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Η καλλιέργεια του αµπελιού στη Νεµέα, ξεκινάει από πολύ παλαιά αν κρίνουµε 

από τα ευρήµατα της Αρχαιολογικής σκαπάνης, όταν στο λόφο Τσουγκίζα που βρίσκεται 

στην Αρχαία Νεµέα, σε οικισµό της παλαιολιθικής εποχής, ευρέθησαν µέσα σε πήλινα 

αγγειαγιγαρτά σταφυλιών, που µαρτυρούν την καλλιέργεια του αµπελιού και όχι µόνο 

αλλά και το ότι από τότε γινόταν ερυθρά οινοποίηση αλλιώς θα έβαζαν καθαρό µούστο 

στα δοχεία αυτά. 

Επίσης στην Αχαϊκή πόλη, το Φλοιούντα, όπως αναφέρει ο Παυσανίας είχαν 

αφιερώσει επίχρυση κατσίκα, για να εξευµενίσουν τον αστερισµό της Αιγός που τους 

κατέστρεφε τα αµπέλια, κάτι που και σήµερα συµβαίνει µε τον παγετό της Ανοίξεως που 

µαρτυρεί επίσης ότι οι κλιµατολογικές συνθήκες δεν έχουν αλλάξει. 

Η ποικιλία Αγιωργήτικο επεκράτησε στην περιοχή, σαν κύρια ποικιλία 

καλλιέργειας, επειδή οι κλιµατολογικές συνθήκες, τα εδάφη το υψόµετρο ευνοούν την 

ανάπτυξή της. Παρ' ότι διαχρονικά καλλιεργήθηκαν µερικώς και άλλες ποικιλίες αµπέλου, 

είτε αυτό οφειλόταν στη ζήτηση (φυλλοξήρα Αττικής) είτε σε κοινωνικές συνθήκες και 

συνήθειες (λευκά, ροζέ, ερυθρά κρασιά) πάντοτε όµως κυρίαρχη ποικιλία ήταν και είναι το 

Αγιωργήτικο. 

Η καλλιέργεια του αµπελιού αρχικά γινόταν σε πυκνή φύτευση µέχρι και 1000 

φυτά ανά στρέµµα, κάτι που δεν αξιολογήθη επαρκώς και εγκατελήφθη, παρ' ότι η πυκνή 

και κανονική φύτευση εξασφάλιζε µεγαλύτερη και ποιοτικά ανώτερη παραγωγή λόγω της 

κατά πρέµνο κατανοµής. 

Από το 1970 και εντεύθεν, καθιερώθη η γραµµική καλλιέργεια του αµπελιού 

χάριν της εκµηχάνισης. 

Σήµερα µε την απελευθέρωση των αγορών η αµπελοοινική παραγωγή 

υποχρεώνεται, χάριν του ανταγωνισµού και δεν αναφέροµαι στην ποσότητα και το 

δραχµικό κόστος, αλλά την υγιεινή, την ποιότητα και τις συνήθειες της παγκόσµιας 

αγοράς, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί επηρεασµένες από τα Γαλλικά πρότυπα, άρχισαν 



να καλλιεργούνται και άλλες ποικιλίες κυρίως 

Γαλλικές. Αυτή η εξέλιξη έχει παρεξηγηθεί ότι δήθεν περιφρονήθηκαν οι 

γηγενείς ποικιλίες κάτι που δεν είναι σωστό και µας αδικεί επειδή σαν άγνωστες οι 

Ελληνικές ποικιλίες στην διεθνή αγορά χρειάστηκαν 20 και πλέον χρόνια και µε µεγάλες 

ίδιες δαπάνες (διεθνείς εκθέσεις) να γίνουν γνωστές και να κατακτούν σήµερα σηµαντικές 

διακρίσεις. 

∆εν είναι γνωστό επίσης ότι οι ξένες ποικιλίες (Γαλλικές) δίδουν στις δικές µας 

συνθήκες συγκριτικά ποιοτικά και υγιεινά κρασιά µε σχέσεις ανταγωνιστικότητας 1 προς 3 

υπέρ των Ελληνικών κρασιών που προέρχονται από τις ποικιλίες αυτές, κάτι πολύ 

ενδιαφέρον διότι έτσι ανταγωνιζόµαστε καθιερωµένα Γαλλικά κρασιά µε αισιόδοξες 

προοπτικές. Είναι γνωστό επίσης ότι το 95% των εµφιαλωµένων κρασιών στη χώρα µας 

είναι Ελληνικής παραγωγής στην κατανάλωση (Υποκατάσταση εισαγωγών). 

Σήµερα η αµπελοοινική παραγωγή στη Νεµέα δεν έχει εξισορροπηθεί ακόµα, 

επειδή η σχέση ποιοτικής προς την ποσοτική παραγωγή είναι δυσανάλογος εις βάρος της 

ποιοτικής, επίσης δεν υπάρχει η αξιοποίηση της µικρής έστω ποιοτικής παραγωγής σε 

κρασιά απαιτήσεων κάτι που στερεί τους αµπελουργούς ποιοτικής παραγωγής 

µεγαλύτερου ακόµα εισοδήµατος. 

Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα και µε έµφαση στο θέµα που έχει θέσει η 

σηµερινή εκδήλωση που είναι οίνος και υγεία. 

Η Ιατρική επιστήµη µέρα µε τη µέρα διαπιστώνει τις ευεργετικές ιδιότητες στην 

υγεία των ανθρώπων από τις δεκάδες ουσίες που περιέχει το κρασί, χωρίς να παραβλέπει 

το µέτρο στη χρήση του. 

Αυτές οι ευεργετικές ιδιότητες θα έπρεπε να µην αναιρούνται από τα µέσα και 

τους τρόπους καλλιέργειας του αµπελιού, της οινοποίηση ς και διακίνησης του τελικού 

προϊόντος που είναι το κρασί. 

∆εν θα ήθελα να είµαι εκείνος που θα προκαλούσε τον ψόγο ή την αντιπάθεια 

πολλών που ασχολούνται στους τοµείς αυτούς. 

 Θα αρκεστώ να κάνω µια ανακοίνωση, το αποτέλεσµα της οποίας προέκυψε 

από παρατήρηση, πειραµατισµό και επιβεβαίωση στην πράξη. 



Είναι γνωστός ο Νόµος της διαιωνίσεως των ειδών που βασίζετε στη φυσική 

επιλογή. Η χρησιµοποίηση µιας χηµικής ή µη ουσίας δεν ήτο δυνατόν να καταργήσει τη 

διαιώνιση επιβλαβών ή και ωφελίµων ειδών, αλλά απλά επενεργούσε σαν τεχνική επιλογή 

των ακόµα ισχυρότερων. Η χρησιµοποίηση µέχρι σήµερα δεκάδων ουσιών για την 

καταπολέµηση των επιβλαβών, δεν πέτυχε παρά την γιγάντωσή τους και αδιέξοδα. 

Η διαπίστωση αυτή της βιολογικής ανισορροπίας, µε οδήγησε στη σκέψη, ότι ο 

µόνος εφικτός τρόπος, σε πρώτο στάδιο ήταν η σκληραγώγηση του αµπελιού για να 

αντισταθεί ή να πολεµήσει τους γίγαντες και να δηµιουργηθεί µία νέα ισορροπία. 

∆ύο τρόποι θεώρησα ότι µπορεί να το πετύχουν: 

1. Οι καλλιεργητικές φροντίδες µε στόχο όχι εύχυµα άρα ευάλωτα φυτά και 

2. Η χρησιµοποίηση Βορδιγάλειου πολτού και θείου τα οποία  σκληραίνουν τα 

µέρη του φυτού. 

Τον τρόπο αυτό τον θεωρώ ως εφικτό για σήµερα επειδή µια άλλη διαπίστωσή 

µου στα ωφέλιµα, στον τοµέα της οινοποίησης µε κάνει να πιστεύω ότι υπάρχει ένας πιο 

αποτελεσµατικός τρόπος επαναφοράς της διαταραγµένης βιολογικής ισορροπίας. 

Θέλησα να ζυµώσω γλεύκος 16ο Be, δηλαδή να' πάρω αλκοόλη µε φυσική 

ζύµωση πάνω από 17ο. Έκανα τεχνική επιλογή των ελλειψοειδών σακχαροµηκύτων µε 

θεώδες οξύ, δηµιουργώντας καλλιέργεια σε µικρή ποσότητα οι σακχαροµήκυτες αυτοί µου 

έδωσαν αλκοόλη 17,5ο , ανέτρεψα δηλαδή δεδοµένο ότι πέραν των 15ο αλκοόλης τίποτε 

δεν δρα. 

Αυτές οι παρατηρήσεις στις οποίες σήµερα αναφέροµαι ένα στόχο έχουν να 

καλλιεργηθεί η ιδέα της τεχνικής επιλογής των ωφελίµων. 

 


