσιφάλι έχει 

δώσει πολύ καλά αποτελέσματα.

2.2.6 Η ποικιλία «Chardonnay»

Εαλλικής προέλευσης (Macon Βουργουνδίας), παλαιά- 

κατά τους Víala και Vermorel είναι γνωστή από τον 14° αιώνα- 

, εκλεκτή λευκή ποικιλία από τις πλέον διαδεδομένες λευκές 

ποικιλίες στον κόσμο (1.130.000 στρέμματα). Στην Ελλάδα 

(7.000 στρέμματα περίπου) η καλλιέργεια της ποικιλίας 

συνιστάται για τα αμπελουργικά διαμερίσματα της
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Πελοποννήσου, της Μακεδονίας-Θράκης, για τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, 

Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κεφαλληνίας, Λασιθίου, Λάρισας και Φθιώτιδας, 

και επιτρέπεται στο αμπελουργικό διαμέρισμα της Δωδεκανήσου και στη Σύρο19.

Αμπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στάδια

Κορυφή νεαρής βλάστηση*:: Ανοιχτή , χνοώδης, λευκή.

Νεαρά φύλλα: Κιτρινοπράσινα με χαλκόχροες περιοχές, λεία στην άνω επιφάνεια, 

αραχνοϋφή έως χνοώδη στην κάνω επιφάνεια.

Ποώδης βλαστός: Λείος, πράσινος με ελαφρώς καστανέρυθρες ραβδώσεις στη νωτιαία 

πλευρά, πράσινος στην κοιλιακή πλευρά. Κόμβοι ερυθροί με πράσινες περιοχές ή 

στίγματα στη νωτιαία πλευρά, πράσινοι στην κοιλιακή χώρα. Οφθαλμοί πράσινοι.

Ανετττυνυένο φύλλο: Μέτριο, κυκλικό, πλήρες ή ελαφρώς τρίκολπο (035-2-57 ή 135-3- 

66). Ανώτεροι κόλποι μικρού βάθους, σε αντίθεση με τα φύλλα των λαίμαργων 

βλεστών που έχουν βαθείς κόλπους. Μισχικός κόλπος βαθύς, σχήματος λύρας ή υ , με 

γυμνή βάση. Έλασμα μετρίως παχύ, αδρά, ελαφρώς πομφολυγώδες, με την περιφέρεια 

στραμμένη προς τα κάτω, λεία, βαθυπράσινο στην άνω επιφάνεια, ανοιχτό πράσινο, 

αραχοϋφές στην κάτω επιφάνεια. Νευρώσεις κιτρινοπράσινες, λείες στην άνω 

επιφάνεια·, ανάγλυφες, αραχνοϋφείς στην κάτω επιφάνεια. Οδόντες μικροί, οξείς, με 

κυρτές πλευρές. Μίσχος πρασινοκίτρινος με λεπτές ερυθροϊώδεις ραβδώσεις, μέτριου 

πάχους, βραχύς.

Έλικες: Διαλείπουσες, λεπτές, μικρού μήκους, πρασινοκίτρινες, δισχιδείς ή τρισχιδείς, 

λείες.

Σταφυλή: Μικρή έως μέτρια, κυλινδρική, συχνά πτερυγωτή, ενίοτε διπλή, πυκνή, οι 

χαρακτήρες της σταφυλής επηρεάζονται όπως και στις άλλες ποικιλίες από τον κλώνο. 

Ποδίσκος βραχύς, ισχυρός, δυσχερούς αποκοπής.

Ρόγα: Μικρή, σφαιρική. Φλοιός λεπτός, διαφανής, πρασινοκίτρινος ή με φωτεινό 

κεχριμπαρένιο χρώμα. Σάρκα εύχυμη, μαλακιά, χυμώδης, γλυκιά. Χυμός άχρωμος, με 

ιδιαίτερο άρωμα. Ποδίσκος βραχύς, μέτριας πρόσφυσης.

Γίναρτα: 1 -3 ανά ράγα, μικρά, απιοειδή.

Κληρατίδα: Καστανή έως ερυθροκάστανη, ελλειψοειδούς τομής, πλευρώδης, λεία.

19 Σταυρακάκης, (2010), σελ 231-233.

36



Σύνθεση Ηρακλειώτικου Αμπελώνα για την Παραγωγή Κρασιού

Έναρξη βλάστησης: Το 10 δεκαήμερο του Μαρτίου.

Πλήρης βλάστηση: Το 3° δεκαήμερο του Μαρτίου -  10 δεκαπενθήμερο του Απριλίου. 

Έναρξη άνθησης -  Πλήρης άνθηση: 12-16 Μάί'ου.

Έναρξη ωραιότητας: Το 2° δεκαήμερο του Ιουλίου.

Πλήρης ωρίρανση: Το 2°-3° δεκαήμερο του Αυγούστου..

Ιδιότητες και καλλιεργητική συμπεριφορά

Ποικιλία μέτριας ζωηρότητας έως ζωηρή, παραγωγική, πρώιμης βλάστησης και 

πρώιμης ωρίμανσης, κατάλληλη για περιοχές με περιορισμένες κλιματικές δυνατότητες, 

υψηλής προσαρμοστικότητας. Ο καρποφόρος βλαστός φέρει δυο σταφυλές από τον 2° 

έως τον 5° κόμβο, συνήθως στον 2° και στον 3° κόμβο. Η ζωηρότητα εξαρτάται από τον 

κλώνο και από τις εδαφικές συνθήκες. Σε πεδινά, γόνιμα εδάφη τα πρέμνα είναι 

εξαιρετικά ζωηρά με όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα των σταφυλιών.

Τα συστήματα μόρφωσης και κλαδέματος καρποφορίας ποικίλλουν ανάλογα με 

τον κλώνο και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες. Συνήθως μορφώνεται σε γραμμικό ΙΙογαί 

(με μικρό ύψος κορμού και κεφαλή με 2-3 οφθαλμούς) ή σε ΰυγοί (με αμολυτή με έξι 

οφθαλμούς). Όταν καλλιεργείται σε φτωχά, ξηρά εδάφη συνιστάται κλάδεμα βραχύ. 

Για κλώνους μικρής παραγωγικότητας και ζωηρότητας συνιστώνται τα χαμηλά 

σχήματα και το μακρύ κλάδεμα καρποφορίας.

Προσαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών συνθηκών, αλλά προτιμά τα 

μέσης γονιμότητας, πετρώδη, αμμοαργιλώδη, αργιλοασβεστώδη, μαργώδη, 

σχιστολιθικά, με επάρκεια νερού, αλλά καλώς αποστραγγιζόμενα εδάφη των 

ημιορεινών ή ορεινών περιοχών. Από τον συνδυασμό όλων των επιμέρους στοιχείων 

που συνθέτουν την κατάλληλη για την ποικιλία περιοχή και επηρεάζουν την ποιότητα 

των οίνων, φαίνεται ότι τα μάλλον αβαθή εδάφη που εδράζονται σε ασβεστόλιθους 

δίνουν τους πιο πλούσιους και ελκυστικούς οίνους Οΐ3Γ(1οηη3γ.

Είναι ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα και πολύ ευαίσθητη 

στην ξηρασία. Σε περιοχές με συχνούς ανοιξιάτικους παγετούς, οι ζημιές είναι πολύ 

μεγάλες λόγω πρώιμης εκβλάστησης των οφθαλμών. Στις περιπτώσεις αυτές 

συνίσταται η εφαρμογή όψιμου κλαδέματος καρποφορίας που θα καθυστερήσει την
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εκβλάστηση των οφθαλμών κατά δυο περίπου εβδομάδες. Επίσης, όταν κατά την 

περίοδο της άνθησης και της καρπόδεσης επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και 

μεγάλη υγρασία, προκαλείται έντονη ανθόρροια και μικρορραγία. Αν και σε δροσερά 

κλίματα δίνει εξαιρετικούς οίνους, η ποικιλία Chardonnay δεν θεωρείται των βορείων 

περιοχών.

Στις ελληνικές συνθήκες δίνει άριστης ποιότητας οίνους σε περιοχές δροσερές, 

μάλλον όψιμες, στις οποίες η ωρίμανση προχωράει με βραδείς ρυθμούς και ο τρυγητός 

γίνεται στο βέλτιστο της τεχνολογικής ωριμότητας.

Συμβιώνει αρμονικά με τα περισσότερα ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή της 

φυλλοξήρας υποκείμενα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα 41 Β, SO 4, 161-49, 

110 R, 1103 Ρ, 140 Ru. Σε ψυχρά κλίματα θα πρέπει να αποφεύγονται 3306 C και 110 

R.

Ποικιλία νε σχετική αντοχή στον περονόσπορο, αλλά εξαιρετικά ευαίσθητη στο 

ωίδιο, ευαίσθητη στο βοτρύτη και τον μολυσματικό εκφυλισμό.

2.2.7 Η ποικιλία «Sauvignon blanc»

Άγνωστης προέλευσης , ευγενής, λευκή ποικιλία 

οινοποιίας, καλλιεργείται από τον 17° αιώνα στις περιοχές του 

Λίγηρα και του Μπορντό. Στην Ελλάδα (6.500 στρέμματα) η 

εισαγωγή της έγινε πριν από 30 χρόνια, αλλά μόνον την 

τελευταία δεκαπενταετία διαδόθηκε στις διάφορες 

αμπελουργικές περιοχές. Συνιστάται για τα αμπελουργικά 

διαμερίσματα της Στερεάς Ελλάδας, της Μακεδονίας-Θράκης, 

για τους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Κεφαλονιάς, Κορινθίας και 

Λάρισας και επιτρέπεται στο αμπελουργικό διαμέρισμα της Δωδεκανήσου .

Αμπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στάδια

Κορυφή νεαρής βλάστησης: Ανοιχτή , λευκωπή με ρόδινη παρυφή, βαμβακώδης.

20 Σταυρακάκης, (2010), σελ 235-237.
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Νεαρά φύλλα: Πράσινα ή κιτρινοπράσινα με χαλκόχροες περιοχές, ελαφρώς χνοώδη 

στην άνω επιφάνεια, βαμβακώδη στην κάνω επιφάνεια.

Ποώδης βλαστός: Ημιόρθιος, πράσινος σε ολόκληρο το μήκος, αραχνοϋφής. Κόμβοι 

πράσινοι, αραχνοϋφείς. Οφθαλμοί ρόδινοι έως ερυθροί..

Ανεπτυνμένο φύλλο: Μέτριο, κυκλικό, τρίκολπο ή πεντάκολπο( 135-2-57 ή 136-2-56). 

Ανώτεροι κόλποι μικρού βάθους, ροπαλοειδείς, σχήματος V, με επικαλυπτόμενα χείλη. 

Κατώτεροι κόλποι ανοιχτοί, πολύ μικρού βάθους, ροπαλοειδείς, σχήματος V. Μισχικός 

κόλπος σχήματος V ή λύρας. Έλασμα μέτριου πάχους, κυματώδες, ελαφρώς 

πομφολυγώδες, συνεστρεμμένο προς τα κάτω, λείο και βαθυπράσινο στην άνω 

επιφάνεια, ανοιχτοπράσινο, αραχνοϋφές στην κάτω επιφάνεια. Νευρώσεις 

κιτρινοπράσινες, λείες στην άνω επιφάνεια, αραχνοϋφείς στην κάτω επιφάνεια. Οδόντες 

μικροί έως μέτριοι, με κυρτές πλευρές, αμβλείς, ανισομεγέθεις. Μίσχος βραχύς, 

πρασινοκίτρινος, με ρόδινες έως ερυθρές περιοχές, λείος.

Έλικες: Διαλείπουσες, λεπτές, μικρού μήκους, πρασινοκίτρινες, δισχιδείς ή τρισχιδείς, 

λείες.

Σταφυλή: Μικρή, ενίοτε μέτρια, κυλινδρική έως κυλινδροκωνική, ενίοτε πτερυγωτή, 

πυκνόρραγη. Ποδίσκος βραχύς, μέτριως ξυλοποιούμενος, ευχερούς αποκοπής.

Ράνα: Μικρή, σφαιρική ή ωοειδής. Φλοιός μετρίως παχύς, διαφανής, πρασινοκίτρινος 

έως κιτρινοπράσινος, με άφθονη ανθηρότητα. Σάρκα, μαλακιά, χυμώδης, γλυκιά, με 

ελαφρό άρωμα πράσινου πιπεριού. Ποδίσκος βραχύς, χαλαρής πρόσφυσης.

Γίναρτα: 1-2 ανά ράγα, μικρά, απιοειδή.

Κληματίδα: Καστανοκίτρινη, ελλειψοειδούς τομής, πλευρώδης, μεσογονάτια μικρού 

μήκους.

Έναρδη βλάστησης: Το 3° δεκαήμερο του Μαρτίου.

Πλήρης βλάστηση: Το 2° δεκαήμερο του Απριλίου.

Έναρδη άνθησης -  Πλήρης άνθηση: 14-18 Μαΐου.

Έναρδη ωριμότητας: Το 2° δεκαήμερο του Ιουλίου.

Πλήρης ωρίμανση: Το 2°-3° δεκαήμερο του Αυγούστου..
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Ιδιότητες και καλλιεργητική συμπεριφορά

Ποικιλία ζωηρή μέτριας γονιμότητας και παραγωγικότητας. Ο καρποφόρος 

βλαστός φέρει συνήθως δυο σταφυλές από στον 3° και στον 4° κόμβο. Σχετικά όψιμη 

ποικιλία ως προς το χρόνο εκβλάστησης των λανθανόντων οφθαλμών, αλλά με πρώιμη 

ωρίμανση των σταφυλιών.

Τα συστήματα μόρφωσης και κλαδέματος καρποφορίας που εφαρμόζονται 

ποικίλουν ανάλογα με τον κλώνο και κυρίως τις εδαφοκλιματικές συνθήκες. Εξαιτίας 

της ορθόκλαδης βλάστησης συνιστώνται τα γραμμικά, με βραχύ (2-3 οφθαλμοί ανά 

παραγωγική μονάδα) ή και μακρύ κλάδεμα καρποφορίας (αμολυτή με 4-5 οφθαλμούς), 

γιατί η γονιμότητα των πρώτων οφθαλμών της κληματίδας είναι χαμηλή. Σε 

περιπτώσεις υψηλής ζωηρότητας συνιστάται η μόρφωση των πρέμνων στο σύστημα της 

λύρας.

Οι χαρακτήρες ποιότητας της ποικιλίας φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο 

από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή και λιγότερο από τις 

ιδιότητες του εδάφους. Αν και λόγω της πρώιμης ωρίμανσης δεν είναι υψηλών 

ηλιοθερμικών απαιτήσεων, εντούτοις φαίνεται ότι ο βραδύς ρυθμός ωρίμανσης 

συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του αρωματικού δυναμικού. Το άριστο 

αρώματος επιτυγχάνεται λίγο πριν από την πλήρη (βιομηχανική) ωρίμανση των 

σταφυλών, αν και υπάρχουν αρκετές απόψεις ως προς τον καταλληλότερο χρόνο 

τρυγητού. Στην επίτευξη του αργού ρυθμού ωρίμανσης συμβάλουν σημαντικά τόσο η 

επιλογή του καταλληλότερου συστήματος μόρφωσης όσο και τα χλωρά κλαδέματα, 

ιδίως στις ψυχρότερες περιοχές. Στις θερμότερες περιοχές που ο τρυγητός γίνεται 

νωρίτερα, για να διατηρηθεί η οξύτητα, αυτός συχνά αποβαίνει εις βάρος του 

αρωματικού δυναμικού.

Εξαιτίας του μικρού μήκους των μεσογονατίων και επομένως του μεγάλου 

αριθμού των ελίκων και των μεσοκαρδίων, επιβάλλεται το βλαστολόγημα των κύριων 

και των μεσικάρδιων βλαστών. Απαραίτητο για τη βελτίωση των συνθηκών ωρίμανσης, 

την προστασία των σταφυλών από ασθένειες και τη βελτίωση του χρώματος είναι το 

ξεφύλλισμα.

Προσαρμόζεται σε εδάφη με διαφορετική γονιμότητα και σύσταση, αλλά 

προτιμά αμμώδη, ελαφρά, χαλικώδη, κροκαλοπαγή, ασβεστώδη, αργιλοασβεστώδη- 

μαργώδη, καλώς αποστραγγιζόμενα και μέσης γονιμότητας επικλινή εδάφη με μικρό
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υψόμετρο. Κυρίως τα χαλικώδη ή με μεγάλες κροκάλες εδάφη που θερμαίνονατι 

καλύτερα δίνουν στην ποικιλία πλούσιο άρωμα, σε αντίθεση με τα βαριά, γόνιμα εδάφη 

τα οποία προσδίδουν στους οίνους γεύση που χαρακτηρίζεται περισσότερο χορτώδης. 

Δεν παρουσιάζει προβλήματα στον εμβολιασμό με τα γνωστά υποκείμενα. Συνιστώνται 

τα μέσης ή μικρής ζωηρότητας υποκείμενα, ιδίως σε περιοχές με μικρό βλαστικό 

κύκλο. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται με επιτυχία τα 110 Γί και 41 Β. Στις 

αμπελουργικές ζώνες της Ευρώπης χρησιμοποιούνται τα 8 0  4, 3309 Ο, 41 Β, 5 ΒΒ, 

420 Α.

Παρουσιάζει ευαισθησία στο ιώδιο, το βοτρύτη, την ίσκα και τον μολυσματικό 

εκφυλισμό και σχετική αντοχή στον περονόσπορο. Λόγω της ευαισθησίας στον 

μολυσματικό εκφυλισμό επιβάλλεται η χρήση γνήσιου και υγιούς πολλαπλασιαστικού 

υλικού.

Οι καλλιεργητικές και εδαφοκλιματικές που ευνοούν την αύξηση της 

ζωηρότητας των βλαστών προκαλούν έντονη ανθόρροια, αλλά και σοβαρές προσβολές 

από βοτρύτη. Επίσης, πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά την περίοδο ωρίμανσης 

επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα των παραγόμενων οίνων.

Από το γλεύκος της ποικιλίας (περιεκτικότητα σε σάκχαρα 200-220 μ /ί, 

οξύτητα 6,5-6,8 σε τρυγικό οξύ, ρΗ 3,6-4,0) παράγονται λευκοί ξηροί οίνοι

εξαιρετικής ποιότητας με χαρακτηριστικό άρωμα, πλούσιο σώμα και άριστη ισορροπία. 

Στην Ελλάδα, το γλεύκος χρησιμοποιείται για την παραγωγή ΠΓΕ οινών όπως π.χ. 

Ηρακλείωτικος, Δράμας κτλ.

41



Σύνθεση Ηρακλειώτικου Αμπελώνα για την Παραγωγή Κρασιού

Κεφάλαιο 3°. Παραγωγή του Οίνου

3.1 Στάδια Οινοποίησης

Πριν αναφερθούμε αναλυτικά στην ερυθρή και λευκή οινοποίηση, σημαντικό 

είναι να αναφέρουμε έστω και επιγραμματικά τα στάδια της παραγωγής του οίνου. Η 

παραγωγή του κρασιού ξεκινάει από τη στιγμή που το σταφύλι πάει στην 

οινοβιομηχανία και ολοκληρώνεται μετά από πολλές διεργασίες. Μετά τη συλλογή του 

σταφυλιού, το σταφύλι φορτώνεται σε μεγάλα φορτηγά και μεταφέρεται στις 

βιομηχανίες παραγωγής κρασιού. Ζυγίζεται και στέλνεται στο χημείο για έλεγχο της 

ποιότητας του, όπου εκεί ελέγχουν και την ωριμότητα του σταφυλιού. Στη συνέχεια 

μπαίνει στη σταφυλοδόχο. Στο σπαστήρα γίνεται ο απορραγισμός και το άλεσμα του 

καρπού για να εξαχθεί από αυτόν ο χυμός ή διαφορετικά το γλεύκος. Από το σημείο 

αυτό η διαδικασία παραγωγής διαφέρει ανάλογα με το είδος του κρασιού, ερυθρό, 

λευκό, ροζέ, κτλ.

Η ωρίμανση του σταφυλιού είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την 

ποιότητα του κρασιού. Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, που αρχίζει από το 

σχηματισμό του καρπού, η ρόγα είναι πράσινη και η σάρκα σκληρή. Σε όλη αυτή την 

περίοδο έχουμε αύξηση του βάρους και του όγκου. Η δεύτερη περίοδος (περκασμός) 

είναι περίοδος όπου η ρόγα αλλάζει χρώμα, φουσκώνει και γίνεται ελαστική. Τα 

κουκούτσια αλλάζουν όψη και δομή. Οι ερυθρές χρωστικές εμφανίζονται στις ρόγες 

των ερυθρών ποικιλιών και αντίστοιχες χρωστικές στις λευκές ποικιλίες. Έχουμε πτώση 

της οξύτητας και έναρξη της συσσώρευσης των σακχάρων, με απότομη αύξησή τους. Η 

γλυκιά γεύση του σταφυλιού οφείλεται στην παρουσία των σακχάρων, ενώ η ξινή 

γεύση στην παρουσία των οξέων. Περίοδος ωρίμανσης είναι η περίοδος από την 

αλλαγή του χρώματος της ρόγας μέχρι την πλήρη ωρίμανση.

Η πρόβλεψη και ο προσδιορισμός της ημέρας έναρξης του τρυγητού απαιτεί τη 

δειγματοληψία και ανάλυση από την περίοδο αλλαγής του χρώματος και τη σύγκριση 

με δεδομένα παλαιοτέρων ετών για την ίδια περιοχή, σε συνάρτηση με τις 

κλιματολογικές συνθήκες. Στις θερμές περιοχές, που επιδιώκουμε σχετικά υψηλή 

περιεκτικότητα σε οξέα, είναι δυνατόν να τρυγήσουμε πρώιμα, δηλαδή πριν από τη 

χρονική στιγμή που τα σάκχαρα φτάνουν στο μέγιστο. Αντίθετα, στις ψυχρές περιοχές 

είναι δυνατόν να τρυγήσουμε αργοπορημένα (όψιμα), με σκοπό να πετύχουμε ελαφριά
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συμπύκνωση των σακχάρων λόγω μερικής εξάτμισης του νερού της ρόγας και μείωσης 

της οξύτητας, λόγω μερικής καύσης του μηλικού οξέως. Σε ορισμένες περιοχές 

ακολουθεί υπερωρίμανση με έκθεση των σταφυλιών στον ήλιο, αφού πρώτα κοπούν τα 

σταφύλια και απλωθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.

Όσο αφορά τη σύσταση του σταφυλιού, αυτό περιέχει τέσσερα κουκούτσια 

(γίγαρτα). Η φλούδα (φλοιός) αποτελείται από την επιδερμίδα κα μερικά στρώματα 

κυττάρων κάτω από αυτήν. Ο ρόλος της στην οινοποίηση είναι πολύ σημαντικός. Από 

τον τρόπο που θα τη μεταχειριστούμε, εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος το είδος του 

κρασιού που θα φτιάξουμε. Τα σταφύλια που προορίζονται για οινοποίηση έχουν 

συνήθως σκληρή φλούδα και χυμώδη σάρκα, αντίθετα με τα επιτραπέζια που έχουν 

φλούδα λεπτή και σάρκα τραγανή. Η παρουσία των αρωματικών ενώσεων αποτελεί 

χαρακτηριστικό της φλούδας. Η σάρκα αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από 

κυτταρικό χυμό (γλεύκος).

Τα κύρια σάκχαρα του σταφυλιού, γλυκόζη και φρουκτόζη, σχηματίζονται χάρη 

στη φωτοσύνθεση που γίνεται στα φύλλα και τα πράσινα μέρη του φυτού. Σε ώριμη 

κατάσταση Ι.ΟΟΟμ σταφυλιών περιέχουν συνολικά 200 g σακχάρων. Η περιεκτικότητα 

σε σάκχαρα ποικίλλει βέβαια ανάλογα με την ποικιλία και το βαθμό ωρίμανσης.

Το κυριότερο οξύ του σταφυλιού είναι το τρυγικό. Τα οξέα έχουν για την 

οινολογία την ίδια σημασία με τα σάκχαρα, γιατί συμμετέχουν στη γευστική ισορροπία 

του κρασιού. Οι ανθοκυάνες (χρωστικές των κόκκινων κρασιών) σχηματίζονται στη 

ρόγα. Εμφανίζονται κατά τη περίοδο αλλαγής τους χρώματος. Η περιεκτικότητα του 

φλοιού σε ταννίνες (υπεύθυνες για στυφή αίσθηση) είναι σταθερή κατά την περίοδο 

αλλαγής του χρώματος και κατά την ωρίμανση, με αυξομειώσεις που οφείλονται στις 

μεταβολές της θερμοκρασίας και στην ηλιοφάνεια.

Με τον όρο οινοποίηση εννοείται το σύνολο των διαδικασιών που οδηγούν από 

το σταφύλι στο κρασί (οίνο). Η οινοποίηση διακρίνεται σε ερυθρή (παραγωγή ερυθρών 

οίνων) και λευκή (παραγωγή λευκών οίνων). Στην ερυθρή οινοποίηση, 

χρησιμοποιούνται ερυθρές ποικιλίες. Ωστόσο, οι χρωστικές ουσίες (οι ανθοκυάνες) 

υπάρχουν σχεδόν αποκλειστικά στη φλούδα των κόκκινων σταφυλιών. Επομένως, για 

να πάρουμε κόκκινο κρασί, στην εκχύλιση συνυπάρχουν για ένα διάστημα τόσο η 

φλούδα όσο και ο χυμός. Αν αφαιρεθεί η φλούδα τότε παίρνουμε λευκό κρασί ακόμα 

και από κόκκινη ποικιλία (π.χ. Μοσχοφίλερο).
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Η βασική διαφορά μεταξύ ερυθρής και λευκής οινοποίησης είναι ακριβώς η 

παραμονή ή όχι, της φλούδας μαζί με το χυμό στην εκχύλιση. Η σύντομη παραμονή της 

κόκκινης φλούδας μαζί με το χυμό μπορεί να οδηγήσει σε ροζέ κρασί.

Αλκοολική ζύμωση

Η αλκοολική ζύμωση είναι μια φαινομενικά απλή διαδικασία που μπορεί να 

γίνει με ελάχιστη επέμβαση του ανθρώπου. Αλκοολική ζύμωση είναι η διάσπαση των 

σακχάρων με έξι άτομα άνθρακος από τα ένζυμα των ζυμών, κατά κύριο λόγο προς 

αιθανόλη (αλκοολική ή αιθυλική αλκοόλη ή οινόπνευμα). Στην πραγματικότητα είναι 

ένα φαινόμενο εξαιρετικά σύνθετο, γιατί δημιουργούνται ταυτόχρονα και δεκάδες 

άλλες ενώσεις που εμπλουτίζουν το κρασί με αρωματικά και γευστικά συστατικά.

Οι ζύμες είναι μια ομάδα μονοκύτταρων μικροσκοπικών φυτικών οργανισμών. 

Η κυριότερη ζύμη του κρασιού είναι η Saccharomyces cerevisiae. Οι ζύμες βρίσκονται 

στον αμπελώνα, στο έδαφος και στα κλήματα. Στο σταφύλι, ειδικότερα, μεταφέρονται 

από έντομα πάνω στα τσαμπιά και κυρίως στους ποδίσκους και τη ρόγα. Ο αριθμός 

τους (πληθυσμός) κάθε χρόνο εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες. Όταν 

βρεθούν στο γλεύκος πολλαπλασιάζονται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα και 

ταυτόχρονα διασπούν τα σάκχαρα του γλεύκους ελκύοντας διοξείδιο του άνθρακα. Το 

διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται κατά τη διάρκεια της ζύμωσης σε συνδυασμό με 

την αύξηση της θερμοκρασίας, κάνει το γλεύκος (μούστο) να φαίνεται ότι βράζει.

3.1.1 Ερυθρή Οινοποίηση

Η ερυθρή οινοποίηση περιλαμβάνει μηχανικές κατεργασίες του σταφυλιού 

(έκθλιψη, απορραγισμό, μεταφορά σε δεξαμενή), ζύμωση στη δεξαμενή, διαχωρισμό 

του υγρού (γλεύκος σε ζύμωση ή κρασί ανάλογα με τη διάρκεια εκχυλίσεως), 

παραμονή στη δεξαμενή, όπου θα τελειώσει η αλκοολική ζύμωση και πιθανόν να γίνει 

η μηλογαλακτική ζύμωση. Ορισμένα κρασιά που προορίζονται για παλαίωση, θα 

ωριμάσουν για ένα χρονικό διάστημα σε δρύινα βαρέλια“ .

Κατεργασίες του σταφυλιού

Τσακίρης, (1995), σελ.38-40.
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Η μεταφορά πρέπει να αφήνει ανέπαφα τα σταφύλια και να είναι γρήγορη. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση μεταφορικών μέσων, όπως καλάθια, τελάρα, που 

προκαλούν μεγάλες πιέσεις στο σταφύλι. Για λόγους ευκολίας η υποδοχή των 

σταφυλιών γίνεται σε μια σταφυλοδόχο. Η έκθλιψη (σπάσιμο) της ρόγας του σταφυλιού 

έχει σκοπό να ελευθερώσει το χυμό της ρόγας (γλεύκος), οπ οποίος ταυτόχρονα 

αερίζεται ελαφρά και αναμιγνύεται με ζύμες που βρίσκονται στην επιφάνεια του 

σταφυλιού. Ακολουθεί απορραγισμός που είναι ο διαχωρισμός των ρογών από τα 

τσάμπουρα, τα οποία και απομακρύνονται.

Ο σταφυλοπολτός μεταφέρεται στην δεξαμενή ζυμώσεως με τη βοήθεια της 

αντλίας. Η εισαγωγή των σταφυλιών μπορεί να γίνει απευθείας μέσα στη δεξαμενή με 

πτώση. Οι δεξαμενές ζυμώσεως δεν πρέπει να γεμίζουν μέχρι την οροφή τους, 

προβλέποντας την αύξηση του όγκου, που είναι αποτέλεσμα της έκλυσης διοξειδίου 

του άνθρακα κατά τη διάρκεια της ζύμωσης. Ο θειώδης ανυδρίτης προστίθεται κατά το 

γέμισμα της δεξαμενής και χρησιμοποιείται γα την προστασία του γλεύκους από τις 

οξειδώσεις. Ο θειώδης ανυδρίτης δρα πάνω σε όλους τους μικροοργανισμούς του 

κρασιού, ζύμες, οξικά βακτήρια και βακτήρια της γαλακτικής ζύμωσης. Στις εξαιρετικά 

μικρές δόσεις που χρησιμοποιείται στο κρασί αναστέλλει τη δράση των βακτηρίων, 

χωρίς να παρεμποδίζει τη δράση ζυμών.

Εκχύλιση

Το χρώμα των κόκκινων κρασιών οφείλεται, σχεδόν αποκλειστικά, σε 

χρωστικές που βρίσκονται στη φλούδα των κόκκινων σταφυλιών. Η παραλαβή 

(εκχύλιση) των γευστικών και αρωματικών συστατικών από τα στερεά μέρη του 

σταφυλιού, είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ερυθρής οινοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι 

η μεγαλύτερη σπουδαιότητα σε αυτό το είδος οινοποίησης έχει η ποιότητα του 

σταφυλιού. Αντίθετα, μπορούμε να πούμε ότι για τη λευκή οινοποίηση τη μεγαλύτερη 

σπουδαιότητα έχει η τεχνολογία (πιεστήριο, απολάσπωση), που μας επιτρέπει την 

παραλαβή των επιθυμητών μόνο κλασμάτων του χυμού του σταφυλιού και η ζύμωση 

σε χαμηλή θερμοκρασία (ψύξη). Στην περίπτωση της ερυθρής οινοποίησης σημαντικό 

ρόλο παίζει η φλούδα της ρόγας, της οποίας η ποιότητα εξαρτάται περισσότερο από τις 

εξωτερικές κλιματολογικές συνθήκες από ότι αυτή της σάρκας. Ο σχηματισμός των 

χρωστικών στη φλούδα προϋποθέτει ηλιοφάνεια και θερμοκρασία μεγαλύτερη από 

αυτή που είναι αναγκαία για την ωρίμανση του εσωτερικού της ρόγας.
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Ο σταφυλοπολτός δηλαδή τα στέμφυλα και το γλεύκος τοποθετούνται σε 

δεξαμενή. Με την έναρξη της ζύμωσης, τα στέμφυλα (φλούδες και 

κουκούτσιαθανεβαίνουν στο επάνω μέρος «σπρωγμένα» από το παραγόμενο διοξείδιο 

του άνθρακα. Επειδή η κατάσταση αυτή εμποδίζει την εκχύλιση, με τη βοήθεια μιας 

αντλίας το γλεύκος αντλείται από το κάτω μέρος της δεξαμενής και οδηγείται ξανά 

στην κορυφή. Εκεί αφήνεται να πέσει και να διαβρέξει τα στέμφυλα. Η διαδικασία αυτή 

ονομάζεται διαβροχή, επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατά τη διαδικασία της ζύμωσης. 

Διάρκεια εκχύλισης είναι ο χρόνος που πρέπει να παραμείνει το γλεύκος στην ίδια 

δεξαμενή με τα στέμφυλα.

Ο χρόνος αυτός συμπαραμονής είναι βασικός παράγοντας της ποιότητας του 

κόκκινου κρασιού και των χαρακτηριστικών του. Ο βέλτιστος χρόνος παραμονής είναι 

συνάρτηση της ποικιλίας που οινοποιούμε, του τύπου κρασιού που θέλουμε να 

παράγουμε, των συνθηκών της χρονιάς, της θερμοκρασίας και του τρόπου 

δεξαμενισμού. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε κρασί με σκοπό να καταναλωθεί νέο, η 

συμπαραμονή του γλεύκους με τα στέμφυλα πρέπει να είναι σύντομη (2-3 ημέρες). Τα 

κρασιά παλαίωσης έχουν ανάγκη από μεγαλύτερο χρόνο παραμονής (8-15 ημέρες), 

ώστε να έχουμε μεγαλύτερο χρόνο εκχύλισης.

Διαχωρισμός και πίεση

Το γλεύκος σε ζύμωση (ή το κρασί ανάλογα με τη διάρκεια εκχύλισης) 

διαχωρίζεται με τη βοήθεια της βαρύτητας για να μεταφερθεί σε μια άλλη δεξαμενή, 

όπου θα ολοκληρωθεί η αλκοολική ζύμωση και πιθανόν να ακολουθήσει 

μηλογαλακτική ζύμωση, ανάλογα με την κατάσταση του γλεύκους τη στιγμή του 

διαχωρισμού. Το κρασί που θα πάρουμε είναι «κρασί χωρίς πίεση». Τα στέμφυλα 

απαλλαγμένα από το υγρό, μεταφέρονται έξω από τη δεξαμενή υποδοχής του γλεύκους 

και πιέζονται για να δώσουν το «κρασί πίεσης». Η δεξαμενή όπου ολοκληρώνεται η 

ζύμωση μπορεί να έχει οποιοδήποτε μέγεθος, μπορεί να είναι ακόμα και ένας ξύλινος 

κάδος.

Η πίεση των στέμφυλων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να παίρνουμε το σύνολο 

σχεδόν του χυμού που περιέχουν. Το κρασί που παίρνουμε από τις πιέσεις είναι το 15% 

περίπου του συνόλου του κρασιού. Το κρασί που προέρχεται από την πίεση των 

στέμφυλων συνήθως δεν χρησιμοποιείται στα κοινά κρασιά. Είναι δυνατόν αν
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προστεθεί κατά ένα ποσοστό σε κρασιά που προορίζονται για παλαίωση. Με το τέλος 

της αλκοολικής ζύμωσης, δηλαδή την εξαφάνιση των σακχάρων, ακολουθεί θείωση.

Μηλογαλακτική Ζύμωση

Η μηλογαλακτική ζύμωση είναι η μετατροπή του μηλικού οξέος από τα 

γαλακτικά βακτήρια σε γαλακτικό οξύ. Η μηλογαλακτική ζύμωση οδηγεί σε μείωση 

της οξύτητας, διότι το γαλακτικό οξύ είναι λιγότερο όξινο από το μηλικό .

Μετάγγιση των νέων κρασιών

Μετά το τέλος των ζυμώσεων ακολουθεί προσεκτικό απογέμισμα της 

δεξαμενής, με σκοπό να αποφευχθούν οι οξειδώσεις. Τους πρώτες μήνες που 

ακολουθούν, το κρασί έχει ανάγκη μεταγγίσεων που σκοπό έχουν να το απαλλάξουν 

από τα στέρεα υπολειμμάτων που καθιζάνουν φυσιολογικά κατά τη διάρκεια 

παραμονής.

3.1.2 Λευκή Οινοποίηση

Τα αρωματικά συστατικά του σταφυλιού βρίσκονται στη φλούδα και στα 

κύτταρα κάτω από αυτή. Εμφανίζονται αρκετά νωρίς, πριν την πλήρη ωρίμανση των 

σακχάρων. Ένας πρώιμος τρύγος μπορεί να δώσει, ιδιαίτερα στις θερμές χώρες, πιο 

αρωματικό κρασί. Κύρια χαρακτηριστικά της λευκής οινοποίησης είναι η απουσία 

εκχύλισης και ο διαχωρισμός του γλεύκους σε κλάσματα. Σημαντικό σημείο της λευκής 

οινοποίησης είναι η απομάκρυνση κάθε στερεού συστατικού του γλεύκους πριν από τη 

ζύμωση, όπως και η πραγματοποίηση της ζύμωσης σε χαμηλή θερμοκρασία. Η 

μηλογαλακτική ζύμωση συνήθως δεν επιδιώκεται, γιατί στα λευκά κρασιά η οξύτητα 

είναι περισσότερο επιθυμητή για οργανοληπτικούς λόγους .

Εξαγωγή του γλεύκους

Η μεταφορά του σταφυλιού έχει μεγάλη σημασία στην επιτυχία της 

οινοποίησης. Για να αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της εκχύλισης και οξείδωσης 

πρέπει απαραίτητα τα σταφύλια να μεταφέρονται γρήγορα και ανέπαφα. Για αυτό 

τοποθετούνται σε μικρούς υποδοχείς σε μικρά δοχεία.

22Τσακίρης, (1995), σελ.41-42.
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Οι νεότερες αντιλήψεις στην αλυσίδα επεξεργασίας του σταφυλιού έχουν σκοπό 

την επεξεργασία, κατά τρόπο που να επιτρέπει την παραγωγή κρασιού που θα 

χρειάζεται τις λιγότερες δυνατόν κατεργασίες. Η εξαγωγή του χυμού του σταφυλιού 

(γλεύκος) γίνεται με συμπίεση σε μηχανικά πιεστήρια. Σε άλλες εποχές γινόταν με 

πάτημα με τα πόδια ή με χειροκίνητα πιεστήρια. Τα σταφύλια συνήθως μετά το 

σπάσιμο και απορραγισμό ρίχνονται απλά ή οδηγούνται με τη βοήθεια αντλίας στο 

πιεστήριο.

Η καλύτερη ποιότητα γλεύκους είναι το γλεύκος των πρώτων πιέσεων, ο 

λεγόμενος πρόρρογος, διότι παρέχει λιγότερες ταννίνες, οι οποίες σε μεγάλη 

συγκέντρωση δίνουν έντονο χρώμα και στυφή αίσθηση, ανεπιθύμητη σε ένα λευκό 

κρασί. Στα συνεχή πιεστήρια η αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται στον ατέρμονα κοχλία 

ο οποίος σπρώχνει διαρκώς τα σταφύλια προς την έξοδο και η οποία με αντίβαρο 

εμποδίζει την ελεύθερη έξοδό τους. Χρησιμοποιούνται στην κατεργασία μεγάλων 

ποσοτήτων σταφυλιών. Επιτρέπει τη γρήγορη εξαγωγή του γλεύκους και είναι ο πιο 

οικονομικός τρόπος από άποψη εργατικού κόστους. Αποτελεί όμως την πιο βίαιη 

κατεργασία του σταφυλιού και αποφεύγεται στην παραγωγή οίνων ποιότητας.

Απολάσπωση

Η απολάσπωση είναι η συνέχεια της μηχανικής κατεργασίας του σταφυλιού. 

Σκοπός της είναι η διαύγαση του γλεύκους πριν από τη ζύμωση. Όσο πιο διαυγές είναι 

το γλεύκος, τόσο πιο καλή είναι ποιότητα του κρασιού που θα προκύψει. Μεγάλη 

διευκόλυνση για την επιτυχία της απολάσπωσης προσφέρει η ψύξη του γλεύκους, γιατί 

επιτρέπει την επιβράδυνση έναρξης της αλκοολικής ζύμωσης, ιδιαίτερα σε θερμές 

περιοχές, όπου υψηλές θερμοκρασίες και η συσσώρευση ζυμών έχει ως αποτέλεσμα τη 

σχεδόν αυτόματη έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης, κάνοντας αδύνατη τη στατική 

απολάσπωση του γλεύκους.

Θερμοκρασία Ζύμωσης

Η ποιότητα ενός κρασιού εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη θερμοκρασία 

ζύμωσής του, γιατί αυτή καθορίζει το ποσό των αρωματικών εστέρων που 

δημιουργούνται κατά τη ζύμωση. Η ευνοϊκότερη θερμοκρασία ζύμωσης για τα λευκά 

και τα ροζέ κρασιά είναι 16-20 °(Γ, ενώ για τα ερυθρά 25-30 °Ό. Η αλκοολική ζύμωση
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είναι αντίδραση εξώθερμη, για αυτό τις περισσότερες φορές η ψύξη του γλεύκους σε 

ζύμωση είναι απαραίτητη.

3.2 Οινοποιεία του Νομού Ηρακλείου

Ανάμεσα στα κυριότερα κρητικά οινοποιεία, δεσπόζουν μεγάλες 

Συνεταιριστικές μονάδες, όπως π.χ. της Ένωσης παραγωγικών Συνεταιρισμών Πεζών, 

Ηρακλείου, Καστελιού, Κισσάμου και Σητείας, Χανίων και Κολυμπαρίου, καθώς και ο 

οινοποιητικός Συνεταιρισμός Αρχανών Κρήτης23.

Ωστόσο υπάρχουν και μικρότερες οικογενειακές μονάδες, οι οποίες 

χαρακτηριστικά είναι η πατροπαράδοτη οινοποιία «ΜΙΝΩΣ» της οικογένειας 

Μηλιαράκη κοντά στην Κνωσσό, μια μικρή μονάδα του Ιωάννη Μπουτάρη με 

πειραματικό αμπελώνα στην περιοχή Αρχάνες καθώς και το Κτήμα Λυραράκη στο 

Αλάγνι.

Η «Ένωση Πεζών» θεωρείται το σημαντικότερο συλλογικό επίτευγμα της 

Κρήτης, που δημιουργήθηκε από 700 περίπου οικογένειες καλλιεργητών που κατοικούν 

στην εύφορη περιοχή των Πεζών. Το οινοποιείο αυτής της Ένωσης, έχει δυναμικότητα 

κατεργασίας 1.000 τόνων ημερησίως, διαθέτει αρκετά σύγχρονη τεχνολογία καθώς και 

υπόγεια κάβα με δρύινα βαρέλια, τα οποία απαιτούνται από τη νομοθεσία για τους 

ερυθρούς οίνους ΠΟΠ της περιοχής αυτής.

Τα πιο γνωστά κρασιά της «Ένωσης Πεζών» που κυκλοφορούν εμφιαλωμένα με 

την ένδειξη «ΠΕΖΑ ΠΟΠ» είναι το λευκό «REGALO» από την ποικιλία Βιλάνα και το 

ερυθρό «ΜΑΝΤΙΚΟ», από το Κοτσιφάλι και Μανδηλαριά (80%-20% αντίστοιχα).

Από την άλλη πλευρά, στο Συνεταιριστικό οινοποιείο των Αρχανών παράγονται 

στις μέρες μας περίπου 10.000 τόνοι, εκ των οποίων όμως εμφιαλώνεται μόνο το 10%. 

Στην αγορά κυκλοφορούν 400 χιλιάδες φιάλες περίπου υπό την ένδειξη «Αρχάνες 

Οίνος ΠΟΠ», που μπορεί κανείς να τα βρει και να τα δοκιμάσει κατά την περίοδο των 

διακοπών του πάνω στο νησί.

Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», το μεγαλύτερο τμήμα της ζώνης των 

Πεζών και το μεγαλύτερο τμήμα της ζώνης των Αρχανών υπάγονται πλέον στον ενιαίο 

δήμο Αρχανών-Αστερουσίων.

23 Χατζηνικολάου Δ., (2005), σελ. 45.
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3.2.1 Κατηγορίες Παραγόμενων Οίνων στο Νομό Ηρακλείου

Έγινε μια προσπάθεια καταγραφής των οίνων ΓΙΟΓΙ και των τριών περιοχών του 

Νομού Ηρακλείου. Έτσι στον πίνακα 4, παρουσιάζονται λεπτομερώς η επωνυμία των 

οίνων, ο τύπος του οίνου, καθώς και οι οινοποιοί ή τα οινοποιία που παράγουν τους 

συγκεκριμένους οίνους.

Έτσι λοιπόν, παράγονται 31 οίνοι ΠΟΠ στα Πεζά από 11 οινοπαραγωγούς (από 

τους οποίους μόνον οι 5 παράγουν λευκούς οίνους). Στην περιοχή Αρχάνες, παράγονται 

5 οίνοι ΠΟΠ από 3 οινοπαραγωγούς, ενώ στις Δάφνες παράγονται 10 οίνοι ΠΟΠ εκ 

των οποίων οι 4 είναι γλυκείς, από 8 οινοπαραγωγούς.

Πίνακας 4. Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης του Νομού Ηρακλείου

Β ιλάνα οίνος λευκός ξηρός Έ νω σ η  Π εζώ ν

Β ΙΑ Α Ν Α οίνος λευκός ξηρός Μ ΙΝ Ω Σ  Ο ινοποιείο  Μ ηλιαράκη

V IL A N A οίνος λευκός ξηρός Μ ΙΝΩ Σ Ο ινοποιείο  Μ ηλιαράκη

L iktos οίνος λευκός ξηρός Έ νω σ η  Π εζώ ν

M IN O S  P A L A C E  Α ευκό οίνος λευκός ξηρός Μ ΙΝ Ω Σ  Ο ινοποιείο  Μ ηλιαράκη

Μ ΙΝ Ω ΙΚ Ο  λ ευκ ός οίνος λευκός ξηρός Μ ΙΝ Ω Σ  Ο ινοπ οιείο  Μ ηλιαράκη

N obile οίνος λευκός ξηρός C reta O lym pias

Ξ ερολιθ ιά οίνος λευκός ξηρός M editerra  Ο ινοποιητικ ή

Π εζά Α ευ κ ός οίνος λευκός ξηρός Έ νω σ η  Π εζώ ν

V ilan a  F um e οίνος λευκός ξηρός Μ ΙΝ Ω Σ  Ο ινοπ οιείο  Μ ηλιαράκη

C A S T IL L O οίνος ερυθρός ξηρός Μ ΙΝ Ω Σ  Ο ινοπ οιείο  Μ ηλιαράκη

Κ Ο Τ Σ ΙΦ Α Α Ι - M A N T H A A P I οίνος ερυθρός ξηρός Μ ΙΝ Ω Σ  Ο ινοπ οιείο  Μ ηλιαράκη

Κ Τ Η Μ Α  Π Α Τ Ε Ρ ΙΑ Ν Α Κ Η οίνος ερυθρός ξηρός Κ τήμα Π ατεριανάκη

M A N T H A A P I - Κ Ο Τ Σ ΙΦ Α Α Ι οίνος ερυθρός ξηρός Έ νω σ η  Π εζώ ν

M an tiko οίνος ερυθρός ξηρός Έ νω σ η  Π εζώ ν

M IN O S  P A L A C E  Ε ρυθρός οίνος ερυθρός ξηρός Μ ΙΝ Ω Σ  Ο ινοποιείο  Μ ηλιαράκη

Μ ΙΝ Ω ΙΚ Ο  Ε ρυθρός οίνος ερυθρός ξηρός Μ ΙΝ Ω Σ  Ο ινοπ οιείο  Μ ηλιαράκη

Μ υ ρ ά μ π ελος οίνος ερυθρός ξηρός M editerra  Ο ινοποιητικ ή

Π εζά Ε ρυθρός οίνος ερυθρός ξηρός Έ νω σ η  Π εζώ ν

Π Ρ Ο Φ Α Σ Η  Ε ρυθρός οίνος ερυθρός ξηρός Κ τήμα Τ αμ ιω λάκη

ST. A N T O N IO οίνος ερυθρός ξηρός Μ ΙΝ Ω Σ  Ο ινοπ οιείο  Μ ηλιαράκη

Ω ρ ιμ ος Ο ίνος οίνος ερυθρός ξηρός Κ τήμα Γ αβαλά

Α Ρ Χ Α Ν Ε Σ  Ιεριονυμάκη οίνος ερυθρός ξηρός Α μ πελώ να ς Ιερω νυμάκη

Α Ρ Χ Α Ν Ε Σ  Κ οτσκράλι, 

Μ α ντη λά ρι

οίνος ερυθρός ξηρός ΕΑ Σ Α ρχανώ ν
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Α Ρ Χ Α Ν Ε Σ

Α υδάκ η

οίνος ερυθρός ξηρός Ο ινοποιία  Α υδάκη

Δ Α Φ Ν Ε Σ  Β εργίτση οίνος ερυθρός ξηρός Ο ινοποιία  Π οτοποιία  Βεργίτση

Δ Α Φ Ν Ε Σ  Δ ου λου φ ά κ η ς οίνος ερυθρός ξηρός Ο ινοποιείο  Δ ουλουφ άκη

Δ Α Φ Ν Ε Σ  V Q P R D οίνος ερυθρός ξηρός Έ νω σ η  Η ρακλείου

Α ιάτικ ο οίνος ερυθρός γλυκός Ιδαία Ο ινοποιητικ ή

V in issim o οίνος ερυθρός γλυκός Έ νω ση  Η ρακλείου

Τον Δεκέμβριο του 2011, θεσμοθετήθηκε με το ΦΕΚ 260Α/13-12-2011, η 

αμπελουργική ζώνη των οίνων ΠΟΠ Χάνδακας-Candia24. Περιλαμβάνονται οι 3 

προαναφερθήσες ζώνες οίνων ΠΟΠ του Ηρακλείου (ΠΟΠ Αρχάνες, ΠΟΠ Δαφνές, 

ΠΟΠ Πεζά), με στόχο την δημιουργία μιας εκτεταμένης ζώνης με μεγάλη πολυμορφία 

τόσο σε τοπογραφικά χαρακτηριστικά όσο και σε είδη εδαφών. Στη ζώνη αυτή μπορούν 

να παραχθούν λευκοί γλυκείς οίνοι. Πράγματι, με το ΦΕΚ 3004Β 28-12-2011, οι 

λευκοί γλυκείς οίνοι της περιοχής απέκτησαν την ονομασία Οίνοι ΠΟΠ Malvasia 

Χάνδακας-Candía

Οι ποικιλίες των οίνων που χρησιμοποιούνται για τα κρασιά ΠΟΠ Χάνδακας- 

Candi a, είναι οι εξής:

■ Λευκός ξηρός οίνος: Βιλάνα >85% και Ασύρτικο, αθήρι, βιδιανό, 

θραψαθήρι, αθροιστικά έως 15%.

* Λευκός γλυκός οίνος: ασύρτικο, αθήρι, βιδιανό, θραψαθήρι, λιάτικο (σε 

λευκή οινοποίηση) σε οποιοδήποτε ποσοστό μοσχάτο άσπρο (μοσχάτο 

Σπίνας) και malvasia di Candía aromática αθροιστικά έως 15%.

■ Ερυθρός ξηρός οίνος: κοτσιφάλι 70%, μανδηλαριά 30% (συνοινοποίηση).

Η λευκή ποικιλία Βιδιανό (το νέο μεγάλο χαρτί της Κρήτης για οίνους 

ποιότητας) βρίσκει για 1η φορά θέση σε οίνους ΠΟΠ της Κρήτης. Έως τώρα τη 

βρίσκαμε στους οίνους ΠΓΕ Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά.

Τέλος, οι τύποι των οίνων ΠΟΠ Χάνδακας-Candia είναι οι εξής: λευκός ξηρός, 

λευκός γλυκύς από λιαστά σταφύλια / λιαστός, λευκός οίνος λικέρ από λιασμένα 

σταφύλια, ερυθρός ξηρός.

24 Οι προδιαγραφές των προϊόντων ΠΟΠ Χάνδκας-Οπηάίπ, εμπίπτουν στον Κ ανονισμό (ΕΚ) 1234/2007  
άρθρο 118 γ, παρ. 2.
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Από την άλλη πλευρά, οι ΠΓΕ οίνοι που παράγονται στο νομό Ηρακλείου είναι 

37 από 11 οινοπαραγωγούς. Η πλέον πρόσφατη τροποποίηση (ΦΕΚ 2899Β 20-12- 

2011) προσέθεσε την ποικιλία Malvazia día Candía Aromática και τους γλυκείς οίνους. 

Πίνακας 5.

Π ίνακας 5. Οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Έ νδειξης του Νομού Ηρακλείου

Α νασσα Λευκός ξηρός Μ εόιΙετΓβ Ο ινοποιητικ ή

C u vee G ran d e C olin e Λευκός ξηρός Κ τήμα Α υραράκη

Ε Υ Α Ν Θ Η Σ Λευκός ξηρός Κ τήμα Μ ιχαλάκη

Έ φ η β ο ς  λ ευκ ός Λευκός ξηρός Κ τήμα Γ αβαλά

G old  C u vee λ ευκ ός Λευκός ξηρός Κ τήμα Μ ιχαλάκη

Ο Ρ Θ Η  Π Ε Τ Ρ Α  S auv  ΒΙ Β1ΔΙΑΝΟ Λευκός ξηρός Κ τήμα Ζ αχαριουδάκη

Φ Α Ν Τ Α Ξ Ο Μ  Ε Τ Ο Χ Ο Λευκός ξηρός Μ π ουτάρη ς Ο ινοποιητικ ή

Ε ιδύλλιο Ροζέ ξηρός Κ τήμα Α υραράκη

G old  C u vee ερ υθ ρ ός Ερυθρός ξηρός Κ τήμα Μ ιχαλάκη

Ιδαίον Κ λήμ α Ερυθρός ξηρός ΜεάάεΓΓβ Ο ινοποιητικ ή

Κ Τ Η Μ Α  Γ Α Β Α Λ Α  S yrah Ερυθρός ξηρός Κ τήμα Γ αβαλά

Μ υ στικ ός Δ είπ νος Ερυθρός ξηρός Κ τήμα Α υραράκη

Ο Ρ Θ Η  Π Ε Τ Ρ Α  C A B E R N E T  S, Κ οτσιφ άλι Ερυθρός ξηρός Κ τήμα Ζ α χα ριουδά κη

Π υρόραγο Ερυθρός ξηρός Μ εάάεΓΓπ Ο ινοποιιιτική

Σ Κ Α Λ Α Ν Ι Ερυθρός ξηρός Μ π ουτά ρη ς Ο ινοποιη τικ ή

SY R A H  A lexak is Ερυθρός ξηρός ν ΐη ο ύ ο η

Τ ΙΤ Α Κ Η Σ  M E R L O T Ερυθρός ξηρός Ο ινοπ οιία  Τ ιτά κ η ς

3.3 Εμπόριο Οίνου

3.3.1 Παράγοντες Ζήτησης και Προσφοράς του Εγχώριου Οίνου

Ορισμένοι από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση του 

οίνου είναι η τιμή του σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή, οι 

διατροφικές του συνήθειες , η εποχικότητα του προϊόντος καθώς και ο τουρισμός. 

Σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης του οίνου είναι η εποχικότητα 

που παρουσιάζει, καθώς η περίοδος υψηλής κατανάλωσης ξεκινά τον Οκτώβριο κάθε 

έτους και διαρκεί περίπου 7 μήνες δηλαδή μέχρι το Μάιο. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται 

κυρίως στο ότι, τους καλοκαιρινούς μήνες εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας οι
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καταναλωτές στρέφονται σε υποκατάστατα προϊόντα που είναι κυρίως η μπύρα ή τα 

αναψυκτικά25.

Η εποχικότητα επηρεάζει και τη ζήτηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες του 

κρασιού μιας και το καλοκαίρι προτιμάται ο λευκός οίνος από τον κόκκινο. 

Επιπρόσθετα, η εποχικότητα του κρασιού γίνεται ορατή και από την αύξηση της 

ζήτησης του κρασιού, ιδίως κατά την περίοδο των εορτών, δεδομένης της αυξημένης 

κατανάλωσης στα εορταστικά γεύματα, αλλά και της πολύ συχνής επιλογής κρασιών ως 

δώρο.

Η τιμή του κρασιού σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα λειτουργεί θετικά 

ή αρνητικά ως προς τη ζήτηση του οίνου. Όσο αφορά την τιμή, λόγω της ευρείας 

διάδοσης του κρασιού σε όλα τα εισοδηματικά στρώματα, αλλά και δεδομένου ότι 

διατίθενται πολλοί τύποι κρασιών σε μία ευρεία ποικιλία τιμών, ενδεχόμενες μεταβολές 

των τιμών δεν επιφέρουν δραστική μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας συνολικά, 

αλλά μετακίνηση των καταναλωτών σε φθηνότερα προϊόντα, ή μετακύλιση από 

εμφιαλωμένο σε χύμα κρασί. Επίσης, σε συνθήκες μείωσης του διαθέσιμου 

εισοδήματος, μειώνεται η κατανάλωση κρασιού σε χώρους ψυχαγωγίας / εστίασης 

(κρύα αγορά), είτε λόγω περιορισμού των εξόδων εκτός οικίας, είτε λόγω 

υποκατάστασης με άλλα φθηνότερα προϊόντα.

Σημαντική επίδραση στην κατανάλωση οίνου έχουν τα καταναλωτικά πρότυπα 

και οι διατροφικές συνήθειες. Τα τελευταία έτη πληθαίνουν τα αποτελέσματα ερευνών 

που αποδεικνύουν τις ευεργετικές επιδράσεις τόσο του κόκκινου όσο και του λευκού 

κρασιού στην υγεία. Το παραπάνω σε συνδυασμό με τη στροφή των καταναλωτών προς 

την υγιεινή διατροφή, έχουν ως αποτέλεσμα τη θετική προδιάθεση του καταναλωτή 

απέναντι στο κρασί και την αύξηση της κατανάλωσης.

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση του οίνου είναι ο 

εισερχόμενος τουρισμός στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής 

Γραμματείας της Ε.Σ.Υ.Ε., οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών κατέγραψαν αύξηση κατά 

την περίοδο 2000-2007, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4,6%, ωστόσο έκτοτε 

παρατηρείται πτώση. Ειδικότερα, το 2009 αφίχθησαν στην Ελλάδα συνολικά 14,9 

εκατ., έναντι 15,9 εκατ. το 2008, καταγράφοντας μείωση 6,4%. Η πτώση των αφίξεων 

(κατά 5,3%) συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2010.

25 Ιοβρ, (2010 ), Ο ινοποιία, σελ. 10-11.
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Η διαφήμιση, τέλος, αποτελεί κι αυτή σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της 

ζήτησης, κυρίως κατευθύνοντας την προς συγκεκριμένα εμπορικά σήματα. Τα 

περιοδικά αποτελούν το κυριότερο μέσο προβολής των προϊόντων κρασιού.

Με την παραγωγή κρασιού ασχολείται ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών 

επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται όμως από ανομοιομορφία, τόσο ως προς το 

μέγεθος, όσο και ως προς τα κρασιά που παράγουν. Σύμφωνα με το μητρώο 

επιχειρήσεων της ΕΣΥΕΕ για το 2005 , οι καταγεγραμμένες επιχειρήσεις οινοποιίας 

ανήλθαν στις 484, με συνολικό κύκλο εργασιών (για το2005) τα €352 εκατ. Η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών είναι προσωπικές, σε ποσοστό που φτάνει το 60% 

του συνόλου, ενώ σημαντικό μερίδιο έχουν και οι ΟΕ (15,9%). Οι οινοποιητικές 

επιχειρήσεις με μορφή ανωνύμου εταιρείας κάλυψαν ποσοστό 13,2% του συνόλου.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, ο μεγαλύτερος αριθμός παραγωγικών 

επιχειρήσεων οίνου εδρεύει στο νομό Κορινθίας σε ποσοστό 16,7% επί του συνόλου. 

Ακολουθούν με μικρή διαφορά ο νομός Αττικής, με παρουσία 79 επιχειρήσεων, οι 

νομοί Αχαΐας (5,6%), Βοιωτίας (4,5%), Εύβοιας (4,3%), Μεσσηνίας (3,9%) και 

Ηρακλείου (3,9%).

Αναφορικά με τις εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου, αυτές είναι σχετικά 

λίγες και ασχολούνται παράλληλα με την εισαγωγή και άλλων οινοπνευματωδών 

ποτών. Διαθέτουν κυρίως προϊόντα από τις χώρες της ΕΕ, όπως η σαμπάνια και τα 

λοιπά αφρώδη κρασιά και δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον στο χονδρικό 

εμπόριο.

Στο επίπεδο της εγχώριας παραγωγής (η οποία είναι κατακερματισμένη) 

λειτουργεί περιορισμένος αριθμός μεγάλων οινοβιομηχανιών, με συστηματική και 

οργανωμένη παραγωγή και εκτεταμένα δίκτυα διανομής. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν 

μακροχρόνια παρουσία στον κλάδο, σύγχρονες οινοποιητικές εγκαταστάσεις και 

διαθέτουν ισχυρά εμπορικά σήματα. Ωστόσο και μεσαίου μεγέθους εταιρείες έχουν 

αξιόλογη παρουσία στην αγορά εμφιαλωμένου κρασιού, έχοντας καθιερώσει στην 

αγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερων ποικιλιών.

Το χύμα κρασί παράγεται ως επί το πλείστον από συνεταιριστικές ενώσεις οι 

οποίες το διαθέτουν στην οινοβιομηχανία, ή από μικρομεσαίες μονάδες οι οποίες το 

διανέμουν συνήθως στις τοπικές αγορές. Η παραγωγή κρασιού αποτελεί αποκλειστική 

δραστηριότητα για την πλειοψηφία των περιπτώσεων. Σε γενικές γραμμές το ποιοτικό
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επίπεδο των εμφιαλωμένων ελληνικών κρασιών θεωρείται υψηλό, τόσο στην εγχώρια 

όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό 

διακρίσεων που αποσπούν τα ελληνικά κρασιά σε διεθνείς διαγωνισμούς.

3.3.2 Εισαγωγές και Εξαγωγές Οίνου

Άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την επεξεργασία των 

στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ που πραγματοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ, για την περίοδο 

Ιανουάριου -  Δεκεμβρίου 2011, που αφορούν τις εισαγωγές και εξαγωγές των 

ελληνικών κρασιών για το έτος 2011, έτος εν μέσω οικονομικής κρίσης26.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την επεξεργασία των δεδομένων που 

πραγματοποίησε η τριτοβάθμια αμπελοοινική συνεταιριστική οργάνωση:

Ο όγκος των εισαγόμενων οίνων παρουσίασε εκρηκτική αύξηση της τάξης του 

96,01% από χώρες της ΕΕ, με πρώτη χώρα εισαγωγών την Ιταλία και μέση τιμή 

εισαγόμενων οίνων 0,82 €/1ί και τρίτη χώρα την Ισπανία με 0,49 €/1ί (βλέπε Παράρτημα

I ) .

Διάγραμμα 1. Εισαγωγές Οίνου 200-2011 σε Η ί  

^ 97.060 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΙΝΟΥ (Ηί) 2000 - 2011

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Αντίστοιχα η αξία των εισαγωγών από χώρες της ΕΕ αυξήθηκε μόνο κατά 

7,24%, γεγονός που καταδεικνύει την αύξηση σε όγκο εισαγωγών αρκετά «φθηνών» 

κρασιών.

Η μέση τιμή εισαγωγής ανά λίτρο οίνου από χώρες της ΕΕ διαμορφώθηκε στα 

1,21 € έναντι 2,21 €/ 1ί το 2010. Η μέση τιμή εισαγωγών από Τρίτες Χώρες αυξήθηκε 

από 3,53 €/ 1ί σε 5,77 €/ 1ί.

26 1 ΐΙ Ι Ρ : / / \¥ \ν \¥ · Ρ 3 8 6 2 6 8 .£ Ι · /6 ΐ /η 6 \¥ 8 /Κ Ε 0 5 0 Ε :- Α η 3 1 Π 1 ΐΗ ΐ- 3 η 3 Ρ ΐν χ 1 ΐ - Ι θ ν - Π 3 ( 1 θ ν - Ρ 3 1 · θ ν 8 ί3 Ζ θ ν η - 0 1 - 6 ί8 3 £ \ν 2 6 8 -  

οχ3^\ν^-1^Γ3κί\ντι-Ιον-2()11
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Ο όγκος των εξαγωγών προς χώρες της ΕΕ μειώθηκε κατά 11,36% και κατά 

15,78% προς Τρίτες Χώρες καταρρίπτοντας τη φενάκη περί αύξησης εξαγωγών εν 

μέσω κρίσης. Η ερμηνεία της παραπάνω μεταβολής δίνεται από την εξέταση των 

στοιχείων αξίας των ελληνικών εξαγωγών οίνου.

Διάγραμμα 2. Εξαγωγές Οίνου 200-2011 σε Η ί

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ε ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΕΕ

□ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία η αξία εξαγωγών προς χώρες της ΕΕ αυξήθηκε κατά 

6,37% και προς Τρίτες Χώρες κατά 11,39%. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την μείωση 

εξαγωγών σε ποσότητες ακριβότερων οίνων.

Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται από την διακύμανση των μέσων τιμών 

εξαγωγής σύμφωνα με την οποία η μέση τιμή εξαγωγής προς χώρες της ΕΕ αυξήθηκε 

από 1,35 €/ 1ί (2010), σε 1,62 €/ 1ί (2011). Παρά την ποσοστιαία αύξηση κατά 20% σε 

απόλυτες τιμές το ελληνικό κρασί εξακολουθεί να εξάγεται στις χαμηλές κατηγορίες 

τιμής, συνεχίζοντας την «άρρωστη» τακτική της «ομογένειας» και του «κάτω ραφιού».

Παράλληλα η μέση τιμή εξαγωγής προς Τρίτες Χώρες ενώ αυξήθηκε κατά 

31,81% από 2,42 €/ 1ί (2010) σε 3,19 €/ 1ΐ (2011) εξακολουθεί να παραμένει χαμηλή για 

τα δεδομένα του ανταγωνισμού λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι στις ΗΠΑ πρώτη χώρα 

εξαγωγής η μέση τιμή των 3,58 €/ 1ί (3,28 €/ 1ί 2010), θεωρείται χαμηλή έναντι των 

αντίστοιχων τιμών οίνων ανταγωνιστριών χωρών για το ελληνικό κρασί.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο Ευρωπαϊκός αμπελοοινικός κλάδος και ειδικότερα ο Ελληνικός, 

αντιμετωπίζει μια σημαντική πρόκληση που αφορά στην αλλαγή των διαρθρωτικών 

χαρακτηριστικών του με ανάλογες συνέπειες για το μέλλον του. Βασικό στοιχείο 

αλλαγής, που επέρχεται μέσω του νέου κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση της 

Αγοράς (ΚΟΑ) στον αμπελοοινικό τομέα, είναι η έμφαση που δίνεται στην παραγωγή 

ποιοτικών προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κατανάλωσης.

Ο Ελληνικός αμπελώνας, φορέας μιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς, 

μέσω του οίνου σαν τελικό προϊόν και οι έλληνες αμπελοκαλλιεργητές, πρόκειται να 

γίνουν μέτοχοι των αλλαγών , σε μία κατεύθυνση που θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο 

φαινομενικά αντίθετους πόλους, το ελληνικό ποικιλιακό δυναμικό και τις 

καταναλωτικές τάσεις.

Σύμφωνα με έρευνες που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια (χωρίς βέβαια να 

περικλείεται η περίοδο της οικονομικής κρίσης) για τις τάσεις και τις προοπτικές της 

διεθνούς αγοράς οίνου, η κατανάλωση οίνου μειώνεται συνεχώς, ταυτόχρονα όμως 

αυξάνεται η ζήτηση ποιοτικών προϊόντων. Η διαπίστωση αυτή προσδιορίζει ξεκάθαρα, 

ότι το «μέλλον» ανήκει στις περιοχές που θα έχουν τις δυνατότητες να παράγουν 

υψηλής ποιότητας οίνων.

Η Κρήτη, είναι μια περιοχή όπου μπορεί να υποστηρίξει «ποιοτικούς» οίνους. 

Σε αυτό συμβάλλουν, το προικισμένο της οικοσύστημα, το ανόμοιο και απρόβλεπτο 

ανάγλυφο του εδάφους της, το μεσογειακό της κλίμα με τον ήπιο χειμώνα και τα θερμά 

καλοκαίρια, τα ασβεστοαργιλώδη και αμμοαργιλώδη εδάφη της και ο ανεκτίμητος 

αμπελοοινικός πλούτος των ντόπιων ποικιλιών .

Στο Νομό Ηρακλείου σύμφωνα με το Γεωπόνο Δασκαλάκη Γ. , τα τελευταία 

χρόνια άλλαξε δραματικά ο Ηρακλειώτικος αμπελώνας, διότι:

■ Οι κατάλληλες ποικιλίες δεν φυτεύτηκαν στα ανάλογα μικροκλίματα όπως

γινότανε παλαιοτέρα από τον παραγωγό γνωρίζοντας επιτυχία.

■ Φυτεύτηκαν νέες ποικιλίες, χωρίς οι ίδιοι οι παραγωγοί να ξέρουν εξαρχής τι

φύτευαν αλλά και τις απαιτήσεις της κάθε ποικιλίας.

27 Μ υλοποταμιτάκη Α ., (2002), σελ .360, εισηγητής: Ταμιωλάκης Μηνάς.
^ Ιπ ω ν^ οεοΒ Χ οη νρ άΙΑ ίΓ ^ ά ιϊο  amneli 35 .pd f
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■ Χάθηκε πολύτιμο υλικό ποικιλιών και κλώνων. Έτσι οι βασικές ποικιλίες του 

Νομού έχασαν με την Μαζική Επιλογή την ποικιλία των κλώνων που είχαν. Το 

πρόβλημα αυτό παρουσιάστηκε και στη Γαλλία όταν χρησιμοποίησαν 

εξυγιασμένους κλώνους. Από διάφορες πηγές, όπως ανάλυση DNA, οινοποιούς, 

παρατηρήσεις στο χωράφι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι βασικές ποικιλίες 

σήμερα δεν έχουν την ποικιλία των κλώνων με αυτές πριν την αναμπέλωση.

■ Άλλαξε η καλλιεργητική τεχνική με κύριο στόχο την αύξηση της παραγωγής. 

Γόνιμα εδάφη, άρδευση, λιπάνσεις, παραγωγικοί κλώνοι κλπ, οδηγούν σ’ αυτή 

την κατεύθυνση της αυξημένης παραγωγής.

Παρόλα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν, οι Κρητικοί έχουν να 

αντιμετωπίσουν σύμφωνα με τη μελέτη της Hellastat για το 2008, τις αδυναμίες του 

κλάδου που αφορούν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων χύμα κρασιού, στην εισαγωγή 

χαμηλού κόστους οίνου (είτε ποιοτικού από τις χώρες του «Νέου Κόσμου», είτε 

χαμηλής ποιότητας από τις Βαλκανικές κυρίως χώρες), στη διαμόρφωση αρνητικής 

εικόνας για το ελληνικό κρασί στις διεθνείς αγορές (φθηνό άρα χαμηλής ποιότητας 

κρασί), στα κρούσματα υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού, στην έλλειψη 

ελέγχων, καθώς και στο χαμηλό επίπεδο γνώσης του Έλληνα καταναλωτή για το κρασί.

Όσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου, στη μελέτη της Hellastat γίνεται η 

εκτίμηση ότι αυτός θα αναπτυχθεί με χαμηλούς ρυθμούς τα επόμενα έτη, αποσπώντας 

κυρίως μερίδια από την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών για λόγους που 

σχετίζονται μεταξύ άλλων με το χαμηλότερο αλκοολικό βαθμό, το χαμηλότερο κόστος 

αλλά και τις συνήθειες των καταναλωτών. Η προσπάθεια ανάπτυξης και στρατηγικής 

προώθησης του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό αναμένεται να ευνοήσει 

μεσοπρόθεσμα τις εταιρείες του κλάδου, καθώς και να ανατρέψει την παρούσα 

κατάσταση, όπου ο ρυθμός των εξαγωγών βαίνει μειούμενος (αν και αποτελεί θετική 

εξέλιξη η αύξηση της μέσης τιμής των εξαγωγών). Παράλληλα, παρατηρείται, κυρίως 

λόγω της οικονομικής κρίσης, κάμψη της ζήτησης των premium κρασιών και για τον 

ίδιο λόγο αναμένεται να αυξηθεί η εισαγωγική διείσδυση των κρασιών από τις χώρες 

του «Νέου Κόσμου».

Τέλος, από την πλευρά τους το δίκτυο Οινοποιών του Νομού Ηρακλείου 

σκοπεύει στην αύξηση της καταναλώσεως του Κρητικού οίνου μέσω των παρακάτω 

αξόνων:
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■ Την εκμετάλλευση της επωνυμίας (Brand name) «ΚΡΗΤΗ».

■ Την από κοινού προώθηση και γνωριμία των κρασιών του νησιού, τόσο εντός 

Κρήτης και Ελλάδας, αλλά και διεθνώς.

■ Τον συντονισμό των μελών για την απλούστευση των διαδικασιών και την 

μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών

■ Η εκπαίδευση και η μεταφορά γνώσης (καταναλωτικής, επιχειρηματικής, 

επιστημονικής), γύρω από το κρασί.

Παράλληλα με την οργανωμένη και τη συντονισμένη προσπάθεια προώθησης 

του Κρητικού κρασιού, η ανάπτυξη του γαστρονομικού και δη του «Οινικού 

Τουρισμού» θα προσφέρει στην ανάδειξη του Κρητικού Αμπελώνα μέσα από την 

ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων που θα εστιάζουν στη γνωριμία με τους 

τοπικούς οίνους και την οινική παράδοση του νησιού. Η ανάπτυξη του «Οινικού 

Τουρισμού» θα συμβάλλει στην έμμεση και αποτελεσματική προβολή του Κρητικού 

Αμπελώνα με τη στόχευση ομάδων επισκεπτών ειδικών ενδιαφερόντων, ενώ θα 

μπορέσει να ωφεληθεί από τη συσχέτιση με την Παγκοσμίου Φήμης «Κρητική 

Διατροφή».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ε Σ  Ο ΙΝ Ο Υ  2 0 0 0 -2 0 1 1  (Σ Ε  Ι ΙΕ )

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20 0 7 2000 2009 2010 2011 Μ Ε Τ Α  
Β  %

Α Π Ο
Χ Ω Ρ Ε Σ  Ε Ε

179 .75
6

4 9 7 .0 6
0

123 .86
6

3 2 0 .9 8
9

2 4 1 .9 2
2

133.43
5

146 .04
8

186.08
1

2 2 9 .6 6
4

158.04
0

101.95
0

199.83
7

96,01

Α 1 ΙΟ
Τ Ρ Ι Τ Ε Σ
Χ Ω Ρ Ε Σ

2 .8 7 4 1 .205 1.443 5 .7 1 6 4 .0 2 4 2 .965 3 .088 4 .4 5 0 4 .7 6 6 4 .8 7 9 5 .408 3 .1 0 2 -42 .64

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 182 .63
0

4 9 8 .2 6
5

125 .30
9

3 2 6 .7 0
5

2 4 5 .9 4
6

136.40
0

149.13
6

190.53
1

23 4 .4 3
0

162.91
9

107.35
8

202 .93
9

89 ,03

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Α Ξ ΙΑ  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ω Ν  Ο Ι Ν Ο Ι  2 0 0 0 -2 0 1 1  Σ Ε  (€ )

200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200 7 2008 2009 2010 2011
Μ Ε Τ Β
ΟΛ %

ΑΠΟ
ΧΩΡΕΣ
ΕΕ

20.223.0
30

27.968.4
64

43.762.9
62

22.670.1
44

23.719.1
35

22.462.5
99

24.155.7
88

31.371.2
55

35.119.7
65

27.511.1
41

22.554.7
45

24.186.7
13 1.24

ΑΠΟ
ΤΡΙΤΕ
£
ΧΩΡΕΣ 195.802 253.513 401.341

1.039.98
3

1.250.10
4

1.018.51
0 934.199

1.469.20
8

1.578.86
8

2.185.90
3

1.911.48
6

1.790.49
2 -6,33

Σ Υ Ν Ο Α
Ο

20.418.8
32

28.221.9
27

44.164.3
03

23.710.1
27

24.969.2
39

23.481.1
09

25.089.9
87

32.840.4
63

36.698.6
33

29.697.0
44

24.466.2
31

25.977.2
05 6.18

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία ΚΕΟΣΟΕ
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Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ε Σ  Ο Ι Ν Ο Ι  2 0 0 0 -2 0 1 1  (Σ Ε  Η Ι.)
---------

200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Μ Ε Τ Β Λ
%

Σ Ε  Χ Ω Ρ Ε Σ  
Ε Ε 4 1 4 .9 0 4 7 4 0 .3 0 7 2 6 8 .6 1 5 55 2 .4 0 4 3 0 0 .6 1 7 2 9 6 .7 8 7 2 6 8 .3 0 5 2 8 4 .1 9 4 2 2 0 .6 0 5 2 6 6 .3 8 8 3 3 2 .2 5 7 2 9 4 .5 0 7 -1 1 ,3 6

Σ Ε  Τ Ρ Ι Τ Ε Σ  
Χ Ω Ρ Ε Σ 4 0 .0 6 5 4 6 .9 4 5 4 1 .4 7 8 44 .4 1 3 50 .8 3 5 4 0 .3 6 3 3 9 .7 2 2 54 .3 9 5 4 8 .1 5 0 3 7 .6 7 2 53.411 4 4 .9 8 5 -1 5 ,7 8

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 4 5 4 .9 6 9 7 8 7 .2 5 2 3 1 0 .0 9 3 5 9 6 .8 1 7 3 5 1 .4 5 2 3 3 7 .1 5 0 3 0 8 .0 2 7 3 3 8 .5 8 9 2 6 8 .7 5 5 3 0 4 .0 6 0 3 8 5 .6 6 8 3 3 9 .4 9 2 -1 1 ,9 7

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία ΚΕΟΣΟΕ

ΑΗ1Α ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΙΝΟΥ 2000-2011(0

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 200 3 2 004 200 5 2006 2 0 0 7 2008 2 009 201 0 2011
Μ ι
%

I
ΕΣ

57.668.969 67.346.823 40.238.086 55.576.724 50.907.593 47.084.605 41.074.080 44.233.104 42.879.498 46.752.653 44.972.544 47.838.271 6,

ΕΣ
ΕΣ 10.809.683 11.624.787 10.749.167 10.671.173 12.876.620 10.395.635 11.200.961 13.239.882 12.730.370 11.086.691 12.901.771 14.371.535 11.

3ΛΟ 68.478.652 78.971.610 50.987.253 66.247.897 63.784.213 57.480.240 52.275.041 57.472.986 55.609.868 57.839.344 57.874.315 62.209.806 7,

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία ΚΕΟΣΟΕ
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Μ Ε Σ Η  Τ Ι Μ Η  Μ Ο Ν Α Δ Ο Σ  A N A  Λ Ι Τ Ρ Ο  Ε Ι Σ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ο Υ  Ο ΙΝ Ο Υ  Σ Ε  €

2 0 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Τ Ι Μ .Μ Ο Ν  Α Ι Ι Ο  
Ε Ε 1,13 0 ,5 6 3 ,53 0,71 0 ,9 8 1,68 1,65 1,69 1,53 1,74 2,21 1,21

Τ Ι  Μ  Μ Ο Ν  Α Π Ο  
Τ Χ 0 ,6 8 2 ,1 0 2 ,7 8 1,82 3,11 3 ,44 3 ,03 3 ,3 0 3,31 4 ,4 8 3 ,53 5 ,77

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία ΚΕΟΣΟΕ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ANA ΛΙΤΡΟ 
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΟΙΝΟΥ
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■ ΤΙΜ.ΜΟΝ ΑΠΟ ΕΕ

■ ΤΙΜ Μ ΟΝΑΠΟΤΧ
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Σύνθεση Ηρακλειώτικου Αμπελώνα για την Παραγωγή Κρασιού

Μ Ε Σ I I  Τ Ι  Μ II  Μ Ο Ν Α Δ Ο Σ  A N A  Λ Ι Τ Ρ Ο  Ε Ξ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ο Υ  Ο ΙΝ Ο Υ  Σ Ε  €

20 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 200 7 2008 2009 2010 2011

Τ Ι  Μ  Μ Ο Ν  Σ Ε  Ε Ε 1,39 0,91 1,50 1,01 1,69 1,59 1,53 1,56 1,94 1,76 1,35 1,62

Τ Ι  Μ  Μ Ο Ν  Σ Ε  Τ Χ 2 ,7 0 2 ,4 8 2 ,59 2 ,40 2 ,53 2 ,5 8 2 ,8 2 2 ,43 2 ,6 4 2 ,94 2 ,4 2 3 ,1 9

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία ΚΕΟΣΟΕ
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