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1. Εισαγωγή 
 

 
 

 

“Οίνος 
ευφραίνει…” 

 
Μυθική ουσία  που τη λάτρεψαν βασιλιάδες και 

λαοί. Προς τιμή της γίνονταν γιορτές, πόλεις πήραν 

το όνομα της, ποιητές την ύμνησαν και ζωγράφοι 

την απέδωσαν σε όλες τις εκφράσεις της. 

Αλκοολούχο ποτό που παράγεται με ζύμωση του 

χυμού των σταφυλιών και ικανό να μετατρέψει το 

λιγομίλητο σε φλύαρο, το θλιμμένο σε χαρούμενο 

και το διστακτικό σε εκδηλωτικό… 

 

 

 

 

2. Οι δρόμοι του κρασιού 
 

Θεωρείται ότι υπήρχαν αμπέλια και πριν από την εποχή των 

παγετώνων που εκτοπίστηκαν από τις βόρειες περιοχές με το ψυχρό κλίμα 

και η ανάπτυξή τους περιορίστηκε κυρίως στο εύκρατο κλίμα, στη περιοχή 

του Καυκάσου, η οποία θεωρείται πατρίδα του καθώς και στη Μεσοποταμία. 

Ο Καύκασος, η Μεσοποταμία και η αρχαία Αίγυπτος θεωρήθηκαν οι 

κοιτίδες της αμπελουργίας και του κρασιού. 

Από τα κουκούτσια που βρέθηκαν μέσα σε σπηλιές προϊστορικών 

ανθρώπων οδηγούν στην υπόθεση ότι οι ρίζες της γέννησης του κρασιού 

χάνονται στο βάθος των αιώνων, τουλάχιστον 5000 χρόνια πριν. 

Η Αίγυπτος είχε μακρότατη παράδοση οινοποιίας με τις αρχές της να 

χάνονται πριν το 4000 π.χ. 
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Βέβαια τα αιγυπτιακά κρασιά δεν θεωρήθηκαν αξιόλογα λόγω 

γεωγραφικών-κλιματικών παραγόντων. Σο αμπέλι έδινε καλύτερες 

ποικιλίες στα μεσογειακά κλίματα όπως της Υοινίκης και της Ελλάδας.  

την Ελλάδα η καλλιέργεια του αμπελιού ίσως άρχισε γύρω στο 4000 

π.χ. Εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη τη χώρα και κατέκτησε σημαντική 

θέση στην οικονομία του τόπου. 

Γενικός κανόνας ήταν η ανάμειξη του κρασιού με νερό ενώ η πόση 

ανέρωτου κρασιού θεωρείτο βαρβαρότητα. 

Η λέξη κρασί αντικατέστησε τη λέξη οίνος των Βυζαντινών  χρόνων 

και προήλθε από τη λέξη ¨κράσις¨ δηλαδή ανάμειξη οίνου και κρασιού. Ίσως 

επειδή ο οίνος αποτελούσε όρο του χριστιανικού θρησκευτικού λεξιλογίου. 

Σο 13ο αιώνα οι Άραβες προώθησαν την αμπελουργία στην 

κατακτημένη Ιβηρική χερσόνησο και το 16ο αιώνα εξαπλώθηκε παντού στην 

Ισπανία αλλά και στη Γαλλία με αρκετές τεχνικές καινοτόμες όπως η 

γυάλινη φιάλη και ο φελλός. 

την Ελλάδα η οινολογία αναπτύσσεται τα τέλη του 18ου αιώνα. 

Μελετά και ελέγχει τη ζύμωση ώστε να επιτευχθούν καλλίτερα 

αποτελέσματα, να προφυλάξει το κρασί από αλλοιώσεις και ασθένειες και να 

κάνει την παραγωγή πιο οικονομική. ήμερα η Ελλάδα φαίνεται να 

ξανακερδίζει τη φήμη που είχαν τα κρασιά της στην αρχαιότητα 

 
 

3. Σο κρασί στη θρησκεία 
 

την Παλαιά Διαθήκη οι αναφορές αφθονούν. Με το που στράγγισαν 

τα νερά του κατακλυσμού ¨΄ηρξατο Νώε άνθρωπος γεωργός γης και 

εφύτευσεν άμπελον¨. 

τη Καινή Διαθήκη η άμπελος συνδέθηκε με το πρόσωπο του 

Φριστού.  „‟Εγώ είμαι ο οίνος ο πραγματικός και ο πατέρας μου είναι ο 

καλλιεργητής‟‟ είπε ο Ιησούς. Σον οίνον ευλόγησε οΦριστός στο Μυστικό 

Δείπνο. Με την ευλογία του οίνου στο Γάμο της Κανά άρχισε η 

θαυματουργική πορεία του Ιησού. 

Σο ότι ο Διόνυσος συνδέθηκε 

αποκλειστικά με το προϊόν του 

σταφυλιού δείχνει τη σπουδαία θέση 

του κρασιού στην αρχαία Ελλάδα. Η 

σημασία του θεού για την 

αμπελοκαλλιέργεια καταφαίνεται 

από τα ονόματα των γιων του 

Άμπελος, τάφυλος, Οινέας και 

Οινοπίωνας. 
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Απίστευτο είναι το πώς το κρασί κατόρθωσε να εξασφαλίσει, μαζί με 

το ψωμί, σημαντικότατη θέση στα χριστιανικά μυστήρια. Απέσπασε πάλι τη 

μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να αποσπάσει εκπρόσωπος της ύλης, όταν ο 

ίδιος ο Ιησούς έλεγε „‟πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα Μου‟‟ 

ε περιόδους που η αμπελουργία εγκαταλείφθηκε για αιώνες οι 

κληρικοί και μοναχοί που χρειάζονταν το κρασί και για λειτουργικούς 

σκοπούς ήταν σε πολλές περιπτώσεις αυτοί που βοήθησαν στην διατήρηση 

της οινοποιητικής παράδοσης. 

 

 

4.. Οινοποίηση 
 

Η επεξεργασία του σταφυλιού ξεκινά μαζί με τα σχολεία το 

επτέμβρη. Η διαδικασία μετατροπής του σταφυλιού σε κρασί λέγεται 

οινοπoίηση. Σο σταφύλι αποτελείται από τα κοτσάνια και τις ρόγες. Οι ρόγες 

αποτελούνται από την επιδερμίδα όπου μεταξύ των άλλων συστατικών 

βρίσκονται και οι μικροοργανισμοί της ζύμωσης, τη σάρκα που είναι 

άχρωμη με κύριο συστατικό το χυμό (μούστος) και το σπέρμα. 

Όταν ωριμάσουν τα σταφύλια αρχίζει η διαδικασία του τρύγου. 

Κόβονται από το φυτό με μαχαιρίδια ή κλαδευτικά ψαλίδια, και 

καθαρίζονται από τα χαλασμένα τσαμπιά και ρόγες. Η μεταφορά του στους 

ληνούς (πατητήρια) γίνεται σε καλάθια ή τελάρα ώστε να μη συνθλίβεται το 

προϊόν. Πολλές φορές γίνεται ανάμειξη σταφυλιών από διάφορες ποικιλίες. 

Γίνεται αποχωρισμός των κοτσανιών από τις ρόγες με ειδικά  απορραγιστικά 

θλιπτήρια. Σο γλεύκος ή μούστος που βγαίνει με πίεση από τα σταφύλια 

αποτελείται από 60-85% νερό και 15-40% εκχύλισμα (σάκχαρα, τρυγικό και 

κιτρικό οξύ, ελάχιστες αζωτούχες, ανόργανες και χρωστικές ουσίες τανίνη 

και ένζυμα). 
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Σο χώρισμα του μούστου από τα κοτσάνια γίνεται σε ειδικά 

στραγγιστήρια. Ο μούστος μεταφέρεται σε ξύλινα βαρέλια ή σε δεξαμενές 

όπου αρχίζει η ζύμωση με την επίδραση ενζύμων που παράγονται από 

ειδικούς ζαχαρομύκητες, διασπώνται τα σάκχαρα του μούστου σε αιθυλική 

αλκοόλη (οινόπνευμα) και διοξείδιο του άνθρακα. Κατά τη διάρκεια της 

ζύμωσης δια μέσω ειδικών πωμάτων απομακρύνεται το διοξείδιο του 

άνθρακα. Σα στέμφυλα πιέζονται σε πιεστήρια. 

 

 

5. Παλαίωση 

 

Διαφορετικά είδη κρασιών έχουν διαφορετική διάρκεια ζωής . 

Παλαίωση εννοούμε το χρόνο που παραμένει το κρασί στη φιάλη μέχρι να 

καταναλωθεί και κυρίως αναφερόμαστε στα κόκκινα κρασιά. Σα κρασιά που 

επιδέχονται παλαίωση πρέπει πρώτα να γίνει ωρίμανση δηλαδή να μείνει σε 

δρύινο βαρέλι ώστε από τους πόρους του βαρελιού να επιτρέπεται η είσοδος 

οξυγόνου και παράλληλα η ουσία του δρύινου βαρελιού περνά στο κρασί. 
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6. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του 
κρασιού 
 

Σο τετράπτυχο της επιτυχίας για ένα καλό κρασί είναι το έδαφος, η 

ποικιλία, το κλίμα, και ο άνθρωπος. Καλό κρασί γίνεται όταν υπάρχει 

αρωματικό, ώριμο και υγιεινό σταφύλι. 

Εξίσου σημαντικοί παράγοντες για την ποιότητα του κρασιού είναι η 

σύσταση της ρόγας, το είδος και η ποικιλία του αμπελιού, οι τοπικές 

κλιματικές συνθήκες, οι μέθοδοι καλλιέργειας και η ευαισθησία στις 

προσβολές από έντομα μύκητες και ιούς. Σο έδαφος δίνει ιδιαίτερο 

χαρακτήρα στο κρασί ανάλογα με τα στοιχεία που περιέχει. Σο χρώμα , η 

διαύγεια, η οσμή, η γεύση και η επίγευση είναι χαρακτηριστικά του 

κρασιού. 

 

 

7. Είδη κρασιών 
 

Με βάση το χρώμα διακρίνονται σε λευκά, κόκκινα, ροζέ. Σα κόκκινα 

κρασιά παρασκευάζονται από έγχρωμα σταφύλια σε δύο φάσεις. Αρχικά η 

ζύμωση του μούστου είναι πολύ ζωηρή μαζί με τα κοτσάνια μέσα σε 

ανοικτούς κάδους ή δεξαμενές και ακολουθεί βραδεία ζύμωση χωρίς τα 

κοτσάνια μέσα σε βαρέλια. Σα λευκά κρασιά παρασκευάζονται από λευκά 

σταφύλια με ζύμωση του μούστου χωρίς τα τσαμπιά. Ροζέ κρασιά 

παρασκευάζονται από κόκκινα σταφύλια χωρίς κοτσάνια. 
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Ως προς τη γεύση ανάλογα με τα σάκχαρα που περιέχει μπορεί να 

είναι ξηρό, ημίγλυκο, γλυκό. Ανάλογα την περιεκτικότητα σε διοξείδιο του 

άνθρακα έχουμε τα ειδικά κρασιά αφρώδη κρασιά (σαμπάνια) τα επιδόρπια 

(βερμούτ).Επίσης τα κρασιά μπορούν να πάρουν ονομασία από το τόπο 

προέλευσης τους την ποικιλία αμπελιού (μοσχάτο).Σα κανονικά κρασιά 

περιέχουν έως 14% αλκοόλ κατ‟ όγκο Σα ενισχυμένα κρασιά 

περιέχουν16%_24% αλκοόλ. Σέτοια κρασιά είναι το γλυκό κρασί της άμου, 

Θήρας, Πορτογαλίας, το cherry και το madeira.την Ελλάδα υπάρχουν 250 

ποικιλίες σταφυλιών. Σο πλέον γνωστό ελληνικό κρασί είναι η ρετσίνα. 

 

 

 

 

8. Παράγωγα μούστου-κρασιού 
 

 Πετμέζι: Παρασκευάζεται βράζοντας μια ποσότητα μούστου 

(γλυκαντική ουσία). 

 Ρακί- Σσίπουρο: Σα φλούδια και ρόγες αφού πιεστούν αποστάζονται 

για να δώσουν το τσίπουρο. 

 Ξύδι: Παράγεται από αλκοολούχα ποτά μετά από επιτάχυνση της 

αντίδρασης με όξινα βακτηρίδια    

 Βερμούτ (προσθήκη αψίνθου)- “Ιπποκράτειος οίνος”: παρασκευάζεται 

από φυσικό κρασί με προσθήκη ζάχαρης και αρωματικής ουσίας. 

 Ούζο:Παράγεται μετά την ζύμωση του μούστου με διπλή απόσταξη. 

την πρώτη απόσταξη προστίθενται αρωματικές ουσίες (γλυκάνισο).  

 Κονιάκ: Πρώτη ύλη είναι το κρασί που προέρχεται από ειδική 

ποικιλία σταφυλιού συγκεκριμένης περιοχής (Κονιάκ Γαλλίας). Η 

απόσταξη διαρκεί λίγους μήνες μετά τον τρύγο μέχρι τέλη Μαρτίου. 
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9. Οινοπαραγωγικές χώρες 
 

την Ευρώπη παράγεται το 80% της παγκόσμιας παραγωγής κρασιών. 

Οι Μεσογειακές χώρες Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, και Ελλάδα 

βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Η Γαλλία είναι η χώρα με τα γνωστότερα και 

πιο φημισμένα κρασιά. Η Ιταλία είναι η πρώτη παραγωγός κρασιού στον 

κόσμο. Ακολουθεί η Γαλλία και τρίτη έρχεται η Ισπανία. Η Κύπρος τα 

τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα με το γνωστότερο της χώρας το γλυκό 

κρασί Κουμανταρία. 

 

10. Βιολογικό κρασί 
 

Όπως και σε όλα τα τρόφιμα έτσι και στα κρασιά αναπτύσσεται όλο 

και περισσότερο η έννοια του “βιολογικού”. την βιοκαλλιέργεια  δεν 

επιτρέπεται η χρήση λιπασμάτων και τα στοιχεία του εδάφους βρίσκονται 

στην φυσική τους μορφή και έτσι μπορεί να αναδεικνύεται καλύτερα το 

άρωμα και το χρώμα του κρασιού. Πρέπει να μην υπάρχουν ανταγωνιστικά  

φυτά ώστε να παίρνει τη “δύναμη” που χρειάζεται το αμπέλι. Υυσικές 

μέθοδοι χρησιμοποιούνται στο σκάψιμο και όχι φυτοφάρμακα, τις ασθένειες 

τις προλαμβάνουν με την στήριξή του ψηλά, αραίωμα των φύλλων, χλωρά 

κλαδέματα. Για τροφή ενσωματώνονται στάχτες, χόρτα, στέμφυλα, κοπριά. 

Η κατάργηση των συνθετικών  εντομοκτόνων και λιπασμάτων 

αντισταθμίζεται με φυσικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων στο 

αμπέλι. Ακόμα και με την προσέλκυση εντόμων που τρέφονται με 

καταστροφικούς για το αμπέλι μικροοργανισμούς. 

 

11. Νοθεία κρασιού 
 

       Σο κρασί προκύπτει από την μετατροπή των σακχάρων που περιέχονται 

στο σταφύλι σε αλκοόλη (οινόπνευμα) μέσω μιας διαδικασίας ζύμωσης. 

Πολλές φορές, όμως, επειδή κάποιοι δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, 

λόγω κακής ποιότητας σταφυλιού, προσπαθούν με κάποιες μορφές νοθείας 

να πάρουν καλύτερο αποτέλεσμα. Κάποιες από αυτές τις μορφές είναι:                    

η προσθήκη αντισυπτικών, η προσθήκη νερού, η προσθήκη αλκοόλης, η 

προσθήκη γλυκερίνης και η προσθήκη ζάχαρης. ‟Ολες αυτές οι επεμβάσεις, 

επειδή δεν προέρχονται από την φυσική εξέλιξη του μούστου σε κρασί, 

αποτελούν την νοθεία γι‟αυτό δεν επιτρέπονται από τον νόμο. 

         

 

 

12. Σο κρασί στη ζωή του ανθρώπου 
 

Σο κρασί φαίνεται ανά τους αιώνες δεμένο με τον  άνθρωπο και κατέχει 

εξέχουσα θέση σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες ως μοναδικό ποτό. Δεν 

συντρόφευε μόνο τις χαρές αλλά και τις λύπες των Ελλήνων. Σο κρασί που 

δεν θεραπεύει μόνο την ψυχή αλλά και το σώμα, αφού η παρουσία του σε 

φαρμακευτικές συνταγές  πιστοποιείται από αγιορείτικα χειρόγραφα. 
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Οι γιατροί της εποχής -ανάμεσά τους ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός 

αναγνώρισαν τις ευεργετικές ιδιότητες του κρασιού στην υγεία και το 

χρησιμοποιούσαν θεραπευτικά κάνοντάς το, ίσως το παλιότερο φάρμακο. 

Φρησιμοποιήθηκε σαν αντισηπτικό των τραυμάτων, στην αποστείρωση 

πόσιμου νερού, καταπραϋντικό, υπνωτικό, αναισθητικό, διεγερτικό της 

όρεξης, τονωτικό, θεραπευτικό της αναιμίας, υπακτικό, διουρητικό κ.τ.λ. 

Σο κρασί συμφιλιώνει το σώμα και τις αισθήσεις. Εκτός όμως από την 

ευχαρίστηση και την υγεία που προσφέρει ενέχει και κινδύνους.  

ύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας η υπερβολική κατανάλωση 

αλκοόλ ευθύνεται για το 10% όλων των ασθενειών, 10% των όγκων, 63% 

κιρρώσεων του ύπατος, 41% δολοφονιών και 45% τροχαίων ατυχημάτων. 

Επιπλέον προκαλεί σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο, μειώνει την ικανότητα 

της απομνημόνευσης και προκαλεί εξάρτηση ανάλογη με εκείνη από τα 

ναρκωτικά.  

 Όταν καταναλώνεται με μέτρο οι ευεργετικές συνέπειες στον 

οργανισμό είναι στο ότι  απομακρύνει τον κίνδυνο εμφράγματος, μειώνει 

την χοληστερίνη στο αίμα , επιβραδύνει την ανάπτυξη των μορίων που είναι 

υπεύθυνα για την γήρανση.  Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι αυξάνει 

την γονιμότητα των γυναικών και εμφανίζει αντικαρκινογόνο δράση. 

Ας μάθουμε λοιπόν να πίνουμε κρασί όχι σαν πότες αλλά σαν συμποσιαστές 

στα χνάρια των αρχαίων προγόνων μας, οι οποίοι έπιναν κρασί στα 

περίφημα συμπόσια όπου επικρατούσαν ο κανόνας , το μέτρο, η 

συντροφικότητα , το πνεύμα και η απόλαυση. 

 

 

 

13. Επίλογος- Ατού η Μεσογειακή διατροφή 
 

Δεν είναι λοιπόν περίεργο το ότι στην περίφημη „‟Πυραμίδα της 

Μεσογειακής Διατροφής‟‟ την προτεινόμενη πλέον από τον Παγκόσμειο 

Οργανισμό Τγείας Διατροφική Πυραμίδα βρίσκουμε και το ΚΡΑΙ.  
Βλέποσμε όηι ο 20

ος
 αιώνας έκλειζε με ηην πανηγσρική δικαίωζη ηοσ Ιπποκράηη, 

αλλά και ηων γιαγιάδων και παππούδων μας ποσ είταν ηο ΨΩΜΙ, ηο ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ 

και ηο ΚΡΑΙ ως ρατοκοκαλιά ηης διαηροθής ηοσς. 

 

 

Βιβλιογραφία 
 

Δγκσκλοπαίδεια Πάπσρος Λαρούς. 

Δγκσκλοπαίδεια Γομή. 

Οίνος-Υγεία-Γιαηροθή. 

Χημικά Χρονικά. 

Οι δρόμοι ηοσ κραζιού. 

Οίνος και αποζηάγμαηα (Δσάγγελοσ οσθλερού). 

http://ta-nea.ddnet.gr 

http://www.iama.gr 

http:wap.thirsty.gr 
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