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Γενικά και Ιζηοπικά ζηοισεία 

ΑΜΠΕΛΟ - ΟΙΝΟ - ΣΙΠΟΤΡΟ Το αμπέλι ό κλήμα εύναι φυτό που ανόκει ςτην τϊξη των 
Ραμνωδών και ςτην οικογϋνεια των Αμπελοειδών με πολλϋσ ποικιλύεσ. Καλλιεργεύται κυρύωσ για τον καρπό του, το ςταφύλι, αλλϊ και τα φύλλα του που χρηςιμοποιούνται ςτη μαγειρικό (ντολμϊδεσ). Τα ςταφύλια μπορούν να καταναλωθούν ωσ ϋχουν ό να χρηςιμοποιηθούν εύτε για γλυκύςματα (γλυκό του κουταλιού) εύτε για την παραςκευό ςταφύδων και κραςιού καθώσ και ϊλλων οινοπνευματωδών ποτών, όπωσ το τςύπουρο. Το κραςύ (ούνοσ) εύναι ϋνα αλκοολούχο ποτό, προώόν τησ ζύμωςησ των ςταφυλιών. Οι αμπελώνεσ εκτεύνονται ςε όλη την ελληνικό επικρϊτεια και ανϊλογα με την τοποθεςύα διακρύνεται η κϊθε ποικιλύα δύνοντασ εξαιρετικό ποιότητα, ξεχωριςτό ποιοτικό γεύςη και κϊνοντασ γνωςτό την Ελλϊδα για τα κραςιϊ τησ. Το κραςύ εύναι ιδιαύτερου ενδιαφϋροντοσ για διϊφορουσ λόγουσ. Εύναι αφενόσ ϋνα δημοφιλϋσ ποτό που ςυνοδεύει και ενιςχύει ϋνα ευρύ φϊςμα ευρωπαώκών και μεςογειακών γεύςεων, από τισ πιο απλϋσ και παραδοςιακϋσ ωσ τισ πιο ςύνθετεσ, και αφετϋρου αποτελεύ ςημαντικό γεωργικό προώόν που αντικατοπτρύζει την ποικιλύα του εδϊφουσ και το κλύμα ενόσ τόπου. Το κραςύ χρηςιμοποιεύται επύςησ ςε θρηςκευτικϋσ τελετϋσ ςε πολλούσ πολιτιςμούσ ενώ το εμπόριο κραςιού εύναι ιςτορικόσ ςπουδαιότητασ για πολλϋσ περιοχϋσ. Άλλο οινοπνευματώδεσ ποτό που προϋρχεται από την ϊμπελο εύναι το τςύπουρο το οπούο προϋρχεται από απόςταξη των ςταφυλιών. 

ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ 

 Σύμφωνα με την ελληνικό μυθολογύα ο Στϊφυλοσ όταν γιοσ του Διόνυςου και τησ Αριϊνδησ.Σε ϊλλο μύθο ο Στϊφυλοσ όταν βοςκόσ του βαςιλιϊ τησ Αιτωλύασ Οινϋα. Καθώσ ϋβοςκε τισ κατςύκεσ του, παρατόρηςε ότι μια από αυτϋσ τρώγοντασ ςυνϋχεια ϋνα ςυγκεκριμϋνο καρπό πϊχαινε περιςςότερο από τισ ϊλλεσ. Μϊζεψε τότε αρκετούσ και τουσ πρόςφερε ςτον βαςιλιϊ του. Εκεύνοσ παραςκεύαςε ϋνα χυμό τον οπούο ονόμαςε "ούνο", ςτον δε καρπό ϋδωςε το όνομα του βοςκού του (ςταφύλι). 



Το αμπϋλι και η οικογϋνειϊ του όταν γνωςτϊ από την Παλαιολιθικό εποχό. Σε αναςκαφϋσ που ϋγιναν βρϋθηκαν απολιθώματα οινοφόρου αμπϋλου που χρονολογούνται από την ηώκαινη εποχό. Τα αμπϋλια ξεκύνηςαν να καλλιεργούνται από την εποχό του χαλκού, καθώσ κουκούτςια από ςταφύλια βρϋθηκαν ςε κατοικύεσ τησ εποχόσ αυτόσ. Επύςησ ςε επιγραφϋσ γύνονται αναφορϋσ ςτην ϊμπελο, ενώ παραςτϊςεισ ςε τούχουσ απεικονύζουν ανθρώπουσ να καλλιεργούν αμπϋλια και να μαζεύουν ςταφύλια. Οι εικόνεσ και οι γραφϋσ αυτϋσ χρονολογούνται ςτα 2.500 χρόνια π.Χ. Στην Ελλϊδα, ςύμφωνα με κϊποιουσ ερευνητϋσ, η πρώτη καλλιϋργεια αμπελιού ϋγινε ςτην Κρότη, ενώ για κϊποιουσ ϊλλουσ ςτη Θρϊκη και χρονολογούνται γύρω ςτο 1000 π.Χ. Ο Όμηροσ αναφϋρεται ςτο αμπϋλι και το κραςύ με τισ ονομαςύεσ ούνη, Οινόη, οινιϊδα και ϊλλα καθώσ και ςτην ιςτορύα με τουσ μεθυςμϋνουσ Κύκλωπεσ και το ποτό που κερνούςε η Κύρκη (κραςύ με βότανα και μϋλι), το οπούο ϋφερνε τη ληςμονιϊ. Αναφορϋσ για καλλιϋργεια αμπϋλου και παραγωγό κραςιού ϋχουμε ςτισ Μυκόνεσ, ςτη Σπϊρτη και ςτην Πύλο. Ο Ηρόδοτοσ περιγρϊφει ςυχνϊ αμφορεύσ, ςτουσ οπούουσ αποθηκευόταν κραςύ. Επειδό το αμπϋλι δεν αντϋχει το ψύχοσ, κατϊ την εποχό των παγετώνων εγκλιματύςτηκε ςτισ παραμεςόγειεσ περιοχϋσ και ςτισ περιοχϋσ τησ Καςπύασ θϊλαςςασ. 
 

  Αναδπομή -Μοπθολογία 

ΠΑΛΑΙΟΣΕΡΑ ςτην ΕΙΔΟΜΕΝΗ Στην περιοχό τησ Ειδομϋνησ η γνώςη τησ καλλιϋργειασ τησ αμπϋλου όταν από παλαιϊ διαδεδομϋνη. Η παραγωγό ςταφυλιών αποτελούςε προώόν οικοτεχνύασ, όπου οι κϊτοικοι πϋρα από φαγητό χρηςιμοποιούςαν τα ςταφύλια ωσ πρώτη ύλη για να παραςκευϊςουν κραςύ και τςύπουρο. Η παραγωγό προοριζόταν για κατανϊλωςη εντόσ οικογϋνειασ. Το πλεόναςμα αποτελούςε μϋροσ τησ ανταλλακτικόσ οικονομύασ μεταξύ των νοικοκυριών, ενιςχύοντασ τον οικονομικό προώπολογιςμό, και αργότερα με την εξαγωγό του εκτόσ κοινότητασ και την πώληςό του ωσ αγαθό εμπορεύςιμο. Κατϊ την οικονομικό ϊνθιςη του τόπου μασ, οι κϊτοικοι ςτρϊφηκαν ςε πιο δυναμικϋσ αγροτικϋσ καλλιϋργειεσ αντικαθιςτώντασ την καλλιϋργεια τησ αμπϋλου με ϊλλεσ πιο επικερδεύσ. Διατόρηςαν μια μικρό ϋκταςη ςυνόθωσ με την μορφό μικρού αμπελιού ό κληματαριϊσ για παραγωγό δικών τουσ προώόντων όπωσ το κραςύ και το τςύπουρο. 



Ήταν τότε η εποχό που οι αγροτικϋσ αςχολύεσ απαςχολούςαν όλη την οικογϋνεια και κϊθε αγροτικό εργαςύα αποτελούςε γιορτό, όπωσ ο τρύγοσ ςτον οπούο ςυμμετεύχαν ςυγγενικϋσ οικογϋνειεσ, οι γεύτονεσ και οι φύλοι του αμπελουργού. Ήταν ϋνα κορυφαύο γεγονόσ που ςυμβόλιζε το τϋλοσ τησ αγροτικόσ ςοδιϊσ και την αρχό του χειμώνα. Τα ςταφύλια τα ϋκοβαν και τα ϋβαζαν ςτα καλϊθια, με τα οπούα γεμύζανε τα κοφύνια, τα φόρτωναν ςτα μουλϊρια ό τα γαώδούρια και τα πόγαιναν ςτο ςπύτι όπου τα ϋριχναν ςτο πατητόρι και οι νϋοι τα πατούςαν με τα πόδια. Τα πατημϋνα ςταφύλια μαζύ με το μούςτο τα τοποθετούςαν ςε μεγϊλα ξύλινα βαρϋλα. Από τον μούςτο οι νοικοκυρϋσ ϋφτιαχναν τοπικϊ εδϋςματα όπωσ μουςταλευριϊ, πετιμϋζι, ρετςϋλια, ςουτζούκια. 
ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ του ΣΟΠΟΤ και ΚΑΣΑΣΑΗ των ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ Γνωρύζουμε ότι η γεωγραφύα ενόσ τόπου προςδύδει ςτα κραςιϊ ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ. Η διαμόρφωςη (τοπογραφύα) τησ περιοχόσ και η ςύςταςη του εδϊφουσ δημιουργούν ςυνθόκεσ για μοναδικό ποιότητα και γεύςη. Η περιοχό τησ Ειδομϋνησ και ο χώροσ ανϊπτυξησ των αμπελώνων τησ παρουςιϊζει κϊποια ενδιαφϋροντα γεωγραφικϊ χαρακτηριςτικϊ, όπωσ ο προςανατολιςμόσ και το μικρό υψόμετρο. Η Ειδομϋνη εύναι χτιςμϋνη ςτισ παρυφϋσ ενόσ λόφου που βλϋπει ςτην ανατολό του ηλύου. Οι αμπελώνεσ που περιτριγυρύζουν τον οικιςμό ϋχουν ανατολικό προςανατολιςμό και μεγϊλο χρόνο ϋκθεςησ ςτην ηλιοφϊνεια, ενώ η ανϊπτυξη των αμπελώνων ςτισ πλαγιϋσ του λόφου ςυνεπϊγεται και κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ ϊρδευςησ. Οι αμπελώνεσ τησ Ειδομϋνησ εκτεύνονται από υψόμετρο 40 μϋτρων ϋωσ και 100 το μϋγιςτο, δημιουργώντασ ϋτςι την ξεχωριςτό γεύςη ςτο κραςύ. Στα παραπϊνω προςτύθενται και ανθρώπινεσ μεταβλητϋσ, όπωσ οι ποικιλύεσ αμπϋλου που καλλιεργούνται, οι τεχνικϋσ και οι μϋθοδοι καλλιϋργειασ, η αμπελουργικό και οινοποιητικό παρϊδοςη τησ περιοχόσ, η αγϊπη και το μερϊκι των παραγωγών που ςυνεχύζουν, τροποποιούν και βελτιώνουν τα παραπϊνω. 

«Tο κραςί αποζητά να το προςέχουμε, να το φροντίζουμε, να 
το μετακινούμε με τρόπο προςεκτικό, δεν θέλει να το 

κουράζουμε, το κραςί είναι όπωσ ο ςπιτόγατοσ, δεν αγαπά 
καθόλου τισ μετακινήςεισ, είναι εύθραυςτο. Να κλείνουμε τα 

παράθυρα όταν ηρεμεί γιατί το φωσ το ενοχλεί αρκετά, το ίδιο 
και η πολλή ζέςτη. Αγαπά το χειμώνα, τη δροςιά και είναι 
αδύνατον να ηρεμήςει με θορύβουσ, ταρακουνήματα και 

δονήςεισ. Γενικά, το κραςί ζητά από εμάσ να του φερόμαςτε ςωςτά. Να ξέρουμε 



εκείνα τα μικρά μυςτικά που θα το κάνουν ευτυχιςμένο κοντά μασ. Αν είναι 
ευχαριςτημένο, είναι και έτοιμο να μασ δώςει τον καλύτερο εαυτό του, να μασ 

ανταποδώςει την αγάπη που του δείξαμε γενναιόδωρα!» (αφήγηςη προερχόμενη 
από εμπειρίεσ και αναμνήςεισ παλαιού κραςοπαραγωγού κ. Γ.).  

Ανάπηςξη και μέλλον  

ΔΕΚΑΕΣΙΕ 80 ΚΑΙ 90 Στην δεκαετύα του '90 αρχύζει δειλϊ-δειλϊ μια προςπϊθεια για την αναβύωςη των αμπελώνων ςε κατϊλληλα κτόματα, που οι πρόγονού μασ καλλιεργούςαν ωσ αμπϋλια, και με ςτόχο ϋνα βοηθητικό ειςόδημα για την οικογϋνεια. Το κραςύ, καθώσ και το τςύπουρο τησ Ειδομϋνησ, ωσ εμπορικϊ προώόντα χαρακτηρύςτηκαν εξαύρετα, καθώσ το κύριο μϋλημα των παραγωγών όταν η μη χρηςιμοπούηςη φυτοφαρμϊκων και η καλλιϋργεια με παραδοςιακϋσ μεθόδουσ, όπωσ ρϊντιςμα με θειϊφι και χαλκό, χρόςη κοπριϊσ αντύ λιπϊςματοσ. Επαγγελματικϋσ προςπϊθειεσ από κϊποιουσ, που η αγϊπη τουσ για αυτό το θαυμαςτό προώόν (το ςταφύλι και τα παρϊγωγϊ του) τουσ ώθηςαν να δημιουργόςουν κϊτι μεγαλύτερο από την οικιακό καλλιϋργεια, πλϋον αποτελεύ δευτερεύον βιοποριςτικό ειςόδημα. 
ΗΜΕΡΑ Σόμερα ςτην περιοχό τησ Ειδομϋνησ διαπιςτώνουμε ότι πληθαύνουν τα μικρϊ ςε ϋκταςη αμπϋλια ςτισ αυλϋσ των ςπιτιών, που φαντϊζουν πιο περιποιημϋνα, ϊλλα και οριςμϋνοι μεγϊλοι αμπελώνεσ, εγκαταςτημϋνοι πϋριξ του οικιςμού όπου αςκεύται ςυςτηματικϊ η αμπελουργύα και η οινοποιύα. Έτςι οδηγόθηκαν οι καλλιεργητϋσ να δημιουργόςουν χώρουσ εξοπλιςμϋνουσ με μηχανόματα και υποδομό για την ϊςκηςη τησ οινοποιύασ με βϊςη την οικογενειακό ειδομενιώτικη παρϊδοςη. Οι παλιϋσ ποικιλύεσ, ϊρχιςαν να ξαναφυτεύονται και να καλλιεργούνται πλϋον ςε γραμμικούσ αμπελώνεσ που ξεκινούν από τα 60μ. μϋχρι τα 100μ. υψόμετρο. Τα περύπου  55 ςτρϋμματα βιολογικών αμπελώνων εύναι οι βϊςεισ για ούνουσ με τα εξαιρετικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ περιοχόσ: «το καλύτερο ςταφύλι και μύα από τισ αρχαιότερεσ ποικιλύεσ ςτο Νομό Κιλκύσ η οπούα καλλιεργεύται από το 1923,κατϊ ϊλλουσ και παλαιότερα, ςτουσ βόρειουσ οικιςμούσ του Δόμου Παιονύασ αποτελεύ το τςάπουρνο. Εύναι 



εξαιρετικϊ ανθεκτικό ςε αρρώςτιεσ που προςβϊλουν ϊλλεσ ποικιλύεσ και ϋτςι δεν χρειϊζεται ιδιαύτερο ρϊντιςμα. Δύο επεμβϊςεισ εύναι υπϋρ αρκετϋσ, η μύα με θεύο και η ϊλλη με χαλκό, ςτην αρχό τησ ανϊπτυξησ του» (αφόγηςη προερχόμενη από εμπειρύεσ και αναμνόςεισ παλαιού κραςοπαραγωγού κ. Γ.). 
  

ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗ ΑΜΠΕΛΟΤΡΓΙΑ Στην εποχό μασ, που η κρύςη ϋκανε την εμφϊνιςό τησ, ολοϋνα και περιςςότεροι προσ αντιμετώπιςη των οικονομικών δυςχερειών και χρηςιμοποιώντασ μεθόδουσ που εφϊρμοζαν οι παππούδεσ τουσ, ςτρϊφηκαν ςτην οικογεωργύα, ςτην παραγωγό προώόντων για ύδια κατανϊλωςη. Τϋτοιεσ ενϋργειεσ εύναι η καλλιϋργεια λαχανόκηπου καθώσ και η δημιουργύα αμπελώνων (μικρόσ ϋκταςησ) με ςκοπό την παραγωγό κραςιού και τςύπουρου προώόντα παραδοςιακϊ του τόπου μασ: «Θα δεύτε, οι νϋοι θα επιςτρϋψουν ςτο χωριό και θα ςτραφούν ςτισ παραδοςιακϋσ καλλιϋργειεσ, καλυτερεύοντασ ϋτςι τισ ςυνθόκεσ διαβύωςόσ τουσ και ανεβϊζοντασ το βιοτικό επύπεδό τουσ». (αφόγηςη προερχόμενη από εμπειρύεσ και αναμνόςεισ παλαιού κραςοπαραγωγού κ. Γ.). 
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