


ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το ιστορικό της ΑΧΑΙΑΣ CLAUSS από το l 859 ε:ως το 1984 γραμμένο από τον Σπύρο Μόλλια, 

απόγονο του πρώτου συνεργάτη του CLAUSS, τέταρτη γενιά εντός του εργοστασίου οι πέμπτη τα 

παιδιά μου . 

Ο GUST AV CLAUSS, γεννήθηκε στο Μέμινγκεν της Βαυαρίας το 1825. Το l 848 2 3 ε:τών περίπου 

ήλθε στην Ελλάδα με πρώτο σταθμό την Κέρκυρα, για να εργασθεί στον τότε: γνωστό εμπορι κό 

οίκο CDΕΛΣ & ΣΙΑ. Οι κύριοι CDέλς και Σπόηγκε:λ, ήταν σχεδόν συμπατριώτες του και πολύ γρήγορα 

έρδιοε την εμπιστοσύνη τους, δουλεύοντας στην μεγάλη εισαγωε:ξογωγική Εταιρία τους, που είχε 

έδρα τα νησιά του Ιονίου, με την μεγάλη Βενετσιάνι κη εμπορική παράδοση.Το 1849 οι κ .Φέλς και 

Σπόηγκελ επεκτείνοντας τις δουλειές τους, ανέθεσαν στον Τ ε:οντόρ Χάμπουργκερ την ίδρυση μιας 

νέος θυγατρι κής Εταιρίας στην Πάτρα, στην οποία ο G.CLAUSS αναλαμβάνει την διεύθυνση του 

προσωπικού και την ε: σωτε:ρική οργάνωση. 

Ετσι εγκαταστάθηκε οριστικό στην 

Ελλάδα στην πόλη Πάτρα Σ τε:γάζετοι 

~ο~ μεγάλη οικοδομή με κήπο επί των 

οδών Ρ . <DΕ:ραίου και Ζαϊμη.Σ το 

ισόγειο της οικίας είχε τα γραφεία 

του.Με τον φιλελληνισμό που τον 

διέκρινε:, έγινε: κάτι περισσότερο από 

Ελ ληνας, για να παντρευτεί τελικό στη 

θετή πλέον πατρίδα του, την 

Θωμαϊδα Καρπούνη 22 ετών, τον 

Ιανουάριο του l 858.Οι γονείς της 

ήταν στο παλάτι του Οθωνα 

βασιλέως των Ελλήνων. Ο μεν 

πατέρας της ήταν αξιωματικός, η δε 

μητέρα της κυρία των τιμών.Το l 860 

0 CLAUSS και η Θωμαϊδα απέκτησαν 

μία κόρη την Αμαλία. 
Ο CLAUSS, συνήθιζε: να κάνει τον 

περίπατό του έφιππος στα γύρω 

υψώματα και έφθασε: στο οροπέδιο 

Ρηγανόκαμπος, που βρίσκεται στους 

πρόποδες του Παναχαϊκού .Τ ο μέρος 

1'0 \δ9υms ws ACJ.\-Alf.\ cιAuss. Gusλa\J Uαu~s~ 

- 1 -



αυτό τον ε:ντυπωσίασε: λόγω της 

ωραίας ορατότητος προς τον 

Πατραϊκό κόλπο, από το υψόμε:τρο 

των 200 μέτρων.Του κεντρίζει το 

ενδιαφέρον η πλούσιο καλλιέργεια 

αμπελώνων με: την ονομαστή ποιότητα 

κρασιού από τα χρόνια των 

Σ τουροφόρων. 

Η τοποθεσία με: το πολλά 

πλεονεκτήματα, ήταν γνωστή και είχε: 

κατοικηθεί πριν από 2000 

χρόνιαΑυτό απέδειξαν οι ανασκαφές 

που έγιναν το 1936 όταν ο 

αρχαιολόγος Κυπορίσσης βρήκε: 

σειρά τάφων στο κτήμα μας με: 

διάφορο αντικείμενο όπως ξίφος, 

χάνδρες , καρφίτσες, αγγεία 

κλπ.Ακόμη βρέθηκε: αγωγός αρίστης 

κατασκευής οπό πήλινο στρογγυλό 

κιούνιο, με: τον οποίο έφερναν το νερό 

οπό τις πηγές στην ρε:υμοτιά, και 

ύδρευαν την τότε: κατοικημένη 

"1-\ ~?\V) μ~ '"C.Oύ1S Rύq60υ~ "CΚ'Ι~ι 
ιον\fλο\ c.o:w..u_...-σE:..ν 'C.n~ AGtA\A Qaus.& ~' 

περιοχή. Σε αυτές ακριβώς τις πηγές βασίστηκε: στην εποχή του ο CLAUSS και αποφάσισε: να 

ε:γκατaσταθε:i στο οροπέδιο Ρηγονόκαμπος, αυτό που τον γοήτευσε: τόσο και αρχίζει την νόμιμη 

διαδικασία για την αίτηση αδείας περί ιδρύσεως ΑΕ λλΑΙΑ στις 2 Δεκεμβρίου l 859 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
Περί συστάσεως ε:ν Πάτραις ανωνύμου Εταιρίας υπό την απωνυμία η "ΑΧΑΙΑ" αριθ . ε:φημ . 

Κυυβε:ρνήσε:ως 4 τεύχος Α' 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1859 26 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ l 860 

ΟΘΩΝ 

ε:λέου Θε:ού Βασιλέως της Ελλάδος 

Επί τη προτάσε:ι του υμετέρου ε:πί των ε:σωτε:ρικών Υπουργό, λαβόντε:ς υπ' όψιν του όρθρου 29 / 

37 / 40 του Εμπορι ού Νόμου απε:φασίσαμεν και διατάσσομε:v. 

l .Εγ ρίνεται η σύστασις της ε:ν Πάτροις Ανωνήμου Εταιρίας υπό την επωνυμία η ΑΧΑΙΑ ως 

ε:πι υρούνταις οι όροι του οπό 28 Αυγούστου 1859 οι υπ' αριθ .4 καταστατικού αυτής, του 

συντaχθέ:ντος ενώπιον του συμβολαιογράφου Κ.Σ τε:φανοπούλου με: την ε:ξής προσθή η προς 
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διασάφισιν της Διατάξε:ως του αριθ.29 αυτού . Απαγορε:ύε:ται δε: και τοις Συμβούλοις να δανε:ίζονται 

ε:κ των χρημάτων της Εταιρίας . 

Τ 0 καταστατικόν τούτο της Εταιρίας θέλε:ι μένει προσηρτιμένον εν το παρόντι Διατάγμαη 

2.Επιφυλασσόμεθα να ανακαλέσωμε την έγκρισή μας τούτην εν περιπτώσε:ι παραβιάσε:ως ή μη 

ε:κτε:λέσε:ως τινός των ε:γκε:κριμένων όρων του Καταστατικού τούτου . 

3.Η Εταιρία οφε:ίλε:ι κατά παν έτος να υποβάλλε:ι περιληπτικήν έκθε:σιν της καταστάσεώς της ε:ις 

το επί των εσωτερικών Υπουργείον, εις τον νομόρχην Αχαϊας και εις το εμπορικόν Επιμελητήριον 

Πατρών. 

Ο Υμέτερος επί των εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσε:ι και εκτε:λέσε:ι το παρόν 

Διάταγμα. Εν Αθήναις τη 2α Δε:κεμβρίου 1859 

ΟΘΩΝ Ρ.Παλαμίδης 

Με:τά την έγκριση του ανωτέρω Διατάγματος ο CLAUSS προβαίνε:ι στην πρώτη αγορά ημιδασικής 

έκτασης στο οροπέδιο Ρηγανόκαμπος το l 86 l με αριθ.Συμβολαίου 16.651 , από τον συμβολαιγράφο 

Παπαγιανόπουλο, εκτάσεως 100 στρεμμάτων περίπου.Αρχικά κατασκευάζει ένα μικρό λινό για να 

αναπαύεται ολίγο.Τον επόμενο χρόνο φτιάχνει ένα μεγαλύτερο σπίτι και στε:γάζε:ι τον πρώ συνεργάτη 

του τον Φραντζέσκο Μάλλια, με: την οικογένειά του απαρτιζόμενη εκ τριών αγοριών και δύο 

κοριτσιών.Θρήσκευμα Καθολικόν. 
Αρχίζουν οι μικροε:ργασίε:ς, λίγο αμπέλι για τις δικές τους ανάγκε:ς, μία αποθήκη , λίγα βαρέλια και 

αργότε:ρα ένα καλό κρασί που το πίνουν οι φίλοι και τον παροτρήνουν για με:γαλύτε:ρη ε: με:τάλε:υση , 

πράγμα που ήταν και ο στόχος του. Αργότερο φυτε:ύε:ι και άλλα αμπέλια, βασιζόμε:νος στον συνε:ργάτη 

του Φραντζέσκο διότι ο ίδιος ε:ξακολουθεί να μένε:ι στην Πάτρα. 

ο Φραντζέσκο προσλαμβάνει ε:ργάτε:ς για την προώθηση εργασιών που του αναθέτει ο CLAUSS 

κατά τις ε:πισκέψεις του στο GUTLAND. Αρχίζει η μερική οικοδόμηση.Στα l 864 πε:ρίπου συνε:ργάζε:ται 

με τον Ιάκωβο Κλίπφε:λ ο οποίος ήταν ε:ιδικός στα κρασιά και σε: αυτόν οφε:ίλε:ται η πρώτη συνταγή 

Μαυροδάφνης. 

Την ίδια ε:ποχή φέρνε:ι νε:ρό από τις πηγές, στο χώρο οικοδόμησης αφού προηγουμένως 

κατασκε:ύασε: δε:ξαμε:νή και χυτοσιδηρό αγωγό. Ακόμη ο CLAUSS έφτιαξε μια βρύση στον ημιονικό 

δρόμο ΠατρώνΚαλαβρύτων, ο οποίος διασχίζε:ι την πε:ριουσία. Απαθανατίζε:ι την προσφορά 

γράφοντας: 

GUST AV CLAUSS 

Ποντί οδοιπόρω διψώντι 

1864 

Το 1865 κάνει και δε:ύτε:ρη αγορά Νο Συμβ. 28502857 στον συμβολαιογράφο Κο 

πaπαγιαvνόπουλο. Εν τω με:τοξύ οι δουλε:ιές προχωρούν, ε:ργάζονται με: τα κάρα τους από το Σοραβάλι 
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για την με:ταφορά υλικού, ο Χρίστος Γιαννακόπουλος, ο Κώστας Νικολόπουλος, ο Χρίστος 

Ανδρικόπουλος, ο Νικόλαος Κάρλος και διάφοροι άλλοι. 

Το l 869, ο Λίγγος ο Αρχιληστής ε:νέ:δρε:υσε: στη ρε:υματιά με: σκοπό να συλλάβε:ι τον CLAUSS 

για λύτρα, αλλά ε:πε:νέ:βησαν γνωστοί και έ:πε:ισαν τον Λίγγο, πως το έ:ργο του CLAUSS θα έ:δινε: ψωμί 

για πολλά χρόνια στου χωρικούς της πε:ριοχής . 

Το 1872, συστήνε:ται νέ:α με:γαλύτε:ρη σε: Με:τόχους Εταιρία, με: συμβόλαιο παραχώρησης ακινήτου 

πε:ριουσίας. Νο Συμβ.3657 4 Συμβ/φου Θωμόπουλου. GUSTAV CLAUSS, ΓΙΑΚΟΜΠ ΚΛΙΠCDΕΛ, 

ΤΕΟΝΤΟΡ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ και Λουδοβίκου ΚΟΥΝΤΕΡ. Στην εταιρία δώσανε: τον 

τίτλο:'ΆΧΑΙΑΑνώνυμος Εταιρία Οινοποιίας Πάτρα" . Ετσι άρχισε: συστηματι ά οινοπαραγωγή με: 

ε:ξαγωγικό σαφή προσανατολισμό και με: συνε:χε:ίς ε:πε:τοκτικέ:ς ε:ξε:λίξε:ις, και με: ανάπτυξη των κτιριακών 

ε:γκαταστάσε:ων. Η όλη ε:πιχε:ίρηση διεξαγόταν με: τις τε:λε:υταίε:ς τε:χνολογικέ:ς ε:ξε:λίξε:ις της 

αμπελουργίας και της οινοποιίας και όλα αυτά, με: κύριους συντε:λε:στάς τον Ιάκωβο Κλίπφε:λ αρχικά 

και τον γεωπόνο Αιμίλιο Βε:ρλ αργότερα. 

Η κύρια παραγωγή γλυκών κρασιών ήταν: Μαυροδάφνη, PORTWE 1 Ν, MAL VOISI Ε με: τον πρόσθετο 

χαρακτηρισμό ΛΕΥΚΟ ή ΚΟΚΚΙΝΟ. Εγίνε:το από ηλιαστά σταφύλια τα οποία τοποθετούσαν σε: 

τζιβιέ:ρε:ς ξύλινες, αφού προηγουμένως με: προσοχή αφαιρούσαν κάθε: σκάρτη ρόγα. Εμε:ναν στον 

ήλιο μέ:χρι να αρχίσει το μαράγκιασμα και τότε: γινόταν η οινοποίηση . Οι ε:ξαγωγέ:ς γίνονταν πάντα την 

Ανοιξη μόνο σε: βαρέλια τα οποίο με:τέ:φε:ραν κάρα. 

Αυτήν την ε:ποχή δημιουργήθηκαν αρκε:τά χτίσματα, στο οποίο στεγάστηκαν νέ:ε:ς οικογέ:νε:ιε:ς , 

όπως η οικογέ:νε:ιο Μόρου Καραμπε:λέ:ση, έ:χοντος τέ:σσε:ρα αγόρια, η οικογέ:νε:ιο Ευάγγελου 

Σαβράμη, Στοθάτου, Δελάλη, Μπονέ:λη κ.ο . που έ:με:ναν ε:ντός του Εργοστασίου. 

Τ 0 1873, ο CLAUSS στέ:λνε:ι στα γε:νέ:θλια του Σιδηρού Καγκελαρίου CDoν Βίσμαρκ, και του 

αρχιστρατήγου Μόλτκε:, από την πρώτη παρασκευασθείσα Μαυροδάφνη από τα αμπέλια της 

ιδιοκτησίας του. Οι Βίσμαρκ και Μόλτκε: απάντησαν με: ιδιόχε:ιρε:ς ε:πιστολέ:ς, οι οποίε:ς υπάρχουν 

στο Μουσείο μας, και ευχαριστούσαν τον CLAUSS γιο την ε:υγε:νική προσφορά του . 

Τ 0 l 880 παντρεύεται η κόρη του CLAUSS και της Θωμαϊδας, τον ευγε:νή Βαρώνο Εμανουήλ CDoν 

Πάρφε:λλ, που έ:με:νε: στην Βαυαρία στο μέ:ρος που ε:πήγαιναν και αυτοί τα καλοκαίρια. 

Τ 0 1882-3, αγοράζονται τα δύο με:γάλα σκαλιστά βαρέλια από την έ:κθε:ση στην Τ ε:ργέ:στη, 13.0CO 

LΙΤ. Ακολουθούν και άλλλε:ς αγορέ:ς μικροτέ:ρων βαρελιών 4.0CO LIT καθώς και κάδων, και έ:τσι 

σιγάσιγά συμπληρώνονται οι ανάγκες και το Εργοστάσιο παίρνει την μορφή του. 

Το 1885, η Αυτοκράτειρα Ελισάβε:ττης Αυστροουγγαρίος, πριγκίπισσα της Βαυαρίας, ε:πισκέ:πτε:ται 

την Ν<ΑΙΑ όταν έχτιζε: το γνωστό Αχίλλειο στη Κέρκυρα. Του προσέ:φε:ρε: μία φωτογραφία με: ιδιόχειρη 

αφιέρωση, σε: βαρύ ασημένιο πλαίσιο. Ο CLAUSS συχνά παρουσίαζε: το δώρο αυτό. 
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Τ 0 Εργοστάσιο αναπτύσσεται, οι εξαγωγές μεγαλώνουν καθώς και το προσωπικό που προσπαθεί 

με: ασήμαντα οικοδομικό μέσα, να ολοκληρώσει την Εργοστασιακή δημιουργία. Το μεροκάματο σε: 

λε:πτό της δε:κάρας, οι δε: ώρε:ς εργασίας από την αυγή ε:ώς το σούρουπο. 

Το l 891, πε:θαίνε:ι ο πρώτος συνεργάτης του CLAUSS,o Φραντζέσκο Μόλλια που αφήνε:ι 

οικογένεια αποτε:λούμε:νη από τρία αγόρια τον Σπυρίδωνα, τον Ιωάννη και τον Φίλιππο αθώς και 

δύο κορίτσια. Τα δύο πρώτα παιδιά θα παραμείνουν στο Εργοστάσιο και θα αποδώσουν αρκετά, ο 

με:ν Σπυρίδωνας ως καλός οινοποιός και ε:ιδικός στην απόσταξη του Κονιάκ, ο δε: Ιωάννης ως 

βαρελοποιός, ο οποίος μαθήτε:υε:σε: κοντό στους Τ ριε:στίνους βαρελοποιούς, που ε:ίχαν έλθε:ι να 

συναρμολογήσουν τα μεγάλα βαρέλια και τις κάδε:ς . 

Ο GUSTAV CLAUSS προς τιμήν του έγραψε:: 

"Εδώ κείται ο Φραντζέσκο Μόλλια, γε:ννηθε:ίς στη Μάλτα και αποθανών στο GUTLAND (έτσι 

αποκαλούσε: ο CLAUSS την περιοχή ) στις 15 Μαρτίου 1891, έζησε: συνολικά 70 περίπου χρόνια. 

Καλός χριστιαννός, τίμιος πατέρας υπηρέτησε: άριστα και αφοσιωμένα. Αυτός υπήρξε: ο πρώτος 

κάτοικος στο GUTLAND, έζησε: 70 χρόνια αγαπητός και ε:κτιμούμε:νος από όλους. Πέθανε: 

περιτριγυρισμένος από την στοργική οικογένειά του, αφού πρώτα ε:ίδε: να φυτρώνει στην έρημο αυτή, 

μια ανθισμένη αποικία. 

PRINZ RUPPRE CHT 

VON BAYERN 

911 OCTOBER 

1894 

Η ε:πίσκε:ψις αυτή ε:ίναι χαραγμένη στο μαρμάρινο μπαλκόνι του ορόφου της Βίλλας 

καθώς και η μαρμάρινη κε:φαλή της πριγκίπισσας . 
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Στη μνήμη της αφοσίωσής του, και σαν έ:νδε:ιξη ε:υγνωμοσύνης για τα 28 χρόνια πάρα πολύ έ:μπιστης 

υπηρε:σίας του, ο G. CLAUSS αφιε:ρώνε:ι αυτή τη μαρμάρινη πλάκα. 

Το 1898, έ:χουμε: την ε:πίσκε:ψη του Βασιλέ:ως Γ ε:ωργίου Α ' και της Ολγας,στους οποίους 

οφιε:ρώνονται τα δύο σκαλιστά βαρέ:λιο 13.(Χ)() LIT. Σε: αυτή τη χρονική πε:ρίοδο τοποθε:τούνται τρία 

καζάνια για την απόσταξη του Κονιάκ και μια κολώνο η οποίο οπόσταζε: για δεύτερη φορά τα 

αποσταγμέ:να των πρώτων καζανιών, για υψηλή ποιότητα. Τα αποστάγματα έ:μπαιναν σε: καινούργια 

βαρέ:λια όπου και παρέ:με:ναν . Με: τον χρόνο το απόσταγμα αργά ε:βάφε:το από την τανίνη της δρυός, 

01 έ:ποιρνε: το γνωστό χρυσίζον χρώμα. Τα αποστάγματα στο με:γαλύτε:ρο μέρος τους ε:ξάγωντο 

στο ε:ξωτε:ρι ό. 
11 μiq aώμο ORO~Y\ \ou Αυ\οt__ς:Ό'CΟ?\~ (Ε?ιqp1ώ .' 1 

τ 0 1899, έχουμε: μια δε:ύτε:ρη Βασιλική ε:πίσκε:ψη του Γ ε:ωργίου κισ της Ολγος με: όλη την οικογένειά 

τους αποτε:λούμε:νη από 4 Πρίγκιπε:ς οι 5 Πριγκίπισσε:ς την Αλε:ξόνδρο ,τον Κωνσταντίνο, την Σοφία, 

την Βικτωρία, την Μαργαρίτα, την Μαρία, τον Νικόλαο, τον Ανδρέα, και τον Χριστόφορο 

τ 
0 

1901 , ο τότε: Διε:υθύνων Ιωσήφ Ρήντε:λ ε:ξασφολίζε:ι διαγωνίως της οικίας του CLAUSS, ε:πί των 

οδών Ρ.CDεροίου και Σοτωβριάνδου όπου χτίζε:ι μεγαλοπρεπή οικοδομή με: μεγάλη αυλή . Στο ισόγειο 

είχε το γραφείο, πίσω τις αποθήκες και στο πρώτο όροφο οικία για προσωπική τους χρήση .Τα γροφε:ία 

εκεί λειτούργησαν εώς τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Αυτή την εποχή έχουμε: και την πρώτη επαφή με: το χωριό ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ οπό όπου με:τοφέ:ρουμε: 

μούστο μέσα σε γιδοοσ ούς . Στο αμπέλια του Εργοστασίου υπεύθυνος είναι ο Σ τέ:φονος 

Στεφανόπουλος. Α όμη αυτή τη περίοδο πεθαίνει η Θωμοϊδο, γυναί ο του CLAUSS, στο σπίτι της 

όρης της στο Μόναχο.( 1901 ) 



Το 1903, ο G.CιAUSS φτιάχνει τον τάφο του τον οποίο και επέβλεπε καθημερινά περνώντας γιο 

τη συνηθισμένη πρωϊνή βόλτα του στο γύρω της ιδιοκτησίας του, συνοδευόμενος πάντα από τον 

φουστανελοφόρο φύλακό του Βασίλη ΚοσπίρηΑυτή την εποχή έχουέχουμε και ένα ατύχημα. Ο CDράνς 

Κοραμπελέσης γιός του Μόρου και γαμπρός του Σ.Μάλλια, έπεσε οπό την κάδη Νο 13, εκτύπησε 

το κεφάλι του στη κάνουλα και έπεσε νεκρός . Αφησε τη CDραντζέσκο και δύο αγόρια τον Μορούτο 

και τον Σπύρο. Ο Μορούτο εργάστηκε από παιδί μέχρι το γεράματά του και προσέφερε: πολλά στην 

ΑΧΑΙΑ 

Το 1907, έχουμε μία ακόμα επίσκεψη του Γεωργίου Α' Βασιλέως των Ελλήνων.Το φθινόπωρο του 

1908, πεθαίνει ο CιAUSS γυρίζοντας από το συνηθισμένοτου ταξίδι στο Μόναχο, μέσα στο καράβι 

έξω οπό τη Κέρκυρα. Μεταφέρεται και θάβεται δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Θωμά, που είχε 

κτίσει ο ίδιος εις μνήμη της γυναίκας του Θωμοϊδας CιAUSS. 

' qφ ' t . .,.,.. '...: 

τ..ου 6usbv C1a.u.ss, δ1'1'".>\ο 6L.o E:c.t:...~Y)6ctu 
τ.χ::υ A(s \ου ~ \J.. <i_ .•' 
Μετά το θάνατο του G.CιAUSS, η Διεύθυνση της "ΜΑΙΑ ΑΕ" παράμεινε: αρχικό στα χέρια του 

Ιωσήφ Ρήντλ και του Λουδοβίκου Γ κούντερ. Τον επόμενο όμως χρόνο 1900, ο Ιωσηφ Ρήντ λ αποφάσισε 

να γυρίσει στην πατρίδα του, όπου ίδρυσε: με: μεγάλη επιτυχία επιχείρηση εισαγωγής κρασιών. Ετσι η 

Διεύθυνση της 11 AXAIA ΑΕ" παρέμεινε στο Λουδοβίκο Γ κούντε:ρ, ο οποίος και ανέλαβε: το 1912 τ? 

Γ ε:ρμανικό αυτοκρατορικό προξενείο. 

Τότε η Πάτρα δέχθη ε την επίσκεψη του Γ ε:ρμανι ού στόλου με ναυαρχίδα το τότε υπε:ρμοντέρνο 

καταδρομικό ΓΚΑΙΜΠΕΝ, του οποίου οι αξιωματικοί ε:δε:ίπνησαν στο κτήμα της ΑΧΑΙΑΣ.(Ναύαρχος 

Σουοόν, παραμονές Α' Π . Πολέμου.) 

Το 191 l έρχε:ται η πρώτη ατμομηχανή με ξεχωριστό λέβητα, και έτσι έχουμε την πρώτη 

μηχανο ίνηση, η οποία με: λουριά αντικαθιστά την μέχρι τότε: χε:ιροκίνηση, στα σταφυλοκοπτικό 
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"ΦΑΓΑΝΕΣ". 

Το 1912 η Εταιρία αγοράζε:ι ε:νσωματωμένη μηχανή ε:ξωτε:ρικής καύσε:ως 40 ίππων των 

εργοστασίων "VOLF", αρ ιστούργημα μηχανής, τε:λείως αθόρυβη. Την εποχή αυτή ήλθαν τα νέο 

στοφυλοκοπτικά διαχωριστικά των Εργοστασίων 
11 

ΠΕ ΡΜΑΣΙ Ν ".Με: αυτόν τον νέο μηχανικό ε:ξωπλισμό, 

γίνε:τοι το 1912 ο μεγολύτε:ρος τρύγος γιο την εποχή εκείνη. Επίσης το Εργοστάσιο αγοράζε:ι και τις 

πρώτες αντλίες ρεύματος. 

Το 1918, ο Ερμαν Κλίπφε:λ γιός του Γιάκομπ και της Αδε:λαϊδας, πουλά τι ςμετοχές του και φεύγε:ι 

στη Σμύρνη. Εκε:ί φτιάχνε:ι ο ινοποιε:ίο, στεριώνει και αργότε:ρα τον βρίσκει η κατοστροφη και επιστρέφει 

φτωχός εδώ για να εργασθεί ως Τεχνικός Διευθυντής. Στην ΑΧΑΙΑ παραμένει εως το 1945, μετά 

πήγε στην Αθήνα όπου και απέθανε:. Ο Κλίπφελ διατηρούσε: ιδιόκτητο οπίτr με περιβόλι, ε:πάνω από 

το υπόγειο της Δανηιλίδος. 

Το 1918 πουλούνται οι μετοχές βεβιασμένο λόγω της Γ ε:ρμανικής ήπας στον Α' Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Σπεύδουν οι ε:νδιαφερόμενοι με μεγάλη φόρα, αλλά με λίγο χρήματα Προσπαθούν 

πουλώντας από τα μεγάλα αποθέματα κρασιών να πιάσουν χρήματα και να αγοράσουν περισσότερες 

μετοχές. Εξ αυτών είναι ο Στάθης Τ σιρώνης, ο Ανδρέας Παλαιολόγος, ο Γιάννης Δημητρόπουλος, ο 

Γεώργιος Κσφετζόπουλος και τέλος 

ο Ευάγγελος Λαδόπουλος ο οποίος 

μαζί με: τις μετοχές αγοράζει και το 

ιδιόκτητο σπίτι του Κέλερ που είχε ένα 

μικρό οινοποιείο . Οι Γ ερμανοι 

βιάζονται να πουλήσουν το υπόλοιπο 

των μετοχών 

με:γαλύτε:ρο 

πληροφορία 

που είναι και το 

Ετσι έφτασε η 

στον Βλάσση 

Αντωνόπουλο, οταφιδοε:ξαγωγέα 

από τον Στάθη Τ οιρώνη, που πηγαίνε:ι 

στη Ζυρίχη και αγοράζει το υπόλοιπο 

των μετοχών, το οποίο αριθμητικώς 

υπερέχε:ι, οι έτσι ο Βλάοσης 

Αντωνόπουλος αναλαμβάνει την 

Προεδρία της Εταιρίας. 
\\ \~ ~\f\A..o_ Ο'\ΌU \\Ol~Oθ~?<Sc- ο 

: 

Το 1919, γιο πρώτη φορά ο 

Β .Αντωνόπουλος παραθερίζει 

οι ογε:νιοκώς στη Βίλλα, οπού πριν 

παραθέριζε: ο CLAUSS. Η οικογένεια 

του Β.Αντωνόπουλου οπαρτίζε:το οπό 

τον Kov Ντίνο, την Κο Νίτσα, τον ον 

G us ~v Clo..u~s. Α'\LΌ τ.ο l 9 ~ 9 ~ 
1 

C.f\t\τo__ 'ίJΊ Χ ~Y\Cά\\J, Όrι.Ό~Υ\ 6 t- Ο 

D. J\-JU-..uvo~?\o~ ~ Lo\j ϊδ ,0 
~~'\6~t ' 
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Ανδρέα, τον Κον Αλέκο, τον <Dαίδωνα, τον Κον Λαλάκη και την Κα Δανάη. 

Μετά το τέλος της βάρδιας στο Εργοστάσιο, σταματούσε: και η παροχή ηλε:κτρισμού Ομως το 

πρόβλημα αυτό λύθηκε: με: την ε:γκατάσταση μιας μικρομηχανής ΝΤΕΛΚΟ, η οποία λε:ιτουργούσε: με: 

μπαταρίες και χάρη σε: αυτή τα βράδια γίνε:ται προβολή βουβού σινε:μά, που μαζί με: τον περίφημο 

παπαγάλο ήταν γιο μας το κάτι άλλο. 

Η οικογένε:ια Αντωνοπούλου για τις με:τακινήσε:ις της χρησιμοποιούσε: άμαξα που την έσε:ρνε: το 

λε:υκό άλογο Με:σινέσης, ως ότου αγόρασαν το πρώτο αυτοκίνητο FΙΑ Τ. 

Το 1922, ε:πί Διε:υθύνσε:ως ΠαλαιολόγουΔημητρόπουλου, αγοράστηκαν τα πρώτα με:γόλα 

αυτοκίνητο με: συμπαγή λάστιχα, που φαίνονταν σαν θηρία για την ε:ποχή εκε:ίνη . Καθένα έπαιρνε: στο 

κασόνι του 14 βαρέλια αντί ε:νός που έπαιρνε: το συνηθισμένο με:ταφορικό η σκάρα. 

Το 1922, πεθαίνει ο Σπύρος Μάλλιας του Φραντζέσκου, και αφήνε:ι ε:ργαζόμε:να παιδιά στο 

Εργοστάσιο Τον Αιμίλιο, στον οποίο είχαν ανατε:θεί οι μεταφορές με: τα πρώτα αυτοκίνητα, και τον 

Χρίστο στην οινοποίηση, ο οποίος ήταν άριστος δοκιμαστής και τον ε:ίχε παραδε:χθε:ί ο CLAUSS Ο 

Μικελάκης ε:ργαζόταν στα κρασιά, ε:νώ ο Ιωάννης Μόλλιας αδε:λφός του Σπύρου ε:πισκε:ύσζε: τα 

βαρέλια και τις κάδε:ς . Είχε: γιο τον Γεώργιο Μάλλια που νέος είχε ε:ργοσθε:ί σαν ο ινοποιός, με:τά την 

σύνταξή του συνέχισε: να κάνε:ι ξε:νάγηση , και σαν γνώστης της ιστορίας του Εργιστοσίου μαζί με: 

μπόλι ο χιούμορ ε:υχαριστούσε: τους ε:πισκέπτε:ς μέχρι τα βαθιά του γεράματα. 

Την ίδια ε:ποχή ε:ργαζόταν ο Πα αγής Σ ταθάτος, ο Μιχάλης Δε:λάλης, οι Πέτρος, Παύλος & 

Μορούτος Καραμπε:λέσης, ο Ανδρέας Σαβράμης στην ε:μφιάλωση , ο Σισκόπουλος στη Σαμπάνια, ο 

Στέφανος Στεφανόπουλος στα αμπέλια, ο γιος του θε:όδωρος στην ε:μφιόλωση, και ο Γ ε:ώργιος 

Πιρπίρης στις στοίβε:ς των βαρε:λιών. 

Το 1924, η Κωνστάντζα Αντωνοπούλου , σύζηγος του Προέδρου Β .Αντωνόπουλου χτίζει το - -- -- --. 



εκκλησάκι SANT Α ΑΝΝΑ. Η Κωνστάντζο ήταν καθολική και όταν ήλθε: στο Εργοστάσιο βρήκε 

οικογένε:ιε:ς Καθολικών, που ως τότε: εκκλησιάζονταν στο σπίτι του Σπύρου Μόλλια, ο οποίος είχε: 

διομορφώσε:ι ένα δωμάτιο για αυτόν τον σκοπό. Η γυναίκα του Σπύρου Μαρία, καταγόταν από την 

Ανκώνα της Ιταλίας και είχε: φέρει μαζί της δύο σπάνιε:ς ε:ικόνε:ς, τον S.GIORGIO και την S.MARIA, 

κειμήλια από τους γονείς της. Μαό το χτίσιμο της Αγίας Αννας, η οικογένεια Μάλλια μετέφερε: όλα 

τα ε:κκλησιαστικά σκεύη και τις εικόνες εκε:ί. 

Το 1925-30, έχουμε: Διευθυντή τον Ευάγγε:λο Λαδόπουλο, ο οποίος στε:γάζεται στην ιδιόκτητη 

Βίλλα που είχε αγοράσει μαζί με: τις με:τοχές από τον Κάρλ Κέλλερ. Ο Λαδόπουλος φέρνει l .500 

αινούργια βαρέλια από το εργοστάσιο ΕΛΟΥ ΛΑκόμη άνει μεγάλη οινοποίηση στην Τ ρίπο η περίπου 

l .CΛIJ βαρελιών 

Το 1933-4 ξεκινάμε: μια καλή δουλειά με: την Αλεξάνδρεια Την αντιπροσωπεία παίρνουν οι Αφοί 

Δρόσου. Η εξαγωγή μας είναι σε: Κονιά το οποίο μεταφέρεται σε: καινούργια βαρέλια των 50 

οκάδων, εξωτερικά λουστραρισμένα σι καλuμένα με: λινάτσα. Ετσι έφθαναν στο τόπο κατανάλωσης 

με: άριστη εμφάνιση. 

Οι πωλήσεις αυτές κράτησαν ε:ώς τον πόλεμο. Την αυτή χρονική εποχή στην Αμερική έχουμε: 

αντιπροσώπους του, Προ του πολέμου, το 1937 περίπου πήγε: ο κύριος Ντίνος στην Αμερική και 

έδωσε την αντιπροσωπεία στον όμιλο WILLIAMS ο οποίος εκπροσωπούσε: και οντιπροσώπε:υε όλα 

τα προϊόντα του κόσμου. Με: τα δικά μας, ελαφρώς ασχολήθηκε: με απποτέλεσμο να χαθούμε 

υριολεκτι ά. 

Ο κύριος Ντίνος στην επιστροφή του έφερε ένα αυτοκίνητο, καινούργια μάρκα PACAR, το οποίο 

χάρηκαν μέχρι τον πόλεμο 1940 οπότε: ε:πισχέθηκε μαζί με: ένα φορτηγό καινούργιο Ντόι"τς, καθώς 

οι το κάρο με το άλογο. 

Αυτή την εποχή αυξάνεται η κατανάλωση στα εμφιαλωμένα την Μαυροδάφνη, το Μοσχάτο, το 

Βερμούτ, το Καλάβρυτα, το Δεμέστιχα, το Μωρέος, το Κονιάκ, την σαμπάνιο με ανθρακικό 

Ο Λαδόπουλος παντρεύτηκε την Χρυσάνθη Κορανικολού και απέκτησε τρίο κορίτσια και ένα 

αγόρι . Εμε:ινε: εδώ μέχρι το 1930, οπότε: οι άρχισε: να χτίζει την χαρτοποιείο. 

Μετά το 1922, τα γραφείο της ΑΧΑΙΑΣ, φεύγουν οπό το ως τότε ιδιόκτητο μέγαρο στην οδό 

Ρ.Φε:ραίου & Σατωβριάνδου , και έρχονται στην οδό Φιλοποίμενος το 1930. 

Το 1930-31, αναλαμβάνει την Γενική Διεύθυνση ο Ντίνος Αντωνόπουλος και την Διεύθυνση 

Εργοστασίου ο Ιωάννης Βασιλα όπουλος. Τη χρονική περίοδο 193140 τα γραφεία της Εταιρίας 

στεγάζονται στην οδό Αγίου Ανδρέου και Κωλοκοτρόνη μαζί με: τη φίρμα Β.Κ. Αντωνόπουλος και 

Αδελφός. 

Το 1933, ο Αλέκος Αντωνόπουλος τελειώνει τις σπουδές του στη Ζυρίχη και τη μετεκπαίδευσή 

του ως οινολόγος.Επιστρέφοντας στο Εργοστάσιο αναλαμβάνει τη τεχνική Διεύθυνση. Ο πατέρας 

του οι Πρόεδρος Βλόσσης, καμαρώ 1ε:ι την επάνδρωση του Εργοστασίου από τεχνοε:πιστημονι ής 

πλευράς άτι που έλλειπε: ε:ώς τότε:. Ο Αλέ ος Αντωνόπουλος προχωρεί έχοντας πλάϊ του παλιούς 

οι έμπειρους ουνε:ργάτε:ς , αθώς οι νε:ότε.ρους. ατόρθωσε: πολλά με: σπουδαιότερο το σταμάτημα 
- l () 



του θολώματος της ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ. Ο Α.Αvτωνόπουλος αξιοποιε:ί με: την τε:λε:υταία επιστημονική λέ:ξη 

όλα τα κρασιά της Εταιρίας και ε:πε:κτε:ίνε:ται στη παρασκε:υή ούζου με: το βε:τε:ράνο του ούζου 

Νεζε:ρίτη . Το ούζο μας μπαίνt..ι στην αγορά οι ε:πιβάλλε:ται . Αργότερο ο Α.Αvτωνόπουλος φτιάχνε:ι 

εκλεκτά Λι έρ, που με: την ποιότητά τους κατακτούν την αγορά . 

Το 1934 επισκέπτονται τη ΑΧΑΙΑ οι διάδοχοι της Σουηδίας Αδόλφος και Λουίζα. 

Το 1936. φτιάχνε:ται το πρώτο μικρό ΜΠΑΡ και εγώ στα 19 μου φτιάχνω τα αθίσματα σε: στύλ 

βαρελιών και το ε:vτοιχισμένα διακοσμητικό ξύλινα βαρέλια με: σχέδια του Κων.Μόγκλε:ρ. Οταν την 

επόμενη χρονιά μας ε:πισ έφθηκε: ο Βασιλεύς Γ ε:ώργιος Β' δο ίμασε: τα κρασιά μας καθήμενος πάνω 

σε αυτά . Τον Βασιλέα υποδέχθηκε:, στο χώρο του Εργοστασίου, ο τότε: Δήμαρχος των Πατρών 

Βοο.Ρούφος, ο οποίος κατόπιν τον παρουσίασε: στον κ. Βλασση Αντωνόπουλο και στο παιδιά του , 

αθώς οι στον πρώτο γαμπρό κ. Νίκο Τ ριάvτη. 

"C.Ου μηΑ~ ηCλ.) Φuci'>Z~'<-.e

tu...Jv. Uci6t-'":ΊΨ .'1 

Την ίδιο ε:ποχή αλλάζουμε: τους οποστο τήρε:ς του Κονιάκ, οι οποίοι ήταν από την ε:ποχή του 

ClAUSS, με: νέο γολλι ό αποστα τήρα διπλής αποστάξεως οι με: σύγχρονες δε:ξαμε:νέ:ς ε:πε:νδυμέ:νε:ς 

με: τετράγωνα κρυστάλλινα 25*25, που είχαν όνουλε:ς μεγάλης οσφολε:ίος. 

Το 1937-8, οτασ ε:υόζοvται οι πρώτες στέ:ρνε:ς ( Α,Β, Γ ) από τον Ζε:ρόρ Ναχνικιόν. Την ίδιο 

εποχή έρχε:τοι στο Εργοστάσιο ο Π · νος Μαστρογιοννόπουλος, αφού τε:λε:ίωσε: την Εμπορική Σχολή. 

V ατοπι ' στη ε: με όλες τις δουλειές οι λιγότερο με: τη ραφική δουλε:ιό , για την οποίο ήταν ο 

Βασι, ο 'όπουλος . 

Με: το δcδομέ:να αυτό, φθάνουμε 010 πόλε:μο του 194 :41. Οι περισσότεροι πηγαίνουμε: στην 

1 l -
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Αλβανία και επιστρέφοντας βρίσκουμε: Γ ε:ρμανούς και Ιταλούς, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο 

Εργοστάσιο. Οι Γ ε:ρμανοί μάλιστα τοποθέτησαν μεγάλους ασυρμάτους για επικοινωνία με:ταξύ 

Ρόμε:λΣ τόλιγκραντΒε:ρολίνο. Τον πρώτο τον τοποθέτησαν στον Πύργο με: το ρολόϊ, τον δε:ύτε:ρο 

στου Λαδόπουλου. Ετσι αρχίζει η αρπαγή των κρασιών μας κυρίως από τους Ιταλούς με: αυτοκίνητα, 

κάρα, άλογα κ.λπ. Με: μεγάλη θλίψη βλέπαμε: ότι βαδίζαμε: στη πλήρη καταστροφή, χωρίς να 

μπορούμε: να αντιδράσουμε:. Οσο και αν νερώναμε: κρυφά τα κρασιά δε:ν ήταν λύση . 

Απροσδόκητα έγινε: και το θαύμα. Ο γιός του αντιπροσώπου μας στη Γ ε:ρμανία ΟΠ, ο οποίος μας 

ε:ίχε: ε:πισκε:υθε:ί πρίν τον πόλε:μο για ε:νημέρωση στα κρασιά, και ε:ίχε: φιλοξε:νηθε:ί από τον Ερμον 

Κλίπφε:λ στο σπίτι του, για πολλές ημέρες, ήταν κατά τύχη προσωπικός φίλος του Ναζί Μέρτε:ν. 

Με:τά οπό παράκληση οτυ Κλιπφε:λ ο Βένε:ρ ΟΠ μιλά στον φίλο του Μέρτε:ν. Ετσι ε:πιτυγχάνε:ται να 

δε:σμε:υθούν όλα τα υπόλοιπο αποθέματα των κρασιών και κυρίως της Μαυροδάφνης γιο λογαριασμό 

του Γ ε:ρμανικού στρατού . Με: αυτό το μέτρο εμποδίζονται οριστικό οι Ιταλοί . 

Οι Γ ε:ρμανοί εξακολουθούν να μας παίρνουν μικρότε:ρε:ς βέβαια ποσότητες ε:ώς την 

οπε:λε:υθέρωση. 

Το 1942 βομβαρδίζονται τα γραφεία μας στην οδό Κολοκοτρώνη. Ακόμη ξε:ριζώνε:ατι και το 

αμπέλι που το φυτεύουμε: στόρι γιο να μπορέσουν να ε:πιβιώσουν οι ιδιοκτήτες και οι λίγες οικογένε:ιε:ς. 

Επίσης γίνονται μικροαντολλαγές με: τους Γ ε:ρμονούς. Κατά καιρούς μας έδιναν σταφίδα, φασόλια 

ζάχαρη, με: αντάλλαγμα κρασιά από την τότε: Διεύθυνση.Την ίδια ε:ποχή κάνουν την εμφάνισή τους οι 

πρώτες ανταρτομονάδε:ς. Ο κίνδυνος μιας συμπλοκής με: τους Γ ε:ρμονούς πάντα μας φόβιζε: 

Αργότερα έφθασαν στο χώρο του Εργοστασίου και οι Τ σολιόδε:ς, οι προσκυνημένοι της εποχής. 

Αρχι ό έγιναν συμπλοκές έξω από το Εργοστάσιο. Οταν όμως οχυρώθηκαν μέσα σε: αυτό έγινε 

μεγάλη μάχη με θύματα και από τις δυο πλευρές. Τα γραφεία της Εταιρίας τότε εστε:γόζοντο στο 

σπίτι του . Αλέκου. Ετσι φθάσαμε: και στην απελευθέρωση, χωρίς το Εργοστάσιο να έχει πάθει 

αμία ουσιαστι ή ζημιά . Τα γραφεία μεταφέρθηκαν Γούναρη και Κανακάρη στο σπίτι του κ . 

Β .Α ντωνόπουλου . 

Προχωρήσαμε: λοιπόν κουτσαίνοντας, πληγωμένοι από την κατοχή με: πολύ λίγα αποθέματα 

ροσιών οι με: ο όμη λιγότε:ρς πωλήσεις. Μας ήταν πολύ δύσκολο να επιβιώσουμε: και ε:με:ίς οι 

ε:ργαζόμε:νοι οι το ίδιο το Εργοστάσιο. Δε:ν μας έφθαναν όμως οι πρώτες πε:ριπέτε:ιε:ς, άρχισε: και ο 

δε:ύτε:ρος ονταρτοπόλε:μος, ο οποίος έφθασε: στη περιοχή μας. Οι αντάρτες μας ε:νοχλούσαν λίγο 

παίρνοντας από ε:μός μι ρή ποσότητα κρασιών και γραφική ύλη. Αυτό έγινε: αιτία να φθάσει ο Αλέκος 

Αντωνόπουλος μαζί με: τον Ανδρέα Δε:λάλη, στο στρατοδικείο στην Τρίπολη. Τους συνέλαβε: η 9η 

Μεραρχία με: αρχηγό τον Σπε:ντζόπουλο. 

Η θέση του κ. Αλέκου ήταν ορκε:τό κρίσιμη , διότι ο Σπε:ντζόπουλος ήθε:λε: να σκοτώσει έναν 

Εργοστασιάρχη παραδειγματικά προς ε: φοβισμότω υπολοίπων, ώστε: να μηνγίνε:ται ρυφά ενίσχυση 

των ανταρτών οπό τους Εργοστασιάρχες . Στη τότε: Κυβέρνηση Υπουργός Στρατιωτικών ήταν ο 

Παναγιώτης ανε:λλόπουλος, ο οποίος με:τά από πολλές παρακλήσεις φίλων του από την Πάτρα, 
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προβαίνει στη διαταγή να μετακινηθούν οι δυο κρατούμενοι οπό την Τρίπολη στη Κόρινθο και να 

δικασθούν στο Στροτοδικε:ίο της Κορίνθου . Ετσι γλύτωσαν την ε:κτέλε:ση, αλλά ο με:ν ΑΑντωνόπουλος 

καταδικάστηκε:, ο δε Δε:λόλης αθωώθηκε:. 

Οτον το 1949 μας ε:πισκε:ύθηκε: ο Βασιλεύς Παυλος Α', όλοι οι εργαζόμενοι μετά τις πρώτε:ς 

ε:πε:υφημίε:ς φώναξαν: Μεγαλειότατε: θέλουμε: τον αρχηγό μας, θέλουμε: τον πατέρα μας. Οπως 

μόνος σας βλέπετε: βρισκόμαστε: σε θέση επιρροής των ανταρτών και καλά που κρατάμε:. Δεν φταίε:ι 

ο Αλέκος Αντωνόπουλος, δώστε του χάρη. Ο Βασιλιάς έδωσε με: Διάταγμα την ελευθερία στον 

κατάδικο Α.Αντωνόπουλο. 

Οι οικονομικές δυσκολίες μας Ε:πνιγαν . Το 1951 με:ταφΕ:ρονται το γραφείο μας οπό Κανακάρη 

στο Εργοστάσιο. Μετά από μια πρόχειρη μεταρρύθμιση η οι ία του Αντωνόπουλου, ενοικιάζεται για 

οικονομική βοήθεια σε: δικηγορικά γραφεία. 

Το 19 51 -2 μετά οπό μαραθώνιες προσπάθειες του ΠροΕ:δρου κ.Ντίνου, του Διε:υθυντη κ . Λαλάκη 

οι του υποδιευθυντή κ . Μοστρογιαννόπουλου , επιτυγχάνεται το πρώτο δάνειο από τον Ο.Χ.0.Α Ας 

σημειωθεί πως για να εγκριθεί το δάνειο. βάλαμε: ε:νέ:χε:ιρο στην Εθνική Τ ράπε:ζα όλα τα γλυκά 

ρασιά που μας είχαν απομείνει, περίπου 2.0CJJ LIT. Τα βαρέλια αυτά τοποθε:τήθησαν σε στοίβες 

μέ:σο στην αποθήκη " Βασίλικο ". αυτή που αργότερο κατεδαφίσθηκε: γιο να γίνει το νΕ:ο ε:μφιολωτήρισ 

Η αποθήκη αυτή λε:ιδώθηκε από την Τράπεζα. Εξω κρέμασαν μια ταμπέλα η οποίο πως το 

περιεχόμενο της αποθήκης είναι ε:νέ:χε:ιρο στη Τ ρόπε:ζο, και ότι προστατεύεται με: ειδικό νόμο περί 

Εθνικής περιουσίας, οποίος δύναται να επιβάλλει ποινή μΕ:χρι 5 χρόνιο στον τολμών να παραβιάσει . 

Με το χρήματα αυτό έγιναν ανακαινίσεις στα στοφυλοκοπτικά οπό το Γ ολλικό Εργοστάσιο Μαρμονιέ, 

και στην εμφιάλωση οπό το επίσης Γ αλλι ό Εργοστάσιο SAL. Ακόμη έγιναν κύβε:ς για Σαμπάνιο φυσικής 

ζυμώσεως με: τον γεμιστήρα , οντ λίε:ς, σωλήνες και διάφορα άλλο αναγκαία. Εγινον οι πρώτες 

τετράγωνες δεξαμενές οπό το l ε:ώς το 7, ήρθαν 5 κύβε:ς στρογγυλές 5.αΥJ ιιτ για ρασιά και 

κύβε:ς τετράγωνες l .OCJJ ιιτ για ποτά. Αργότερα αγοράσθηκαν ΤΟ ψυκτικό PANDOVAN με τις πρώτες 

δεξαμενές ψυγείο, και το φίλτρο της ίδιας μάρκας. 

Ακόμη όμως και μετά το δάνειο ο Γολγοθάς συνεχίστηκε:. Οι ανάγκες μας ήταν μεγάλες, οι 

εισπράξεις μας μι ρές Προσπαθήσαμε: να ανεβάσουμε την κατανάλωση, πράγμα πολύ δύσκολο. 

Προσπαθήσαμε: να τοποθετήσουμε: το προϊόντ~ μας σε κάθε μαγαζί, ο όμα και παρακαλεστικά. Το 

ροσιά μας τότε ήταν και λίγα και κακής ποιότητος. δεν κροτούσαν, θόλωναν και είχαμε: πολλέ:ς 

επιστροφές. 

Μέσα σε: αυτή την οι ονομική αβεβαιότητα, που σήμαινε: ζωή ή θάνατο της Εταιρίας, ήλθε η 

υποτίμηση της δραχμής. Το οποτε:λΕ:σματα ήταν μαχαίρι δί οπο, διότι διπλασιάστηκε: το χρΕ:ος μας 

σε δολάρια. Ηταν αδύνατο να ολυφθούν οι οι ονομικΕ:ς υποχρεώσεις μας. 

Προσπαθήσαμε: να ανοίξουμε: δουλειά με: την Αμε:ρι ή με: τoνCARILLON . Με: πολλΕ:ς προσπάθειες 

μας δίνει μία παραγγελία l αJJ κιβωτίων Μαυροδάφνης. Χαιρόμαστε: γιο την παραγγελία , λυπούμαστε: 

όμως, γιατί δεν είχαμε: το υλικά να την ε: τε:λΕ:σουμε: . Α ολουθε:ί νέα παρά ηση στον CARILLON να 
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μας στε:ίλε:ι l Ο 000 δολάριο προκαταβολή. Ως ε:δώ πηγαίναμε: πολύ καλά. Μας €με:νε: όμως η 

Μαυροδάφνη, που ήταν κλε:ιδωμeνη, ε:νέχε:ιρο της Εθνικής Τ ράπε:ζος, και με: την γνωστή νομική 

προοτασια. 

Καταλοβαίνε:ται βέβαια τον τρόπο με: τον οποίο καλύψαμε: την ονογ οίο ποσότητα. Αυτή η 

κατάσταση κράτησε: πε:ρίπου 5 χρόνιο Υπήρχε: με:γάλος κίνδυνος για την παραποίηση των κροσιώ 

στο ε:νέχε:ιρο, διότι συμπληρώναμε: το κε:νά με: διάφορο κρασιά άλλης ποιότητος.Κάτω στις στοίβες 

προσε:χτικά ε:ίχομε: αφήσε:ι φιάλε:ς με: τα ορχικά κρασιά φοβούμε:νοι έλε:γχο. Οπως και ξαφνικά μια 

μέρα κατέφθασε: ο τότε Διε:υθυντής της Εθνικής Τ ράπε:ζας κ. Πονούσης με: ορκε:τούς υπαλλήλους 

γιο έλεγχο. Εγώ προσωπικά κατάφερα να ξε:γε:λάσω τον Χημικό αλλάζοντας τις φιάλε:ς με: τα δε:ίγματο 

Εκε:ίνη την ημέρα δοκιμάσαμε: την με:γολύτε:ρη αγωνία, διότι αν η ε:ξέλιξη με:τά τον έλεγχο ήταν ε:ις 

βάρος μας, θα σήμαινε: και καταστροφή. Γιο την ε:πιχε:ίρηοη σωτηρίας και γιο τις δυοκολίε:ς και 

παρανομίες μας, ε:ις βάρος πολλών δε:ν θα αναφέρω πε:ρισοότε:ρο, μόνο ε:ον μου ζητηθεί. Πήραν 

μέροας ο Σπύρος Μάλλιος του Χρίστου, ο Σπύρος Μάλλιας του Μιχαήλ, ο Ανδρέας Δελάλης, ο 

Βασίλης και ο Τ Ε:λης Αναστασόπουλος, κοΊ πολλοί άλλοι που μας βοήθησαν με την εχεμύθειά τους 

Το 1954, χτίζεται η Πύλη του Εργοστασίου Ακόμη φτιάχνεται η πόρτα οπό ξύλο τικ Κεϋλάνης από 

τους μάστορες: Φώτη Σοβράμη, Σπύρο Μάλλιο οι Γ ε:ώργιο Ρουμελιώτη. 

~.\:1."'"'"'""" t 

14 μ ~';\η ~ Α G\+A-\A CLAUS5 nou '>< ?J E>LV1 tε- LΌ 19~4 .'' 
Το 1955 πεθαίνει ο Πρόε:δρος Βλάσης Αντωνόπουλος. Με μεγάλη θλίψη, παρατε:ταγμένοι στην 

Πύλη του Εργοστασίου μαζί με: αρ ε:τούς Πατρινούς φίλους του τον περιμέναμε. Εξι άτομα από εμάς 

τους παλαιότερους με πένθιμες ορδέλλες στο χέρια μεταφέραμε: τον ε:κλειπόντα πρώτα στο σπίτι 

του οι εν ουνε:χεία στο Εργοστάσιο, για τον τελευταίο περίπατό του στο χώρο των προσπαθειών 

του . 
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Μετά ε:πήγαμε: στο εκκλησάκι του Αγίου Θωμά ε:κε:ί όπου με:τά από ε:ντολή του ε:ίχα καταοκε:υόοε:ι 

τον τάφο του . Με:τό από τους τε:λε:υταίους ασπασμούς και την υπόσχεσή μας ότι θα τον θυμόμαστε:, 

και ότι θα συνε:χίσουμε: το έ:ργο του με: με:γαλύτε:ρο ζήλο, κατέβηκε: στη τε:λε:υταία του κατοικία. 

11 \ο 'E:t_.t_ί\Y'l6Q u -c..ου ~\ou Q.,υμ.ά !\Ίου .€. t_τ.H::iE: 
ο Gu.~ro..\) ~ , bLX\ μνVJ μΥΙ L.m x_vιαlLO~ L.ου 
Πάνω στη μαρμάρινη πλάκα χαράχθηκε:: Βλάσης Αντωνόπουλος 1867--1955 

"Και η συνέχιση ε:νός τέτοιου έργου ε:ίναι κα ι αυτό μια δημιουργία" 

Με:τό τον θάνατο του Βλάση Αντωνόπουλου, την με:ν Προεδρία αναλαμβάνει ο Ντίνος, την δε: 

Διεύθυνση ο κ . Λαλά ης . Την Διεύθυνση λογιστηρίου με:τά τον κ. CDραγ ίο ο CDραγκούλη , ανέλαβε: ο 

. Σπύρος απε:ρώνης, ο οποίος έζησε: πιο κοντά όλε:ς τις ο ι κονομικές δυσχέρε:ιε:ς, και μέχρι οήμε:ρα 

αγωνίζεται δυναμ ι κό για την Εταιρία. 

Το 1956, φυτε:ύε:τα ι πόλι το αμπέλι σε: γραμμι ή καλιέργε:ια με: σχέδια του γεωπόνου κ . Μαϊμόδη, 



Το 19 57-8, μετατρέπουμε: τους υπόγειους χώρους σε δεξαμενές. Αφού χτίσαμε και ασφαλίσαμε: 

τις πόρτες, δημιουργήσαμε: ένα με:γάλο χώρο 2.300 τόννων. Αυτό μας βοήθησε: αργότερα στην 

με:γάλη κατεργασία και οινοποίηση ξηρός σταφίδας για τη Γαλλία 

Είμε:θα οι μόνοι που κάναμε: την 

καλύτερη οινοποίηση σε: μέγε:θος και 

ποιότητα. Από αυτήν την οινοποίηση, 

που έφθασε: τους 3.500 τόννους, 

πολλά ήταν τα κέρδη μας. Ηταν η 

αρχή για καλύτε:ρε:ς μέρε:ς. 

Το 1959-62, έχουμε: μια 

συνεργασία με: την Ε.Γ . Σ. Πατρών. 

Πουλάμε: σε: αυτήν 1.900 Δρύϊνα 

βαρέλια. Ετσι δημιουργείται χώρος 

για την επέκταση των τε:iρόγωνων 

δε:ξαμε:νών μας. 

Την Ανοιξη του 1959, ο 

Πρόεδρος κ. Ντίνος Αντωνόπουλος, 

παντρε:ύε:ται την δίδα Θόλε:ια 

Κουκούλη, κόρη στρατήγου και 

αρκετό μορφωμένη . 

Το 1960, φεύγει από το 

Εργοστάσ ι ο ο κ. Λαλάκης και την 

θέση του ως Διευθυντή αναλαμβάνει 

ο Κ. Πάνος Μαστρογιαννόπουλος, ο 11 τb 1 t-1 ("'-J ι_f:_ \) \ a ο\..\.) 00 Ε:~ σ.. μ. f:.J -Α . 11 

οποίος προχωρα επαξίως 

αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα στις ε:πε:κτάσε:ις και στα οικονομικά. Πρέπει να σημε:ιωθε:ί ότι 

υπήρξε: πάντα η συμπαράσταση των στενών συνεργατών σε: όλε:ς τις δύσκολες μέρες που συναντούσε: 

το Εργοστάσιο, στους με:ταπολε:μικούς κλυδωνισμούς. Η προσφορά τους ήταν αναρίθμητη και αρκετές 

φορές τολμηρή για όσους το άντεχαν. Ολοι οι ε:ργαζόμε:νοι ε:κε:ίνης της εποχής και πε:ρισσότε:ρο 

αυτοί οι οποίοι έμεναν στο χώρο αυτό, έκαναν ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Ανταποκριθήκαμε: σε: 

όλες τις τεχνικές αλλάγε:ς, και κανένα ξένο συνε:ργε:ιο δε:ν πέρασε: την πόρτα του Εργοστασίου μας, 

παρ'όλο που έγιναν κατε:δαφίσε:ις, δάπεδα, υπονόμοι, ε:σωτε:ρική ύδρευση, τοποθέτηση μεγάλων 

μηχανημάτων κλπ. 

Τ 0 1960, έχουμε: ένα ατύχημα. Ο Ανδρέας Κοντογε:ωργόπουλος r~αντρε:μένος και με: παιδιά , 

έπεσε: μέσα στο σταφυλοπιε:στήριο "ΚΩΧ" που τον πολτοποίησε:. Εγώ σαν αρχηγός βάρδιας 

επομίοθηκα τις ευθύνες για την απαλλαγή της Διεύθυνσης. 
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Το 1962, σε: ηλικία 87 ε:τών πε:θαίνε:ι η Κωνστάντζα Αντωνοπούλου, γυναίκα του Βλασίου Τώρα 

αναπαύεται μαζί με: τον Βλάση και τον γιό τους CDαίδωνα, ο οποίος ε:ίχε: πε:θάνε:ι στη Ζυρίχη στο 

κοιμητήριο του Αγίου Θωμά. 

το 1962-3, γίνονται με:γάλα έ:ργα ύδρευσης. Αλλάσσε:τοι ο παλιός χυτοοιδηρός αγωγός, ο οποίος 

ε:ίχε: φράξε:ι οπό τα άλατα του νε:ρού στα l 00 χρόνιο λειτουργίας του, με: νέ:ο Φ 150 αμιαντοσωλήνα 

Συνάμα χτίστηκε: καινούργια δεξαμενή 2 βαλβίδων χωρητικότητας 70 κυβικών. 

Το 1967 με:ταφέρονται τα σταφυλοκοπτικά από τη θέ:ση Νο 9 στη θέ:ση Νο 40, υπόστεγα. Το 

1952 ε:ίχε: γίνει αντικατάσταση αυτών που υπήρχαν από τον καιρό του ClΑUSS.(φαγάνε:ς PERMACIN) 

Το φθινόπωρο της ίδιας ε:ποχής, ε:ίχαμε: μια νυχτε:ρινή επιδρομή από τον Ευάγγε:λο Μαράτο που 

ήθελε: να ιδιοποιηθε:ί το δρόμο που οδηγε:ί στο βουνό πίσω από το οποίο ε:ίχε: νταμάρι 

Αντισταθήκακαμε: ακόμη κρατήσαμε: και όπλα στα χέ:ρια με: αποτέ:λε:σμα να Βρεθούμε: 

κατηγορούμε:νοι στο Πε:νταμε:λές Δικαστήριο. Αθωωθήκαμε:, διότι τόσο ε:γώ όσο και οι Βασίλης 

Αναστασόπουλος και Βασίλης Πυρπιρής, ε:ίχαμε: άδειε:ς κυνηγιού και ε:ίμαστε: νόμιμοι . Η υπόθεση 

του δρόμου αυτού δε:ν έ:χε:ι κλε:ίσε:ι ακόμη, κα ι σήμε:ρα βρισκόμαστε: σε: τρίτη κατά σε:ιρά αξίωση, 

παρ' όλο που ε:ίχαμε: κλείσει τις δύο προηγούμε:νε:ς παμψηφε:ί. 

Το 1968, γίνε:τοι επέκταση του ΜΠΑΡ.Το σχεδιάζει και το ε:πιστατε:ί ο Ντίνος Μάγκλερ ο οποίος 

και το διακοσμεί με: ωραίο δάπε:δο και κάμαρες. Εγώ ανέλαβα την ξύλινη διακόσμηση . Εκοψα τις 

φιάλε:ς και με: αυτέ:ς στόλισα τους τοίχους, έ:κονα τα καθίσματα και τα τραπεζάκια σε: στύλ βαρελιών 

για να δένουν με: την υπόλοιπη διακόσμηση. Ο Γεώργιος Ρουμε:λιώτης ε:ργάσθηκε και αυτός κάνοντας 

όλε:ς τις μαρογκοδουλε:ιέ:ς. 

v Ί:ο τ.,]qu αrι.Ο τ..ο μnΡ,Ρ_· ο G.ιco~,eσ~o~ 
' ' ~ 

-"CΌ~ΛWV μt Co~\J-~VE::\ ~\Ο'\~ ~\Vε: rc_o 
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Το 1969, κάνουμε: τη πρώτη μας γεώτρηση, σε έδαφος που μας παραχωρεί ο κ. Σπύρος Μπίτσας, 

με αντάλλαγμα μιας ώρας νερό ημε:ρισίως κάθε καλοκαίρι . Την γεώτρηση είχε: αναλάβει η 

Υδροέρε:υνα. Εχε:ι βάθος 135 μέτρο, μήκος 1.150 και μονομε:τρικό 114, η δε: οπόδωσή της φθάνει 

τα l 00 κυβικά ωριαία. Για το έργο αυτό εργάσθηκαν μαζί μου ε:ργάτε:ς οπό το Εργοστάσιο. Την Ιδια 

εποχή κατεδαφίζω όλες τις ξύλινες στέγες με: κεραμίδια στο χώρο των δεξαμενών, που 

αντικαθιστώνται οπό σιδηροκοτοοκευές με: κάλυψη κυματοειδή αμίαντο, έργο των αδελφών 

Μπουλούκου. 

Το 1969, αγοράζετα ι οπό τον κ. Δε:ρβέ.νη το λατομείο Λουκιάς καθώς και από τον κ. Μητρόnουλο 

δασική έκταση βουνού που συνορεύει με την ιδιοκτησία της ΑΧΡ.,IΑΣ. 

Κάπου αυτή την εποχή αρχίζει η κατασκευή των μεταλλικών δεξαμενών Γίνονται εκσκαφές, δάπεδα, 

αποχετεύσεις, κτίριο. Γενικός υπεύθυνος όλου του έ.ργου ήταν ο Κ . Δαφαράνος, ο οποίος 

κατασκεύασε: τις δεξαμενές τις σκάλες, γέ:φυρε:ς,αμοβολή καθώς και τα δύο ασανσέρ. 

Τότε κατασκευάστ ηκαν και ΟΙ 

στρογγύλε:ς δεξαμενές 500.000 LIT 

εκάστη. 

το 1970, κατεδαφίζεται το παλαιό 

κτίριο "Βασίλικο". Εγιναν μεγάλες 

εκσκαφές σε: βάθος γιο τη 

δημιουργία υπογείου χώρου, κα1 

μεγάλα τσιμεντέν ι α πέδιλα γ ι α την 

στήριξη του οικοδομήματος. 

Υπεύθυνος του έργου ήταν ο κ. Χριστ. 

Χριστόπουλος. 

Μόλις τε:λε:ίωσε: το νέο κτίριο 

ήλθαν από το Εργοστάσιο SΕΙΤΖ της 

Γ ε:ρμανίας, τα νέ.ο μηχανήματα 

"' εμφιάλωσης. τα μηχανήματα αυτά 

μας φαίνονταν θηρία μπροστά σε: 

αυτά που είχαμε: παλαιά. Πιστέψαμε: 1
1 ·--ca \)~Ό 

πως θα ήταν και τα τελευταία που θα \C.(:.vq Όbrι 'C.<c 

βλέπαμε: . Η Εταιρία όμως σημείωσε: , 

1 

~6°~Ί.C6\Ο ι\\ΟU t_aτ.o6 -

-c_o Δ_ q:ro \1 {:- U\l ~b1 υιlc 

αλματώδη ανάπτυξη που σε: σύντομο Ε:.'ϊ ~ 

χρονικό διάστημα και αυτά τα 

μηχανήματα δεν μπόρεσαν να 

~\J Χ9ι6ι_. Χcι \Ό~f"\Όυί\a.\' 

ανταπε:ξέλθουν στη μεγάλη ζήτηση 

της αγοράς. Εύχομαι να γίνουν και όλλε:ς αντικαταστάσεις για ακόμη μεγαλύτε:ρε:ς αποδώσεις Η 

Διοί ηση απέδειξε: ότι είναι αρκε:τ6 ι ανή και έτοιμη να κόνε:ι την ΑΧΑΙΑ την μεγαλύτερη Οινοποιϊα με: 
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παγκόσμιο φήμη . 

Το 1971-2, κοτοσκε:υάζε:τοι το ε:σωτε:ρικό δίκτυο ύδρευσης από ομιοντοσωλήνε:ς 12 ΑΙ CD 200 

στον κεντρικό αγωγό, και CD l 00 στον δε:υτε:ρε:ύοντο, με: αρκετές δικλε:ίδε:ς γιο διχοτόμηση της 

υδρε:ύσε:ως σε: περίπτωση βλάβης, με: αρκετούς κρουνούς για την πρόληψη πυρκαγιάς Εγινε: ένα 

με:γόλο έργο με: απόλυτη τεχνική κατασκευή, που με: κόνε:ι υπερήφανο γιο την με:γόλη προσφορά μου 

σε: ουτο. 

Το 197 4, αγοράσθηκε: ένα μικρό ογροτε:μόχιοαπό την Παναγιώτα ΣκόνδραΟχτάρα, που συνορε:ύε:ι 

με: το κτήματα της ΑΧ.ΑΙΑΣ. 

Το 1977, δημιουργούνται νέε:ς ε:γκοταστάσε:ις γιο την κοταργασία σταφυλών, με: μηχανήματα από 

το Γαλλικό Εργοστάσιο PERA Οι νέε:ς ε:γκαταστάσε:ις πε:ριε:λόμβανον: δύο ε:κραγυστήρια, δύο 

πιεστήρια συνεχούς πιέσεως, ένα αποροφητήρο για τα τσέγκουρο, δύο ατέρμονες μεταφοράς 

πιεσμένου τσίπουρου. Ολα αυτά το μηχανήματα το έβγαλα από τα κιβώτιο και το ε:τοποθέτησο με: 

απόλυτη ακρίβεια, έχοντας μαζί μου τον Ανδρέα Στε:φανόπουλο, ο οποίος δούλευε: στο Εργοστάσιο 

από 12 χρονών. Ας σημε:ιωθε:ί ότι λόγω της μικρής του ηλικίας, έκανε: ψεύτικο πιστοποιητικό 

Στο συνε:ργε:ίο μου που ασχολήθηκε: με: όλε:ς τις βαριές δουλειές εργάσθηκαν ακόμα 01 Γ ε:ώργιος 

Κορφοξυλιώτης και Κων . Γ ραμμένος.Το σταφυλοκοπτικό εξοπλίζονται με: δύο Γ ε:ρμονικό 

σταφυλοπιε:στικά "VILMES" με: ασκό αέρος. 

Αυτή την ε:ποχή έχουμε: ένα ακόμα θλιβερό γεγονός. Ο εργαζόμενος Κων.Ματσάκας, έπε:σε: οπό 

την στέγη των δεξαμενών, όπου ε:γίνε:το συντήρηση με: τον Γ ε:ώργιο Ρουμελιώτη και Βασίλη 

θε:οδωρόπουλο. Εσποσε: ένα κομμάτι ε:λε:νίτ και βρέθηκε: στο έδαφος από ύψος l 2 μέτρων. Αφησε: 

την έγκυο γυναίκα του με: ένα ακόμα παιδάκι στο δρόμο. Αυτό μας συγκίνησε: όλους αφάνταστα. Η 

Εταιρία ανταποκρίθηκε: οικονομικά στην οικογένειά του, αλλά ε:γώ και ο Γ . Ρουμε:λιώτης 

αναλαμβάνοντας όλε:ς τις ε:υθύνε:ς, δικασθήκαμε από το Πε:νταμε:λές Δικαστήριο για ανθρωποκτονία 

ε:ξ αμε:λε:ίας σε: οκτάμηνη φυλάκηση και με: αγωνία περιμέναμε: την αναστολή. 

Το 1978, αγοράζεται για λογαριασμό της Εταιρίας το ποτοποιείο Κουλουμπή, που βρίσκεται σε: 

μικρή απόσταση από το Εργοστάσιο, με: σκοπό να χρησιμοποιηθεί πάλι σαν ποτοποιείο, γιατί ειδικός 

νόμος απαγόρευε: να βρίσκεται μαζί με: το οινοποιείο. 

Στο Ποτοποιείο "Κουλουμπή" χρειάσθηκαν ~ο γίνουν σοβαρές αλλαγές. Γ κρε:μίστηκαν παλιές 

δε:ξαμε:νές από μπε:τόν και σίδηρο, έγιναν κτιριακές ε:πε:κτάσε:ις και εξοπλίστηκε: με: νέα αζάνιο 

αυτόματης αποστάξεως, και με: διάφιρα άλλα μηχανήματα για να μπορέσει να λε:ιτουργήσε:ι 

παραγωγικά για την Εταιρία. 

Την ίδια ε:ποχή η ΑΧΑΙΑ προβαίνει και σε: άλλη δουλε:ιά . Ενοιιrιάζε:ται το οινοπνε:υματε:ίο των 

αδελφών Αλιμπράντη, θύρας και Μαντινείας στον Πειραιά. Evo κτίριο ε:ρε:ιπωμένο με: τα πόντο 

ατε:στραμένα με: μηδέν δυνατότητα παραγωγής ό,τι καλό ε:ίχε: πουληθεί . 

Με εντολή της Διε:υθύνσε:ως πήγαμε: στον Πειραιά εγώ, ο Παναγιώτης Πλέσσας, ο Γ ε:ώργιος 

Κορφοξυλιώτης και ο Κων. Γ ραμμένος. Δε:ν ξέραμε: από που να αρχίσουμε: οι που να τε:λε:ιώσουμε: . 

Δουλέψαμε: όλοι με θέληση και με την πείρα οι την τε:χνι ή κατάρτισή μας, ατορθώοαμε να 
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μεταβάλλουμε: ένα ε:γκατε:λε:λημένο εργοστάσιο σε: πρώτης τάξε:ως μονάδα έστω και μικρή. 

Τ οποθε:τήθηκε: μεγάλος αυτόματος ατμολέβητας "Χρυσολούρη". Αλλάχθηκαν σωλήνες, έ:γιvε 

οντ λίο γιο την Με:λάσο, καινούργιος ηλεκτρικός υποσταθμός. Ακόμη χρειάσθηκε: να γίνε:ι γεώτρηση , 

να ε:πισκε:υοσθούν όλε:ς οι δε:ξομε:vέ:ς οπό Μπε:τόν, και να φτιαχτούν καινούργιες οπό Μέτολο, να 

μπε:ί καινούργιος αποσυμπιεστής και να τοποθε:τηθε:ί γε:φυροπλάστιγγα και αυτόματες πόρτες στους 

βραστήρες. Ακόμη διαμορφώθηκε: και ο εξωτερικός χώρος του Εργοστασίου. 

Τον Ιούλιο του 1979 οπό ουτοκινηστικό δυστύχημα, χάνουμε: τον Γ .Διε:υθυντή Πόνο 

Μαστρογιοννόπουλο. Ο ε:κλε:ιπών Πάνος δούλεψε: ακούραστο και προσέ:φε:ρε: πολλά, διότι στην 

ε:ποχή του γίνανε: πολλά πράγματα πάντα μέσο σε: οικονομικές δυσκολίες. Ο Πάνος ήταν γνώστης 

όλων των εργασιών, διότι ε:ίχε: ε:ργασθε:ί σε: αυτές. Ανέβηκε: αξίως στη θέση του Γ.Διε:υθυντού στην 

οποία και ανταποκρίθηκε: περίφημο, αλλά όχι μόνος του. 

Το καράβι ε:iχε: το πλήρωμά του ορκε:τά δοκιμασμένο οπό όλε:ς τις πλε:υρέ:ς. Με:τά το θλιβερό 

γε:γονός, ο Πρόεδρος κ.Ντίνος Αντωνόπουλος αναλαμβάνει την Γ.Διεύθυνση και αφού ανακοίνωσε: 

στους συνεργάτες του τον χαμό του Πάνου μας εκάλεσε να συνεχίσουμε με: μεγαλύτερο ζήλο, γιο 

να τε:λε:ιώσουμε: το έργο στο οποίο εμπνευστής ήταν ο Πάνος. Τούτο θα γίνει εφόσον όλοι μας 

χωρίς διχόνε:ιε:ς και μικρότητες εργασθούμε: ενωμένοι, γιο την συνέχιση της ανοδικής πορείας της 

Εταιρίας. 

Την ίδιο χρονιά ο Πρόεδρος κ.Ντίνος ποροδίvε:ι την σκυτάλη της Γενικής Διευθύνσεως, στον 

Ιωάννη Νερουτσόπουλο, νέο μορφωμένο στον οικονομικό τομέα, με: πρωτοποριακές ιδέες, που 

επωμίζεται άφοβο τις με:γάλε:ς υποχρε:ώσε:ις της Εταιρίας. Λίγο αργότερα ο κ .Αχιλλέος 

Νε:ρουτσόπουλος, αδελφός του κ.Γιάννη, με: σπουδές στον τεχνικό τομέα, ονολομβάνε:ι την Διεύθυνση 

του Εργοστασίου . Το οποτε:λέσμοτο επιβεβαιώνουν πλήρως την εμπιστοσύνη του Προέδρου στους 

αδελφούς Νερουτσόπουλου, οι οποίοι έδωσαν νέα πνοή στην Εταιρία. 

Ενεργητικότης, επιχειρηματικό πνεύμα, συνεχής επαγρύπνηση, ε:κσυνχρονισμό, εργατικό πνεύμα. 

Με: αυτά και άλλο προτερήματα οι αδελφοί Νερουτσοπούλου τοποθέτησαν την ΑΧΑΙΑ σε: 

Ευρωπαϊκές βάσεις, και την έκαναν δύσκολο αντίπαλο στις μεγάλες ξένε:ς ε:τοιρίε:ς . 

Το 1979 περίπου άρχισε να κτίζεται το νέο μεγάλο εμφιαλωτήρια. Εγινον μεγάλες εκσκαφές και 

λόγω του πρανές του εδάφους, χρειάσθηκαν να μετακινηθούν χιλιάδες κυβικά χώμοτος.Σ το νέο 

υπερσύγχρονο αυτό κτίριο μεταφέρθηκαν το παλιά μηχανήματα εμφιαλώσεως, αλλά και τα καινούργιο 

με: μεγαλύτερες δυνατότητες παραγωγής. Ετσι τώρα έχουμε: δύο μεγάλες παραγωγικές μηχανές και 

μία μικρότερη γιο το δύλιτρο. 

Το 1978, γίνεται η δεύτερη γεώτρηση . Εχε:ι Βάθος 65 μέτρο, μονομε:τρικό 80, οπόδωση 9σl 00 

κυβικό την ώρα.Την γεώτρηση έκανε: ο Σπύρος Τ ε:μπονέρος. 

Το 1981 , πεθαίνει ο Ανδρέας Αντωνόπουλος. Είχε: σπουδάσει στην Ζυρίχη ΑρχιτέκτωνΜηχανικός , 

και μεταπολεμικά ε:ίχε: ε:ργασθε:i στην ΑΧΑΙΑ σαν Δι/ντης ε:ξωτε:ρικών πωλήσεων. Ακόμη ήταν γιο 

αρκετά χρόνια Πρόξενος της Γ ε:ρμανίας. Την θέση του ε:κλε:ιπόντος Ανδρέα στην Εταιρία ανέλαβε: ο 

κ.Κων.Αντωνόπουλος. γιός του Αλέκου. 
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Το 1981-83 αγοράζε:ται από την νέα πλέον Διεύθυνση με:γάλο οικόπεδο στην Αθήνα στο 150 

Χιλ της Εθνικής οδού. Εκε:ί χτίζεται μεγάλος αποθηκε:υτικός χώρος, για καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών μας, τόσο στην Αθήνα και στις γύρω πε:ριοχές, όσο και στα νησιά. 

Εκτός από τους μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, στον Α' όροφο γίνονται γραφε:ία, στα οποία 

στεγάζονται: η Γεν.Διεύθυνση με: τον Γιάννη Νε:ρουτοόπουλο, η Εμπορική Διεύθυνση με:: α) Δι/νση 

Πωλήσε:ων Αθηνών β) Δι/νση Πωλήσεων Επαρχίας γ) Δι/νση Πωλήσε:ων Εξωτε:ρικού, η υπηρε:σία 

μηχανογραφήσεως και με:λλοντικά η Οικονομική Δι/νση. 

Τον Οκτώβριο του 1983 τα γραφεία της Εταιρίας με:ατφέρονται από την Βίλλα Λαδόπουλου, 

όπου ε:ίχαν πάει προσωρινά, σε: νεόκτιστο υπερσύγχρονο κτίριο, τα σχέδια του οποίου έκανε ο 

κ . Γ ε:ώργιος Μινώτος, αρχιτέκτων. Το κτίριο αν και ε:σωτε:ρικά διαθέτει όλε:ς τις ανέσεις, εξωτερικά 

δένει αρμονικά με: το παλιό στύλ των άλλων οικοδομημάτων. Οι μεν τοίχοι του καλύπτονται από 

πε:λεκιτές πέ:τρε:ς, η δε οροφή του από κεραμύδια. 

Ακόμη αυτή την εποχή για λογαριασμό του Εργοστασίου γίνεται και ο Βιολογικός σταθμός. 

Αυτά τα τελευταία έργα ανήκουν καθαρά στην νέα Διεύθυνση και φανερώνουν τη μεγάλη και 

ακούραστη διάθεσή τους για δημιουργία. 

Πριν κλείσω τούτο το ιστορικό, νιώθω υποχρέωσή μου να αναφερθώ στην ακούραστη, επίμονη 

και θαυμαστή προσφορά του Προέδρου κ.Ντίνου Αντωνόπουλου. Ο κ. Ντίνος έζησε όλες τις φάσεις 

των δυσχε:ρειών και δεν ελύγισε:. Απεναντίας, έχοντας στο πλόϊ του την σύζηγό του κο Θάλεια, η 

οποίο τον βοήθησε: πόντο με την ορθή κρίση της και με: την άμε:ση συμπαράστασή της κατόρθωσε 

να δημιουργήσει μια νέα ΑΧΑΙΑ CLAUSS, την οποίο με τις ευχές του παρέδωσε: στην νέα Διεύθυνση . 

Εδώ θα κλείσω την ιστορική αναδρομή στα 124 χρόνια ζωής του Εργοστασίου. Προσπάθησα 

πολύ και πιστεύω πως πλησίασα αρκετά τους χρόνους, τα γεγονότα, τη δημιουργική προσπάθεια των 
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διαφόρων εποχών με: τους εκάστοτε: Διε:υθυντός και των εργαζομένων οι οποίοι ανταποκρίθη αν 

πάντα όσες και αν ήταν οι δυσκολίες και οι στερήσεις. 

Φθάσαμε: βραδέως αλλά ασφαλώς στην υψηλότερη βαθμίδα, έχοντας διεθνή ακτινοβολία, με: 

σοβαρές τιμητικές διακρίσεις στις με:γαλύτε:ρε:ς διε:θνε:ίς ε:κθέσε:ις. με: 48 χρυσό με:τόλλε:ια , 33 

ασημένια, 13 μεγάλα βραβεία, 24 διπλώματα και πολλά άλλα. Μας ε:τίμησαν με: την παρουσία τους 

αρκετές προσωπικότητες, όπως επίσης μας έστειλαν ευχαριστήριες επιστολές άτομα σαν τον : 

Βίσμαρκ το 1886 και τον Von Mol!ke του SER JOHN FLEMING, το Σρατάρχη Μοντγκόμερι , τον 

Μουσουργό Λίστ, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Ιωάννη Με:τοξό, τον αστροναύτη Λε:ονώφ, τομ ατομικό 

επιστήμονα Βέρνε:ρφον Μπράουν, την Ελληνική Βασιλική οικογένεια Γεωργίου Α', Ολγος, Πριγκήπων 

Νικολάου, Ανδρέου, Χριστόφορου της Ελλάδος, του Αυγούστου Γ ουε:λιέλμου Πρίγκηπα της 

Πρωσσίος, του Βασιλιά της Σουηδίας Γ ουσταύου Αδόλφου, της Βασίλισσας της Σουηδίας Λουϊζος, 

του Πρίγκηπα Φιλίππου της Αγγλίας, του κορδιοχε:ιρουργού Μπάρναρντ, του Αρχιεπισκόπου της 

Κύπρου Μακαρίου, του Παναγιώτη Κονε:λλόπουλου, του Αριστοτέλλη Ωνάση, του Αρχιεπισκόπου 

Αμερικής Ιάκωβου και πολλών άλλων προσωπικοτήτων από τον Ελληνικό και τον Διεθνή κόσμο. 

Η ιστορία είναι θεματοφύλακας μεγάλων πράξεων και προσφορών. Είναι μάρτυρος του 

παρε:λθόvrος, παράδειγμα και δάσκαλος γιο το παρόν, μεγάλος σύμβουλος γιο το μέλλον.Εάν αυτή 

γίνεται σεβαστή και αποδεκτή, τότε: η μελλοντική εξέλιξη θα είναι γόνιμη και αποδοτική . 

Και τέλος ας μου ε:πιτραπε:ί να ευχηθώ υγεία στον επίτιμο Πρόεδρο κον Ντίνο, υγεία με: δύναμη 

στο Διπικητικό Συμβούλιο και στους καλώς συμπέχοvrος στην κάθε: προσπάθειά τους. Ωστε: το 

Εργοστάσιο να ακολουθήσει την ανοδική του πορεία. Ετσι ο ε:πόμε:νος ιστορικός θα έχε:ι αρκε:τά να 

γράψε:ι. 

Με: αγάπη γιο το Εργοστάσιο στο οποίο η οικογένειά μου έγραψε: την με:γαλύτε:ρη παράδοση 

18611985, 124 χρόνια και συνεχίζουμε:. Απόμαχος πια, αλλά φορτωμένος με: τις προσπάθε:ιε:ς των 

δύσκολων ε:ποχών. Αγωνιστήκαμε:, αλλά σταθήκαμε. 

Ας μην το ξεχνούν οι νε:ώτε:ροι. 

Μέσα στο ιστορικό της Ν..ΑΙΑ CLAUSS οι στην ιδρυτική της προσπάθεια που άρχισε το 185960 

με: άδεια σύστασις ΑΕ και παράλληλα με: την πρώτη αγορά εκτάσεως l 00 στρεμμάτων με: ορ. Συμ. 

1656 1 άρχισε: η οικοδόμηση. 

Μέσα στα καθημερινά γενόμενα που πολλά συνέβησαν και επαρκώς δεν γράφτηκαν. Σήμε:ρο 

βρισκόμαστε στην ανάγκη να ερευνήσουμε: το κείμενο και να προσπαθήσουμε: να θεμελιώσουμε 

σωστά, προσεκτικά και αμετάκλητο τη περιουσία αυτού του ρομάτζου της Δάφνης κλπ . Αιτία , το 

πέρασμα από εδώ του Ρομανού, που μας βρήκε: αδιάβαστους. Πρέπει να αποφασισθεί οριστι ό , 

ώστε: στο μέλλον ό ,τι γραφτεί και ό , τι λέγεται να είναι ε:ννιοίο οι πιστευτό. Τίποτα δεν ε:ινοι 

εξακριβωμένο και δεν είναι θεμελιωμένο το περί Δάφνης ρομότζο. 

Οσο και αν έψαξα, προπαvrώς στο καταστατικό του 1873 και του 1897, που έχω ουδέν περί ου 

βρήκα. Μιλούν ατό τος οπογραφός γιο ευδόκιμους οίνους. Ομως αφού πέρασε: στην ιστορία μας 
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σαν γεγονός και πολύ ακούστηκε: και πολύ αγάπησε: σαν ρομάτζο, κάτι που δε:ν μας βλάπτει αλλά 

ωφε:λε:ί πρέπε:ι και μπορούμε: να του δώσουμε: τη πειστική του θέση έχουμε: όλα τα πε:ριθόρια 

Δεδομένου ότι δε:ν ε:ίναι ε:ύκολο σε: κανέναν να αμφισβητήσει την ιστορία μας. Και προς τούτο, γράφω 

από τα ακούσματα του πα πού μου και του πατέρα μου συγκράτησα αυτό το ρομάτζο. CLAUSS Δάφνης 

ως ανθρώπινη αδυναμία, ε:υαισθησία,ογόπη . 

Και ε:ίπαν πως τα πρώτα χρόνια της Εργοστασιακής δημιουργίας πολλοί εργάσθηκαν και πολλά 

συνέβησαν. Και δυσκολίες και στε:νοχώριε:ς, αλλά και χαρές με:ταξύ των οικογε:νε:ιών που στέριωναν 

τη μικρή αυτή αποικία. Ο καθένας ε:ίχε: κάτι το δικό του, κάποιο στόχο στη ζωή του, ακόμα και κάποια 

αγάπη . mό και ο ίδιος ο CLAUSS ως αnε:δε:ίχθε:ι ε:ίχε: τον δικό του καημό. Εκρυβε: βαθιά στη ψυχή 

του, στο στοχασμό του κάτι υπέροχο, ένα όνομα, μια συμπάθεια, μια κρυφή λατρεία ... 

Πάντα πλατωνικά, διότι ήδη ήταν παντρεμένος με: την Θωμαϊδα Καρπούνη Ελληνίδα από το Ναύπλιο, 

το l 858 καθώς και το l 860 απέκτησαν μια κόρη την Αμαλία.Το όνομα της κρυφής του αγάπης του 

πόθου του ήταν η δε:καε:πτάχρονη Δάφνη , πανέμορφη, ψηλή, λυγε:ρή, με: κατάμαυρα μαλλιά και μάτια 

Τύπος κλασσικής ομορφιάς, αυτή καρφώθηκε: βαθιά στη καρδιά του ψυχρού Βαυαρού G CLAUSS. 

Κόρη μιας οικογένειας ε:ργαζομένωνγια την ε:ργοστασιάκη ολοκλήρωση, μεταξύ και των άλλων ολίγων 

οικογε:νε:ιών. Ο CLAUSS με:τά το 1865 πε:ρίπου άρχισε: την μικροοινοποίηση με: πε:νιχρά μέσα και 

μικροποσοτητε:ς από μαύρα σταφύλια, εκλεκτό που αφθονούσαν στη περιοχή και που ήταν γνωστά 

από την επόχή των Σταυροφόρων. Με τις μικροποσότητες αυτών των κρασιών έ ανε τις έρε:υνε:ς του 

και ετοιμαζότανε: μια μεγάλη παραγωγή πάντοτε: σε: γλυκά κρασιά. Σε: αυτό περίπου το χρονικό και 

πάντα μέσα στο άκουσμα το ψυθιριστό η πανέμορφη κόρη και αγάπη του CLAUSS Δάφνη, αρρώστησε 

βαρειά από την επάρατη νόσο, μάστιγα της εποχής και απέθανε: . 

Συγκινημένος, ψυχικά τραυματισμένος ο CLAUSS για τον χαμό της εκλεκτής της καρδιάς του και 

ε:υρισκόμε:νος πε:ιραματι κά στο στάδιο των ε:ρε:υνών στις οινοποιημένε:ς μικροποσότητε:ς κρασιών 

και θέλοντας να καταχωρήσει ποσοτικά οι ακόμα ονομαστικά τους διαφόρους τύπους κρασιών. 

Τότε: ακριβώς βρήκε: την ποθούμενη λύση. Να βαπτίσε:ι με: το βάλσαμο της ψυχής του το μαύρο 

σταφύλι και το όνομα της κρυφής του αγάπης Δάφνης και ολοκλήρωσε: το όνομα Μαυροδάφνη. Το 

οποίο αμέσως πέρασε θριαμ βε:υτικά και με: χαρά στο βιβλίο των ερευνών βρισκόμε:νο στη σε: λίδα 

601. 

Εκτοτε: έμεινε: οι θα με:ίνε:ι για πάντα αυτό το με:γά λο όνομα Μαυροδάφνη. Πάντα ε:κλε:κτό για 

την άριστη ποιότητα του ρασιού για την γλύκα του, για το υπέροχο ρομότζο του Πασίγνωστο, 

πολυδοκιμασμένο και πολυβραβευμένο στις μεγαλύτε: ρε:ς Διε:θνε:ίς Εκθέσεις . 

Σε: ανάμνηση αυτής της στιγμής, της ολοκλήρωσης της ωραίας και της ιστορι ής ονομασίας 

θεσπίστηκε: επιστήθιο που έμπε:νε οε όλα τα μπουκάλια της Μαυροδάφνης με το Νο 60 l . Αυτό έχει 

ξε:πε:ράσε:ι τον αιώνα 
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Αυτά για την ολοκληρωμένη πια ιστορία μας χωρίς παρε:κλήσεις, αυτό θα γράψουμε:, αυτά θα 

λέμε:. Αφού διαβαστεί, ακουστεί και πιθανόν διορθωθεί αν χρειασθεί, τότε να χρησιμοποιηθεί πλατιά 

και ωφέλιμα. 

Πάντα για το συμφέρον του Εργοστασίου . 

Ο ΚΛΑΔΟΣΤΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΟΙΑΣ 

Σπύρος Μόλλιας. 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 
Γενικά το Ελληνικό κρασί, που καλύπτει μόλις ΤΟ 2.5% της Ευρωπαϊκής παραγωγής, έ:χει 

πραγματοποιήσει τα τελευταία 20 χρόνια σημαντικά ποιοτικά βήματα, ιδιαίτερα στην κατηγορία των 

εμφιλωμένων κρασιών. 

Οι πωλήσεις της Α/ΑΙΑ ClAUSS για το 1993 ανήλθαν σε 4.6 δις δρχ. Από το ποσό αυτό, ποσοστό 

ίσο με: 58% αντιπροσώπευε εγχώριες πωλήσεις ενώ το 42% ήταν εξαγωγές. Περίπου το 70% των 

εξαγωγών της λλΑΙΑ ClAUSS κατευθύνονται προς την Γ ε:ρνανία. 

Κυρίαρχη θέση στην εγχώρια αγορά καταλαμβάνουν τα ε:πιτραπέ~α κρασιά, η κατανάλωση των 

οποίων αντιστοιχεί στο 49% του συνόλου της αγοράς. Η κατηγορία αυτή των ε:πιτραπε:ζίων κρασιών 

θεωρείται κορεσμένη, όμως η λλΑΙΑ ClAUSS παράγει το δεύτερο σε: πωλήσεις εμφιαλωμένο κρασί, 

τη "DEMESTICA", η οποία κατέχει μερίδιο αγοράς της τάξεως του 10%. 

Οπως παρατηρείται και σε: άλλες διεθνείς αγορές, έ:τοι και στην Ελλάδα διαφαίνεται μια τόση , οι 

καταναλωτές να πίνουν "λιγότερο αλλά καλύτερα ". Οι ανώτερες κατηγορίες κρασιών που 

περιλαμβάνουν τα Ονομασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας [ ΟΠΑΠ ) και τα Ονομασίας 

Προέλευσης Ελεγχόμενης ( ΟΠΕ), αντιπροσωπεύουν το 14% της αγοράς. 

Οι εξαγωγές της ΜΑΙΑ ClAUSS κατά το 1993 αντιστοιχούσαν στο 23.5% του συνόλου των 

Ελληνικών εξαγωγών κρασιού. Η εταιρία κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των εξαγωγικών μονάδων του 

κλάδου με τη μεγαλύτερη παράδοση και εξαγωγικές επιδόσεις. 

Κατά τη τελευταία πενταετία παρατηρείται μια σημαντική μεταβολή στη σύνθεση των Ελληνικών 

εξαγωγών κρασιού υπέρ των μέ:σηςανωτέρης ποιότητας και τιμής ε:πονύμων προϊόντων. Η αξία των 

εξαγωγών των επονύμων κρασιών αυξήθηκε από 30% του συνόλου το 1989 σε: 49% το 1992, σε: 

βάρος των εξαγωγών κρασιού σε: χύμα. Η τάση αυτή ενισχύεται και από την έντονη διαφημιστική 

αμπάνια προώθησης του Ελληνικού κρασιού που έχουν αναλάβει τόσο οι φορείς του κλάδου, όσο 

οι το Ελληνικό κράτος. ( ΟΠΕΟργανισμός Προώθησης Εξαγωγών) . 

Η Ενχ:ώρια Αγορά 

Η παρούσα ανάλυση χωρίζει την αγορά του εμφιαλωμένου κρασιού σε 5 διακριτικό, από απόψεως 

ποιότητας και ατηγορίας τμήματα οι προσδιορίζει τη θέση που κατέχει η ΜΑΙΑ ClAUSS σε: κάθε 
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επιμέρους τμήμα. Η εγχώριο αγορά χαρακτηρίζεται οπό μία τόση προς κοτανάση μέσης και ανώταρης 

κατηγορίας κρασιών, τόσο από πλευράς Ελλήνων καταναλωτών, όσο και οπό πλευράς τουριστών. Η 

τάση αυτή ανεκόπη προσωρινώς, λόγω οικονομικής ύφεσης. 

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν γιο την τελευταία 3ετίο τα εξής: 

*ο όγκος της κατανάλωσης έχει σταθεροποιηθεί , ύστερα οπό μια προσωρινή κάμψη 

*η τάση προς καλύτερης ποιότητας επώνυμα προϊόντα τείνει να ενισχυθεί και 

*ο ανταγωνισμός των τιμών έχει μειώσει την κερδοφορία των χαμηλότερης ποιότητας προϊόντων 

τύπου ρετσίνας. 

Επιτραπέζιοι Οίνοι 64,6 91,0 73,3 88,0 71,4 86,0 

Οίνοι ΟΠΑΠ 5,7 8,0 9,2 11,0 10,8 13,0 

Οίνοι ΟΠΕ 0.7 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 

Σύνολο 71,0 100,Ο 83,3 100,0 83,Ο 100,0 

Αξία ΠωλJiσεων (σε δισ δρχ .) 28,0 34,0 34,0 

----
Πηγή: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΠΑnΣΤιΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΜΔΟΣ (ΕΣΥΕ} 

2. MARl<ET ANAL YSIS S.A. (Εταιρεία Ερευνών Α'(ορός) 

Η συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων κρασιών ανωτέρας ποιότητας οφείλεται κυρίως 

στους παρακάτω παράγοντες: 

*στις γενικότερες τάσεις που επικρατούν και ευνοούν τη κατανάλωση επωνύμων προϊόντων 

υψηλοτέρων κατηγοριών και είναι αποτέλεσμα της καλύτερης ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, 

σε συνδιασμό με μια γενικότερη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

*στην αύξηση της "ποιοτικής
11 

οικιακής κατνόλωσης 

*στην ανάπτυξη πιο εξελιγμένων μορφών διαφήμισης από τις μεγάλες οινοπαραγωγικές εταιρίες 

με στόχο τη διαφοροποίησηπροβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επωνύμων προϊόντων 

*στην έντονη δραστηριοποίηση των εταιριών σε σειρά δραστηριοτήτων προώθησης των προϊόντων 

τους, όπως δειγματοληψίες, συσκευασίες δώρου κλπ . 

*στην ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στο σχέδιο των ετικετών που αντανακλά τα υψηλότερα επίπεδα 

ε:πογγελμοτισμού στο morkeling που επικροτούν πλέον μεταξύ των κύριων οινοπαρογωγικών εταιριών . 

Στην εγχώριο αγορά παρατηρείται ακόμη μία τάση μετατόπισης του βάρους των πωλήσεων οπό 

το παραδοσιακό χονδρεμπόριο που τροφοδοτεί ξενοδοχεία , εστιατόριο και ταβέρνες, προς τις 

μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης, σαν συνέπεια της αύξησης της κατ ' οίκων κατανάλωσης. Το 
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γεγονός αυτό οδήγησε: σε: αύξηση του ανταγωνισμού μέσα στο κλάδο των εταιριών οινοποιίας , που 

προσπαθούν να διατηρήσουν το με:ρίδιό τους στην αγορά προσφέροντας σημαντικές ε:κnτώσε:ις 

στις με:γάλε:ς αλυσίδε:ς πωλήσε:ων. 

Σε: με:οοπρόθε:σμη προοπτική, το παραπάνω θα αποβούν σε: όφελος των κυρίων παραγωγών του 

κλάδου. 

Ανάλυση κατά κατηγορίες κρασιών. 

Οι κυριότεροι τύποι εμφιαλωμένων κρασιών της ΝΑΙΑ CLAUSS παρουσιάζονται στο παρακάτω 

πίνακα 11 . 

ί) Επιτραπέζιοι Οίνοι Σ' αυτήν την αγορά η ΑΧΑΙΑ CLAUSS πραγματοποιεί το 45% των εγχώριων 

πωλήσεών της. Τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής αποτελούν μια πρώτη αναβάθμιση στις προτιμήσεις 

των αταναλωτών σε: σχέση με: τα χύμα κρασιά, των οποίων είναι έντονοι ανταγωνιστές. Πρόκειται 

για μια "δύσκολη" από άποψη ανταγωνισμου κατηγορία, επειδή ο τελευταίος δε:ν πε:ριορίζε:ται 

ανάμεσα στα προϊόντα των διαφόρων οινοβιομηχανιών, αλλά ε:πε:κτε:ίνε:ται, ιδίως σε: συνθήκες ύφεσης, 

οι στα χύμα κρασιά. 

Σε: αυτήν την αγορά η ΝΑΙΑ CLAUSS έχει ένα διεθνώς πασίγνωστο προϊόν, τη DEMESTICA, η 

οποία μάλιστα κατάφερε: να ε:πιδε:ίξει έναν εξαιρετικά μακρύ κύ λο ζωής, από το 190 l οι 

εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των καταναλωτών, με: μερίδιο στην εγχώρια αγορά 

γύρω στο l 0%. Θε:ωρε:ίται το πλέον επώνυμο Ελληνικό ρασί διεθνώς. 

Η κατηγορία αυτή αποτε:λε:ί για την εταιρία στρατηγι ό ομμάτι της αγοράς οι απευθύνεται σε: 

καταναλωτές άνω των 30 ε:τών και όλων των κοινωνικών τάξεων. Για το λόγο αυτό, η ΑΧΑΙΑ CLAUSS 

πρόσφατα ξσναοχε:δίοσε: και αναβάθμισε: ποιοτι ά όλη την ομάδα προϊόντων DEMESTICA, με.σκοπό 
- 26 -



τη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση του με:ρiδιού της στην αγορά αυτή. 

Επίσης, ακολουθεί την ίδια πολιτική αναβάθμισης των παραδοσιακών προϊόντων της SANT Α 

HELENA και DANIELIS, ε:νώ ταυτόχρονα δημιούργησε: και ε:ισήγαγε: στηναγορό έ:vα νέ:ο 

ονοβοθμισμέ:νο και ευγενές προϊόν, την ΑΓ\ΑΜΠΕΛΟ ί Λευκό και Κόκκινο ) 
Σε: αυτήν την κατηγορία, τα κυριότερο ανταγωνιστικά για την ε:ταιρία προϊόντα είναι το lAC DE 

ROCHES (Μπουτάρη), το ROTONDA (Μπουτάρη), το APPELIA (Κουρτάκη), το CAMBAS (Καμπό) , το 

CELlAR (Γενικά) και άλλο. 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Ο Ι ΝΟΙ 

Demestica 4 900 5.600 5 .~00 

Santa Helena 930 400 1.100 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ 

Πελοποννη01ακός ΑΧ.ΑΪΑ CLAUSS 400 800 

Κελάρι του Clauss 660 530 400 

ΟΙΝΟΙ ΟΠΕ (AOC) 

Μαυροδάφνη Πατρών 260 260 260 

Μοσχάτος Πατρών 130 130 130 

ΟΙΝΟΙ ΟΠΑΠ 

Nemea !\ΧΑΪΑ CLAUSS 100 160 2-20 

Mantinia ΑΧΑΪΑ CLAUSS 90 130 170 

Patras /!\ΧΑΪΑ CLAUSS 70 110 140 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Ρετσίνα Λιόκρι 1200 1700 1400 
-------

ίί) Τοπικοί Οίνοι 

Εiνοι μια κατηγορία κρασιών που δημιουργήθηκε: το τε:λε:υταια χρόνια. Αφορά τα κρασιά τα οποία , 

επειδή παράγονται σε: συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα ή μεμονωμένες περιοχές, 

κυκλοφορούν στην αγορά με: γεωγραφική ένδειξη παραγωγής. Η παραγωγή τους πληρε:ί όρους 

αντίστοιχους μ ε: αυτούς που συναντώνται στο ΟΠΑΠ και θεωρούνται ποιοτι ώς αναβαθμισμένα 

κρασιά . 

Η ατηγορία αυτή οποτε:Λε:ί έ:να αυξανόμενο σημο rτι ά μερίδιο αγοράς για την λλΑΙΑ ClAUSS 

και αντιστοιχεί στο 23% περίπου των εγχωρίων πωΛήσε:ών της. 

Η ΑΧΑΙΑ CLAUSS ήδη διαθέ:τε:ι δύο ση1ιαντι ά προϊόντα σε αυτήν την αγορά : τον 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑ Ο λλΑΙΑ ClAUSS και το ΕΜΡΙ του ClAUSS, που βρίσ ονται ο όμη στη φάση 

της ανάπτυξης. Η ε:ντυπωσια ή είσοδος της ε:ταιρίος στη ατηγορία αυτή πραγματοnοιήθη ε: στο 
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τέλη του 1991 με: τον ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΑΧΑΙΑ CLAUSS που έχε:ι ραγδαία ε.ξ~λιξη και συνε:χώς 
αυξανόμενη ζήτηση. 

Ηδη το μερίδιο της εταιρίας με τους δυο αυτούς τύπους κρασιών ανέρχεται γύρω στο 6% αυτής 

της αγοράς, ενώ η εταιρία στοχεύει στην πε:ροιτέρω ανάπτυξή της, καθώς η ποιοτικά μέση οι ανώτε:ρη 

τάξη καταναλωτών, όπως προκύπτει από πρόσφατες σχετικές έρευνες, δείχνει αυξανόμενο 

ενδιαφέρον γιο την ποιότητα αυτή. 

Κυριότερα ανταγωνιστι άγια την εταιρία προϊόντα ε:ίνοι ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ και ο ΑΓ\ΟΡΕΙΤΙ ΟΣ 

Τ σάνταλη, ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ Μπουτάρη και ο Α ΠΙΚΟΣ Καμπά . 

ίίί) Οίνοι ΟΠΑΠ (Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος) 

Τα κρασιά ΟΠΑΠ είναι κρασιά το οποία: 

- Προέρχονται από συγκεκριμένη περιοχή μέσα στα όρια της οποίας καλλιε:ργε:ίται η ποικιλία των 

σταφυλιών από τα οποία παρασκευάζονται και της οποίας περιοχής φέρουν το όνομα (τοπονύμιο) . 

- Παράγονται από πατροπαράδοτες ποικιλίες σταφυλιών της περιοχής και βάσει ε:μπε:ιρίας έχε:ι 

αποδε:ιχθε:ί ότι οι ποικιλίες αυτές δίνουν κρασιά υψηλής ποιότητας. 

- Εχουν ιδιαίτερα "οργανοληπτικά" χαρακτηριστικά και δική τους προσωπικότητα, που οφε:iλε:ται 

στο οικοσύστημα της περιοχής (συνδυασμός ποι ιλίας, τόπου παραγωγής, κλιματολογικών συνθηκών) 

-Τα αμπέλια που καλλιεργούνται στη συγκεκριμένη ζώνη είναι χαμηλών αποδόσεων, αλλά υψηλής 

ποιόυητας. 

- Εχουν καθορισμC:νη μέθοδο παραγωγής και ε:πε:ξεργασίας. 

-Τα κρασιά ωριμάζουν κάτω από ειδικές συνθήκες που διαμορφώνουν και αξιοποιούν τα ποιοτι ά 

χαρα τηριστικά τους. 

Στη χώρα μας έχουν χαρακτηριστεί επίσημα σαν ΟΠΑΠ 19 ρασιά διαφόρων περιοχών. 

Πρόκειται για ανώτερη από πλευράς ποιότητας και τιμής κατηγορία, ταχέως ε:ξε:λισσόμε:νη. που 

παρουσιάζει κατάτμιση μεριδίων από ένα μεγάλο αριθμό μικροπαραγωγών. Τα κρασιά Ονομασίας 

Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) που διαθέτει η Af....AIA CLAUSS αποτελούν σημαντικό 

μέρος της δύναμής της.Αξιοποιώντας και τις τρε:ίς ζώνες ονομασίας προέλευσης που διαθέτει ο 

Πελοποννησιακός Αμπελώνας, η εταιρία παράγει τους ε:ξής τρείς τύπους κρασιών: 

ΝΕΜΕΑ ΑΙΑΙΑ CLAUSS (ποικιλία σταφυλιού Αγιωργίτικο), 

PATRAS ΑΙΑΙΑ CLAUSS (ποικιλία σατφυλιού Ροδίτης), 

ΜΑΝΤΙΝΙΑ ΑΧΑΙΑ CLAUSS (ποικιλία σταφυλιού Μοσχοφίλερο) . 

Με: τα κρασιά αυτά που μας εξασφαλίζουν μερίδιο αγοράς γύρω στο 4% με: ευνοϊκές προοπτικές 

περαιτέρω αναπτύξεως, η ε:τοιρίο στοχε:ύε:ι στο συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κατηγορία 

αυτή από τους καταναλωτές με: υψηλότε:ρε:ς ποιοτικές απαιτήσεις. Εδώ δεν πρέπει να παραβλεφθεί 

οι η παρουσία στην αγορά του φημισμένου CHA TEAU CLAUSS που είναι ένα ρασί παλαίωσης 

υψηλής ποιότητος και περιορισμένης παραγωγής οι ως ε:κ τούτου, στο άμασο μέλλον αποτε:λε:ί 

στόχο της εταιρίας να ε:νταχθε:ί οι αυτό στην κατηγορία αυτή, γιο την οποία πληρεί όλε:ς τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις. 
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Τα κυριότε:ρα ανταγωνιστικα προϊόντα της κατηγορίας αυτής ε:ίναι η ΝΑΟΥΣΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ και 

ΝΕΜΕΑ Μπουτάρη, η ΜΑΝΤΙΝΙΑ Καμπά, ο ΚΟΥΡΟΣ Κουρτάκη και μια πλε:ιάδα ακόμη μικρών 

παραγωγων. 

ίν) Οίνοι ΟΠΕ (Ονομασία Προέλε:υσης Ελε:γχόμε:νη) 

Πρόκε:ιται για κατηγορία ανωτέρης ποιότητας, αντίστοιχη ε:κε:ίνης των VIN ΟΕ LIQUEUR. Η Ελλάδα 

διαθέτε:ι 8 τύπους κρασιών ΟΠΕ . Η ΑΧΑΙΑ CLAUSS ε:ίναι ο με:γαλύτε:ρος σημαντικός παργωγός, 

καέχοντας το 42% της ε:γχώριας αγοράς, ε:νώ το υπόλοιπο παρουσιάζε:ι έντονη κατάτμηση με:ταξύ 

πολλών παραγωγών. 

Στα ρασιά ΟΠΕ που παράγε:ι η ΑΧΑΙΑ CLAUSS πε:ριλαμβάνονται: 

Η ΜΑ YPOΔACDNH ΠΑ ΤΡΩΝ ΑΧΑΙΑ CLAUSS (ποικιλία σταφυλιού Μαυροδάφνη) 

Ο ΜΟΣΧΑ ΤΟΣ ΠΑ ΤΡΩΝ ΑΧΑΙΑ CLAUSS (ποικιλία σταφυλιού Μοσχάτος Πατρών). 

Η ΑΧΑΙΑ CLAUSS μοιράζε:ται την μικρή αγορά κρασιών ΟΠΕ με: 51 Ο άλλε:ς ε:ταιρίε:ς, ιδίως 
συνε:ταιριστικές. Πε:ποίθηση της ε:ταιρίας βάσε:ι της πε:ίρας των τε:λε:υταίων χρόνων, ε:ίναι ότι η αγορά 

αυτή θα αναπτυχθε:ί με: ταχύ ρυθμό. 

ν) Ονομασία Κατά Παράδοση 

ΡΕΤΣΙΝΑ 

Πρόκε:ιται για έ:να σημαντικό σε: όγκο και χαμηλής τιμής τμήμα της Ελληνικής οινοπαραγωγής, του 

οποίου η ζήτηση έχει σραθε:ροποιηθε:ί στο 15% πε:ρίπου του συνόλου της αγοράς μας Η ΑΧΑΙΑ 
CLAUSS διαθέτε:ι στη κατηγορία αυτή τη ΡΕΤΣΙΝΑ ΛΙΟΚΡΙ. με: με:ρίδιο αγοράς γύρω στο 2% και με: 

κύριους ανταγωνιστές τις ε:ταιρίε:ς Κουρτάκη. Μπουτάρη. Γ ε:ωργιάδη και Μαλαματίνα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ:Σύνολο Ελληνικών Εξαγωγών Εμφιαλωμένων Κρασιών (κατά χώρα προορισμού 1992) 

Γερμανία 21.647 5.912.429 5 302 1.806.047 

Η Π ./Ι 2.2ϊ1 Ρ:;δ.315 ~.020 

: ~ανοδός ί :..ι:S 447.885 3';ί 112.-;:-: 1 

1~~ 'ZSJ~· s ί 

898 180.J51 J 
__ , __ .:_655 __ 2.414 .~- : 

830 272.f34ί:' 

ί ι .οιn .:: ς Χ<ύp~::: 

ι __ Σ'.Jv_ο_λ_c __ --------~~-· 13_6 _ __ 9_.ϊ_Ι,8.962 
3 . εεο 2.259 .691 

. 
f 1 ΗΓΗ· ίΕ:: Cί1 . z:j·ι~ ι::-_:.ς Ξ." Ν- :: ~·,- Β~cμ: .. ,;.:' ·' -- - " (':νι: ; ςc: : ΓίC·T:J'J) 

Εξαγωγές 

Η Ελληνική βιομηχανία εμφιαλωμένου κρασιού ε:ξάγε:ι τα προϊόντα της κυρίως στις χώρε:ς της 

Ευρώπης και της Β.Αμε:ρικής Η Γ ε:ρμανία ε:ίναι η με:γαλύτε:ρη ε:ξαγωγική αγορά για Ελληνικό 
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εμφιαλωμένο κρασί, απορροφώντας πάνω από το 70% των Ελληνικών εξαγωγών. Η Ελλάδα κατείχε 

το 1992 περίπου το το 2% της συνολικής αγοράς κρασιού στη Γ ε:ρμανiα, ε:νώ το ποσοστό αυτό 

αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 1995 σε: 2.5%. 

Βασικά χαρακτηριστικά της εξαγωγικής αγοράς είναι : 

α) Η τάση για ποιοτική αναβάθμιση της ατανάλωσης γε:νι ά. 

β) Η τάση μεταβολής της εικόνας (imoge), που έχουν οι καταναλωτές στο οξωτε:ρικό για το Ελληνι ό 

κρασί (το οποίο ταυτιζόταν μέχρι πρότινος με: τη ρε:τοίνα και γενικότερο με: το χύμα κρασί) μέσω και 

μιας έντονης καμπάνιας ε:κ μέρους του Ελληνικού κράτους, των κλαδικών φορέων, και των 

ε:πιχε:ιρήσε:ων. Μόνο γιατη Γ ε:ρμανική αγορά . η κρατική ενίσχυση για τη προώθηση του Ελληνικού 

κρασιού ανέρχεται σε: 1.5 δις δρχ. γιο την τριετία 19931995. 

Συνέπεια των παραπάνω ε:ίναι η παρατηρούμενη ε:υρύτε:ρη αποδοχή των Ελληνικών κρασιών έξω 

οπό τη παραδοσιακή αγορά των Ελληνικών εστιατορίων και των Ελλήνων μεταναστών 

Η /:\/ΑΙΑ CLAUSS διατήρησε: σταθερό το μερίδιό της στην ε:καγωγική αγορά και για το 1993 στο 

23.5% των Ελληνικών εξαγωγών. 

Στις πε:ρισσότε:ρε:ς από αυτές τις εξαγωγικές αγορές υφίσταται μία "φυσική" αγορά προς την 

οποία απευθύνονται οι πωλήσεις Ελληνικού ρασιού Συγκεκριμένα: 

- Ελληνικές ταβέρνες στο ε:ξωτε:ρικό, εστιατόρια και Ελληνε:ς με:τανάστε:ς γε:νικότε:ρα 

- Ευρωπαiκές χώρε:ς, όπου η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής τόπος διακοπών και όπου υπάρχει και 

μία σχετική ζήτηση από τουρίστες που γνωρίζουν τα Ελληνικά κρασιά από τις διακοπές τους στη 

χώρα μας. Η ύπαρξη αυτής της" φυσικής" αγοράς έχε:ι ε:πιτρέψε:ι στα Ελληνικά κρασιά να καθιερωθούν 

στο ε:ξωτε:ρικό. 

Η με:γάλη πλειοψηφία των καταναλωτών αγοράζουν Ελληνικό κρασί λόγω της προέλευσής του 

και των χαρακτηριστικών του. Η ανάπτυξη των εξαγωγών έχει προκύψει οπό τη διείσδυση τα τε:λε:υταία 

χρόνια του Ελληνικού κρασιού σε: μια ευρύτερη αγορά μέσω της δημιουργίας μιας θετικότερης 

ε:ικόνος γιο τα Ελληνικά κρασιά.Το γεγονός ότι επί σειρά ε:τών το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών 

αντιπροσώπευαν πωλήσεις ρετσίνας και κρασιών σε: χύμα, έχει προκαλέσει προβήματα εικόνας 

(ιmαge) στη ποιοτική Ελληνική οινοπαραγωγή. Η μεταστροφή επήλθε: κατά τα τε:λε:υταία χρόνια, σαν 

συνέπεια των συντονισμένων προσποθε:ιών πολιτε:ίοςφορέων γιο τις οποίε:ς έγινε: λόγος 

προηγουμένως. 

Η επιτυχία αυτής της καμπάνιας αντικατροπτίζεται ε:ύγλωπα στην αλλαγή της σύνθεσης των 

εξαγωγών υπέρ των κρασιών καλύτερης ποιότητας και με:γαλύτε:ρης προστιθε:μέ:νης αξίας, όπως 

αταγράφε:ται στα στοιχεία του παρα άτω πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV:Σύνολο Ελληνικών Εξαγωγών 
·------'-------------------------, 

1989 29,5 70,5 8.471.699 

1990 34,4 65,6 10.245.267 

1991 45,3 54,7 9.543.115 

1992 48,8 51,2 14.457.731 

ΠΗΓΉ : Σ.Ε.80.Π . 

Τα εμφιοΛωμέ:να κρασιά παράγονται και ε:ξάγονται κυρίως από τις μεγάλες Ελληνικές οινοποιητικές 

βιομηχανίε:ς 1 με: τη DEMESTICA της λλΑΙΑ CLAUSS να είναi το παλαιότε:ρο και με: τις μεγαλύτερες 

πωλήσε:ις εξαγωγικό προϊόν. 

Η ε:πιτυχία των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανική αγορά, αλλά και αλλού, έ:χει οικοδομηθεί 

πάνω στη ζήτηση της "φυσικής αγοράς" στην οποία αναφερθήκαμε πιο πάνω. Επιπλέον, τα Ελληνικά 

κρασιά τείνουν να κερδίσουν το ευρύτερο κοινό και, όπως συμβαίνει και Ότην Ελλάδα, τα κανάλια 
διανομής διαφοροποιούνται καθώς αυξάνει ο όγκος των πωλήσεων. Οσο δε το Ελληνικό κρασί 

γίνεται όλο και περισσότερο γνωστό στο ξένο καταναλωτή, τόσο αυξάνεται η παρουσία και η διανομή 

του στις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων. 

Στη Γερμανία, όπου το Ελληνικό κρασί έχει πλέ:ον ισχυροποιήσει τη θέ:ση του, η Διοίκηση της ΑΧΑΙΑ 

CLAUSS πιστεύει ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω αύξηση πωλήσεων μέσω της σύναψης ισχυρών 

σχέσεων με: μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων. Αρχικά, η σύναψη τέτοιων σχέσεων θα 

περιλαμβάνει τη προσφορά μέσης κατηγορίας κρασ ιών με νέες ε ιδικές ετικέτες ή με το σήμα του 

συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ (own lαbel). Ο στόχος είναι να αποκτηθούν "ράφια" στα σούπερ 

μάρκετ για τα προϊόντα εκείνα με: τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Στα παραπάνω πλαίσια, η 

ΑΧΑΙΑ CLAUSS τον Σεπτέμβριο του 1993 προώθησε: με επιτυχία στη Γερμανία έ:να λευκό τοπικό 

κρασί [τον Πελοποννησιακό AXAIA CLAUSS). 

Η ε:ξαίρε:τη σχέση ποιότηταςτιμής των Ελληνικών κρασιών αναγνωρίζεται γενικώς από τους ειδικούς 

των κρασιών. Ευκαιρία διαφοροποίησης από τον διεθνή ανταγωνισμό αποτε:λε:ί το γεγονός ότι τα 

Ελληνικά κρασιά παράγονται κυρίως από γηγεν~ίς ποικιλίες σταφυλιών, οι οποίες δίνουν έναν πιο 

ιδιάζοντα χαρακτήρα σε σχέση με: τα ανταγωνιστικά προϊόντα άλλων εξαγωγικών χωρών, των οποίων 

το κρασιά παράγονται κυρίως από ποικιλίες CABERNET SAUVIGNON και CHARDONNA Υ. 

Η ΑΧΑΙΑ CLAUSS πιστεύει ότι βρίσκεται στην πλε:ονεκτικότε:ρη θέση για να εκμεταλλευτεί αυτ? 

το αυξανόμενο ενδιαφέρον υπέρ του Ελληνικού κρασιού που παρατηρείται στις ξένες αγορές έχοντας 

επικεντρώσει τη προσοχή της στα επώνυμα προϊόντα καλύτερης ποιότητας, που προσφέρουν 

μεγαλύτερες ευκαιρίες για δοκιμές και άλλες διαφημιστικές δραστηριότητες, με στόχο το πιο 

απαιτητικό κατανολωηκό κοινό.Τα βασικά εξαγωγικά προlόντα της ΑΧΑΙΑ CLAUSS αναλύονται στον 

πορο άτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ V: Κυριότεροι τύποι Εμφιαλωμένων Κρασιών/Εξαγωγών Της ΑΧΑΙΑ CLAUSS (σε '000 φιάλες) 

Derιιestica 

Santa Helena 

Belle Helene 

Daniclis 

Πελοποννησ~aκός .ΔΥ.ΑΪΛ CLAUSS 

Chateaυ Clauss 

Κελόpι του CLAUSS 

Μαυροδάφνη Πατρών 

1en1ea ΑΧΑΪΑ CLAUSS 

Patras .!:\ΧΑΪΑ CLAUSS 

Αλλα 

Σί1νολο 

Σι•νc .. ;κά rι.. οδα nωλJΙσευν (εκ. c~pχ.) 

------·----

4.343 

262 

5 

48 

6 

38 

5 

176 

132 

11 

1.789 

6.815 

2.047 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖίΟ! Ο!ΝΟΙ 

4.489 4.127 

253 141 

23 65 

43 18 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ 

75 232 

56 40 

13 12 

ΟΙΝΟΙ ΟΠΕ (AOC) 

176 165 

ΟΙΝΟΙ 011ΑΠ 

101 76 

20 19 

1.846 2.005 

7.095 6.900 

2.414 1.933 

----

Η μείωση των εξαγωγών της εταιρίας το 1993 οφε:ίλεται σε: μια σε:ιρά ε:ξαιρε:τικών παραγόντων 

Συγκε:κριμένα, το 1992 οι Ηνωμένε:ς Πολιτε:ίε:ς απε:ίλησαν με: την ε:πιβολή ε:ισαγωγικών δασμών 

της τάξε:ως του 200% για τα Κοινοτικά αγροτικά προϊόντα, σαν μέρος της στρατηγικής τους κατά τις 

διαπραγματε:ύσε:ις του Γύρου της Ουρουγουάης (και της τότε: απε:ιλούμε:νης κατάρρευσης των 

διαπραγματε:ύσε:ων). Το παραπάνω γεγονός οδήγησε σε δημιουργία με:γάλων αποθεμάτων από τους 

ε:ισαγωγε:ίς κατά τη συγκε:κριμένη χρήση. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η αγορά των Η.Π.Α., που αντιπροσώπε:υε: για την ΑΧΑΙΑ ClAUSS ένα 

ποσοστό l 0% του συνόλου των ε:ξαγωγών της. έπε:σε: σε: σχεδόν μηδε:νικό ποσοστό το 1993, λόγω 

της με:γάλης αποθε:ματοποίησης που ε:ίχε: προηγηθε:ί από τυς Αμε:ρικανούς ε:ισαγωγε:ίς κατάτη 

προηγούμε:νη χρήση. 

Ενας ε:πιπρόσθε:τος παράγοντας που πρέπει να σημε:ιωθε:ί ε:ίναι ότι το 1993 ήταν χρονιά ύφε:σης 

για τη Γ ε:ρμανική αγορά, η οποία ε:ίχε: γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη κατά τη τριετία 1989 1991 , 

δηλαδή αμέσως με:τά την ε:νοποίηση. 

Στη χρήση του 1994, παρατηρείται μια σαφής βε:λτiωση της πορείας των ε:ξαγωγώντης ε:ταιρίας , 

σε: σχέση με το αρνητικό έτος 1993, ε:φόοον ε:ξέλιπαν πλέον οι έ τακτοι λόγοι που προαναφέρθηκαν 
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Ηδη, κατά τους πρώτους τρεις μήνες της τρέχουσας χρήσης του 1QQ5, τα έ:σοδα των εξαγωγών της 

εταιρίας παρουσιάζουν αύξηση κατά 45% σε: σχέση με: την οντiστοιχη περίοδο της χρήσης 1994. 

Η Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο 

Η ΑΧΑΙΑ CLAUSS διοθέ.τε:ι στο χαρτοφυλάκιό της ε:κτός των προϊόντων που έ.χουν προανοφε:ρθε:ί 

και τα προϊόντα Ημίγλυκος (Λευκός, Κόκκινος), Ούζο, Brαndy, και Bitter. Με βάση τα αποτε:λέ:σματα 

προσφάτων ε:ρε:υνών αγοράς για το 1992,κοτέχε:ι μερίδιο ίσο με: l 1 % στην εγχώρια αγορά και 

ποσοστό 23% των Ελληνικών εξαγωγών (πηγή \CAP, ΣΕΒΟΠ, ΙΟΒΕ ). 

Το στοιχεία είναι ενδεικτικά της ισχύος και των μεγάλων δυνατοτήτων ανάπτυξης της ΑΧΑΙΑ ClAUSS 

η οποία, ε:κτός των άλλων διαθέτει "CDήμη και Πε:λατε:ία" διεθνούς ε:μβέ:λε:ιας, στοιχε:ίο που μπορούν 

να ε:ξασφαλίσουν, σε: μεγάλο βαθμό, την ε:πιτυχή παρουσία της στις ε:γχώριε:ς και ξένες αγορές 

Η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση (μείωση δανείων), η εισαγωγή νέ:ων προίόντων, η υποστήριξη 

των υφισταμένων και η ολοκλήρωση του ε:πε:νδυτικού προγράμματος της ε:τοιρίος συνιστούν τις κύριες 

κατευθύνσεις της εταιρίας. 

Εμπορικοί Στόχοι 

Βασικός εμπορικός στόχος της ε:τοιρίος είναι να διε:υρύνε:ι το μερίδιο της αγοράς τόσο στην 

Ελλάδα, μέ:σω της αύξησης των πωλήσεων των ανωτέρας ποιότητας προiόντων της ( ε:πωφε:λούμε:νη 

και της παρατηρούμενης στροφής στις προτιμήσεις του κοτοναλωτικοώ κοινού προς το ανωτέρας 

ποιότητας ε:μφιαλωμέ:να κρασιά ), όσο και στο εξωτερικό. 

ο) Οι άμεσοι στόχοι της εταιρίας γιο την εγχώρια αγορά συνοψίζονται στο ε:ξής: 

- Συνέχιση της προώθησης και αύξηση των πωλήσεων του ΚΕΛΑΡΙ CLAUSS, του 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΑΧΑΙΑ CLAUSS, των προϊόντων ΟΠΑΠ και της ΜΑ ΥΡΟΔΑCDΝΗΣ ΠΑ ΤΡΩΝ . 

Παραγωγή ε:νός νέ:ου τύπου κρασιού, της ΑΓΙΑΜΠΕΛΟΥ, που συμπληρώνει το κε:νό τιμής και ποιότητος 

μεταξύ DEMESTICA και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ\ΑΚΟΥ ΜΑΙΑ CLAUSS. 

- Παραγωγή και εισαγωγή στην αγορά του νέ:ου προίόντος ΜΑ YPOΔACDNH ΠΑ ΤΡΩΝ l Ο ε:τών. 

- Αύξηση του όγκου των πωλήσεων των κρασιών κατηγορίας ΟΠΑπ με: επικέντρωση των 

προσπαθειών προς το καταναλωτικό κοινό των ξενοδοχείων, ε:στιατορίων και κέντρων τροφοδοσίας. 

- Αύξηση των πωλήσεων άλλων οινοπνευματικών προίόντων. 

- Αύξηση της διαφημιστικής προβολής και υποστήριξης των νέ:ων προι'όντων. 

β) Για αγορές του εξωτερικού, 01 συγκεκριμένοι στόχοι της εταιρίας συνοψίζονται στα παρακάτω. 

- Σύνοψη νέ:ας συμφωνίας με: την αλυσίδα σούπε:ρμάρ ε:τ RΕWΕ,κοθώς και με: άλλα δίκτυα , για 

την προμήθε:ιαδιονομή οι άλλων τύπων κρασιών, πέραν του τοπικού οίνου. 

- Εντατικοποίηση της προώθησηςπροβολής των προϊόντων, μέσω διοργάνωσης οε:ιράς 

ε δηλώσεων γε:υσιγvωοίας και δοκιμών στις αγορές ε:ξωτε:ρικού . Εντοση της δραστηριοποίησης 

στην Αμε:ρικανι ή αγορά . 

-Ενίσχυση της συνεργασίας με: επώνυμες αλυσiδε:ς του Ηνωμένου Βασιλε:iου, με: σκοπό την αύξηση 

των πωλήσεων στη παραδοσιακή αυτή αγορά . Αύξηση, δηλαδή , του όγ ου των πωλήσεων προς 
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Ιε:νοδοχε:ία, Εστιατόρια και κέντρα τροφοδοσίας του Ηνωμένου Βασιλε:ίου . 

- Αξιοποίηση του δικτύου πωλήσε:ων ε:ξωτε:ρικού με: την ε:πέκταση των ε:ξαγωγών σε: άλλα προιόντα 

ποτών και τροφίμων. 

- Εξαγωγική διε:ίσδυση των προϊόντων της στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. 

γ) Αξιοποίηση της Ακίνητης Πε:ριουσίας. Για την οικονομική ε:κμε:τάλλε:υση του ιδιόκτητου μη 

λε:ιτουργικού ακινήτου ( παραδοσικός πύργος του CLAUSS 134 ε:τών, παλαιό οινοποιε:ίο, χώροι 

παλαίωσης κρασιού, ε:μφιαλωτήριο, κλπ . ), η ε:ταιρία στοχε:ύε:ι στην πε:ραιτέρω αξιοποίησή του, με: τη 

δημιουργία ε:νός πολυδύναμου τουριστικού και ε:μπορικού χωριούε:μπορικού κέντρου . 

δ) Επε:νδύσε:ις σε: νέους οποθηκε:υτι ούς χώρους, οι οποίε:ς πέραν της αναβάθμισης της ποιότητας 

των προϊόντων, θα συμβάλλουν και στη με:ίωση του κόστους παραγωγής. Σε: γε:νικές γραμμές η συνε:χής 

αύξηση της κε:ρδοφορίας, η βε:λτίωση της ανταγωνιστικότητας και η βε:λτιστοποίηση της αξίας της 

με:τοχής της ε:ταιρίας αποτε:λούν το γνώμονα των στρατηγικών ε:πιλογών της Διοίκησης 

Επενδυτικό Πρόγραμμα 1994-1996 

Με:τά από την έντονη ε:πε:νδυτική δραστηριότητα της πε:ριόδου 19801984, όπου έγινε: ο πλήρης 

ε:κσυγχρονισμός του οινοποιε:ίου, σήμε:ρα η ε:πε:νδυτική δραστηριότητα της ε:ταιρίας ε:ξε:λίσσε:ται 

στα πλαίσια του βασικού ε:πιχε:ιρηματικού στόχου, δηλ της στροφής της προς νέα προϊόντα ανωτέρας 

ποιότητας, αξίας και πε:ριθωρίου κέρδους. 

Περιγραφή 

Το πρόγραμμα των ε:πε:νδύσε:ων Οινοποιε:ίου αποσκοπε:ί στην αύξηση της δυναμικότητας 

παραγωγής ποιοτικών κρασιών, αφορά τη κατασκε:υή συγκροτήματος σύγχρονων δε:ξαμε:νών 

οινοποίησης-παλαίωσης ανώτε:ρης ποιότητας κρασιών και υπολογίζε:ται να υλοποιηθε:ί τμηματικό 

σε: διάστημα 2 ε:τών πε:ρίπου. 

Συγκε:κριμένα, οι νέε:ς δε:ξαμε:νές παλαίωσης θα διαθέτουν προδιαγραφές που θα ε:νσωματώνουν 

τη σύγχρονη γνώση στην οινολογία αναφορικά με:: 

- με:θόδους "ε:υγε:νούς" συμπε:ριφορός στα σταφύλια 

- απόλυτο έλε:γχο οινοποιητικών παραμέτρων 

- βέλτιστο αυτοματισμό και πολυδυναμικότητα ε:γκατοστάσε:ων 

- ποιοτικό έλε:γχο, μέγιστη ασφάλε:ια και ε:ξοικονόμηση ε:νέργε:ιας 

Κόστο Ε οnλισ ού 

Η νέα ε:nένδυση προϋπολογίζε:ται στα 700 ε:κ. δρχ. πε:ρίπου το δε: κόστος της αναλύε:ται 

ως ε:ξής: (ΠΙΝΑΚΑΣ VI:) 

Χ ονοδιά α 

Η υλοποίηση της ως άνω ε:πένδυσης θα αρχίσε:ι στη τρέχουσα χρήση και θα ε:ξε:λιχθε:ί τμηματικά 

με: στόχο να ολοκληρωθε:ί στα μέσο με: τέλος του 1996. Συγκε:κριμένα, κατά τη πρώτη φάση θα γίνε:ι 

η εγκατάσταση των πνε:uματικών πιε:στηρίων και μέρους των δε:ξομε:νών ζύμωσης ερυθρός 

οινοποίησης και δε:ξαμε:νών πολλαπλών χρήσε:ων. Στη δε:ύτε:ρη φάση θα γίνε:ι η ε:γκατάσταση των 
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ΠΙΝΑΚΑΣVΙ : 
-----------------~-----

-δεξαμενές ΙΝΟΧ μονωμένες με διπλό 1 οιχώματα πολλαπλών χρήσεων 

-δεξαμενές ΙΝΟΧ ζύμωσης/αποθήκευσης 

-δεξαμενές ΙΝΟΧ αποθήκευσης 

-&ξομενές ερυθρός οινοποίηυης 

-πνευματικά πιεστήρια 

-στοφυλοκο1m'<ά.'λοιπός εξοπλισμός 

ΣΥΝΟΛΟ 

------ ·--··- --==--

32 

60 

40 

30 
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96 

~40 

155 

120 

150 

40 

701 

υπόλο ι πων δεξαμενών πολλαπλών χρήσεων, των δεξαμενών ερυθρός οινοποίησης, ζύμωσης και 

αποθήκευσης.Το παραπάνω επενδυτικό πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί στη πρώτη φάση του (300 

εκ.δρχ. ) με: το προϊόν της δημόσιας εγγραφής, με: εσωτερική )(ρημοτοδ.ότηση στη συνέχεια και με: 

επιχορηγήσεις επενδυτικών προγραμμάτων. 
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25.000.000 ΦΙΑΛΕΣ Η 
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΤΗΣ 11 ΑΧΑΙΑ ΚΛΑΟΥΣ'' 

(Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΙΗ ΤΟΥ Κ.ΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Πόση είναι η ετήσια παραγωγή προιόντων της 'ΆΧΑΙΑΚΜΟΥΣ"; 

Η παραγωγή όλων των ε:ιδών των προιόντων της 'ΆΧΑΙΑΚΜΟΥΣ" φτάνε:ι σε: 25 ε:κατομμύρια 

φιάλε:ς. Ολα αυτά παρασκε:υάζονται σε: υπε:ρούγχρονε:ς ε:γκαταστάσε: ις και με: τα τε:λε: ι ότε:ρα τε:χνικά 

μέσα, με: τον αδιάλε ι πτο έλεγχο και τη συνεχή παρακολούθηση επιστημόνων οινολόγων και χημικών 

Η συνολική χωρητικότητα των κρασοδε:ξαμενών της "ΑΧΑΙΑΚΛΑΟΥΣ" φτάνε:ι σε: περίπου 

45.000.000 λίτρα. Η με:γαλύτε:ρη κάδη ε:ίναι 50.000 λίτρων, η με:γαλύτε:ρη οινοδε:ξαμε:νή χωράε:ι 

1.200.000 λίτρα και τέλος, τα με:γαλύτε:ρα δρύινα βαρέλι α χωρούν το καθένα 15.000 λίτραl 

Πως διατείθε:ται η παραγωγή της εταιρίας; 

Το 7 5% της ποσότητας αυτής δ ι ατε:ίθε:νται στην ε:σωτε:ρική αγορά, όπου η ε:πιχε:ίρησή μας έρχε:ται 

πρώτη στη κατανάλωση εμφιαλωμένων κρασιών. Και το λοιπό ποσοστό των 25% εξάγεται στο 

εξωτε:ρικόσε πάνω από 30 χώρε:ς του κόσμου, όπου, από δε:καετίε:ς ήδη, ε:ίναι γνωστά και προτιμούνται 

τα κρασιά και το ποτά της "ΑΧΑΙΑ ΚΜΟΥΣ''. 

Με τι διακρίσεις έχουν τιμηθεί ως σήμερα τα προϊόντα της "ΑΧΑΙΑ ΚΛΑΟΥΣ"; 

Τα διάφορο προϊόντα μας έχουν τιμηθε:ί με: τα ε:ξής: 40 χρυσά βραβε:ία, l 3 με:γάλα, διεθνούς 

επιπέδου βραβεία, 30 διαφορα μετάλλια και 23 ε:ιδικά διπλώματα διοκρίσε:ως, που προέρχονται 

από τις Η.Π.Α, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ουγγαρία, το Βέλγιο, τη Τ σε:χοσλοβακία, τη Ρωσία, την Ελβε:τία , 

τη Ρουμανία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Αίγυπτο, τον Παναμά, τη Συρία, τη Γ ε:ρμανία κ.α. χώρε:ς, 

όπου η επιχείρησή μας έχε:ι με:τάοχε:ι σε: ονομαστές και παγκοσμίου κύρους ε:κθέσε:ιςξέχωρα από 

τις Ελληνικές ε:κθέοε:ις. 

Στους διακεκριμένους πε:λάτε:ς της 'ΆΧΑΙΑ ΚΜΟΥΣ" πε:ριλαμβάνονται και βασιλικές αυλές και 

οί οι προέδρων και ηγετών διαφόρων κρατών. Και αξίζει να αναφέρουμε: πως τις ε:γκαταστάοε:ις της 

"ΑΧΑΙΑ ΚΜΟΥΣ" στη Πάτρα έχουν ε:πιοκε:υτε:ί κατά κα ιρούς και, κατά κάποιο τρόπο, φιλοξε:νηθε:ί 

ιστορικές μορφές και προσωπικότητες από όλο τον όομο. Οπως λόγου χάρη η αυτο ράτε:ιρα 

Ελισάβετ της Αυστροουγγαρίας, η βασίλισσα Αλεξάνδρα της Αγγλίας, οι βασιλιάδες της Σουηδίας 

και όλοι οι βασιλιάδες της χώρας μας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος κ.α. πολλο ί . 
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Αξίζε:ι, ε:ξ' άλλου, να αναφε:ρθε:ί πως κάθε: χρόνο επισκέπτονται και ξεναγούνται πρόθυμα στις 

ε:γκαταστάσε:ις της επιχείρησης μας πάνω από 50.000 άτομα, Ελληνε:ς και ξένοι, που έρχονται στη 

Πάτρα και που, μετά τη γνωριμία τους μαζί μας, γίνονται ενθουσιώδεις και μόνιμοι πελότες των 

προϊόντων της "ΑΧΑΙΑ ΚΜΟΥΣ". 

Ποια είναι τα βασικά δεδομένα της παραγωγικής διαδικασίας, που εξελίσσεται στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας; 

Οταν έρχεται η εποχή του τρυγητού, 3000 εργάτες μας κάνουν τρεις βάρδιες το 24ωρο, για να 

επαρκέσουν στη παραλαβή των 600700 τόννων σταφυλιών, που φθάνουν κάθε μέρα, με: μεγάλα 

φορτηγό αυτοκίνητα, για να χυθούν και να συμπιεστούν στα τεράστια ειδικά μηχανήματα, που 

αντικατέστησαν το γραφικά "πατητήρια" της παλιάς εποχής. 

Από αυτά λοιπόν, ο μούστος τρέχε:ι μέσα σε ειδικές δεξαμενές, ενώ ταυπόλοιπο σταφύλια θα 

συμπιεστούν και πόλι, για να αποδώσουν όλο το μούστο, που τυχόν έμε:ινε: στις ρόγες. Ο μούστος 

τότε:, με: αυτόματες αντλίες, μεταφερόταν με: χοντρούς σωλήνες μέσο ~ε: αποθηκευτικούς χώρους, 

που βρίσκονται μέσα σε: άλλες τεράστιες αίθουσες. Οι χώροι αυτοί, όπου θα γίνει η φυσική ζύμωση , 

είναι ε:ίται μεγάλες κλειστές δεξαμενές από μπετόν συνολικής χωρητικότητας 15 εκατομμυρίων 

λίτρων, είται μεγάλες "κάδες" ή 3.000 βαρέλια δρύινα. Σήμερα υπάρχουν χώροι ε:πε:ξεργοσlος, 

χωρητικότητος 20 εκατομμυρίων λίτρων, γιο ξηρά και γλυκά κρασιά, και χώροι 25 εκατομμυρίων 

λίτρων για αναμίξεις. 

Σε πόσα άτομα φτάνει συνολικά το προσωπικό που απασχολείται στην 'ΆΧΑΙΑ 

ΚΛΑΟΥΣ"; 

Εργάτες και υπάλληλοι φθάνουν σε: 300 άτομα, μαζί και οι τεχνικοί και οι εμπειρογνώμονες. Ολοι 

είναι ικανοί και με: φιλοτιμία και ζήλο αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους, έχοντος πιστούς 

"συνεργάτες" θα μπορούσα να πω τα τε:λε:υτοίου τύπου μηχανήματα, με: τα οποία είναι εφοδιασμένες 

οι εγκαταστάσεις μας. Γιατί, αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε:, η διοίκηση της "ΑΧΑΙΑ ΚΛΑΟΥΣ" 

δεν φε:ιδωλε:ύται ποτέ δαπάνες, για να πλουτίζονται το τεχνητά μέσα και να ανανεώνεται ο μηχανικός 

εξοπλισμός της επιχειρήσεως, όπου και έχει εισαχθεί η εντελώς σύγχρονη τεχνολογία στη παραγωγή 

των προϊόντων της, ώστε: αυτά όχι απλώς, να διατηρούν τα χαρακτηριστικά της ποιότητας και της 

νοστιμιάς τους, αλλά και να βελτιώνονται ολοένα προς το πλέον τέλειο της αποδοτικότητάς τους. 

Πως συμπεριφέρεται το καταναλωτικό κοινό της χώρας προς τα εμφιαλωμένα 

προϊόντα της εγχώριας οινοποιίας; 

Είναι αλήθεια ότι έχει γίνει μια αρκετά αξιόλογη στροφή του οινού . Αλλά, ως προς εμάς, 

συγκε ριμένα, επιθυμία και προσπόθειό μας ε:ίναι να συνηθίσουμε τον Ελληνα αταναλωτή να πίνει 

εμφιαλωμένο κρασί, που του εξασφαλίζει τη γνησιότητα και την άρτιο γε:ύοη. Πρέπει ο Ελληνας να 

έχει εμπιστοσύνη στις οινοποιητικές βιομηχανίες της χώρας μας, στις οποίες, εξ' άλλου , πρέπει να 
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ασκείται αυστηρός έλεγχος από τα αρμόδια όργανα του κράτους, ώστε τα προϊόντα τους να είνα ι 

σταθερά στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα και στις πριδιαγραφέ:ς της τυποποιημένης μορφής 

τους. 

Ποια είναι η σημερινή αnοτίμηση του nαγίου εξοnλισμού της "ΑΧΑΙΑ ΚΛΑΟΥΣ"; 

Η αξία των ε:γκαταστάσε:ων, στις οποίε:ς περιλαμβάνονται κτίρια , δε:ξαμε:νέ:ς, αποθήκες κλπ ., 

φθάνει σε: 315 εκατομμύρια δρχ. Οι αποθηκευτικοί χώροι περιλαμβάνουν οινοδε:ξαμε:νέ:ς και βαρέλια 

45 .(Χ)() τόννων. 

Πως διαμορφώνονται τα στοιχεία της nαραγωγής της εταιρείας; 

Οι ε:γκαταστάσε:ις μας αποδίδουν παραγωγή οίνου κάπου 1 O.CXJJ κιλά ωριαίως. Οσο για την 

εμφιάλωση των διαφόρων προϊόντων όπως σας ανέ:φε:ρα προτύτε:ρα φθάνε:ι σε: 25 εκατομμύρια 

φιάλες το χρόνο και ποσοστό 25% από τη ποσότητα τούτη , δηλαδή κάπου 5.5 εκατομμύρια φιάλε:ς 

κρασιών κι άλλων ποτών της παραγωγής μας, διατίθενται σε: ξέ:νες αγορές. 

Το αντίκρυσμα των εξαγωγών αυτών σε συνάλλαγμα nόσο είναι; 

Εισάγουμε: περίπου 3 εκατομμύρια δολλάρια συνάλλαγμα ετησίως στη χώρα μας 

Προγραμματίζεται αύξησηη των εξαγωγών των nροϊόντων της "ΑΧΑΙΑ ΚΛΑΟΥΣ"; 

Εχουμε: καθορίσει στόχο να αυξήσουμε: τις εξαγωγές όλων των ειδών των προϊόντων μας κατά 

τουλάχιστον 5% ( δηλαδή σε: 30% ) της όλης παραγωγής μας, επιδιώκοντας να διευρύνουμε: την 

εξαγωγι ή μας προσπάθεια όχι μόνο όπου εξάγουμε: τα προϊόντα μας, αλλά και σε: νέ:ε:ς αγορέ:ς . 

Ποιοι άλλοι στόχοι nρογραμματίζονται; 

Συνεχής επιδίωξη και μέ:λημά μας είναι ο εκσυγχρονισμός των τεχνικών εγκαταστάσεών μας η 

αύξηση της παραγωγικότητας και η αδιάλειπτη ε:νημέ:ρωσή μας στην επιστήμη της οινοποιίας, με: ταν 

εφαρμογή της ε:ντε:λέ:στε:ρης δυνατής τε:χvολογίαςμε:θοδολογίας, για τη παρασκευή νέ:ων ποιοτήτων 

κρασιών κλπ 

Παράλληλα μελετούμε: αναμόρφωση και ανάπτυξη του προγράμματος συμμετοχής μας στις 

με:γαλύτε:ρε:ς διεθνείς ε:κθέ:σε:ις, τόσο στη Δυτική Ευρώπη, όσο και στις Ανατολικές χώρε:ς. 

Ποια είναι η θέση της εnιχειρήσεως μέσα στην αγορά της Ευρωnαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας, μετά την οριστική είσοδο της Ελλάδας σε αυτή; 

Στο θέ:μα τούτο πρέ:πει να βεβαιώσω πως από τη δική μας πλευρά της " ΑΧΑΙΑ ΚΛΑΟΥΣ" δηλαδή, 

έ:χουμε: ιόλας προε:τοιμαοτε:ί να αντιμετωπίσουμε τις νέ:ε:ς απαιτήσεις που θα διαμορφωθούν οι 

θα προ ύψουν με: την έ:νταξη της χώρας μας στην Ε.Ο.Κ . 
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Σε τι αναφέρεται η προετοιμασία αυτή; 

Αναφορικά με: τη διαδικασία της παραγωγής οίνων και ποτών, την ποιοτική τους θέση, την εμφιάλωση 

και συσκε:υασίο τους, και την εμπορική τους διάθεση στην ε:σωτε:ρική κατανάλωση και τις ξέ:vε:ς 

αγορές έχουμα πλήρως προσαρμοστεί προς τους οικείους κανόνες και τις ε:ν γένε:ι προδιαγραφές 

που ισχύουν στις χώρε:ς της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος . 

Με: την προετοιμασία λοιπόν και τη προοπτική μας αυτή αποβλέπουμε: στη θέσπιση των προ"ιόvτων 

μας προς τα ανάλογα ευρωπαϊκά πρότυπα κι έτσι, με: το δεδομένο της ποιότητας και όλε:ς τις 

ε:γγυήσε:ις, να προσελκύσουμε: και να επιβληθούμε: στο ενδιαφέρον του ξένου καταναλωτή 

Από τη πλευρά του κράτους ποια μέτρα συμπαραστάσεως χρειάζονται για να 

υποβοηθηθείτε να αντιμετωπίσετε επιτυχημένα τον ανταγωνισμό των ομοειδών 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μέσα στο κοινοτικό χώρο; 

Το ε:νδυκνειόμε.νο να ληφθούν οπό το κράτος μέτρο ε:ίναι δύο κατηγοριών: Πρώτο, διε:υκολυvτικά 

των επιχειρήσεων γιο τη καλύτερη και αποδοτικότερη οργάνωση της παραγωγής τους, ώστε: να 

βελτιωθούν ποιοτικά τα ελληνικά κρασιά και ποτά και να μειωθεί το κόστος παραγωγής τους. Δε:ύτε:ρο, 

να δοθούν στους επιχε:ιρηματίε:ς χρηματοδοτι ές και φορολογικές διευκολύνσεις και επίσης, κίνητρα 

και απλουστε:ύσε:ις των εξαγωγικών διαδικασιών, ώστε: να επιτύχουμε: παραγωγή και διεύρυνση των 

εξαγωγών μας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος. Στο δεύτερο τούτο σημείο, πρέπει να 

παρατηρηθεί πως ε:πιβάλλε:ται να προσαρμοστούν σε: ορθολογικότε:ρε:ς βάσεις οι εξαγωγικές 

πρωτοβουλίες των γεωργικών συνεταιρισμών, ώστε: να τεθεί τέρμα στις αμέθοδες και αυτοσχέδιες 

ε:ξορμήσε:ις τούτων, που και ζημιές προκαλούν στην ανάπτυξη της όλης εξαγωγικής μας προσπάθειας, 

αλλά και διαχειριστικά" ανοίγματα " στη συνεταιριστική οργάνωση, τα οποίο καλείται, ε:κ των υστέρων, 

να καλύψει η Αγροτική Τ ράπε:ζο ή ο δημόσιος προϋπολογισμός δηλαδή, σε: κατακλείδα , ο 

φορολογούμενος πολίτης. Πρέπει, λοιπόν, να εξυγιανθεί πλήρως το κεφάλαιο των εξαγωγών μας. 
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1 

Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΣ 

ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΤΟΥ κ. ΑΛ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Η αμπε:λουργία στην Ελλάδα αποτε:λε:ί μια από τις πιο σημαντικές πααργωγικές απασχολήσε:ις 

και συμβάλλε:ι, κατά αξιόλογο βαθμό, στη διαμόρφωση του εθνικού μας εισοδήματος. Η παραγωγική, 

άλλωστε:, αυτή απασχόληση ε:ίναι από τις πιο παραδοσιακές στο τόπο μας και ξεκινάει από τις 

ιστορικές ρίζε:ς της φυλής μας. Είναι γνωστό ότι τα προϊόντα της αμπελουργίας, και συγκεκριμένα τα 

Ελληνικά κρασιά, αποτε:λούσον το βασικότερα ε:ίδη του αρχαίου Ελληνικού ε:ξογωγικού ε:μπορίου 

Σήμερα, οι αμπε:λώνε:ς στην Ελλάδα καταλαμβάνουν 2.050.000 στρέμματα καλιε:ργήσιμης γης. 

Απ' αυτά, τα l . l 30.000 στρέμματα, δηλαδή το 55% του συνόλου, καλλιε:ργούνται για τη παραγωγή 

σταφυλιών για οινοποίηση, τα 720.αJJ στρέμματα ( 35%) για τη παραγωγή σταφίδας και τα 200.CIXJ 

στρέμματα ( l 0%) για επιτραπέζια σταφύλια. Ετσι πε:ρισσότε:ρο από το μισό (55%) της συνολικής 

ε:κτάσε:ως των αμπελώνων μας καταλαμβάνεται από τη ποικιλία σταφυλιών για οινοποίηση Οταν 

ληφθε:ί δε: υπ' όψη ότι μέρος της παραγωγής των σταφιδαμπέλων και αυτής ακόμα της παραγωγής 

επιτραπεζίων σταφυλιών, καθώς ε:πίσης και μέρος της παραγωγής των νέων αμπε:λώνων, διοχε:τε:ύε:ται 

στην οινοποίηση, τότε: καταλήγουμε: στο συμπέρασμα ότι η οινοποίηση χρησιμοποιεί πλέον του 60% 

της συνολικής παραγωγής των ε:λληνικών αμπελώνων. 

Η οινοπαραγωγική δραστηριότητα , μπορούμε: να πούμε ότι διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: α) 

στη παραγωγή οίνων από τους ίδιους τους αγρότε:ς, κυρίως για την εξυπηρέτηση των δικών τους 

αναγκών, β) στη παραγωγή από γεωργικούς συνε:ταιρισμούς και γ) στη παραγωγή από ιδιωτικές 

οινοποιητικές ε:πιχε:ιρήσε:ις. Οι δυο τε:λε:υταίε:ς κατηγορίε:ς ε:ίναι ε:κε:ίνε:ς , όπου η οινοπαραγωγή 

προορίζε:ται για την ε:μπορία και ε:κε:ίνε:ς που αποτελούν το βασικό παραγωγικό δυναμικό του είδους 

στη χώρα μας. 

Αν θεωρήσουμε: σαν αμε:λητέα απασχόληση την οινοπαραγωγή από τους ίδιους τους αγρότες, 

τότε: η συστηματική οινοποιητική δραστηριότητα στην Ελλάδα,με: βάση τις πρόσφατες σχε:τικές 

ε:κτιμήσε:ις, κατανέμε:ται , κατά είδος παραγωγικών μονάδων ως εξής: 

Ιδιωτικές ε:πιχειρήσε:ις 262 82% 

Συναιτε:ριστικές οργανώσεις 

Σύνολο 

58 

320 

18% 

100% 

Χαρακτηριστικοί, ε:πίσης, αριθμοί των δυο αυτών βασικών φορέων της οινοπαραγωγι ής μας 

δραστηριότητος είναι και ε:κείνοι που αναφέρονται στους διαθέσιμους αποθηκευτι ούς χώρους, οι 

οποίοι ατανέμονται ως εξής: 
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Ιδιωτικοί φορε:ίς 

Συναιτεριστικοί φορε:ίς 

Σύνολο φορέων 

408 .CΌJ τόννοι 60% 

27 l .CΌJ τόννοι 40% 

679.CΌJ τόννοι l 00% 

Αν συγκρίνουμε: τις ποσοστιαίε:ς αναλογίε:ς με:ταξύ των δυο αυτών κατηγοριών των παραγωγικών 

μονάδων αφ'ε:νός ως προς τον αριθμό τους και αφ'ε:τέρου ως προς τους αποθηκευτικούς τους 

χώρους, θα παρατηρήσουμε: ότι δε:ν υπάρχει αντιστοιχία και ότι οι συναιτε:ριστικοί φορείς υπερέχουν 

έναντι των ιδιωτικών φορέων σε: αποθηκευτικούς χώρους. 

Η δυσαναλογία αυτή θα μπορούσε να μας οδηγήσε:ι στο συμπέρασμα ότι ο συναιτε:ριστικός 

τομέας. όσο και αν σε ορισμένε:ς πε:ριπτώσε:ις δίνει παραγωγικές μονάδε:ς με:γαλύτερες εκε:ίνων 

του ιδιωτικού τομέα, έχε:ι ανάγκη μεγαλυτέρων αποθηκευτικών χώρων οπό ό,τι ο ιδιωτικός τομέας 

Και το συμπέρασμα αυτό οδηγεί στο άλλο συμπέρασμα, ότι ο συνοιτεριστικός τομέας είναι δυσκίνητος 

στη διάθεση της παραγωγής του. Αυτό, άλλωστε, διασταυρώνεται και από το γεγονός ότι το ε όστοτε 

πλεονάσματα των αδιαθέτων οινών βρίσκονται πε:ρισσότε:ρο στις συναιτε:ριστικές οργονώσε:ις οι 

λιγότερο στις ιδιωτικές ε:πιχε:ιρήσεις. 

Η ελληνική ετήσια οινοπαραγωγή, που κυμαίνεται τα τελευταίο δέκα χρόνια γύρω στους 520 α:ΧJ 

τόννους, διατίθεται κατά τα 4/5 στην ε:γχώριο κατανάλωση και κατά το l /5 στην εξωτερική 

κατανάλωση. Βέβαια, οι ποσότητες αυτές παρουσιάζουν οπό χρόνο σε χρόνο σχε:τικές διακυμάνσεις , 

ανάλογο με: τις παραγώμενες ποσότητες, τις τάσρις της εγχώριος οτοναλώσεως και τις 

διαμορφούμενες συνθήκες στις ξένε:ς αγορές. 

Η ε:λληνική κατανάλωση, μέχρι πριν οπό λίγο χρόνια, κατά το πλε:ίστον, έδινε: την προτίμησή της 

στους οίνους που πωλούνται με το κιλό από το βαρέλι. Μόλις κατά τη τελευταία δεκαετία άρχισε 

μια ουσιώδης και αύξουσα στροφή προς τους εμφιαλωμένους οίνους. Σήμερα η εμφιάλωση οίνων 

για την ελληνική κατανάλωση φθάνει στο 20% περίπου των συνολικών αναγκών. 

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η κατανάλωση οίνων στη χώρα μας υστερεί σημαντικά έναντι 

της καταναλώσεως σε: άλλες οινοπαραγωγούς χώρε:ς, όταν ληφθει υπ ' όψη ότι η μέση ατά ε:φαλή 

ετήσια κατανάλωση οίνων στην Ελλάδα ανέρχεται μόλις στα 40 λίτρα, έναντι l 04 λίτρων στη Γαλλία 

και l 08 λίτρων στην Ιταλία. Είναι, έτσι, επόμενο να συμπεράνουμε ότι, αν η εγχώριο κατανάλωση 

οίνων ήταν μεγαλύτερη, τότε θα ήταν, αντίστοιχα, μεγαλύτερη και η εγχώρια οινοπαραγωγή 

Η διάθεση των ελληνικών οίνων στο ε:ξωτε:ρικό γίνεται μέχρι σήμερα κατά το μέγιστο μέρος σε: 

χύμα (VRAC) οι κατ' ελάχιστο μέρος σε εμφιάλωση . Ετσι, για το 1976, έχουμε εξαγωγή l 07.028 

τόννων σε χύμα (93 %) και 7.0CJJ τόννων σε φιάλε:ς (7%) 

Η εξαγωγή οίνων σε χύμα στο εξωτερικό γίνεται βασικά για προσμίξεις στην ξένη οινοπαραγωγή . 

Οι ελληνικοί αυτοί οίνοι χάνουν την εθνική τουσ προσωπι ότητα στις ξένες αγορές και μόνο οι 

εμφιαλωμένοι οίνοι εμφανίζονται στην ξένη ατανάλωση σαν ελληνικό προιόν. 

Το σύνολο της εξαγωγής ε:λληνι ών οίνων στο ε:ξωτερι ό, όπως αναφέραμε:. αντιπροσωπεύει 

σήμερα το l /5 περίπου τησ ολικής παραγωγής οίνων στη χώρα μας. Η ατ ' όγκον εξαγωγή ελληνικών 
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οίνων στο ε:ξωτε:ρικό οπό το 1973 μέχρι το 1976, ήταν: 

1973 96.100 τόννοι 

1974 72 .230τόννοι 

1975 135.752τόννοι 

1976 114.028 τόννοι 

Η κατ ' αξίαν πορε:ίο των εξαγωγών, την πε:ρίοδο 197 4- 1977 σε τρέχουσες τιμές, ήταν (σε χιλιάδες 

δολλαρίων): 

ΕΤΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙΑ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1974 15.800 4.580 20.380 

1975 22.158 3.485 25.643 

1976 18.144 5.324 23.468 

1977 25. l 02 5.991 31.093 

197 4-77 αύξηση 58.9% 30.8% 53.1% 

Ετσι , στο διάστημα της τε:τραε:τίος αυτής, με:τό διάφορες αυξομε:ιώσε: ις, σημειώθηκε μία 

άνοδος, μεταξύ του πρώτου και του τε:λε:υταίου έτους της συγκρίσεως, κατά 58.9% στην ε:ξαγωγή 

οίνων σε: βαρέλια, κατά 30.8% σε: φιάλες και κατά 53. l % στο σύνολο της ε:ξαγωγής οίνων. 

Η Απική, η Πελοπόννησος και η Κρήτη δίνουν πε:ρίπου το 7 5% της αμπελουργικής παραγωγής της 

χώρας μας. Από αυτές τις αμπελουργικές πε:ριφέ:ρε:ιε:ς, η πρώτη δίνει 170.000 τόννους, η δεύτερη 

12 8.000 τόννους και η τρίτη 90.000 τόνους. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ε:δώ ότι οι δύο τε:λε:υταίε:ς 

περιφέ:ρε:ιες, μαζί με: την περιφέρε:ια των Ιονίων Νήσων, πε:ριλαμβάνουν στην παραγωγή τους και το 

σύνολο των προιόντων των σταφι δαμπέλων. Στο υπόλοιπο της αμπελουργικής παραγωγής, πρώτη 

έρχεται η Μακεδονία και Θράκη με: 33.ΟΟΟτόννους, δε:ύτε:ρη η Θεσσαλία με: 27.ΟΟΟτόννους, ε:νώ 

στηντρiτη θέση είναι το νησιά του Αιγαίου με 15.ΟΟΟτόννους και στηντέ:τορτη η Ηπε:ιρος με: 12.000 

τόννους. Στο ποσά αυτά πρέ:πε:ι να προστε:θούν 4.ΟΟΟτόννοι μιστέ:λλιο και 41.αJJτόννοι θειωμένα 

γλε:ύκη. 

Η καθυστέρηση διοθέσε:ως στην κατανάλωση ντόπιων ή ξένων ε:μφιαλωμένων οίνων δηλαδή οίνων 

με: κάποιο καθιερωμένη "προσωπικότητα", συνέ:τέ:λεσε: και στην καθυστέρηση της τυποποιήσεως 

των παραγομένων ελληνι κών οίνων. Ο ίδιος λόγος συνετέλεσε: και στην καθυστέρηση δημιουργίας 

του τεχνικού και νομικού πλαισίου της τυποποιήσεως των ελληνικών οίνων. 

θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η τυποποίηση των οίνων εκτιμάται κάτω από δύο σχετικές έννοιες: 

Πρώτον, κάτω οπό τη γενική έννοια της τυποποιήσεως, που αναφέρεται στους εκλεκτούς οίνους της 

εμπορικής " μάρκας" με καθορισμένους οργανοληπτικούς χαρακτήρες και δεύτερον, κάτω από την 

έννοια του "τυπικού " οίνου (VΙΝ TYPIQUE), που αναφέρεται σ ' εκείνο τον οίνο, ο οποίος φέρει , κατά 

τον μεγαλύτε:ρο δυνατό βαθμό, όλο το χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οίνων ποιότητος, ορισμένου 

τύπου, που παράγεται σε: κάποιο καθορισμένη και γνωστή αμπελουργική ζώνη . 
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Οι τυπικοί αυτοί οίνοι, που αποτελούν το "χαϊδεμένο παιδιά '' των χωρών της ΕΟΚ, ε:ίνοι 

αντιπροσωπευτικά προιόντο των συνθηκών, 01 οποίε:ς επικροτούν στην περιοχή της παραγωγής τους 

και συντε:λούν στην διαμόρφωση της ξε:χωριστής "προσωπικότητας" των οίνων αυτών. Οι τυπικοί 

αυτοί οίνοι φέρονται στο εμπόριο με: τη διε:θνώς, πλέον, κοθιε:ρωμένη διάκριση των οίνων "ονομασίας 

προε:λε:ύσε:ως" (APPElA ΤΙΟΝ DΌRIGINE), ανάλογα δε: με: την ισχύουσα σχε:τική κρατική νομοθε:σία, 

01 οίνοι αυτοί ε:ίνοι ε:λε:γχόμε:νης ή μη ονομασίας προε:λε:ύσε:ως, με: την αντίστοιχη γι' αυτούς νομική 

προστασία. Στη κατηγορία των οίνων ε:λε:γχόμε:νης ονομασίας προε:λε:ύσε:ως (APPELA ΤΙΟΝ 

DΌRIGINE CONTROLLE), υπάγονται και οι οίνοι ορισμένων, ε:πίσης, αμπε:λουργικών πε:ριφε:ρε:ιών, 01 

οποίοι όμως παράγονται από ορισμένε:ς ποικιλίε:ς σταφυλιών, που οποτε:λούν το παραγωγικό προνόμιο 

των περιοχών αυτών και οι οποίοι προστατεύονται οπό το νόμο και ελέγχονται οπό τη πολιτεία.Τέτοιοι 

οίνοι ε:ίνοι η "MAYPOΔACDNH" Πατρών και Κε:φολληνίος, το "ΜΟΣΧΑΤΟ" Πατρών, Ρίου, 

Κε:φαλληνίος,Ρόδου και Σάμου. 

Ορισμένοι, ε:πίσης, οίνοι γνωστοί στη κατανάλωση" σαν ντόπιοι" (VINS DU PAYS), καταναλίσκονται 

κυρίως στο κοθημε:ρινά γε:ύματο των αγροτών και στις ταβέρνε:ς . Προέρχονται δε: αυτοί από τη 

παραγωγή κάποιος γνωστής αμπε:λουργικής πε:ριφε':ρε:ιας στην οποίο κατασκευάζονται με: κάποια 

παραδοσιακή τοπική τεχνική και διατίθενται στη κατανάλωση απ' ε:υθε:ίος από το βαρέλι . Σαν 

παράδειγμα αναφέρουμε: τους οίνους των Με:σογε:ίων, της Πάρου, της Ζακύνθου, της Εύβοιας, της 

Χαλκιδικής κ.ο.κ. 

Εξ' άλλου, μία σημαντική θέση στην Ελληνική οινοπαραγωγή καταλαμβάνουν οι ρητίνες οίνοι , οι 

οποίοι έχουν παράδοση χιλιετιών, ε:ίνοι γνωστοί σήμε:ρο σαν "Ρε:τσίνα" άσπρη ή ροζέ και διατίθενται 

στη κατανάλωση από το βαρέλι με: το κιλό ή εμφιαλωμένοι. 

Οι ρητίνιτε:ς οίνοι (ξηροί επιτραπέζιοι) έχουν τις ίδιε:ς προδιαγραφές παρασκευής με: τους άλλους 

ξηρούς οίνους, με: μόνη διαφορά στη προσθήκη μικρής ποσότητας ρε:τσινιού πε:ύκης κατά τη ζύμωση, 

η οποίο αφαιρείται κατά τη πρώτη μετάγγιση . 

Τ ε:λειώνοντος τη σύντομη αυτή αναφορά στις διάφορες ποικιλίες της ελληνικής οινοπαραγωγής, 

δε θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε μερικές από τις διεθνείς κωδικές ε:νδείξε:ις σχετικά 

με τους ε:κλε:κτούς εμφιαλωμένους οίνους, δηλαδή, την ένδε:ιξη ''Q.S.", που σημαίνει "QUALITE 

SUPERIEURE" (ανώτερη ποιότητα) κα ι την ένδειξη "V.Q.P.R.D." που σημαίνει "VINS DE QUALITE PRO 

DUCTION DES REGIONS DETERMINEES" (οίνοι ποιότητας παραγωγής καθορισμένης περιοχής) . 

Ας αναφερθούμε:, τώρα, συνοπτικά στις συνέπειες που θα έχει για την ελληνική οινοπαραγωγή η 

ένταξη της χώρος μας στη ΕΟΚ.Τα μέσα, που χρησιμοποιούν τα όργανο της ΕΟΚ για τη ρύθμιση των 

θεμάτων της αγοράς, ε:ίναι: 

α)Οι τιμές αναγωγής, δηλαδή οι αναμενόμενες κατώτατες τιμές, με: βάση τα δεδομένα της 

προηγούμενης, κάθε χρόνο, τριετίας. 

β)Τ ο μέτρο παρεμβάσεως. 

Οταv οι τιμές υποχωρούν, η ΕΟΚ παρε:μβαίνε:ι με τα "μέτρα παρεμβάσεως". Παλιό μέτρο ήταν η 

- 43 -



απόσταξη, για την απορρόφηση των πλεονασμάτων της αγοράς. Το μέτρο όμως αυτό της αποστάξεως 
αποδείχθηκε: σφαλερό, γιατί, σε: περίπτωση μειωμένων επομένων ε:πισοδε:ίων, θα λείπουν από τη 
προσφορά οι ποσότητες οίνων που πέρασαν στην απόσταξη . 

Με: την ενοποίηση του γεωγραφικού χώρου της ΕΟΚ, η με:ιωμέ:νη παραγωγή μιας χώρας ή μιας 
περιοχής δε:ν έ:χε:ι συνεπακόλουθο και την ύψωση των τιμών, από την οποία θα ανα ουφιστούν οι 
παραγωγοί από τις ζημιές τους, τις ζημιές που προκάλεσε: η με:ιωμέ:νη παραγωγή για διαφόρους 
λόγους.Τούτο, γιατί σε: μια τέτοια περίπτωση θα εισαχθούν, μοιραία, οίνοι από άλλε:ς χώρε:ς ή άλλε:ς 
πε:ριοχέ:ς, που δε:ν είχαν μειωμένη παραγωγή. Εξ' άλλου, η σταθερότητα των τιμών κρίνεται προτιμότερη 
από περιστασιακές ανόδους του τιμαρίθμου. Γι' αυτούς τους λόγους, η παρέμβαση αντιμε:τωπίζε:ται 

σήμερα με: την αποθεματοποίηση, η οποία ε:νισχύε:ται χρηματικά από τα όργανα της ΕΟΚ, όπως το 
FEOGA κ.α. 

Η απόσταξη παραμένει σήμερα σαν εξυγιαντικό μέτρο της ποιότητας των προσφερομένων οίνων 
στη κατανάλωση με: την απορρόφηση για απόσταξη των οίνων κατωτέρων ποιοτήτων, η ύπαρξη των 
οποίων στη διαδικασία της αγοράς ε:πηρε:άζε:ι δυσμενώς την διαμόρφωση των τιμών. 

Το FEOGA, όμως, ε:νιοχύε:ι μόνο τους οργανωμένους παραγωγούς (παραγωγοί νοούνται όχι οι 
σταφυλοπαραγωγοί, αλλά οι οινοπαραγωγοί) . Η ενίσχυση αυτή παρέ:χε:ται μόνο σε: ομάδες παραγωγής 
(GROUPEMENTS DES PRODUCTEURS) και φτάνει μέχρι και τηςχρηματοδοτήσε:ως για τη δημιουργία 
αποθηκών. 

Ετσι οι μικρομε:σαίε:ς οινοποιητικές ε:πιχειρήσε:ις κινδυνεύουν να μείνουν εκτός προστασίας του 

FEOGA σ' αυτό το τομέα. 

Οι οίνοι της κακής ποιότητας, προε:ρχόμε:νοι από την οινοποιητική επε:ξε:ργασία σταφυλιών ή 

οινολόοπης, θεωρούνται παρασιτικοί στο σώμα της υγιούς οινοπαραγωγής και για το λόγο αυτό 

επιβάλλε:ται σ' αυτούς υποχρεωτική απόσταξη 12%. Οίνοι κακής ποιότητας θεωρούνται και οι 

προε:ρχόμε:νοι από την οινοποίηση ε:πιτραπε:ζίων σταφυλιών, όταν τα σταφύλια δε:ν απορροφούνται 

κανονικό από την αγορά σαν επιτραπέζια. Ειδικό για την Ελλάδα, θεωρούνται κακοί οίνοι και οι 

προε:ρχόμε:νοι από την οινοποίηση νωπών Κορινθιακών σταφίδων. 

Η Ελλάς προχωρεί στην υποχρεωτική απόσταξη των οίνων από οινολάσπη και στέμφυλα, σε: 

ποσοστό 6%, σαν προετοιμασία των Ελλήνων παραγωγών, για να δεχθούν αργότερα το 12% της 

ΕΟΚ όταν θα ε:νταχθούμε: σ ' αυτήν. 

Η ΕΟΚ εκτιμά ε:ντε:λώς ιδιαίτερα τους οίνους ελε:γχόμε:νης ονομασίας προε:λεύσε:ως, στους 

οποίους στέ:φε:ι όλη της τη προσοχή για κάθε: λογής προστασία. 

Για τους οίνους "μάρ ας", που είναι κατασ ε:υαστικώς ανε:ξέ:λεγκτοι και για τη τύχη των οποίων 

φέρε:ι ακέραιη την ευθύνη ο παραγωγός τους, καμία στήριξη δε:ν παρέχει η ΕΟΚ με τα όργανά της 

Κατά την εμφιάλωση ισχύει σύστημα τοποθετήσεως ε:τικε:πών, στις οποίες πρέπει υποχρε:ωτι ά 

να υπάρχουν ορισμένα ε:νδε:ικτικά στοιχεία των εμφιαλωμένων οίνων και άλλα προαιρε:τι άσε όποιο 

περιορισμένο πλαίσιο ε:νδε:ίξε:ων, κατά την εκτίμηση των οινοπαραγωγώνε:μφιαλωτών. Το σύστημα 
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αυτό αποσκοπεί στη προστασία του προϊόντος και στη προστασία του καταναλωτή . 

Εχοντας μπροστά μας το θιμα της επικείμενης εντάξεως της χώρας μας στην ΕΟΚ, θα nρέπα να 

καταβάλουμε: έντονες προσπάθc ι ες, χωρίς καθυστέρηση : 

α)Για τη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών οίνων και τη τυποποίησή τους . Αν υστερήσουμε:, σε: 

(κτοση και σε: χρόνο, ο ' αυτή τη προσπάθεια, θα δυσκολευτούμε, όταν θα γίνουμε: ισότιμο μέλος της 

ΕΟΚ, να προωθήσουμε: τους οίνους μας στο χώρο της Κοινότητας, θα διατρέξουμε: το κίνδυνο να 

δούμε: τους Ελληνες καταναλωτές να πίνουν ξένα κρασιά, που ελεύθερα θα κυκλοφορούν στο τόπο 

μας. 

β)Για την εγκατάσταση των νέων οινοποιητικών μονάδων σε περιοχές παραγωγής εκλεκτών 

σταφυλιών, χάρη στις οποίες θα είναι δυνατή η παραγωγή αντίστοιχα εκλεκτών οίνων "ονομασίας 

προελεύσεως" . Τούτο γιατί το σύστημα αυτό της οινοπαραγωγής θα πρέπει, με το καιρό, να λάβει 
ευρύτατη έκταση. Οσοι δε: αμπελώνες έχουν κακής ποιότητας σταφύλια θα πρέπει ή να ξαναφυπυτούν 

με: ε_κλε:κτής ποιότητας κλήματα, ον αυτό το επιτρέπει η εδαφολογική και κλιματολογική σύνθεση της 

περιοχής, ή να αποδοθούν σε άλλες περισσότερο πρόσφορες καλλιέργειες. 

γ) Για την συγκρότηση μεγάλων οινοποιητικών μονάδων ή τη συγχώνευση υφισταμένων μικρών 

μονάδων, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναπτύξεως και εφαρμογής της σύγχρονης οινοποιητικής 

τεχνολογίας και εκμεταλλεύσεως των συγχρόνων μεθόδων του μάρκετινγκ. 

δ) Για την συνεχή και πλήρη ενημερότητα των οινοποιητικών μας μονάδων πάνω στο θεσμικό 

καθεστώς της ΕΟΚ, το οποίο διαρκώς ανονεούται , σύμφωνα με τις σημειούμενες εξελίξεις στα 

συμφέροντα της Κοινότητας. 

Τέλος θα πρέπει να προσθέσουμε:, τελειώνοντας, και τα εξής: 

l ) Οι κίνδυνοι της οινοπαραγωγής της ΕΟΚ από την ένταξη της Ελλάδος είναι ασήμαντοι , όταν 

ληφθεί υπ ' όψη ότι η ελληνική παραγωγή οίνων, που κυμαίνεται γύρω στους 520.αJJ τόννους ετησίως, 

αποτελεί το 3.45% μόνο της συνολικής οινοπαραγωγής της Κοινότητος που ανέρχεται γύρω στους 

l 4.500.000 τόννους. 

2) Μολονότι η Ελλάς, η Ισπανία και η Πορτογαλία, που ζητούν την cνταξη τους στην ΕΟΚ, είναι 

οινοπαραγωγοί χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία, οι τελευταίες αυτές ευνοούν, από της 

πλευράς των εξειδικευμένων οινικών τους συμφ~ρόντων, την διεύρυνση της ΕΟΚ, γιατί έτσι 01 ψήφοι 

των οινοπαραγωγών χωρών της ΕΟΚ, που είναι σήμερα τρεις, θα αυξηθούν, με: την ένταξη των τριών 

υποψηφίων χωρών, σε: ε~ για να μεταβληθεί η αναλογία από 3 προς 9 σε 6 προς 12. 

3) Αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος από τις διαφορές τιμών των ελληνικών οίνων σε σύγκριση με 

εκείνες των οίνων των χωρών της Κοινότητας και ιδιαίτερα με τις τιμές των γαλλικών οίνων, όταν 

υποχρεωτικά εφαρμοσθούν οι Κοινοτικές τιμές, ο κίνδυνος αυτός εντοπίζεται μόνο στους οίνους 

"ονομασίας προελεύσεως 'Ί οι οποίοι διαμορφώνουν ελεύθερα τις τιμές τους. Ο κίνδυνος δε: αυτός 

εμφανίζεται κάπως μεγαλύτερος στις περιπτώσεις εξαγωγής ελληνικών οίνων σε: τρίτες χώρες της 

ΕΟΚ. 
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Στους λοιπούς οίνους, οι διαφορές των τιμών είναι πολύ πε:ριορισμένε:ς, ώστε: να μην υπάρχουν 

μεγάλα περιθώρια μεταξύ ελληνοκών και Κοινοτικών τιμών. 

4) Οπωσδήποτε:, η εφαρμογή των Κοινοτικών κανόνων μακροπρόθε:σμα θαε:πιδράσε:ι ευνοικό και 

στην ε:λληνική οινοπαραγωγή, γιατί θα συντελέσε:ι στην εξυγίανσή της και θα την ανε:βάσε:ι στην 

αντίστοιχη ευρωπαϊκή στάθμη . θα ε:πιδρόσει δε: τόσο στην ποιοτική βε:λτίωση και τυποποίηση της 

οινοπαραγωγής μας όσο και στην παρουσίαση των προιόντων της. Εξ άλλου, με: τη βε:λτίωση αυτή 

αναμένεται και αντίστοιχη εξύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού ε:πιπέδου των παραγωγών μας, με 

φυσικό επακόλουθο την καλλίτε:ρη και πιο πολιτισμένη διαχείριση των οινοπαραγωγικών μας θεμάτων 
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ΠΑΤΡΑ 

ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΡ. ΣΤ. ΚΟΥΡΑΚΟΥ-ΔΡΑΓΩΝΑ 

ΑΝΤΕΠΙΠΕΜΟΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

Εισαγωγή 

Τις πρώτες γιο την ομπε:λοοινική Πελοπόννησο, τις οφείλουμε: στην Ιλιάδα . Σ ' αυτό το μεγάλο 

ε:πικό ποίημα, καθώς και στην Οδύσσεια, ο Ομηρος δίνε:ι ωροιότοτε:ς ε:ικόνε:ς και πληροφορίες 

πολύτιμες πάνω στο κρασί, τις κάβε:ς ,τα αγγεία του ποτού και τη δίψα των ηρώων του. Γ ' αυτό και ο 

λατίνος ποιητής Οράτιος τον αποκάλεσε: Vin~sυs Homerυs (νίnοs=οίνος) . 

Κάθε: φορά που ο τυφλός Ραψωδός αναφερότανε: σε: περιοχές της Πελοποννήσου, δε:ν παρέλειπε: 

να υμνήσει τον πλούτο τους σε: αμπέλια, ονομάζοντάς τε:ς με: δύο ωραία ε:πίθε:τα που μαρτυρούν τη 

συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Τις προσφωνούσε: " αμπε:λόε:σσε:ς " και "πολυστάφυλε:ς ". 

Και σήμερα έπειτα οπό τόσους αιώνες, η Πελοπόννησος, με: κέντρο το νομό Αχαϊας, ε:ξακολουθε:ί 

να ε:ίναι "αμπε:λόε:σσα" και "πολυστάφυλος" . 

Από πλευράς εδαφικής διαμόρφωσης, η Πελοπόννησος ε:ίναι ορεινή, καθώς διασχίζεται από μια 

οροσειρά ψηλών βουνών που αρχίζουν βορειοδυτικά με: το Παναχαϊκό και καταλήγουν στη 

νοτιοανατολική πλευρά με: το Ταίναρο και το Μαλέα χωρίζοντάς την σε: δύο μέρη: το ανατολικό που 

υποφέρει από ξηρασία και το δυτικό που χαρακτηρίζεται από υψηλές βροχοπτώσεις 

Η θέση και η έκθεση του πελοποννησιακού αμπελώνα ε:πηρε:άστηκε: τόσο απ' αυτή την κλιματική 

διαφορά, όσο και από το ανάγλυφο του εδάφους . Ετσι, μπορεί με:ν το αμπέλι να καλλιε:ργε:ίται 

σποραδικά σε: όλο το γεωγραφικό αυτό διαμέρισμα, αλλά οι κυρίως αμπελουργικές περιοχές με: 

ε:ξαίρε:ση τους αμπε:λώνε:ς της Νεμέας και του υψίπε:δου της Αρκαδίας ε:κτε:ίνοντοι κατά μήκος του 

Κορινθιακού κόλπου, καθώς και σε: όλο το μήκος της δυτικής παραλίας από την Πάτρα μέχρι και τις 

νοτιοδυτικές ακτές της Μεσσηνίας. 

Από ε:δαφοκλιματική άποψη, ο αμπε:λώνας των πλαγιών του Κορινθιακού κόλπου ε:ίναι ένας από 

τους ωραιότε:ρους του κόσμου καθώς ανε:βαίνε:ι τις μαλακές βορε:ινές πλαγιές μέχρι ένα υψόμετρο 

450 μ . και δέχεται τους δροσε:ρούς θαλασσινούς ανέμους που προστατεύουν τους καρπούς από 

τον καλοκαιρινό καύσωνα. Αξιόλογος αμπε:λότοπος από ε:δαφοκλιματική άποψη, ε:ίναι και ε:κε:ίνος 

της ημιορε:ινής Πυλίας. 

Απ ' όλο αυτό το γε:ωγραφικό πλούτο, τον πρόσφορο για παπαγωγή οίνων ποιότητας, έχουν ιδιαίτερα 

αξιοποιηθε:ί μέχρι σήμε:ρα , χάρις στις ε:κλε:κτές ποικιλίε:ς οιναμπέλου που καλλιεργούνται σ ' αυτές, οι 
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περιοχές της Νε:μέας και της Μαvτινε:ίας, με: το ιδιαίτερο οικοσύστημα που τις χαρακτηρίζει , καθώς 

και του νομού Αχαϊας, με: τη με:γάλη οινική προσφορά . 

Το ποιοτικό δυναμικό αυτών των οικοσυστημάτων τίμησε ο νομοθέτης αναγνωρίζοντας στους 

οίνους που παράγονται απ ' αυτά, το δικαίωμα να κυκλοφορούν με: τοτοπωνύμιο της περιοχής αταγωγής 

τους. Πρόκειται για τρε:ις ξηρούς και τρε:ις γλυκούς οίνους που έρχονται στην αγορά με: τις ονομαςίες 

προέλευσης: Νε:μέ:α, Μαντινεία, Πάτρα, Μαυροδάφνη Πατρών, Μοσχάτος Ρίου Πατρών. 

Οπως βλέπουμε:, τέσσαρε:ς από τις έξι "ονομασίες προέλευσης" φέρουν το όνομα της Πάτρας, 

αυτης της πόλης που δίκαια θε:ωρε:ίται η πρωτεύουσα της αμπε:λοοινικής Πελοποννήσου . Θα μπορέσει , 

όμως, η Πάτρα να φέρε:ι επάξια και στο μέλλον τον τιμητικό αυτό τίτλο; Ας διερευνήσουμε αυτό το 

ερώτημα, το τόσο ζωτικό για την οικονομία του νομού Αχαϊας. 

Οπως είναι γνωστό, υπάρχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΟΚ, δύο μεγάλες κατηγορίες 

οίνων: οι ε:πιτραπέζιοι οίνοι και οι οίνοι με: ονομασία προέλευσης, γνωστοί ως ν.q.p.r.d . 

* Οι οίνοι της δε:ύτε:ρης κατηγορίας nαράγονται από ε:κλε:κτές ποικιλίες οιναμπέλου που 

καλλιεργούνται σε οριοθετημένη αμπελουργική ζώνη, με: το τοπωνύμιο της οποίας μπορούν να 

έρχονται στην αγορά . Το δικαίωμα αυτό τους έχει αναγνωριστεί νομοθετικά , γιατί είναι 

αvτιπροσωπε:υτικά δείγματα του ποιοτικού δυναμικού της περιοχής, της οποίος φέρουν το όνομα. 

Ομως το δικαίωμα αυτό το έχουν μόνον οι οίνοι που προέρχονται από ομπε:λοτε:μάχια που πληρούν 

ορισμένους νομοθετικούς όρους, οι οποίοι θεσπίστηκαν έτσι ώστε: να μην υπάρχει φόβος εφόσον 

βέβαια εφαρμόζονται να υποβαθμιστεί η ποιότητα του παραγόμενου οίνου . 

Οι όροι αυτοί ε:ίναι αυστηροί, γιατί αφορούν τη στρεμματική απόδοση οι την ελάχιστη 

περιεκτικότητα σε: σάκχαρο που πρέπει να έχουν τα σταφύλια την εποχή του τρυγητού. Ως ε: τούτου, 

για να μπορέσει ο αμπελουργός, ο οποίος αλλιε:ργε:ί στο αμπε:λι του ε:κ.λε:κτές ποικιλίες για παραγωγή 

οίνου της ατηγορίας των v.q.p.r.d., να διατηρήσει αυτή την εκλεκτή σταφυλική παραγωγή, πρέπει να 

ε:ξοσφολίσε:ι καθαρό εισόδημα τουλάχιστον ίσο με: αυτόν που καλλιεργεί στην ίδιο περιοχή , μια 

κοινή ποικιλία με: μεγάλες στρεμματικές αποδόσε:ις.Διοφορε:τικά, είναι φυσικό να αναζητήσει τρόπους 

αύξησης του μικρού οικογενειακού του εισοδήματος, αυξάνοντας τις αποδόσεις σε: βάρος της 

ποιότητος. 

Αυτό είναι το Α και το Ω της πολιτι ής γιο τη παραγωγή οίνων με: ονομασία προέλευσης. Εον αυτό 

το ξεχνούν οι παράγοντες που έχουν την ευθύνη της αμπε:λοοινικής οικονομίας μιας περιοχής, κανένα 

άλλο μέτρο δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα για τη διασφάλιση του ποιοτικού δυναμικού της 

αμπελουργικής ζώνης από την οποία παράγεται κάθε οίνος με ονομασία προέλευσης 

Στις χώρες των εταιρειών μας στην Ε.Ο. Κ ., την ευθύνη αυτή την έχει ο διε:παγγε:λμοτικός φορέας 

κάθε: περιοχής, ο οποίος απαρτίζεται από ε: προσώπους των συνεταιριστι ' ών και ιδιωτι ών 

οινοποιείων, καθώς οι του ομπελουργι ού κόσμου. Αυτός ο διεπογγε:λμοτικός φορέας ρυθμίζει 

κάθε: χρόνο τις τιμές ανά ποικιλία και δυναμικό αλκοολικό τίτλο σταφυλιών, αυτός εισηγείται στο 
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Υπουργείο Γ ε:ωργίας τα μέτρα γιο τη διασφάλιση της ποιότητος των οίνων της περιοχής του και αυτός 

έχε:ι την ε:υθύνη για τη διατήρηση στην αγορά, της εμπορικότητας της ονομασίας προέλευσης 

Τέτοιοι διε:παγγε:λματικοί φορε:ίς δε:ν έχουν, δυστυχώς, συσταθεί στην Ελλάδα. Μόνο στη Νάουσα 

βρίσκεται ένας στα σπάργανα και έχε:ι αρχίσει να λε:ιτουργε:ί προς το παρόν άτυπα. 

Ας δούμε: τις συνέπε:ιε:ς της έλλειψης τέτοιων φορέων στη χώρο μας, πε:ριοριζόμε:νοι στο νομό 

Αχαϊας. 

α. Ζώνη παραγωγής των v.q.p.r.d. Πάτρα 

Στο νομό Αχοϊος παράγονται οίνοι οπό μικρούς σε: έκταση ομπε:λώνε:ς σκαρφαλωμένους στις 

πλαγιές του Παναχαϊκού από 200μ μέχρι 450μ. Σάυτή την υψομε:τρική λωρίδα καλλιε:ργε:ίται μια 

ποικιλία πολύ διαδε:δομένη στον ε:λλαδικό χώρο: ο Ροδίτης. Το κρασί που προέρχε:ται από αυτό το 

οικοσύστημα ( ποικιλία ομπέλουέδοφοςκλίμα ), χαρακτηρίζεται αποό φρε:σκάδα και ισορροπία 

γευστικών χαρακτήρων. 

Γι' αυτό, με: αίτημα των οινοποιητικών φορέων του νομού Αχαϊας, αναγνωρίστηκε:, στη δε:καετία του 

1970, η "ονομασία προέλε:υσης Πάτρα ανωτέρας ποιότητας". 

Ομως, τόσο το συνε:ταιριστικό οινοποιε:ίο, όσο και τα ιδιωτικά οινοποιε:ία της πε:ριοχής, χρε:ιόστηκαν 

15 ολόκληρα χρόνια για να κυκλοφορήσουν οίνους μ' αυτή τη τοπωνυμική ε:νδε:ιξη που οι ίδιοι 

διεκδίκησαν. Οπως ε:ίαι φυσικό, ο Ροδίτης της ζώνης παραγωγής ν.q.p.r .d. Πάτρα δε:ν έτυχε: , κατά τα 

15 αυτό χρόνια, καμιάς ε:ιδικής με:ταχε:ίρησης ούτε: από πλε:υράς τιμών, ούτε: από πλε:υράς 

οινοποιητικής ε:πε:ξε:ργασίας ή ε:μπορικής προβολής. Οινοποιε:ίτο όπως όλε:ς οι κοινές ποικιλίε:ς για 

παραγωγή ε:πιτραπε:ζίων οίνων. 

Είναι , λοιπόν, φανε:ρό, ότι η έλλειψη διε:παγγε:λματικού φορέα ε:ίχε: ως συνέπεια να μην υπάρξε:ι 

έγκαιρα ούτε: το ηθικό, ούτε: το υλικό κίνητρο που θα στήριζε: το Ροδίτη στη συνε:ίδηση του 

ομπε:λουργού στην ε:υρύτε:ρη ζώνη του νομού Αχαϊας, με: αποτέλεσμα άλλοι με:ν να στραφούν στη 

καλλιέργεια της ποικιλίας Ασπρούδα Πατρών που έχε:ι με:γαλύτε:ρε:ς στρεμματικές αποδόσεις από 

το Ροδίτη, άλλοι δε: να ε:φαρμόσουν στη πε:ρίπτωση του Ροδίτη, καλλιε:ργητικές τε:χνικές που ε:υνοούν 

τις με:γάλε:ς στρεμματικές αποδόσε:ις. Ετσι, υπάρχουν αμπε:λώνε:ς Ροδίτη στο νομό Αχαϊας που 

ξε:πε:ρνούν τα 4.000 κιλό ανά στρέμμα, με: αποτέλε:σμα την ποιοτική υποβάθμιση της οινικής 

παραγωγής. 

Οι αμπε:λουργοί αυτοί έβγαλαν με: δική τους θέληση τον αμπελώνα τους από τη ζώνη παραγωγής 

ν.q.p.r.d. και υποβάθμισαν ποιοτικό το ρασί που παρόγε:ται από του αμπε:λώνε:ς αυτούς, το κατέταξαν 

μόνοι τους στους επιτραπέζιους οίνους . 

Στη Γαλλία, προκειμένου να περιοριστούν όσο ε:ίναι δυνατόν τέτοιε:ς "απε:vτόξε:ις ", θε:σπίστηκε:, 

πρόσφατο, έπε:ιτα οπό ε:ισήγηση των διε:παγγε:λματικών φορέων, το Διάταγμα 87822 της 71Ο1987, 

το οποίο έχε:ι ως ε:ξής: 

" Γιο να αποφε:υχθε:ί η οπέvτοξη ομπε:λοτε:μοχίων παραγωγής οίνων ονομασίας προέ:λε:υσης , η 

απόδοση αμπε:λώνων παραγωγής ε:nιτροπε:ζίων οίνων που βρίσκονται μέσα στις ζώνε:ς παραγωγής 
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οίνων ονομασίας προέλευσης, πε:ριορίζε:ται σε: 90 hl/hα (περίπου 1.150 κιλά σταφυλιών/στρέμμα) 

Η επί πλέον ποσότητα διατίθεται αποκλειστικά για βιομηχανικούς σκοπούς (ξύδι , αλκοόλη κλπ ) ". 

Είναι βέβαια γνωστό, ότι η Γαλλική νομοθεσία ορίζει για τους αμπελώνες παραγωγής ν.q.p . r .d ., 

αποδόσεις πολύ μικρότε:ρε:ς απ ' αυτή που καθορίζεται με: το διάταγμα που προαναφέρθηκε: για τους 

αμπε:λώνε:ς που έχουν απε:νταχθε:ί . Ομως στη Γαλλία, η σταφυλική παραγωγή που προορίζεται για 

παραγωγή ν.q.p.r .d . έχε:ι σαφώς υψηλότε:ρε:ς τιμές. Είναι λοιπόν, φανερό ότι με: το διάταγμα αυτό, οι 

Γαλλικές αρχές θέλησαν να αποθαρρύνουν τον αμπελουργό που ε:ίχε: τάση να βγάλει τον αμπελώνα 

του οπό τη ζώνη παραγωγής ν.q .p.r .d. αυξάνοντας τις στρεμματικές αποδόσεις, όπως έπραξε: μέρος 

των αμπελουργών που καλλιε:ργοίιν Ροδίτη στο νομό Αχαϊος. 

Πρέπει δε: να σημε:ιωθε:ί, ότι το διάταγμα αυτό θα ε:φαρμοστε:ί στη Γαλλία, αντίθετα απ ' ότι συμβαίνει 

στην Ελλάδα με: ανάλογης φύσεως νομοθετικές διατάξεις, γιατί την ευθύνη εφαρμογής του την έχουν 

οι διε:παγγε:λματικοί φορείς, οι οποίοι φυσικό είναι να μην επιτρέπουν παραβάσεις που δημιουργούν 

ε:πιζήμιε:ς ανισότητες στο αμπελουργικό εισόδημα και οδηγούν βαθμιαίο στην υποβάθμιση του 

ποιοτικού δυναμικού μιας αμπελουργικής ζώνης, στην οποία έχουν ε:πε:νδύσε:ι το μέλλον τους τόσο 

οι αμπελουργικές ε:κμε:ταλλε:ύσε:ις, όσο και οι οινοποιητικές ε:πιχε:ιρήσε:ις. 

Πρέπει, ε:ξ' άλλου, να σημε:ιωθε:ί ότι το Γαλλικό διάταγμα ε:ίναι ευθυγραμμισμένο με: την πολιτική 

της Ε .Ο.Κ για τη πολυσυζητημένη "συνυπευθυνότητα " των αμπελουργών, πολιτική με: την οποία 

ε:πιδιώκε:ται αποθάρρυνση των αμπελουργών που επιδίδονται σε: υψηλές στρεμματικές αποδόσεις, 

πολιτική που θα ε:φαρμοστε:ί υποχρεωτικά και στην Ελλάδα. 

Βέβαια, για την εφαρμογή τέτοιων μέτρων εξυγίανσης της κατάστασης, απαιτείται ύπαρξη 

αμπελουργικού μητρώου , το οποίο αποτε:λε:ί στα χέρια των διε:πογγε:λματικών φορέων και των 

υπηρεσιών ελέγχου, το απαραίτητο όργανο για την ενάσκηση ορθής αμπε:λοοινικής πολιτικής 

Γι' αυτό ε:ίχα εισηγηθεί το 1977, την κατάρτιση του αμπελουργικού κτηματολογίου, αρχής γενομένης 

από τις ζώνες παραγωγής v.q.p.r.d. Το έργο αυτό ε:ίχε: ολοκληρωθεί στο νομό Αχαϊας, όπως και σε: 

άλλε:ς περιοχές της Ελλάδας, όταν ξαφνικά, το 198 l , σταμάτησαν οι σχετικές εργασίες, χωρίς να 

αξιοποιηθούν όλα ε:κε:ίνα που ε:ίχαν οπαιτήοε:ι χρόνο και χρήμα για να πραγματοποιηθούν. 

Μετά πάροδο επτά περίπου χρόνων, που ε:ίχαν ως συνέπεια την ποιοτική υποβάθμιση του Ροδίτη 

στην κοιτίδα του, το νομό Αχαϊας, άρχισε:να καταρτίζεται και στην Ελλάδα το αμπελουργικό μητρώο, 

στα πλαίσια ειδικού προγράμματος της ΕΟΚ. Ετσι, κάθε: αμπελουργική ε:κμε:τάλλε:υση θα διαθέτει 

σε: λίγο χρόνο τη δική της καρτέλλα με: όλα το ποσοτικά μεγέθη που προσδιορίζουν το παραγωγικό 

δυναμικό της, αλλά και όλο ε:κε:ίνο τα στοιχείο που καθορίζουν το ποιοτικό δυναμικό του κάθε: 

αμπε:λοτε:μαχίου. Η ε:πε:ξε:ργασία των στοιχείων αυτών θα ε:πιτρέψε:ι την οριοθέτηση των ζωνών 

παραγωγής οίνων ονομασίας προέλευσης όχι πια με: βάση τα όρια των κοινοτήτων, όπως συμβα ίνει 

μέχρι σήμερα στην Ελλάδα , αλλά με: βάση το αμπε:λοτε:μόχια. Ετσι , η ζώνη παραγωγής του v.q.p.r.d 

Πάτρα θα πε:ριοριστε:ί στα " ποιοτι ' ό " όριό της, ε:νώ σήμερα ε:κτε:ίνε:ται σχεδόν στο σύνολο του 

νομού Αχαϊας. 
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Πρέπει, επίσης, να σημειωθε:ί ότι τα 23 τελευταία χρόνια καταβάλλονται τόσο από ορισμένα 

ιδιωτικό οινοποιε:ία της πε:ριοχής, όσο και από το συνε:ταιριστικό, συστηματικές προσπόθε:ιε:ς για να 

επιλε:γε:ί ο παραδοσιακός κλώνος του Ροδίτη από ημιορεινές πε:ριοχές και να οινοποιηθε:ί με: σύγ,φονη 

οινολογική τε:χvική. Η ποιοτική διαφορά ε:ίναι θεαματική. 

Μπορούμε:, λοιπόν, να συνοψίσουμε: ως ε:ξής, τις τόσε:ις που διαγράφονται στον αμπε:λοοινικό 

ορίζοντα του νομού Αχαϊας: 

Κατάρτιση αμπε:λουργικού μητρώου με: οικονομική συμμετοχή της ΕΟΚ. 

Πε:ριορισμός της ζώνης παραγωγής v.q.p.r.d. Πάτρα στα "ποιοτικά " της όρια. 

Περιορισμός των στρε:μματι ών αποδόσε:ων στα πλαίσια της πολιτικής της ΕΟΚ για την 

"συνυπε:υθυνότητα" των αμπε:λουργών. 

Δραστηριοποίηση των τοπικών φορέων για την αξιοποίηση του Ροδίτη ημιορε:ινών πε:ριοχών με: 

ε:φαρμογή σύγχρονης τε:χνολογίας. 

Εαν σ' αυτές τις ε:λπιδοφόρε:ς τάσε:ις προστε:θε:ί και η σύσταση διε:παγγε:λματικού φορέα που θα 

προε:τοιμαστε:ί σωστά ώστε να αναλάβε:ι σύντομα τις ε:υθύνες του, όπως αυτές απορρέουν από τις 

σύγχρονε:ς αρχές της αυτοε:λε:γχόμε:νης ε:λε:ύθε:ρης οικονομίας, τότε: θα μπορούμε: να 

αντιμετωπίσουμε: με: ε:μπιστοσύνη το μέλλον της "ονομασίας προέλε:υσης Πάτρα ανωτέρας 

ποιότητας". 

β . Ζώνη παραγωγής του v.q.p.r.d. "Μαυροδάφνη Πατρών" 

Στις πλαγιές που υψώνονται στο νοτιοανατολικά της πόλης των Πατρών, βρίσκεται η 

αμπε:λουργική ζώνη της Μαυροδάφνης, παλιάς ντόπιας ποικιλίας που καλλιε:ργε:ίται, ε:πίσης, στην 

ατικρινή Κε:φαλονιά και σε: καμιά άλλη πε:ριοχή της Ελλάδας. 

Από την ποκιλία αυτή, σε: συνδιασμό και με: μια άλλη γηγε:νή ποικιλία, τη μαύρη Κορινθιακή, τα 

οινοποιεία της Πάτρας παράγουν ακολουθώντας μια παραδοσι ακή τε:χvική ένα τύπο γλυκού κρασιού 

που χρειάζεται να παλιώσει πολλά χρόνια σε: δρύινα βαρέλια για να αναπτύξει την πληρότητα των 

χαρακτήρων του και να αποκτήσε:ι το ιδιαίτερο άρωμά του, χάρις στο οποίο ο οίνος Μαυροδάφνη 

Πατρών διακρίνεται απ' όλους τους ερυθρούς οίνους του ίδιου τύπου που παράγονται ανά τον κόσμο 

από άλλες ποικιλίε:ς αμπέλου. 

Ο οίνος αυτός ανήκει σ' εκε:ίνους τους τύπους που ε:ίναι γνωστοί στην οιναγορά με: το γαλλικό 

όνομα vindeliqυer (ιταλικά vino liqυoroso, γε:ρμανικά Likorwein, αγγλικά dessert wine κλπ . ) . Ελληνικά , 

η έλλε:ιψη δόκιμου ε:μπορικού όρου μας αναγκάζε:ι να κάνουμε: χρήση του όρου "οίνος λικέρ", κατά 

πιστή με:τόφραση των ξε:νικών όρων. 

Ο πιο ονομαστός ερυθρός οίνος αυτού του τύπου ε:ίναι ο Porto. Εκρινα σκόπιμο να σταθούμε 

σ' αυτόν τον ονομαστό v.q.p. r.d. της Πορτογαλίας, γιατί ε:ίναι καλό να γνωρίζουμε: τις ε:πιδόσεις εκείνων 

των ανταγωνιστών μας που παράγουν τους ίδιους τύπους οίνων. 

Ο αμπε:λώνας παραγωγής του Porto ε:ίναι ημιορεινός, ε:γκοταστημένος σε: πε:ζούλε:ς κατά μήκος 
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του ποταμού Doυro. Το έδαφος του πε:τρώδε:ς και μικρού βάθους δε:ν προαφέρε:ται γιο με:γάλε:ς 

αποδόσεις. Εξ άλλου, οι αποδόσεις βαθμολοούνται με: αρνητικό βαθμό και ε:πηρε:άζουν ουσιαστικά 

την κατάταξη κάθε: αμπελουργικής εκμετάλλευσης στην ποιοτική κλίμακα των έξι βαθμίδων, στις 

οποίε:ς κατατάσσονται οι αμπελώνες παραγωγής του Porto (πίνακας l ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Βαθμολογική κατάταξη των αμπε:λών παραγωγής του Porto 

Βαθμίδα Βαθμοί 

Α > 1200 

Β 1001 -1200 

Γ 801- l 000 

Δ 

Ε 

Ζ* 

601 - 800 

401-600 

201-400 

*Η σταφυλική παραγωγή από αμπε:λώνε:ς αυτής της βαθμίδας δεν υπεισέρχονται στην παραγωγή 

του Porto. 

Η κατάταξη ανά βαθμίδες γίνεται με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν το ποιοτικό δυναμικό 

της κάθε: αμπελουργικής ε:κμετάλλε:υσης και συγκεκριμένα: τις καλλιεργούμενες ποικιλίες , το 

υψόμετρο, τη φύση του εδάφους, την κλίση και την έκθεση του αμπελώνα, τη διαμόρφωση των πρέμνων 

και την απόδοση του αμπελώνa, όπως αυτά προκύπτουν από τις καρτέλλε:ς του αμπελουργικού 

κτηματολογίου, το οποίο έχει καταρτισθεί στο Porto, καθώς και στη Γαλλία και την Ισπανία, εδώ και 

πολλά χρόνια. Κάθε ένας απ' αυτούς τους παράγοντες παίρνει ένα βαθμό, το άθποισμα των οποίων 

δίνε:ι την τελική βαθμολογία και κατ'ακολουθία ορίζει την βαθμίδα στην οποία υπάγεται η κάθε 

αμπελουργική εκμετάλλευση. Από τα στοιχεία του πίνακα 2 προκύπτει η αυστηρότητα με: την οποία 

βαθμολογούνται οι αυξημένες αποδόσεις, γεγονός που ε:πηρε:άζε:ι δυσμενώς την βαθμολογία 

κατάταξης των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων. Παρατηρούμε:, ε:πίσης, ότι η απόδοση δεν 

υπολογίζεται ανά στρέμμα, αλλά ανά 1.000 πρέμνο. Αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο διαμόρφωσης 

του εδάφους (μεγάλες κλίσεις, καλλιέργεια σε πεζούλες) . 

ΠΙΝΑΚΑΣ2 

Βαθμολογία των αμπελώνων παραγωγής του Porf ο 

με: βάση τη μέση απόδοση σε οίνο 

Μέση απόδοση 

λίτρα οίνου/ 1.000 πρέμνο 

Μέχρι 600 + J 20 

601 -700 + 90 

701- 800 +60 
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801 -900 + 30 

901-1000 ο 

1001-1100 50 

l l ο 1-1200 100 

120-11300 175 

1301-1400 250 

1501-1600 400 

1601-1700 550 

1701-1800 700 

> 1880 900 

Εξ άλλου, ε:πε:ιδή ο Porto ε:ίναι, όπως ε:ίπαμε:, οίνος τύπου vinde\iqυeυr, δε:ν αναπτύσε:ι 

παλαιώνοντας το βέλτιστο των χαρακτήρων του, παρά μόνον όταν προέρχε:ται από ώριμα σταφύλια 

στην προκε:ιμένη πε:ρίπτωση, ο βαθμός τε:χνολογικής ωριμότητας αντιστοιχε:ί στο μέγιστο σακχαρικό 

βαθμό. Γι' αυτό, κάθε: παράγοντας που ουντε:λε:ί σε: οψίμωοη και με:ίωοη του σακχορικού τίτλου των 

σταφυλιών, βαθμολογείται αρνητικά. 

Ενας τέτοιος παράγοντος ε:ίναι η διαμόρφωση των nρέ:μνων σε: χαμηλά και υψηλά οχήματα. Στην 

προκε:ιμένη πε:ρίπτωοη, βαθμολογε:ίται με: + 100, άθε: σχήμα που επιτρέ:πε:ι στα σταφύλια, την με:ν 

ημέρα να ε:ίναι ε:κτε:θ€ιμένα στην απ ' ευθείας ε:πίδραση των ηλιακών ακτίνων, τη δε: νύχτα να 

ε:πωφε:λούνται από την θε:ρμότητα που εκπέ:μπε:ται από τη γη . Κάθε: σχήμα που δε:ν ε:ξασφολiζε:ι 

αυτές τις προϋποθέ:οεις, βαθμολογείται με 500. 

Οπως ε:ίναι φυσικό, η σταφυλική παραγωγή των αμπε:λώνων της πρώτης και δε:ύτε:ρης βαθμίδας 

είναι περιζήτητη και απολαμβάνει των υψιλότε:ρων τιμών. Ομως ε:άν η κατάσταση αυτή έμενε: 

ανε:ξέ:λε:γκτη, θα δημιουργε:ίτο αφ' ενός μεν μια ποιοτική διαφορά στο τελικό προίόν, και οφ' ετέ:ρου 

θα διαμορφωνότανε: μια ανισότητα στην αγορά από πλευράς τιμών, με: κίνδυνο το φθηνότερο Por!o, 

από τις αμπελουργικές ε:κμε:ταλλε:ύσε:ις τις λιγότερο προνομιακέ:ς, να ανταγωνίζεται αθέμιτα το προίόν 

από τους ε:κλε:κτότε:ρους αμπελώνες. Γι' αυτό, ο διε:παγγε:λμωικός φορέ:ας αθορίζε:ι ε:τήαια όχι μόνο 

τις τιμέ:ς των σταφυλιών, έτσι ώστε: το Porto να μην κινδυνε:ύε:ι να βρε:θε:ί ε:κτός διεθνούς αγοράς, 

αλλά καθορίζει και το κατά προσέγγιση ποαοστό,με: το οποίο υπε:ισέ:ρχε:ται η σταφυλική παραγωγή 

της κάθε: βαθμίδας αμπελώνων, στη σύνθεση του Porlo. 

Ολη αυτή η οργάνωση δε:ν είναι, ως φυσικό, έργο μιας γε:νιός, ούτε: ε:νός Ιδρύματος έ:ρε:υνας . 

Είναι το αποτέ:λε:σμα της θέ:λησης των φορέ:ων της περιοχής του Doυro, να ξεφύγουν από τη μιζέρια 

της αμπε:λοοινικής κρίσης που μάστιζε: με:ταπολε:μικά την περιοχή. Και πέ:τυχαν όχι μόνο να ξε:πε:ράαουν 

τη ρίση αλλά και να παράγουν περίπου 57.000 τόννους ε:κλε:κτό vindeliqυeur το οποίο έ:χε:ι 

κατα τήοει τις διεθνείς αγορές και υρίως ε είνες της Αγγλίας και της Γαλλίας. Μόνο η γαλλι ή 

αγορά απορρόφησε: το 1986 περί τους 28.000 τόννους. 
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Ομως οι φορε:ίς του Porto δε:ν αρκέστηκαν στην ε:ξυγίανση του θέματος στη βάση του , δηλαδή 

στη πρωτογε:νή παραγωγή. Οταν η κατανάλωση γλυκών οίνων άρχισε: να υποχωρε:ί, οι παραγωγοί του 

Por!o προσάρμοσαν σταδιακά, αλλά με: σταθε:ρό και γοργό ρυθμό, τη σύσταση του κρασιού τους, 

στις τάσε:ις της σύγχρονης αγοράς, με:ιώνοντας τη πε:ριε:κτικότητα σε: σάκχαρα. Εξ' άλλου , στο Porto 

ε:πιφυλάχτηκε: πάντοτε: η φροντίδα που ε:πιβάλλε:ι η ε:μπορία των μεγάλων οίνων, αυτών για τους οποιους 

οι παραγωγοί τους ε:πιζητούν να εξασφαλίσουν μία θέση στη κάβα ε:κε:ίνων των καταναλωτών που 

ε:ίναι σε: θέση να εκτιμήσουν και να πληρώσουν τη ποιότητα: σκούρε:ς φιάλε:ς ποιότητας, φε:λλοί που 

να αντέχουν στο χρόνο, ε:τικέπε:ς χαραγμένε:ς από με:γάλους γραφίστες, εντυπωσιακές κάβες 

παλαίωσης του ρaσιού οι ταινία ε:Χέγy,ου γνησιότητας και πα αίωσης που ε:κδίδε:ται από ένα 

παντοδύναμο διε:παγγελματικό φορέα και όχι από το κράτος (ε:ικ.2)* 

* Η ταινία ελέγχου μπαίνει ιππαστί ε:πί του φελλού, όπως ακριβώς και η ταινία που εγγυάται τη 

γνησιότητα των ελληνικών ν .q.p.r .d. Ομως η ταινία του Porlo είναι έτσι τυπωμένη, ώστε: να μπορεί να 

μπε:ι κάτω από το επιστόμιο. Κατ' αυτό το τρόπο, aφ' ε:νός μεν κρατιέται σωστά στη θέση της φιάλης, 

αντίθε:τα απ' ότι συμβαίνει στη περίπτωση των ελληνικών v.q.p.r.d. Το σύστημα αυτό ε:γγύησης 

θεωρείται το τε:λειότε:ρο του κόσμου για χώρες, στις οποίε:ς δε:ν ε:φαρμόζε:ται ο γερμανικός τρόπος 

χημικού και οργανοληπτικού ελέγχου. 

Με: τέτοια ε:μπορική οντότητα, ο Porto απολαμβόνε:ι στις διε:θνε:ίς αγορές υψηλές τιμές και έτσι 

ε:ξασφαλίζε:ται η δυνατότητα αγοράς του σταφυλιού σε: τιμές ικανοποιητικές για τον αμπελουργό. 

Βέβαια, δε:ν εξέθεσα όλα αυτό για να διαφημίσω τον Por\o αλλά για να σημειώσω ότι ο ανάλογος 

τύπος ελληνικού οίνου, ο Μαυροδάφνη Πατρών, δε:ν ε:ίχε την ίδια αλή τύχη . Πράγματι , με:τό τον 

πόλε:μο, ο vindeliqυeυr που κυκλοφορούσε: με: το όνομα Μαυροδάφνη χωρίς ένδε:ιξη καταγωγής, 

δε:v μπόρε:σε: να κρατηθεί ε:μπορικό στο ε:πίπε:δο της προπολεμικής περιόδου . Διάφορες απομιμήσε:ις 

που μη πατρινοί φορείς κυκλοφορούσαν ως Μαυροδάφνη χωρίς να έχουν καμία σχέση με: την 

ποικιλιακή σύνθεση του γνήσιου οίνου, χαμηλές τιμές στην εξαγωγή οίνου χύμα με: την ένδειξη 
Μαυροδάφνη, χωρίς νομοθεσία για την αναγνώριση και προστασία των " ονομασιών nροέλε:υσης ", 
ο οίνος με: την ποικιλιακή αυτή ένδε:ιξη υποβαθμίστηκε: εμπορικά σε: τέτοιο βαθμό, ώστε: οι γε:ρμανικές 

υπηρε:σίε:ς ελέγχου υποστηρίζανε: πως υπήρχε: ένα μυστικό στον τρόπο παρασκε:υής του οίνου 

Μαυροδάφνη, το οποίο φαίνεται πως χάθηκε: κατά τον πόλεμο, γιατί οι νε:ώτε:ροι δε:ν γνωρίζουν τη 
"συνταγή" παραγωγής του οίνου αυτού. Υ πόρχε:ι μάλιστα και έγγραφο του τότε: εμπορικού Συμβούλου 
της Ελλάδας στη Γ ε:ρμανία, σχετικά με: το χάσιμο αυτής της" συνταγής". Πως να τους ε:ξηγήσε:ι κανε:iς 

την αλήθεια! 
Οτον πιο τέθηκε: σε: ισχύ η νομοθεσία γιο τις "ονομασίες προέλευσης" και αναγνωρίστηκε: η 

ονομασία προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών, και μάλιστα ε:λε:γχόμε:νη, το γεγονός χαιρε:τiστη ε: με: 
ενθουσιασμό από τους φορε:iς της Πάτρας, οι οποίοι απαλλασσόντουσαν έτσι , ως δια μαγε:iας, από 
το οθέμπο ανταγωνισμό των απομιμήσεων. Μου ονογνωρiζονε: εξάλλου, το ρόλο της αλής μάγισσας 

στην όλη αυτή υπόθεση. 
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Ομως οι συνέπε:ιε:ς της έλλειψης διε:παγγε:Λματικού φορέα δε:ν άργησαν να φανούν . Πράγματι , 0 

οίνος Μαυροδάφνη Πατρών οδηγήθηκε. σε. εμπορική υποβάθμιση, αφού τον βρίσκε:ι πια r.ανε:ίς 

ε:μφιαΛωμέ:νο πολλές φορές με: κακή συσκευασία και κακόγουστες ε:τικέπε:ς σε: κάθε: γωνιά της 

ελληνικής ε:πικράτε:ιας, όπου απΛώνε:ται η δραστηριότητα των μικροποτοποιών . Οίνος γλυκός, σε: 

βαθμό που δε:ν γίνεται πια δε:κτός για άμε:ση κατανάλωση από τον Ευρωπαίο καταναλωτή, ο 

Μαυροδάφνη Πατρών παραπαίει με: κίνδυνο να σβύσε:ι, όπως έγινε: και με: τον Μαυροδάφνη 

Κεφαλληνίας. 

Απόρροια αυτής της εμπορικής υποβάθμισης, ε:ίναι η μη δυνατότητα διάθεσης του οίνου σε: υψηλές 

τιμές, γεγονός που συνε:πάyε:ται χαμηλές τιμές για τον αμπελουργό. Ετσι , ορισμένοι απ' αυτούς που 

καλλιεργούν την ποικιλία Μαυροδάφνη, προκειμένου να καλύψουν το μειωμένο εισόδημα που έχουν 

σε: σύγκριση με: τους αμπελουργούς που καλλιεργούν Ροδίτη μεγάλων στρεμματικών αποδόσεων, 

εφαρμόζουν και στην περίπτωση της Μαυροδάφνης, καλλιεργητική τεχνική που οδηγεί σε: αύξηση 

των στρεμματικών αποδόσεων. Οσοι δε:ν κατορθώνουν να αυξήσουν σημαντικά τις αποδόσεις, 

ξεριζώνουν την ποι κι Λία για να καλλιεργήσουν π.χ Ροδίτη . Ομως, 01 μεγάλες στρε:μματι κές αποδόσεις 

έχουν ως συνέπεια τη με: ίωση του δυναμικού αλκοολικού τίτλου των σταφυλών , γεγονός που 

ε:πιδε:ινώνε:ται, όταν η ποικιλία καλλιε:ργε:ίται σε: βορικά ε:δάφη . 

Είναι, λοιπόν, φανε:ρό ότι έχε:ι δημιουργηθεί εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα στην παραγωγή των 

οίνων v.q.p.r.d. Μαυροδάφνη Πατρών, τόσο από την αδυναμία παραγωγής του οίνου αυτού Λόγω 

έ:λλε:ιψης κατάλληλης πρώτης ύλης, όσο και από τον κίνδυνο ποιοτικής υποβάθμισής του ή και 

ε:γκατάλε:ιψης των φυτειών Μαυροδάφνης. 

θα προτιμήσω να μη σχολιάσω, ε:δώ, το ερευνητικό Πρόγραμμα που η Διοίκηση του Υπουργείου 

Γ ε:ωργίας αποφάσισε: να ε:φαρμοστε:ί για την αντιμετώπιση της κρίσιμης αυτής κατάστασης. Θα 

αρκεστώ να σημειώσω ότι ε:ίvαι μακρόπνοο και ότι όσα χρόνια διαρκεί , η κατάσταση θα χε:ιροτε:ρε:ύε:ι , 

εκτός εάν Ληφθούν παράλληλα τα μόνα μέτρα που μπορούν να αναχαιτίσουν το κακό: μέτρο ορθής 
και δίκαιης ποΛιτι ής ε:πi των τιμών στο νομό Αχοϊας η οποία θα απορρέει από σωστή εκτίμηση των 

οικονομικών παραγόντων που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Γιατί στο πλαίσια της ε:λε:ύθε:ρης 

οικονομίας της Ε.Ο.Κ., η αμπελουργική εκμετάλλευση καΛε:ίται να λειτουργήσει ως βιώσιμη επιχείρηση. 

Ως ε:κ τούτου, ο αμπε:Λουργός υπολογίζει ότι με: βάση πχ 3.5 δρχ.ανά κιλό και δυναμικό αλκοολικό 
τίτλο σταφυλών Μαυροδάφνης, θα εισπράξει 42.000 δρχ. ανά στρέμμα ε:άν από αμπελώνα με 

στρεμματική απόδοση 1.000 κιλά, κατορθώσει να παράγει γλεύκος δυναμικού αλκοολικού τίτλου 
12% νο\. Εάν όμως ε:φαρμόσε:ι καλλιεργητική μεγάλων αποδόσεων και πε:τύχε:ι 2.000 κιλά στο 
στρέ:μμα θα εισπράξει 70.000 δρχ από την ίδιο έκταση, ακόμη και ε:άν ο αλκοολικός τίτλος πέ:σε:ι 

στους 10% vol. Και παρά ταύτα θα θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο, όταν αναλογίζεται ότι ο διπλανός 
αμπελώνας, φuτε:uμέ:νος με Ροδίτη, έ:δωσε: στον καλλιεργητή ακαθόριστο εισόδημα l 00.000 δρχ./ 
στρέ:μμα (4.000 κιλά Χ 10% νο\ Χ 2,5 δρχ.\ . 

Σε τέ:τοιε:ς περιπτώσεις, κανέ:να ε:ρε:uνητικό Πρόγραμμα, όσο τέλειο και ε:άν ήταν, δε:ν κατόρθωσε: 
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Μαυροδάφνη Πατρών με: κράουν (!) συσκε:υασiα που ε:πιφυλάσσε:ται για τους οiνους λαϊκού τύπου 

και κατ' ακολουθία φτηνού προϊόντος. Εχω επίσης, την πληροφορία, ότι φορε:ίς της Πάτρας έχουν 

επιδοθεί τε:λε:υτοία σε: μια προσπάθεια εμπορικής αναβάθμισης της ονομασίας προέλευσης 

Μαυροδάφνη Πατρών, διαθέτοντας τον ομώνυμο οίνο σε. συσκευασία δώρου πολυτελε:iας, το δε 

συναιτεριστικό οινοποιείο έχει υπό παλαίωση οίνο Μαυροδάφνη Πατρών με: λιγότερα σάκχαρα, σε 

σύγκριση με. τους παλαιότερους τύπους. Τα δύο αυτά αντίρροπα συστήματα εμπορίας είναι βέβαιο 

ότι θα αποβούν σε βάρος της προσπάθειας εμπορικής αναβάθμισης, γιατί κανείς δεν θα καταδεχθεί 

να προσφέρει ως δώρο γευστικών απαιτήσεων, ένα κρασί που ο παραλήπτης θα μπορε:ί να βρει στα 

σούπε:ρμάρκε:τ με: τη συσκευασία της ρετσίνας, της κόκακόλλα και των αναψυκτικών λαϊκού τύπου 

Θέλω να ε:λπiζω ότι η πληροφορία αυτή δε:ν ανταποκρίνεται στις πραγματικές προθέσεις, γιατί 

διαφορετικά υπογράφω οπό τώρα χωρίς δισταγμό, ότι η ποικιλία Μαυροδάφνη θα αποτελεί σε: 

σύντομο χρονικό διάστημα, μια ... πικρή ανάμνηση . Πικρή ανάμνηση , γιατί δεν υπάρχει ένας τοπικός 

διεπογγελματικός φορέας ο μόνος που θα είχε: δικαίωμα να κάνει εισηγήσεις στις Υπηρεσίες γιο την 

βελτίωση της εμπορικής εικόνας του οίνου, και ο οποίος θα σήκωνε: το ανάστημά του ενάντια σε: 

κάθε: μέτρο υποβάθμισης της εμπορικότητάς του. 

Συμπερασματικά, η κατάσταση είναι τόσο κρlσιμη, ώστε γιο την αντιμετώπισή της επιβάλλεται, 

κατά τη γνώμη μου, σύσταση διεπαγγελματικής ομάδος μελέτης του τρίπτυχου αμπελουργικές 

εκμεταλλεύσεις τύπος οίνου εμπορική αναβάθμιση, γιατί οι μεμονωμένες προτάσεις που γίνονται 

πότε από τον ένα και πότε από τον άλλο φορέα, μόνο ζημιά μπορούν να προκαλέσουν. Εξ άλλου η 

συνεργασία αυτή επιβάλλεται και για ένα πρόσθετο λόγο: οι φορείς της Πάτρας πρέπει να 

ετοιμαστούν για συγκεκριμένες προτάσεις εν όψει της συζήτησης του σχεδiου κανονισμού (Ε.0.Κ.) 

για τους οίνους τύπου νindeliqυeυr, το οποίο είναι σαφώς επηρεασμένο οπό τις διεκδικήσεις της 

Πορτογαλίας και της Ισπανίας, μεγάλων χωρών παραγωγής νindeliqυeυr. 

2. Ο ποικιλιακός παράγοντος στον ευρύτερο πελοποννησιακό χώρο 

Το δυναμικό ενός αμπελώνα παραγωγής οίνων ποιότητας εξαρτάται, ως γνωστό, οπό πολλούς 

παράγοντες που συνθέτουν το οικοσύστημά του. Ομως απΌυτούς τους παράγοντες, τρεις είναι 

ιδιαίτερα καθοριστικοί: η ποικιλία ή οι ποικιλίες αμπέλου που καλλιεργούνται, το έδαφος και το κλίμα 

Η θεώρηση του πελοποννησιακού αμπελώνα ;οι ειδικότερα του Αχαϊκού, οδηγεί στην παρατήρηση 

ότι δεν καλλιεργείται ουσιαστικά ούτε μία πραγματικά λευκή ποικιλία οιναμπέλου κατάλληλη για 

παραγωγή λευκών οίνων υψηλής ποιότητας. 

Πράγματι, οι λευκοί ξηροί οίνοι παράγονται: 

είτε από την ποικιλία Ροδίτης, ποικιλία με πολλές παραλλαγές, της οποίος το ρόδινο χρώμα 

παρουσιάζει διακυμάνσεις, 

ε:iτε: από την ερυθρή ποκιλία Φιλέρι και την αρωματική παραλλαγή της, το Μοσχοφίλερο, η οποία 

καλλιεργείται στο οροπέδιο της Μαντινείας. 

Οοο για τις λευκές ποικιλίες που διατίθεντο~ για οινοποίηση: 

το Μοσχάτο λευκό είναι κατόλληλο μόνο γιο παραγωγή μοσχάτων γλυκών οίνων, το Γ ουατολίδι 
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ε:ίναι ποικιλία πρώιμη, υψηλόβαθμη, ακατάλληλη για παρασκε:υή σύγχρονων τύπων λε:υκών οίνων, η 

Ασπρούδα Πατρών δε:ν συγκαταλέ:γε:ται . για λόγους ποιοτικούς, στις συνιστωμέ:νε:ς ποικιλίες . 

Πρέ:πε:ι πάντως να σημε:ιωθε:ί, ότι στο νομό Αχαϊας καλλιε:ργούντο παλαιότε:ρα ε:κλε:κτές λε:υκές 

ποικιλίες, όπως το Λαγόρθι στους αμπελώνες της ορεινής Αχαϊας και ε:ιδικότερα των Καλαβρύτων 

Ομως οι ποικιλίε:ς αυτέ:ς έμειναν χωρίς οικονομική στήριξη από τους οινοποιητικούς φορείς της Πάτρας 

και σιγόσιγό έσβυσαν, ακολουθώντας τη δημογραφική μοίρα του αμπε:λουργι ού κόσμου της ορεινης 

Αχαϊας. 

Είναι όμως γνωστό, ότι στα μεσογε:ιακό βιοκλίματα, όπως εκείνο της χώρας μας, δεν μπορούν 

ουσιαστικό να παραχθούν λευκοί ξηροί οίνοι ποιότητας, παρά μόνον από ημιορεινούς οι ορε:ινοίις 

αμπελώνες. Απ'όσε:ς πε:ριπτώσε:ις μου ε:ίναι γνωστές, μόνο το ιδιαίτερο οικοσύστημα της Σαντορίνης 

αποτελεί εξαίρεση του κανόνα. 

Εάν εξετάσουμε:, τώρα, τον ποικιλιακό παράγοντα από πλευράς ερυθρών ξηρών οίνων, θα 

διαπιστώσουμε: ότι σε: όλη την Πελοπόννησο, αλλ~ και σ' όλη την κάτω του Ολύμπου Ελλάδα πλην 

της νησιωτικής δεν υπάρχει παρά μόνον μία αμπελουργική νησίδα παραγωγής ερυθρών οίνων 

ποιότητας: η Νε:μέ:α, στους αμπε:λώνε:ς της οποίας καλλιε:ργε:ίται το Αγιωρίτικο, η μόνη ερυθρή ποικιλία 

του πελοποννησιακού αμπελώνα που προσφέρεται για παραγωγή ξηρών ερυθρών οίνων σύγχρονου 

τυπου . 

Οι άλλες ε:ρυθρέ:ς ποικιλίες που καλλιε:ργούνται:Φιλέρι , Μαυροδάφνη, Ρε:φόσκο , δεν ε:ίναι 

κατάλληλες για παραγωγή αυτοδύναμων ερυθρών ξηρών οίνων . Δεν αξιοποιούνται, ουσιαστικά, παρά 

μόνον όταν τα ξηρό κρασιά τους "χαρμανιάζονται" με: οίνους από την ποικιλία Αγιωργίτικο 

Ετσι, όλοι σχεδον οι επιτραπέζιοι ερυθροί οίνοι της νότιας Ελλάδας που υκλοφορούν με: διάφορα 

εμπορικά ονόματα. περιέχουν σε: μεγαλύτερη ή μικρότερη αναλογία νεμε:άτι ο κρασί . 

Αυτέ:ς οι αδυναμίες οπό πλευράς ποικιλια ού παράγοντα, έχουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην 

ποιότητα των ε:λληνικών οίνων, όσο και στη δυνατότητα των οινοπο1ητικών φορέ:ων να παρασ ευόσουν 

διάφορα οινικό προϊόντα που να ανταποκρίνονται όχι μόνο στις προτιμήσεις της ε:οωτε:ρι ής αγοράς. 

αλλά κυρίως στις απαιτήσεις εκείνων των ξέ:νων αγορών, στις οποίες ε:πιδιώ ε:ται να βρουν μια θέση 

οι ελληνικοί οίνοι . 

Το Ινστιτούτο Οίνου, έχοντας διαπιστώσει αυτές τις αδυναμίες από τις έρευνές του πάνω στο 

ποιοτικό δυναμικό των κυριοτέρων ελληνικών ποικιλιών οινομπέ:λου, εισηγήθηκε: το 197 4, την 

εγκατάσταση δοκιμαστικών αμπελώνων ελληνικών και ξε:νι ών ποικιλιών, με: ο οπό να διε:ρε:υνηθε:ί η 

δυνατότητα βελτίωσης του ποικιλιοκού παράγοντα των αμπελουργικών εκείνων περιοχών οι οποίες 

παρουσιάζουν οινικό ενδιαφέρον. Ως τέτοιες πε:ριοχέ:ς χαροκτηρiστικαν οπό το Ιδρυμο, ο νομός 

Αχαϊος, το υψίπεδο της Αρκαδίας οι η ημιορεινή Πυλίο . για να περιοριστούμε: μόνο στην 

Πελοπόννησο. 

Στις τρεις αυτές περιοχές, το Ινστιτούτο αμπέλου εγ ατέ:στησε: δοκιμοστι ούς αμπελώνες με: 

ελληνικές και ξενικής προέλευσης ποικιλίες . Η επιλογή των ποικιλιών έγινε: με: κριτήρ10 τόσο 
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αμπελουργικά, όσο και κυρίως οινικά . Δεν θα σας απασχολήσω εδώ με: τις ε:ργαοίες αυτές, βασικά 

συμπε:ράσματα των οποίων έχουν ήδη ανακοινωθε:ί ή και δημοσιευθεί. θα αρκεστώ να αναφέρω ότι 

χάρις σ' αυτό το ε:ρευνητικό πρόγραμμα , ο κανονισμός (Ε.Ο . Κ . ) 1871 /85 πε:ριλαμβάνει στις 

συνιστωμένες ποικιλίες αμπέλου όχι μόνον αυτές τις λίγες γηγενείς που προαναφέρθηκαν, αλλά και 

ορισμένε:ς άλλες που ε:ίτε: μόνες τους, ε:iτε σε: συνδιασμό με: τις γηγε:νε:ίς, μπορούν να εμπλουτίσουν 

σημαντικό την οινική παλέτd της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα: 

Από τις λευκές ποκιλίε:ς ποιότητας που καλλιεργούνται σε: άλλες περιοχές της Ελλάδας, η Ρόμπολο 

(Κε:φαλονιά), η Ντε:μπίνα (Ζίτσα) και η Μαλαγουζιά (Αιτωλοακαρνανία) ε:ντάσσονται στις συνιστώμενες 

για το Πελοποννησιακό αμπελώνα και ειδικότερα σε: ημιορεινές και ορεινές περιοχές. 

Η καλλιέργεια της ποικιλίας Λαγόρθι που ακολούθησε: τη μοίρα του Καλαβρυτινού αμπελώνα, 

επεκτείνεται ως συνιστωμένη στις ίδιες περιοχές με τις τρε:ίς ποικιλίες που προαναφέρθηκαν. 

Από τις λευκές ποικιλίες ξενικής προέλευσης, έχουν ενταχθεί στις συνιστώμενες, οι γαλλικές 

ποικιλίες Chαrdonnαy και Sαυνignon blαnc, η γερμανική Riesling, η πορτογαλλική Arinfo και η ιταλική 

lrebbiαno γνωστή με το γαλλικό όνομα Ugni blαnc . 

Οσο γιο τις ερυθρές ποικιλίε:ς ξενικής προέλευσης, συνίσταται η καλλιέργεια των γαλλικών 

ποικιλιών Cαrignon και Grenαche roυge σε: ξηροθερμικούς μη ποτιστικούς αμπελώνες μικρού 

υψομέτρου και των Cαbernel Sαυvignon, Cαbernet frαnc και Merlot σε: ημιορεινούς και ορεινούς 

αμπελώνες. 

Είναι λοιπόν, φανερό ότι ο αμπελώνας της Πελοποννήσου και ειδικότερα του νομού Αχαϊας, έχει 

μεγάλες dναπτυξιακές δυνατότητες τόσο από πλευράς οικολογικού περιβάλλοντος, όσο και 

προσαρμοστικότητας μεγάλου αριθμού ποικιλιών αμπέλου εκλεκτής ποιότητας . 

Αλλά ενώ στην εξίσου προνομιακή ζώνη της Πυλίας, έχει αναληφθεί προσπάθεια με: πρωτοβουλία 

του συνεταιριστικού φορέα γιο τη προώθηση εκλεκτών ποικιλιών οινομπέλου που έχουν ήδη από 

ετών μπει σε: παραγωγή, αντίστοιχες επιτυχίες δεν έχουν σημειωθεί στο νομό Αχαϊας στα πλαίσιο 

του διαρθρωτικού προγράμματος της Ε.Ο.Κ. για την αμπελουργία, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Ως φυσικό, τα αίτια αυτής της υστέρησης εναπόκειται στους τοπικούς φορείς να τα εξετάσουν 

και να βρούν τρόπους να τα ξεπεράσουν. Είν~ι φανερό ότι και σ' αυτή την περίπτωση, η ύπαρξη 
διε:παγγ - λμα1ι ού φορcα θα ήταν ποικοδομητικι;. 

Από τη μεριά του, το Ινστιτούτο Οίνου είναι πρόθυμο, απ' όσα έχουμε: συζητήσει , να οργανώσει 

στη Πάτρα ε:σν βέβαια του ζητηθεί μια παρουσίαση οίνων που έχουν παραχθε:i στο πειραμαηκό του 

οινοποιείο είτε από αυτούσιες ποικιλ!ε:ς των δοκιμαστικών αμπελώνων, είτε: σε: κατάλληλους 

συνδυασμούς. Ετσι που οι οινολόγοι , και γενικά όσοι έ:χουν την ευθύνη της παραγωγής και εμπορίας 

οινικών προϊόντων, να διαπιστώσουν μόνοι τους την ποιοτική αναβάθμιση rου οινικού δυνομικοίJ που 

σuνε:πάγετοι η καλλιέργεια των ποικιλιών αυτών. 

Γιατί στη Πελοπόννησο, το πρόβλημα είναι αμπελουργικό και όχι οινικό, σε: αντίθεση με ότι σuμβαί ει 
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στη νησιώτικη Ελλάδα του Αγαίου , όπου το θέμα ε:ίναι οινικό και όχι αμπελουργικό Δηλαδη, ε:κε:i 

υπάρχει ο ποικιλιακός παράγοντας αλλά υστε:ρε:ί η τεχνολογία που ε:φαρμόζε:ται , ε:νώ στη 

Πελοπόννησο, και ε:ιδικότε:ρα στο νομό Αχαϊας, ε:φαρμόζε:ται προηγμένη τεχνολογία, αλλά ο 

αμπελώνας ε:ίναι φτωχός σε: ποικιλίες οιναμπέλου ποιότητας. 

3. Ο τομέας της οιναγοράς 

Σε: όλε:ς τις προηγμένες αμπελουργικές χώρε:ς, έχε:ι γίνει πια συνείδηση ότι η προβολή και διαφήμιση 

ε:ίναι σπατάλη χρημάτων, όταν δε:ν έ:χε:ι προηγηθεί μια με:λέ:τη μάρκετινγκ, από την οποία να προκύπτει 

ότι τι προϊόν που διαφημίζεται ανταπο ρiνε:ται στα γούστα της αγοράς, στην οποία επιχειρείται 

τοποθέτησή του. 

Παράλληλα έ:χε:ι γίνε:ι αποδεκτό, ότι είναι μάταιο να γίνονται προγραμματισμοί για βε:λτiωση της 

ποιότητας τπυ ποικιλιακού παράγοντα, όταν οι προσπάθειες των διε:πογγε:λμοτικών φε:ρέων, καθώς 

και οι δαπάνες του κρότους, δε:ν συνοδεύονται από εμπορικά οφέλη . ΓιΌυτό ενδιαφέρονται όχι 

μόνο για το μάρκετινγκ, αλλά και γιο την ε:κποίδε:υση του καταναλωτή. ο οποίος μόνο εαν μυηθεί , θα 

μπορέσει να ε:κτιμήσε:ι και να στηρίξει οικονομικά την ποιότητα. Και η μύηση του καταναλωτή 

επιτυγχάνεται με: το : 

να μάθε:ι να δοκιμάζει το κρασί , 

να συνε:ιδητοποιήοε:ι τους παράγοντες που δημιουργούν τη ποιότητα , αλλά και να γνωρίσει ε:κε:ίνους 

που την υποβαθμίζουν, 

να συνδέει το κρασί με: τη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, στην οποία παράγεται κάθε: 

επώνυμο κρασί, 

να μάθει να διαβάζει τις ε:τικέπε:ς. 

Στο ε:ξωτε:ρικό λειτουργούν σχολές γευσιγνωσίας που διδάσκουν : 

τους οινολόγους να μάθουν να χορμανιάζουν σωστό τα κρασιά των διαφόρων δε:ξομε:νών , έτσι 

ώστε: να αναπαράγονται προϊόντα "τυποποιημένο", δηλαδή ροσιά με: nορε:μφε:ρε:iς οργανοληπτικούς 

χαρακτήρες, 

τους αμπελουργούς να μάθουν να εκτιμούν μόνοι τους, τις επιπτώσεις που έχουν ε:πί της ποιότητας 

του οίνου, οι ποικιλίες αμπέλου πυ καλλιεργούν ή οι κολλιεργητι ές τεχνικές που εφαρμόζουν, 

τον καταναλωτή να μάθει να γεύεται και να απολαμβάνει το κρασί, όχι απλώς να το πίνει . Του 

μαθαίνουν α όμη να αποτυπώνει στη μνήμη του, τους γευστικούς χαρακτήρες που έχε:ι ένας οίνος, ο 

οποίος έρχεται στην αγορά "ντυμένος" με: μια συγ εκριμένη ετικέπα, έτσι ώστε: να μην ξεχνάει τους 

οίνους που του άρε:σαν όταν τους πρωτοδο ίμοσε και να μην προβληματίζεται στην επιλογή του , 

όταν θέλε:ι να προσφέρει στον ε:ουτό του ή στους φίλους του, την απόλαυση της ίδιας ποιότητας. 

Στον τομέα της ε παίδευσης ενημέρωσης του αταναλωτή, στην Ελλάδα δε:ν έχει γίνει απολύτως 

τίποτε:. Ο Ελληνας αταναλωτής δεν γνωρίζει ούτε: καν να διαβάζει τις ετικέπες. Αλλά και ποιός να 

ενδιαφερθεί να του μάθει να τις διαβάζει , αφού λίγες μόνον ε.τι έπε:ς είναι σύννομες; Τι έχει α 
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ι 

κε:ρδίσε:ι ο καταναλωτής, ε:άν μάθε:ι ότι δε:ν το σέβονται ε:κε:ίνοι που του πουλάνε: το προϊόν τους. 

χωρίς να συντε:λε:ί η ε:τικέπα τους σε: ορθή ενημέρωση του ; 

Γιατί ε:ίναι γνωστό, ότι η ε:τικέπα έχε:ι τρε:ις προορισμούς: να "ντύσε:ι" τη φιάλη, γι ' αυτό οι η 

ε:τικέπα παίζε:ι με:γάλο ρόλο στην εμφάνιση και προβολή του προϊόντος, να συντε:Λέσε:ι στον έΛε:γχο 

της αγοράς, να δόσε:ι σωστές πληροφορίες στον καταναλωτή. 

Ας δούμε: με:ρικέ:ς από τις ε:νδε:ίξε:ις που πρέπε:ι ή μπορε:ί να αναγράφονται, ανά περίπτωση, στην 

ε:τικέπα των εμφιαλωμένων οίνων: 

Το κρασιά που δε:ν υπάγονται στην κατηγορία των ν.q.p.r . d. με: ε:ξαίρε:ση τους αφρώδεις οίνους 

και τα νίndelίqυeυr οφείλουν να έ:ρχονται στην αγορά με: εμπορικά ονόματα και την έ:νδε:ιξη 

επιτραπέζιος οίνος ευανάγνωστα γραμμέ:νη ε:πί της ε:τικέ:πας, σε: γλώσσα που να την καταΛαβαίνε:ι ο 

καταναλωτής. Η αναγραφή της έ:νδε:ιξης αυτής όχι μόνον ε:ίναι υποχρεωτική, αλλά και αποτε:Λε:ί 

απόδειξη της συνέ:πε:ιας του φορέ:α και μέτρο του βαθμού σεβασμού προς τον καταναλωτή, ο οποίος 

δικαιούται να γνωρίζει rιοιάς κατηγορίας προϊόν αγοράζει . Ομως πολύ Λίγοι ε:ίναι οι φορε:ίς ιδιωτικοί 

και συνε:τοιριστικοί που έχου ι προσαρμόσει τις ε:τικέπε:ς τους σύμφωνα με: τη νομοθεσία της Ε. Ο Κ 

Και δυστυχώς έ:λε:γχος της αγοράς δε:ν υπάρχει ως προς το σοβαρότατο αυτό θέ:μα, οπό τον καιρό 

που καταργήθηκε: το 1981, η Επιτροπή προέ:γκρισης ε:τικε:πών. 

Ομως αυτά τα γνωρίζει πολύ καλά το με:γαλύτε:ρο μέρος όσων με: τιμάνε: με: την παρουσία τους 

στην αίθουσα αυτή. Γι' αυτό θα περιοριστώ να σας παρουσιάσω κάποιες ε:νδε:ίξε:ις πιο "σοφιστικέ:", 

μια που πλησιάζει η ώρα νομοθε:τι ής ρύθμισής τους, με:τά τη θέ:ση σε: ισχύ της υπουργικής απόφασης 

σχετικά με: τους όρους αναγραφής της ένδειξης" κάβα" και το πέρας των εργασιών της ΚΕΠΟ γιο το 

θέμα της έ:νδε:ιξης "τοπικός οίνος" με: γεωγραφική έ:νδε:ιξη καταγωγής. Με: τις δύο αυτές νομοθε:τικέ:ς 

ρυθμίσεις καλύπτονται χρονίζοντα κε:νά νόμου και μπορούμε: να ε:Λπίζουμε: σε: εξυγίανση της αγοράς, 

ε:άν βέβαιο τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις. Αντίθετο, ε:κκρε:με:ί ακόμη η ρύθμιση του θέματος 

ορισμένων άλλων ε:νδε:ίξε:ων, όπως αυτές που αναφέρονται αμέσως πιο κάτω. 

Ο καταναλωτής διαβάζει πολλές φορές στις ε:τι έ:πε:ς τις ε:νδε:ίξε:ις chateaυ , caslello, abbey 

moυlίn, clos και άλλε:ς ανάλογες. Ποιά κρασιά μπορούν να φέρουν τέ:τοιε:ς ε:νδε:ίξε:ις; Σύμφωνα με: 

την οινοτική νομοθεσία, οι ε:νδε:ίξε:ις αυτές δε:ν μπορούν να αναγραφούν ε:πί της ε:τικέ:πας, παρά 

μόνον ε:φ' όσον ο οίνος προέ:ρχε:ται αποκλειστικά από σταφύλια που έ:χουν παραχθεί σε: αμπε:λώνε:ς , 

οι οποίοι ανήκουν στην ίδια αμπε:Λουργική ε:κμε:τάλλε:υση, στην οποία υπάγεται το κτίσμα του οποίου 

χρησιμοποιείται το όνομα οι ε:φ' όσον η οινοποίηση πραγματοποιε:ίται μέσα στην ε:κμε:τάλλε:υση αυτή. 

Οι ε:ικόνε:ς 4 και 5 παρουσιάζουν δύο αμπελουργικές ε:κμε:ταλλε:ύσε:ις, τα κρασιά των οποίων 

μπορούν να υκλοφορούν με: την έ:νδε:ιξη chateaυ. Διακρίνονται ο αμπε:Λώνος, το παλιό ορχοντι ό 

και το υποστατικά οπου στε:γάζε:ται η οινοποιητική μονάδα 

Στην εικόνα 6 βλέπουμε: μια αμπε:λουργι ή ε:κμε:τάλλε:υση , της οποίας ο αμπελώνας αγκοΛιάζε:ι 

έ:νο παλιό μοναστήρι , στο κε:λιά του οποίου παράγε:τοι σήμερα έ:να από το ρασιά που μπορούν να 

έρχονται στην αγορά με: την έ:νδε:ιξη 
/1 obbey' ι /1 μοναστήρι" . 
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Για τους ίδιους ως άνω λόγους, το κρασί από την αμπε:λουργική ε:κμε:τάλλε:υση της ε: ι όνος 7 έ:χε: ι 

το δικαίωμα να κυκλοφορε:ί με: την έ:νδε:ιξη moυlιn . 

Μία από τις δυσκολότε:ρε:ς πε:ριπτώσε:ις ε:ίναι ε:κε:ίνη της έ:νδε:ιξης clos. Η γαλλική αυτή λέ:ξη σημαίνε:ι 

"κλε:ιστός" , "πε:ριφρογμέ:νος" . Η ε:ικόνο απε:ικονίζε:ι την αμπε:λουργική ε:κμε:τάλλε:υση της οποίος το 

κρασί έ:χε:ι το δικαίωμα να έ:ρχε:ται στην αγορά με: την έ:νδε:ιξη Clos Voυgeol . Οποιος την προσέ:ξε:ι , 

θα παρατηρήσε:ι, δίκαια, ότι η έ:νδε:ιξη θα έπρε:πε: να ε:ίνοι Chateαυ Voυgeot . 

Πράγματι, ε:άν η ε:κμε:τάλλε:υση αυτή βρισκότανε: στην πε:ριοχή του Μπορντώ, η έ:νδε:ιξη θα ήταν 

chαleoυ . Ομως στην πε:ριοχή της Βουργουνδίας, όπου βρίσ ε:ται η αμπε:λουργική αυτή ε:κμε:τάλλε:υση , 

έ:χε:ι ε:πιιφατήσε:ι η ένδε:ιξη clos, ε:φόσον η ε:ιψετάλλε:υση πε:ρικλε:ίε:ται από μαντρότοιχο Η ε:ικόνα Ο 

απε:ικονίζε:ι άλλη μία τέ:τοια ομπε:λουργική ε:κμε:τάλλε:υση στη Βουργουνδία. Ο μαντρότοιχος φαίνε:ται 

καθαρό. 

Τώρα, ποιος ε:ίχε: την έ:μπνε:υση να υποδε:ίξε:ι στην Ενωση Οινοποιητικών Συνε:τοιρισμών Χανίων 

Κρήτης να κυκλοφορήσε:ι το λε:υκό της κρασί με: την έ:νδε:ιξη Clos de Creta, ανε:ίς δε:ν γνωρίζει Οι 

πε:ρισσότε:ρε:ς συνεταιριστικέ:ς οινοποιητικέ:ς οργανώσεις πάσχουν σοβαρά από ενημέρωση και 

με:λέ:τε:ς μάρκετινγκ. 

Οπως αντιλαμβάνεται κανε:ίς, ~ κατάσταση αυτή δεν επιτρέπεται να διαιωνιστε:ί, γιατί χωρίς 

σύννομες ε:τικέπε:ς είναι αδύνατο να γίνουν σωστές μελέτες μάρκετινγκ, αλλά και η προβολή των 

ε:λληνικών κρασιών ε:ίναι δύσκολη. Κάθε φορά που πρόκε:ιται να συμμετάσχει η χώρο μας σε διε:θνε:ίς 

εκθέσε:ις, υψώνεται το ε:ρώτημα: ποια κρασιά να σταλούν για να μην αντιμε:τωπίσουμε: τον κίνδυνο να 

παραπε:μφθε:ί η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας; 

Απ' ότι γνωρίζω, η ιδιωτική πρωτοβουλία ε:τοιμάζετοι ε:ντατικά στην ευρύτε:ρη πε:ριοχή της Πάτρας, 

γιο να μπορέσει να ανταποκριθε:ί στις ε:πικε:ίμε:νε:ς σχε:τικές νομοθε:τικέ:ς ρυθμίσε:ις. Συγκε: ριμέ:νο , η 

Αχάϊο Clαυss εγκατέ:στησε: το δικό της ομπε:λώνα με: ξε:νι έ:ς ποικιλίε:ς ποιότητος γιο να ε:ξασφολίσε:ι 

τις προϋποθέ:σε:ις παραγωγής του Chα!eαυ Clαυss σύμφωνο με τα διεθνώς ισχύοντα. Αυτή είναι μία 

από τις ελπιδοφόρες τάσε:ις που σημειώνονται στο νομό Αχαϊας, τάσε:ις που πρέ:πε:ι να χαιρε:τίζοντοι 
, ι Ι ι ι ι 

με: ι ανοποιηση οι ε:μπιστοσυνη απ οποιο χωρο οι αν προε:ρχονται. 

Επίλογος 

Θα μπορούσα ακόμα να σος μιλιiσω για το νέα αμπε:λουργι ό προϊόντα που τόσο ε:νδιοφέ:ρον 

παρουσιάζουν γιο τη περιοχή σας, όπως το σάκχαρο στοφύλης, τα coυlers, το roisin brondy που 

τώρα θε:σμοθε:τε:ίτοι στην Ε .Ο.Κ. και άλλα. Ομως ο χρόνος δε:ν το ε:πιτρέ:πε:ι. Ισως κάποια άλλη 

φορά να έχω οι πόλι την τιμή να σας απασχολήσω με: τους προβληματισμούς μου που υπογορε:ύοντοι 

από την αγάπη μου για έ:να σημαντι ό τομέ:ο της γε:ωργι ής μας οικονομίας, στον οποίο διέ:θε:σα 35 

χρόνιο από τη δημοσιοϋπαλληλι ή ζωή μου , με: την ε:λπίδα α τον δω κάποτε: ο οναβοθμίζε:ται προς 

όφελος του Ελληνα αμπελουργού , έ:τοι που όλη η Ελλάδα να γίνεται άξια του τίτλου "Χώρα της 

Αμπέλου οι του Οίνου ". 
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ί) Πρώτες Υλες 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Παραγωγική Διαδικασία 

Το μεγαλύτερο ποσοστό από τα σταφύλια 01νοπο1iας που κοταναλώνε:ι η ΑΧΑΙΑ CLAUSS να 

προμηθε:ύε:ται από με:μονωμέ:νους αμπε:λοκαλλ1ε:ργητέ:ς ή οπό τοπ1κούς συνε:τοφισμούς με. μέ:σε:ς 

αποδόσε:1ς που δε:ν υπερβαίνουν τα l .CXJJ ε:ώς τα 1 .500 κιλά ανά στρέ:μμα \σταφύλια οινοπ01iος 

της ανωτέ:ρης κατηγορίας ΟΠΑΠ και ΟΠΕ) . Οiνο1 από διάφορες ποικιλίες σταφυλ1ών αναμε:1γνύοvτα1 

σε. χαρμάνια για τη παραγωγή των προiόvτων μέ:σης κατηγορίας τιμής, ε:νώ η σχολαστική επιλογή των 

σταφυλιών και η δημιουργία αποθεμάτων απο τό μεγαλύτερη σημασία για τα προiόvτα υψηλότερης 

ποιότητας. Η στρατηγ1κή της ε:ταφε:ίας κατά τα την τε:λε:υταία δ1ε:τία που χαρακτηρίστηκε: από την 

ε:π1κράτηση χαμηλών τιμών στα σταφύλια οινοπ01ίας κα1 υψηλέ:ς ε.πιδοτήσε:ις, καθώς και από τη στροφή 

των καταναλωτών σε: ποιοηκά ανώτερο προiόvτο αγοράς, αποσκοπούσε: στη μεγιστοποίηση των 

αποθεμάτων της, με: δύο στόχους: 

να ε:π11ύχε:1 χαμηλό κόστος πρώτης ύλης, 

να με:γιστοποιήσε:ι την ε:υε:λιξία και τη πο1ότητα, αυξάνοντας κατά το μέ:γ1στο δυνατό τις πο1κ1λίε.ς 

κρασιών που αποθηκε:ύο vται, προκε:ψέ:νου να ε.π1τύχε:1 στη συνέ:χε:1α ης καλύτε:ρε:ς μί- ξε:ις 
συγκομιδών και πο1κιλιών, με: στόχο την υψηλότερη ποιότητα nροiόvτων . 

Ενα μικρό μέ:ρος των σταφυλιών οινοποιίας της ΑΧΑΙΑ CLA USS, παράγε:τα1 στους ιδιόκτητους 

αμπε:λώνε:ς της Πάτρας, στους οποίους καλλ1ε:ργούvτο1, ε:κτός της παραδοσ1ακής Μαυροδάφνης, 
και οι γαλλικέ:ς ποικιλίες CABERNET SAUV\GNON και SYRAH. Από τα κτήματα αυτό rφοέ:ρχε.ται το 

γνωστό CHA TEAU CLAUSS. 

Σ' αυτούς τους ομπε:λώνε:ς ο ποιοτικός έ.λε:γχος ε:ίνοι ε:ξοιρε:ηκό σχολασηκός. Τα φυτοφάρμακα 

χρησιμοπο1ούνται ιδιαίτερα φειδωλό και η καλλιέ:ργε:ιο κο1 ο καθαρισμός των φυτών γίνεται 

χειρωνακτικό . Η ε:ταιρε:ία έ:χε:ι ξε: ινήσε:ι έ:να ε:ρε:υνητικό πρόγραμμα ανανέωσης των αμπελώνων της, 

με: σκοπό να βε:λτιώσε:ι τη ποιότητα παραγωγής της. 

Η υδροδότηση της έκτασης γίνεται από τρία ιδιόκτητα αvτ λιοστάσια της ε:ταιρε:ίας, που βρίσκονται 

σε: τρίο διαφορετικό ε:πιλε:γμέ:νο σημείο μέ:σο στο χώρο της ε:τοιρε:ίος .Τ α υγρό απόβλητο 
ε:πε:ξε:ργόζε:τοι ε:1δικός σταθμός ε:πε:ξεργασίας αποβλήτων, ημερησίας δυναμι ότητας 800 κυβ1 ών 

μέ:τρων . 

ίί Πα ο ω ' Λευκών Κ ασιών 

Τα σταφύλια μόλις φτάσουν στο οινοποιείο , με:ταφέ:ροvται πρώτα μέ:σω τω σταφυλοδόχων στο 
ε: ραγιστήριο , ε:νώ στη συνέχεια περνούν ανάμεσα από τους στρεφόμενους υλίνδρους του 
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θλιπτηρίου, όπου σπάζουν οι φλοιοί και ε:λε:υθε:ρώνουν ένα μέρος του χυμού τους. Η σταφυλομάζο 

που παράγεται με: αυτό το τρόπο οδηγείται στο πιεστήριο. Μερικές φορές, η παραπάνω διαδι οσία 

αλλάζει και τα σταφύλια μεταφέρονται στο πιεστήριο απ'ε:υθε:ίας ή μέσω του θλιπτηρίου.Για τα 

ποιοτικά κρασιά ο χυμός παραλαμβάνε:ται με: χαμηλές πιέσεις σε: υπερσύγχρονα πνευματικά πιεστήρια 

Ο χυμός που ε:κρέε:ι από το πιεστήριο ψύχεται και παραμένει σε: δε:ξαμε:νή μια ολόκληρη μέρα 

Είναι η διαδικασία της 'Όπολάσπωσης". Κατά τη διάρκειά της, τα αιωρούμενα στε:ρε:ά σωματίδια 

καταβυθίζονται, το διαυγές γλεύκος διαχωρίζεται . Ο καθαρός πλέον χυμός με:ταγγίζε:ται σε: δε:ξαμε:νή 

όπου πραγματοποιε:ίται αλκοολική ζύμωση. Εφαρμόζεται ψύξη, έτσι ώστε: η θερμοκρασία να μην 

ξεπερνά τους l 8oC. Η σχετικά χαμη .ή θερμοκρασία προκαλώντας την αργή ζύμωση, βοηθά στην 

απόκτηση φίνων, ποιοτικών αρωμάτων. Οταν ολοκληρωθεί η αλκοολική ζύμωση, το κρασί με:ταγγίζε:ται 

σε: δε:ξαμε:νές αποθήκευσης. 

Οπως στη παραγωγή λευκών κρασιών, έτσι και στων ερυθρών τα σταφύλια μεταφέρονται αρχικά 

στο ε:κραγιστήριοθλιπτήριο. Οι βόστρυχοι απομαιφύνονται και οι ρόγες σπάζουν. 

Στη συνέχεια, σε: αντίθεση με: τη λευκή οινοποίηση, η σταφυλομάζα με:ταφέρε:ται κατ ' ε:υθε:ίαν στις 

δε:ξαμε:νές της αλκοολικής ζύμωσης. Η θε:ρμο ρασία των 30oC μας ε:πιτρέπε:ι να συγ ρατίσουμε: 

και παραλάβουμε: το χρώμα και τις υπόλοιπες ουσίες που διαφοροποιούν τη γεύση των ερυθρών 

κρασιών. 

Το διοξείδιο του άνθρακα που ε:κλύε:ται από την αλκοολική ζύμωση, ανε:βάζε:ι τους φλοιούς των 

σταφυλιών στην ε:πιφάνε:ια της δε:ξαμε:νής, όπου αυτοί σχηματίζουν ένα πυκνό 11 καπέλο". το κρασί 

λοιπόν "τραβιέται" από το πυθμένα της δε:ξαμε:νής και μέσω αντλίας ανακυκλώνεται από τη ορυφή 

της καταβρέχοντας το" καπέλο" . Η διαδικασία αυτή ε:πιτρέπε:ι τη καλύτερη παραλαβή του χρώματος, 

των ταννιών και των αρωμάτων από τους φλοιούς. 

Μόλις το γλεύκος που ζυμώνεται απο τήσε:ι το επιθυμητό εκχύλισμα, απομακρύνεται ατά το 

με:γαλύτε:ρο δυνατό μέρος από τπυς φλοιούς και με:ταφέρε:ται σε: άλλες δε:ξαμε:νές . Οι φλοιοί με: τη 

σειρά τους μεταφέρονται στο πιεστήριο όπου ε:ξάγε:ται το υπόλοιπο του χύμού. 

Η αλκοολική ζύμωση θα ολοκληρωθεί σε: άλλε:ς δε:ξαμε:νές με:τά το τέλος της οποίας ίσως 

ε:κδηλωθε:ί μια δε:ύτε:ρη ζύμωση, η μηλογαλακτική. Αυτή προκαλείται από τα βακτήρια του κρασιού , 

σε: αντίθεση με: τη πρώτη, την αλκοολική, που πραγματοποιείται από τις ζύμε:ς. Είναι δε: τόσο σημαντική 

η δε:ύτε:ρη αυτή ζύμωση για την εξέλιξη των ερυθρών κρασιών, ώστε: ε:άν δε:ν ε:κδηλωθε:ί μόνη της, ο 

οινοποιός προσπαθεί να την προκαλέσει . Σε: αυτή τη ζύμωση το μηλικό οξύ με:τατρέπε:ται σε: γαλα τικό, 

μια αλλαγή η οποία" μαλακώνει" το κρασί, με:ιώνε:ι δηλαδή τον άγριο χαρακτήρα του και βοηθά στην 

ωρίμανσή του . 

ίν Ω ί ανσ -Παλαίωσ 

Το φρέσκο κρασί που μόλις παρασ ε:υόστη ε: δε:ν ε:ίνοι ακόμα έτοιμο για κατανάλωση. Η οξύτητά 

του ε:ίναι πολύ τονισμένη και οι τοννίνε:ς του "ε:πιθε:τι ές". Με: τη πάροδο του χρόνου όμως, 

ωριμάζοντας θα απο τήσε:ι την ισορροπία των γευστικών του χαρακτηριστικών. 
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Σε: γε:νικές γραμμές. τα λε:υκά, τα ροζέ και τα ε:λαφρά ε:ρυθρά κρασ1ά καταναλώνοντα1 σε. νε:αρη 

ηλικiο γ1οτi η ε:υχορiστηση που μας προσφέρουν σχε:τίζε:τα1 με: τη φρε:σκάδα των αρωμάτων κο1 της 

γε:ύσης τους. Αντίθε:τα, το με:γαλύτε:ρο μέ:ρος των ερυθρών κυρίως όταν εμφανίζουν ισχυρό ταννικό 

και όξ1νο χαρακτήρα, απο11ούν παλαίωση για την ανάδε:1ξη του γε:υστικού τους πλούτου . 

Στο ανώτερο τμήμα της κατηγορίας αυτής, κρασιά όπως το CHA TEAU CLAUSS κο1 το NEfv\EA 

λλΑΙΑ CLAUSS παλαιώνονται ε:πί 12 μήνε:ς, ή και πε:ρισσότε:ρο σε: δρύινα βαρέλια, 6 μήνε:ς σε: 

δε:ξομε:vές και 56 μήνε:ς σε: φ1άλε:ς πριν βγουν στην αγορά. Η ΜΑ ΥΡΟΔΑ<DΝΗ ΠΑ ΤΡΩΝ παραμένει 

γιο παλαίωση ε:πί 3 χρόνια σε: δρύινα βαρέλια πριν διατε:θε:ί στο ε:μπόριο. 

Κατά τη παλαίωση του κρασιού, συμβαίνουν ε:ξαιρε:τικά πο\ύπλο ε:ς αλλαγές. Οσο αυτό παραμέ:νε:1 

μέσα στα βαρέλ1α, κατά τη δ1άρκε:ια της ονομοζόμε:νης "οξε:1δωτικής παλαίωσης", δ1ολύε:1 ορ1σμένο 

συστατικά του ξύλου που λαμβάνουν έτσ1 μέρος στην αρωματική του σύνθεση Παρουσία του 

οξυγόνου που ε:ισέ:ρχε:τα1 από τους πόρους του ξύλου των βαρελιών, 01 ταννίνε:ς, το οξέα, τα ανόργανα 

συστοτι ά, καθώς κο1 άλλε:ς ουσίε:ς του κρασ1ού λαμβάνουν μέρος σε: ανηδράσε:1ς 01 οποίε:ς με.1ώνουν 

σταδιακά το άγριο κο1 άγουρο χαρακτήρα του. 

Συνήθως οκολουθε:ί η "αναγωγική παλαίωση", την οποία υφίστατα1 το κρασί με:τά την εμφιάλωσή 

του, μέσο στη φιάλη. Η εξέλιξη του χαρακτήρα του συνε:χίζε:ται με. πιο αργό όμως ρυθμό 01 με: 

δ1οφορε:τικές διε:ργασίε:ς, λόγω της έλλε:1ψης οξυγόνου . Είναι η φάση της παλαίωσης, η οποία 

καθορίζε:1 την ανάπτυξη του "μπουκέτου" του κροσ1ού 

ν) Εμφιάλωση 

Η ε:μφιάλωση ε:ίνα1 μια σχε:τ1κά απλή, μηχανική διαδ1κασiο. Επε:ιδή όμως αποτε.λε:ί το τε:λε:υταίο 

κρίσιμο βήμα στη διαδικασία της παρασκευής της πορασκε:υής του κρασ1ού υποβάλλε:το1 σε: 

αυστηρούς ελέγχους. 

το κρασί με:τά από τη διαύγασή του, που σκοπό έχε.ι την απομάκρυνση τυχόν αιωρημάτων, ε:ίνα1 

πλέον έτοιμο να ε:μφιαλωθε:ί. Ολα τα τμήματα της ε:μφιαλωτικής γραμμής αποστε:ιρώνοντο1. Το κρασί 

ρέε:ι στο γε:μ1στικό τμήμα, οι φ1άλε:ς γεμίζουν, ο φελλός συμπ1έζε:τοι και ε:1σάγε:ται στο λαιμό τους. 

Τ οποθε:τε:ίται ένα λε:πτό καψύλ10 και η ε:τικέττα, ΟΙ φ1άλε:ς πακε:τάροντοι σε: χαρτοκιβώΤΙΟ και 

μεταφέρονται σε: κλιματιζόμενες αποθήκες. 

ΕyκαταστάσειςΕξοηλισμός 

ί Ε καταστάσει 

Οι εγκαταστόσε:1ς της λλΑΙΑ CLAUSS βρίσκονται στις πλαγιές του Παναχαϊκού όρους κοντά στη 

πόλη των Πατρών. Η συνολική έκταση των γηπέδων φτάνε:1 στο 4 1 Ο στρέμματα και περιλαμβάνει το 

οινοποιείο της ε:τοιρε:iος, το εργοστάσιο εμφιαλώσεως και ης ε:γ οταστάσε:ις παραγωγής, παλαίωσης 
και αποθήκευσης των οί ιων οι 01νοπνευμάτων της. Στην έκταση αυτή πε:ριλομβάνοντοι ε:πiσης τα 

τiρ~α της Διοικήσε:ως της εταιρείας και 01 ομπε:λοκαλλιέργειε:ς. Η αναπόσβεστη οξiο των ενσώματων 
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ακινητοποιήσεων της ΑΧΑΙΑ CLAUSS (κόστους κτήσεως 5.3 δις δρχ.) ανέρχεται σήμε:ρα σε: l l δις 

δρχ. περiπου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ετοιρε:ία κατά τη περίοδο 1980 1984 υλοποιώντας σημαντικό ε:πενδυηκό 

πρόγραμμα πραγματοποίησε: τη παραπάνω περίοδο ε:πε:νδύσε:ις σε κτίριο, οποθηκε:υτικούς χώρους 

και εξοπλισμούς, ύψους 1.5 δις δρχ. που χρηματοδοτήθηκε: με: ίδια κεφάλαια της ε:ταιρε:ίας και 

μακροnρόθε:σμο δανε:ισμό. 

Η συνολική έκταση των ε:γκαταστάσε:ων κατανέμε:τα1 ως ε:ξής: 

Κ ηριακές ε:γκαταστάσε:ις 

Αμπε:λώνε:ς 

λλση 

Δασικές Εκτάσεις 

Παιδικός Σταθμός 

Χώρος ε:nε:ξε:ργασίος αποβλήτων 

Είσοδος, χώροι σταθμε:υσης κλπ. 

Σύνολο 

Στρέμματα 

34.0 

88.0 

23.0 

l 20.0 

0.4 

2.0 

142.6 

410.0 

% ε:nί του συνόλου 

8.3% 

21 .5% 

5.6% 

29.2% 

0.1% 

0.5% 

34.8% 

100% 

Οι κτιριακές ε:γκαταστάσε:ις 01 οποίες αποτελούνται από περισσότερα των 25 κτιριακών 

συγκροτημάτων, χωρίζονται σε δύο ομάδες. 

Η πρώτη έχει συνολική έκταση 15.000 Μ2 περίπου και οnοτε:λε:ίτα1 από ιστορικά κτίριο (cha

teaυ) του περασμένου αιώνα που με: απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν χαρακτηριστεί 

διατηρητέα. Παραμένουν μνημεία βιομηχανικής αρχιτεκτονικής και προσελκύουν το ενδιαφέρον 

πολλών τουριστών που το ε:πισκέπτοντα1 κάθε: χρόνο. 

Η δεύτερη ομάδα κτιρ1ακών ε:γκοταστάσε:ων με: έκταση γύρω στα 20.000 Μ2 ε:ξυπηρε:τε:ί τις 

παραγωγικές ανάγκες ενός πλήρους σύγχρονου Οινοποιείου. Τα κ-fίριο της ομάδος αυτής έχουν 

κατασκε:υοστε:ί οπό το 1971 ε:ώς το 1985. Εδώ λαμβάνουν χώρο όλες 01 φάσεις της παραγωγικής 

διαδικασίας, που είναι οι εξής: 

ο. Παραλαβή και έκθλιψη σταφυλιών. 

β. Κατεργασίες σταφυλοπολτού ( οπολάσπωση, ψύξη, ζύμωση, μετατροπή του σε: κρασί , 

αποθήκευση ). 

γ. Κατεργασίες κρασιού αναμείξεις, διαύγαση, φιλτράρισμα , 

σταθε:ροποίησηαποθήκε:υσηπαλαίωση ). 

δ. Εμφιάλωση κρασιούαποθήκε:υση έτοιμου προϊόντος. 

Τέλος η εταιρε:ίο διατηρεί γραφεία και αποθήκες στην Αθήνα και τη Θε:σσαλοvί η σε 

ενοικιαζόμενους χώρους. 

- 66 -



ίί)Εξοπλισμός 

α.Τ ο κτήμα της παραλαβής και έκθλιψης σταφυλιών στε:γάζε:ται σε: κτίριο επιφάνειας 900 Μ2 και 

όγκου 5.α:ΙJ Μ3. 

Αποτε:λε:ίται από δύο σταθμούς παραλαβής σταφυλιών δυναμικότητας 40.CX)() KG/H έκαστος. 

Οι σταθμοί αυτοί τροφοδοτούν: 

4 δεξαμενές ερυθράς οινοποίησης, χωρητικότητας 40.CX)() ι εκάστη. 

2 συγκροτήματα συνεχών πιεστηρίων, δυναμικότητας 20.CX)() KG/ Η αντιστοίχως . 

2 ασυνεχή πνευματικά πιεστήρια , χωρητικότητας 30.000 KG. 

1 ασυνε:χές πνε:υματικό πιε:στήριο χωρητικότητας 60.CX)() KG. 

Η συνολική ισχύς του συγκροτήματος αυτού με: όλα τα παρε:λκόμε:να και βοηθητικά μηχανήματα 

αντλίε:ς, ατέρμονες κοχλίες απορροφητήρες, αεροσυμπιεστές κλπ., ανέρχεται σε: 300 ΗΡ, ε:νώ η 

δυναμικότητα του συγκροτήματος σε: ημερήσια βάση ξε:πε:ρνά τα 800.000 KG σταφύλια. 

βγ.Τ ο δε:ύτε:ρο και τρίτο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίαςλε:ιτουργε:ί σε: κτιριακό συγ ρότημα 

που έχε:ι ε:πιφάνε:ια 10.CX)() Μ2 και όγκο l 40.000M3. Σε: ορόφους του συγκροτήματος αυτού με: 

συνολική επιπλέον κάλυψη 4.α:ΙJ Μ2 στε:γάζοvτοι οι αποθήκες των βοηθητικών για την ε:μφιόλωση 

υλικών συσκευασίας. 

Στο κτιριακό συγκρότημα που αναφέραμε: υπάρχουν ακόμα: 

160 μεταλλικές οινοδε:ξομε:νές, ε:πε:νδυμένε:ς με: ε:ποξε:ιδικές ρητίνες χωρητικότητας 200 Μ3 

εκάστη . 

48 οινοδε:ξομε:νές αντιστοίχου κατασκευής, χωρητικότητας tJJ Μ3 ε:κάστη. Συνολικός όγκος 2.800 

Μ3. 

32 ανοξε:ίδωτε:ς οινοδε:ξαμε:νές, χωρητικότητας 35 Μ3 εκάστη . Συνολι κός όγκος 1.120 Μ3 . 

12 ανοξε:ίδωτε:ς οινοδε:ξαμε:νές, χωρητικότητας από 5 έως 17 Μ3 ε:κάστη, συνολικού όγκου 

160Μ3 . 

Δρύινα βαρέλια, χωρητικότητος από 200 li! . έως 5.α:ΙJ lil. έκαστο, με: συνολικό όγκο 1.00 Μ3. 

Α όμη, σαν οποθη ε:υτικός χώρος κρασιού, αλλά σε: κτίριο της πρώτης ομάδος (διατηρητέα) , 

υπάρχε:ι επιπλέον υπόστε:γη έκταση 4.500 Μ2 αι όγ ου 50.000 Μ3, όπου στεγάζονται τσιμε:ντένιε:ς 

οινοδε:ξαμε:νές, συνολικής χωρητικότητας 15.CX)() Μ3. 

Συνολικός αποθη ε:υτικός χώρος κρασιού όλων των κατηγοριών 52.160 Μ3. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που ε:ξυπηρε:τε:ί το ομμότι αυτό της παραγωγικής διαδικασίας 

πε:ριλαμβάνε:ι : 

CDυγο ε:ντρικό διοχωριστήρο δυναμικότητος 20.000 L/H. 

Ψυκτι ό συγκρότημα μούστου δυναμικότητας 1.000.000 Kcαl/H και παροχής 80.000 L/H. 

Ψυ 'ΤΙ ό συγκροτήματα για τη σταθεροποίηση του κρασιού δυναμι ότητας 10.000 L/ H. 

Πλήθος φίλτρων, αντλιών και άλλων βοηθητι ών μηχανημάτων. 

Η συνολι ή ισχύς του τμήματος αυτού εργοστασίου ε:ίναι 797 ΗΡ. 
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δ.Η εμφιάλωση του κρασιού γίνεται σε κτίριο με επιφάνεια 5.040 Μ2, όγκο 68 600 Μ3, ενώ τα 

διάφορο ε:πίπε:δο του κτιρίου έ:χουν συνολική έκταση l 1.040 Μ2 . 

Η εμφιάλωση του κρασιού γίνεται σε: τρεις πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές εμφιάλωσης και 

συσκευασίας, με: δυνατότητα εμφιάλωσης φιαλών από l 87ml έ:ως 2.000ml, ενώ η συνολική ωριαία 

παραγωγή ε:ίναι 28.000 φιάλε:ς/ώρο. 

Σε: ξεχωριστό τμήμα του ίδιου κτιρίου και σε: μια επιφάνεια 400 Μ2 λειτουργεί το 

Αποσταγματοποιε:ίο και Ποτοποιείο της εταιρείας, με δύο αποστακτήρες συνολικής απόδοσης 2 .000 

L/ημέ:ρα και δύο γραμμέ:ς εμφιάλωσης ποτών, συνολικής απόδοσης 4.500 φιαλών/ώρα 

Στο κτίριο που κλιματίζεται πλήρως αποθηκεύεται το έτοιμο προϊόν. Η συνολική ισχύς των 

ε:γκατε:στημέ:νων μηχανημάτων στο κτίριο αυτό είναι 1.000 ΗΡ. Στο ίδιο κτίριο λειτουργούν και το 

γραφεία Διοίκησης της εταιρείας . 

Στην κατηγορία αυτή των νεώτερων κτιριακών συγκροτημάτων θα πρέ:πει να εντάξουμε και 

Το Συνεδριακό Κέ:ντρο, με: επιφάνεια 1.000 Μ2, όγκο 9.000 Μ3 και συνολική έ:κταση 2.870 Μ2, 

στο οποίο οργανώνονται συνέ:δρια, σεμινάρια, πολιτιστικέ:ς εκδηλώσεις κλπ. 

Το Εκθεσιακό Κέ:ντρο, με: επιφάνεια 2.115 Μ2, όγκο 23.500 Μ3 και συνολική έ:κταση 4 500 

Μ2, όπου οργανώνονται ε:μπορικέ:ς ε:κθέ:σεις όλων των κλάδων. Οι δραστηριότητες αυτέ:ς της 

εταιρείας είναι παράλληλες με την παραγωγή και εμπορία οίνων και ποτών. 

Οι κτιριακέ:ς και μηχονολογικέ:ς εγκαταστάσεις συμπληρώνονται με: τρία αντλιοστάσιο, συνολικής 

ισχύος 340 ΗΡ για την υδροδότηση του εργοστασίου, ευρισκόμενα σε διαφορετικό σημείο το κοθέ:να, 

καθώς και το σταθμό κατεργασίας υγρών αποβλήτων που σε: μια περιοχή 2.000 Μ2 και με: εξοπλισμό 

ισχύος 140 ΗΡ κατεργάζεται ημερησίως 800 Μ3 νερού. 

Η συνολική ε:γκατε:στημέ:νη ισχύς του εργοστασίου με όλα τα βοηθητικά μηχανήματα φθάνει τους 

2.700ΗΡ. 

Ο εξοπλισμός στην πλειοψηφία του είναι της δεκαετίας του 1980, ενώ σημαντικέ:ς προσθήκες 

έ:χουν έ:χουν γίνει και κατά την τρέ:χουσα δεκαετία του 1990, διατηρεί υψηλό βαθμό αξιοπιστίας , 

τόσο όσον αφορά την ποιότητα, όσο και την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, χάρη στην 

εμπειρία, συντήρηση και τις βελτιώσεις που ε:κτε:λεί το έ:μπε:ιρο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας . 
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ 
ΜΕ ΤΑ ΠΡΟ.ΪΟΝΤΑ 
ΤΗΣ ΑΧΑ.ΪΑ CLAUSS 
CHATEAU CLAUSS 

Πε:ίρα 115 χρόνων, συνε:χε:ίς αναζητήσε:ις και πε:ισματική διάθε:ση για το τέλε:ιο, δώσανε: τη 

κορωνίδα των προσπαθε:ιών της ΑΧΑΙΑ CLAUSS, το CHA TEAU CLAUSS. 

Αυτό το κόκκινο, παλιό, ξηρό κρασί, που αν δε:ν ε:ίναι ανώτε:ρο πολλών άλλων παρόμοιων 

φημισμένων κρασιών της Ευρώπης, ε:ίναι, τουλάχιστο, ε:φάμιλλό τους. 

Το κρασί αυτό, πε:ριορισμένης ποσοτικά παραγωγής, παρασκε:υάζε:ται από ε:κλε:κτό κόκκινα 

σταφύλια, ε:ξαιρε:τικά πε:τυχημένης χρονιάς. 

Η ε:μφιάλωση γίνεται σε: ορισμένο αριθμό φιαλών, κάθε: μία από τις οποίε:ς φέρε:ι το δικό της 

αύξοντα αριθμό. Σε: πιο πε:ριορισμένο αριθμό φιαλών ε:μφιαλώνε:ται ό,τι ε:κλε:κτότε:ρο της 

παραγωγής, σαν Reserve dυ Chαteυ, με: την ε:ιδική ένδε:ιξη "R.C." 

Το CHA TEAU CLAUSS, δε:ν ε:ίναι απλώς ένα σπάνιο κρασί, ε:ίναι και ένα σπάνιο απόκτημα για 

όσους διατηρούν ιδιωτική κάβα. 
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CASTEL DANIELIS 

Τον ένατο αιώνα μ.Χ. η περιοχή της Πάτρας ήταν ένα από τα πλουσιότερα "θέματα" της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, φημισμένο για τη γεωργική και βιομηχανική του παραγωγή. Μεταξύ των 

πιο περίφημων προϊόντων του ήταν και τα κρασιά του και μεταξύ των διασημότερων ανθρώπων που 

είχαν στα χέρια τους την εγχώρια παραγωγή ήταν η χήρα Δανιηλίδα, με τις απέραντες γεωργικές της 

εκτάσεις και τους θαυμαστούς της πύργους. Το μαύρο μπρούσκο κρασί "CASTEL DANIEL\S" πήρε: 

το όνομά του αυτό, με: σκοπό να συνεχιστεί η παλιά Βυζαντινή παράδοση στα εκλεκτά κρασιά της 

περιοχής των Πατρών.Το κρασί αυτό, φτιαγμένο από διαλεγμένα κατάλληλα σταφύλια της περιοχής 

συναγωνίζεται τα ονομαστό κόκκινα μπρούσκα κρασιά, γιατί παρασκευάζεται με: εξαιρετική 

επιστημονική επιμέλεια και προπαντός με κάποια υπερηφάνεια, από την Ρ\λΑΙΑ CLAUSS, που θεωρεί 

το κρασί αυτό εκλεκτό της επίτευγμα.Το CASTEL DANIEL\S βαδίζει συντροφιά με: το SANT Α HELENA 

και το ένα βοηθάει το άλλο, για να γίνεται όσο περισσότερο μπορεί καλύτερο ένα καλά συνδυασμένο 

MENU στο τραπέζι. 

. . . .. ' . 

TROCKEN ROTWEIN-RED DRY.WINE 

GRIECHENLAND 

TAFELWEIN 
PRODUCEO ΑΝΟ ΒΟΠLΕΟ ΒΥ 

CH ' Τ ~cLAUSS WlN~ c· S. ι\. 
PATRAS-GREECE PROOUCE OF GREECE 

Ot:NOD Ι S ~. Α. G[NF 
Αl!cί11ίηψοrι u11J Vcrtricb 

fiiι· Β.R.Ό. 1111u Wcst · Berlί11 

_7n _ 

·e70ci 
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ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ 

Μια κοινή ονομασία, που φέ:ρουν οι δίδυμε:ς κόρες της ΑΧΑΙΑ ClAUSS, η ξανθή και η 

με:λαχρο ινή, το άσπρο και το κόκκινο κρασί μ'αυτό το όνομα, που βαδίζουν αντάμα, σαν αδε:λφέ:ς , 

στην ε:λληνική και ξένη αγορά. Τα δύο αυτά κρασιά έχουν γίνε:ι οι αχώριστοι και πιστοί σύντροφοι στο 

ε:λληνικό τραπέζι, μα και στο τραπέ:ζι των ξέ:νων σύντροφοι στο ελληνικό τραπέζι, μα και στο τραπέ:ζι 

των ξέ:νων που γοητεύτηκαν από τη γευστική ομορφιά και το λε:πτό άρωμα των δύο αυτών ελληνικών 

κρασιών. Το καθ' ένα από αυτά, με την ανάλογη προσαρμογή του στο κάθε ε:ίδος φαγητού, αποτε:λε:ί 

το ωραίο, αλλά και αναγκαίο συμπλήρωμα του τραπε:ζιού, ακόμη δε και το απαραίτητο στοιχείο του 

συνταγολογίου της καλής κουζίνας. Η συντηρητική τιμή των δύο αυτών κρασ ιών, σε: συνδιασμό με: τη 

σταθερή τους ποιότητα, το διακριτικό τους άρωμα και τη γευστική τους προσφορά, αποτε:λούν τα 

στοιχεία ε:κε:ίνα, που δ ι καιολογούν την τόση διάδοση της ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ σε όλη την κλίμακα των 

ανθρώπων, Ελλήνων και ξένων, που ξέ:ρουν τι θα πει καλό κρασί. 

l'r-tODUCrΞ Η· <.; ι tHLIΞ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΟΙΝΟΣ 
ΕΡΥθΡΟΣ ΞΗΡΟΣ 

ΠΛΡΛΓΩΓ Η~ ΕΜΟ.)ιΑΛΟΊΙΊ 

A. X .A ' ~ "A -=- C ILAOS'S Α . ~: . 

'Α ~Ι-ΙΑΙΑ' 

J L r, 1 ' 

BLANC 

V Ι Ν ΟΕ ΤΑ ΒΙ ε ΒιΛ ΝC SE.C ο \\' ΗιΠ DRY ΓΑ3LΕ w ιΝΕ 
ΡR ΙΙ Ι)\ΙΙΗΤ ~ fN ΒΙΙΙJΤΙ 11 ιr Ρ ·Ι Κ ο ΡRΙΙΙ) \ ηο λ l' 1 BOΠLED 8\ 

ΙΙ~ΙιΙΙΙΙ ·\ l ' ΙlK ·\\•\\l\l(,. \·\l '·\IK I\\ 750 j 
/ / (fr. VQ/ l'ΚΙΙIΙΙ 11 111 ι, κlι1 • l' KΙll \I• ( 1ΟΙ ι ;κΙΙί1 ( ~ Ι] 

ΠΑΤΡι 1 -Ει\ι Λ : ll!::P. 

IL , 1ι()L Ει\Λ ΗΙJΙΙ• Q/J l lfJ(Ψ) IJ Γ ΡΛΙ4Ιν1. U~ O 
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ΡΕΤΣΙΝΑ 

Οίνος ονομασίας κατά παράδοση 

Το κρασί "ΡΕΤΣΙΝΑ" αποτε:λε:ί πανάρχαια παράδοση στην ε:λληνική οινοποιία. Οι αρχαίοι Ελληνε:ς 

οινοπαραγωγοί, όταν τε:λε:ίωνε: η ζύμωση του γλε:ύκους μέσα στους ομφορε:ίς, τους σκέπαζαν με: το 

κάλυμμά τους, το οποίο προσάρμοζαν αε:ροστε:γώς στο χε:ίλη τους με: παχύρε:υστο ρε:τσίνι Τα αιθέρια 

όμως λάδια του ρε:τσινιού έρχονταν σε: ε:ποφή με: το κρασί, το οποίο το απορροφούσε:, παίρνοντας 

έτσι την ιδιάζουσα γε:ύση και το ξε:χωριστό άρωμα της ''ΡΕΤΣΙΝΑΣ". Η Ρετσίνα έχε:ι υμνηθεί στην 

Ελλάδα πε:ρισσότε:ρο από όλο τα άλλα κρασιά, γιατί συνοδε:ύε:τοι οπό μια φολκλορική παράδοση 

του τόπου και γιατί ε:ίναι ο αχώριστος σύντροφος των θαμώνων της λαϊκής ταβέρνας. Γι' αυτό και οι 

ξένοι δε:ν φε:ύγουν οπό την Ελλάδα ον δε:v πάρουν στην γε:υστική τους ανάμνηση κάτι οπό τη "ΡΕΤΣΙΝΑ. 

Οπως παρασκε:υάζε:ται η "ΡΕΤΣΙΝΑ" από την ΑΧΑΙΑΚΛΑΟΥΣ ε:ίvοι για να ορέσε:ι στο μέσο 

καταναλωτή, γιατί ε:ίνοι καλή σε: ποιότητα, λε:πτή σε: άρωμα και ε:λοφριά σε: πε:ριε:κτικότητα ρε:τσινιού . 

1 Ιίι 

TABLE WINE 

TQADITIONAL APPELLATION 

PRODUCED AND BOTTLED ΒΥ 

AC.~ι~~~]·Ά~<e;ιAllJSS W~N~ C.0 

PAτRAS-GREECE 

PROOUCE OF GREECE 

U. S. A AGENTS 

C AR ILLON I M PORTERS. L ΤΟ 
630 FIF [Η AVEHUE 

NEW YORK, Ν . Υ. 10 111 
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ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ 

Οίνος ονομασίας προελεύσεως Πατρών ελεγχόμενης Η "ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ" είναι έ:νο γλυκό 

μούρο επιδόρπ ιο κρασί, που η παράδοση της παραγωγής του το έ:χει κάμει πραγματικό θρύλο. 

Ακάματη εργασία, επίμονοι πειραματισμοί, λεπτές μέθοδοι παρασκευής φτάσανε:, με: τη συνταγή του 

l 873, γραμμένη στη σελίδα "60 l "του ειδικού Βιβλίου εργοστασίου, να δώσουν την τελική σύσταση 

του κρασ ιού αυτού, που διατηρείται με: ιερή ευλάβεια ως σήμερα. Ο αριθμός "60 l " αποτελεί πια 

και το διακριτικό εμπορικό σήμα της Μαυροδάφνης, παραγωγής της ΑΧΑ ΙΑΚΛΑΟΥΣ. Η 

"ΜΑ ΥΡΟΔΑΦΝΗ" παράγεται από τα ε:κλε:κτά μαύρο σταφύλια Μαυροδάφνης.Το κρασί αυτό για 

να εμφιαλωθεί και να δοθεί στην κατανάλωση πρέ:πει να παλαιωθε:ί αρκετά χρόνια μέ:σα στα Βαρέ:λια. 

Το μοναδικό στο είδος του αυτό κρασί της ΑΧΑΙΑΚΛΑΟΥΣ, που παράγεται απ' αυτήν, σε: αδιάκοπη 

συνέχεια από το 1873, βρήκε: πολλούς μιμητές στα χρόνια που επακολούθησαν. Σήμερα η πολιτεία 

για να προστατεύσει το ε:κλε:κτό αυτό κρασί από αθέμιτες μιμήσεις και παραποιήσεις, αλλά και τους 

καταναλωτές από σχετικές παραπλανήσεις, το κατάταξε: μεταξύ των κρασ ιών της ε:λε:γχόμε:νης 

ονομασίας προελεύσεως (Appelotion d' Origine Con!rolee). Ετσι κανείς πλέον δε:ν μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την ονομασία "ΜΑ ΥΡΟΔΑΦΝΗ" για κρασί που δε:ν προέ:ρχεται από τα αντίστοιχα 

σταφύλια της Πάτρας ή της Κε:φαλλονιλας, όπου μόνο εκεί αυτά ευδοκιμούν. 

llVIPERIAL 

VΙΝ ΟΕ LIOUEUR 

ΜΑΥΡΟΔΑΦ Η ΙIΑΤΡΩΝ 
0ΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕ Ω !ΞΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 

e750ml 15+8% νοι 

Λί, Ί ΙΛJΛ ~ ι. ΊΛllSS 
ΕΜ'!1ΙΛ /\<.ΙΝΓΤΑΙ ;>11 1ι, 10\ll) Ι\ΛΡΑΙ ΩΓΗί ~ 

'"ΑΓΟΓΗ ΕΜΦΙΜΟΣΗ • ΙΙΝn' 1 • 1ΙΙ < IΙΚΗ Α Ε ΠΑΤΡΑ ΕΜΑΣ 
ΠΔ: J;.., .; ' 14 

- - -== ==== 
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ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Οίνος ονομασίας προελεύσεως ελεγχομένης 

Το παγκόσμια γνωστό, ανώτατης ποιότητας, γλυκόπιοτο αρωματικό κρασί της πε:ριοχής Πατρών 

και Ρίου . Παρασκε:υάζεται με πείρα πλέον των l 00 ετών, σε σταθερή ποιότητα, από διαλεγμένα 

σταφύλια. Το ρασί αυτό ε:ίναι ε:λε:γχόμε:νης ονομασίας nροε:Λε:ύσε:ως (Appe\αlion d' Origine 

Controlee), και δεν επιτρέπεται να παραχθεί από σταφύλια άλλης προέλευσης και άλλης ποικιλίας 

από εκείνη των σχετικών προδιαγραφών του νόμου. Είναι και το ΜΟΣΧΑ ΤΟ της ΑΧΑΙΑΚΜΟΥΣ ένα 

ε:κλε:κτό γλυκό ε:nιδόρnιο κρασί, σε: ξανθή απόχρωση με: διε:θνή αναγνώριση. 

WΗΙΤΕ SWEET WINE 
VΙΝ BLANC οουχ 

PROOUIT ΕΤ ΜΙS ΕΝ BOUTEΙ LLE ΡΑΑ • PROOUCEO ΑΝΟ BOTTLEO BV 

Αι :ι WΛ -i. α .ΛUSS 
VINICOLE s Α • nΔΙΙ31-0037 Ι β4 • WΙΝΕ Co s Α • nΔΣ/31 ·0037164 

15% νοl GREECE 1 . 750 ml 
PRODUIT ΟΕ GRECE /\ Λ .r 1Ιs·J · ό~ ΙΙΧ\' ΠλΗΟΝ 
PRODUCE OF GREECE 
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ΟΥΖΟ 

Το 'ΌΥΖΟ" είναι το παραδοσιακό ορεκτικό ποτό (αperitif) της Ελλάδας. Είναι ορεκτικό και συνάμα 

δροσιστικό. Το ούζο της Ι\λΑΙΑΚΜΟΥΣ στις δύο του συνθέσεις, με τους τίτλους "ΤΣΟΛΙΑΣ" και 

"ΑΜΜΙΑ", παρασκευάζεται με τη χρήση αποσταγμάτων αρωματικών σπερμάτων και φυτών Οταν 

αραιώνεται με νερό, παίρνει μια απαλή, αλλά και πλούσια γευστικότητα και με το λευκό εκείνο χρώμα 

του γαλακτώματος, εντείνει την αίσθηση της δροσιάς. Το ούζο έχει γίνει ο αχώριστος σύντροφος 

των Ελλήνων, μα και όσων ξένων έτυχε να δοκιμάσουν και η Ι\λΑΙΑΚΜΟΥΣ υπερηφανεύεται ότι 

προσφέρει στην κατανάλωση δύο από τ ις καλύτερες ποικιλίες ούζου της ελληνικής παραγωγής . 

\• 

DUZD 
Ε Ξ ΑΙΡΕτΙΚΗΙ ΠΟιΟτΗτΟΙ 

ΊRΑΟι τιΟ ΝΑL 

GREEK APERITIF ANISE 

PRODUΙT ΕΤ ΜΙS ΕΝ BOUTEΙLLE PAR • PRODUCED AND BOΠLED ΒΥ 

(92 PROOF) ΑCΗΛ!Α ο <:!.Al ISS ι 750 ML 
46% ALC/VOL. VΙNICOLE s Α PATRAS . WΙΝΕ c s Α PATRAS (25.4 FL. ΟΖ ) 

ΡRΟΟυιτ ΟΕ GRECE PRODUCE OF GREECE 
GRIECHENLA Ο ΕΛΛΗΝ ιΚΟ ΠΡΟ'ι Ο 
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ΜΑΣΤΙΧΑ 

Ενα από τα γvησιότε:ρα και αρχαιότε:ρα ε:λληνικά ποτά ε:ίναι και η Μαστίχα . Είναι προ'ιόν 

απόσταξης της αρωματικής ουσίας της Μαστίχας, του ε:κκρίματος ε:κε:ίνου του κορμού και των 'fλάδων 

του ομώνυμου θάμβου, του "Σχίνου του μαστιχοφόρου" (Pislociα Lenliscυs), που φύε:ται μόνο στη Χίο , 

το παγκόσμια γνωστό αυτό νησί του Αιγαίου πε:λάγους. 

. . ' .......... . -...... ... . . .. .......... .......... .. . . 
: i':ϊ:::::~~mt·:::::::: ~ : : .. . . .. . ., .... ~·... . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . .. . . . . ,. . . . .. . . . .. . . .. . . 
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ΛΙΚΕΡ 

Οπως οι μέλισσες αντλούν από τους χυμούς και τις ευωδίε:ς των λουλουδιών για να φτιάχνουν 

και χαρίζουν στον άνθρωπο το γλυκύτατο νέκταρ, έτσι και η ΑΧΑΙΑΚΜΟΥΣ, παίρνοντας τις ουσίες 

και την ευωδία των δαμάσκηνων, των βύσσινων, του ανθού της νεραντζιάς, της μέντας της 

Μαδαγασκάρης, των γαρύφαλλων και του μοσχοκάρυδου και αναμιγνύοντας αυτό, κατά την ειδική 

περίπτωση, με μέλι, ζάχαρη, αποσταγμένο νερό και αγνό οινόπνευμα, φτιάχνει, με: τη δική της τεχνική 

τα ονομαστό λικέρ της, για να τα προσφέρει στους φίλους των προϊόντων της . Και ποιός δεν ξέρει τα 

λικέρ της ΑΧΑΙΑΚΜΟΥΣ, όπως το Τ ρίπλοε:κ, το Τ οέρυμπράvτυ, το Πίπε:ρμαν, τη Βότκα κλπ.Τα λικε:ρ 

της ΑΧΑΙΑΚΛΑΟΥΣ είναι μια προσφορά αγάπης . Μια προσφορά, που προέρχεται από την 

ευωδιασμένη φύση. 

SANTA HELENA 

Δεν είναι σωστό πως το παλιό κρασί είναι πάντα το καλύτερο. Κι αυτό έρχεται να το 

επιβεβαιώσει η SANT Α HELENA, που με: το λίγο χρόνια ηλικίας της δίνει ό,τι καλύτερο μπορεί να 

δώσει ένα εκλεκτό άσπρσκρασί. Δίνει τη γοητεία της νεαρής όμορφης κοπέλας. Το κρασί αυτό είναι 

η υπερήφανη απάντηση της Ελληνικής οινοπαραγωγής στα ονομαστά κρασιά του Μοζέλα και της 

Φραγκονίας Φτιαγμένο με: παράδοση 80 χρόνων στο άσπρα ξηρά κρασιά, και με: τη χρησιμοποίηση 

γι ' αυτό διαλεχτών ορεινών σταφυλιών, είναι το σταθερότερο σε: ποιότητα και τυποποίηση, αλλά και 

το λεπτότερο σε: γεύση και άρωμα ελληνικό άσπρο κρασί . Η SANT Α HELENA είναι το καλύτερο από 

τα καλά και το φτηνότερο από το ακριβά ελληνικά άσπρο ξηρά κρασιά και αδίστακτα μπορεί να 

λε:χθε:ί πως αυτό είναι μια σημαντική κατάσταση της ελληνικής ο ινοποιίας . 

SANTA ROSA 

Τη χρωματική οι γευστική κλίμακα μεταξύ των άσπρων και κόκκινων κρασιών της λλΑΙΑΚΜΟΥΣ 

συμπληρώνει το "SANT Α ROSA" ένα εξαιρετικά γευστικό ροζέ ξηρό κρασί, που παρασ ε:υάζεται 

από ειδικά σταφύλια των ελληνικών αμπελώνων. Η ιδιαίτερη "προσωπικότητα " του ρασιού αυτού 

της ΑΧΑΙΑ ΚΜΟΥΣ οφείλεται τόσο στην επιλογή των σταφυλιών, όσο οι στην προσεγμένη 

παρασ ε: υή του . Ετσι , το "SANTA ROSA", το συμπαθητικό αυτό κρασί , μ ε: την ε: ε: τή του ποιότητα, 

αλλά οι με την συμφερτική , συγχρόνως, τιμή του , αποτελε ί μια αληθινή προσφορά στους φίλους του 

·ολού ' ροσιού . 

,., 
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ΜΩΡΕΑΣ 

Ασπρο και κόκκινο κρασί ε:υρε:ίας καταναλώσεως, για όλε:ς τις ορέξεις και για όλα τα βαλάντια 

Παρασκε:υάζε:ται ε:ιδικότε:ρα για τις ελληνικές απαιτήσεις. Είναι ελαφρό, ε:ύγε:uστο, αρμονικό σε: 

άρωμα και στρογγυλό στη γεύση. Είναι κάτι αλλοιώτικο. 

ΒΙΠΕR CLAUSS 

Είναι γνωστό ότι η όρε:ξη έρχεται έπειτα οπό ικανή έκκριση γαστρικών υγρών στο στομάχι και 

η έκκριση αυτή προκολε:ίτοι σε μεγαλύτερο βαθμό όταν το στομάχι δεχθεί κάτι το πι ρό. Γι' αυτό τα 

περισσότερο αperitif έχουν την "πικράδα" τους για να προκαλούν την όρεξη . Και η ονομασία των 

"B\ΠERS" εκεί έχει τη δικαιολογία της.Το "ΒΙΠΕR ClAUSS", με: το υπέροχο άρωμά του, το συμπαθητικό 

του χρώμα, αλλά και την προσεγμένη σύνθεσή του, δίδει τη ... γλυκειά πικράδα του. Ο,τι ακριβώς 

χρειάζεται για να προπαρασκευάσει την όρεξη. πριν από κάθε καλό φαγητό. 

ΒΕΡΜΟΥΤ 

Το ΒΕΡΜΟΥΤ είναι ένα πασίγνωστο, με μεγάλη παράδοση ορε:κτικό κρασί. Παρασκευάζεται από 

παλιό καλό κρασί, με πρόσμιξη εκχυλίσματος κ ίνας και χόρτου Βερμούτ. Στο τελευταίο αυτό στοιχε:ίο 

οφείλεται και το όνομα του ποτού.Το ΒΕΡΜΟΥΤ είναι λευκό ή κόκκινο, ξηρό ή γλυκό. Πίνεται σκέτο 

ή σε: κοκτέιλ με πάγο ή σόδα ή και με τα δύο μαζί. Ο ι πε:ρισσότε:ρες οπό τις οινοποιίε:ς του κόσμου 

επιδίδονται στην παρασκευή του Βερμούτ, δημιουργώντας μεταξύ τους ένα είδος αγωνίσματος για 

την επ ι κράτηση μεταξύ των προτιμήσεων του καταναλωτικού κοινού. Οι Γάλλοι διεκδικούν το 

πρωτάθλημα στο ξηρό Βερμούτ και οι Ιταλοί στο γλυκό. Η ΑΧΑΙΑΚΜΟΥΣ, που μετέχει σ ' αυτόν τον 

"διαγωνισμό'', διε:κδικώντος και αυτή το πρωτάθλημα, έρχεται με διαφορά "κε:φαλής'Ί οπό τους 

πρωτοπορούντες. Ετσι, το Βερμούτ της λλΑΙΑΚΛΑΟΥΣ αντέχουν στις π ιο αυστηρές δοκιμασίες όλων 

των ονε:λέητων δοκιμαστών, για να κατέχουν ήδη εξέχουσα θέση μεταξύ των πέντε καλύτερων 

Βερμούτ του κόσμου . 
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ROYAL CLUB 

Η ΑΧΑΙΑΚΛΑΟΥΣ από πολλών ετών μόνη της, έπειτα από επίμονες και δαπανηρές έρευνες, 

τόλμησε: το μεγάλο εγχείρημα στην Ελλάδα της παρασκευής αφρώδους κρασιού με φυσική ζύμωση 

Ετσι, μπορεί σήμερα να διακηρύσσει με: υπερηφάνεια ότι η "ROY AL CLUB", που αποτελεί την οικογένεια 

των αφρωδών της κρασιών με: φυσική ζύμωση, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο είδος, έξω από τη 

Γ αλλίο. Στην οικογένεια αυτή της "ROYAL CLUB" ανήκουν το ξηρό λευκό (BRUT) το ημίγλυκο λευκό 

(DEMI SEC) και το ημ ίγλυκο ροζέ: (DEMI SEC ROSE). Το καθένα απ' αυτό προορίζεται για να ικανοποιεί 

το εξειδικευμένο γούστο στην εξειδικευμένη περίπτωση. Και τα τρία αυτά μαζί σχηματίζουν την κλίμακα 

εκείνη, που χρειάζεται να υπάρχει, στην προσφορά του αφρώδους κρασιού, σε: μια απαιτητική 

κατανάλωση. 
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΠερC τά μ€σα ΊouνCou 1982 nηγα στήν Πάτρα, 

στ6ν χwρο τι:1ν lγχα.τα.στάσεων της 11 λλΑΙΑ - ΚΛΑΟΥΣ 11 Α. Ε, 

μετά άπ6 nρ6σκλησι τwν Κων Α. Νεροvτσ6ποuλοu καC Α. Ταση, 

nροκει.μένου νά έξετάσω μαχροσκοnι.χά τήν χατάστασι τοσ φ{

ροντος όργανι.σμοu παλα.ι.aς,λι.~Cνης.~nο~ήχης χαC νά συντάξω 
Ι 

~χ~εσL πραγματογνωμοσύνης έn'α.ύτοσ,άναφέροντα.ς χαC τυχ6ν 

τρ6nοvς ένι.σχύσεώς του κα.~ώς χαC τρ6nοuς άξι.οnοι.ήσεως τοu 

οικήματος. Ή άπο~ήκη αvτή φέρει. τ6 Βνομα. ΆμαλCει.ον χαC 

ιτσL ~ά τήν άνα.ψέpω στή συν{χεLα.. 

ΈnC τ6ποu μοσ δ6~ηκαν κα.C τρεtς φωτοτυnCες σχεδCων 

άnοτunώσεως τοϋ κτι.ρCοu συνταγμένων &n6 τ6ν συνάδελφο 

κο π. Βαγι.ωΊ"a. 

ΈπCσης μοv ζητή~ηχε νά nερι.λάβω, σl μελlτη πού ~ά ά

χολοv~ήση, ελεγχο τwν ζεuκτwν γι.ά τ6 φορτCο κεραμιδι.wν, μη

χανολογι.χwν tγκαταστάσεων χαC τυχ6ν ψευδοJpοφη~, ~λεγχο της 
~εμελιώ:-Jεως χαC ~ρευνα γι.ά τήν δuνατ6τητα δι.ανοCξεως νέας 

n6ρτας στή ν6τι.α πλευρά τοσ κτι.ρCοu. 
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2. ΥΓJΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΊ1ΑΣ'rΑί:lΣ 

2. 1. Διαστάσεις, χρ6νος κατασχεuης 

Ot lξwτερικές διαστάσεις τοσ κτιρCοu εlναι 28,ΟΟ Χ 29,95 Μ . 

κατά μηχος της βορεCας καC &.νατολικης οψεως άντιστοCχως. 

( βλέnε σχ{διο 1 ). 

Έκτιμaται ~τι κατασκευάστηκε στCς άρχές τοu αtwνος μας. 

Σημειωτtον 8τι ~ περιοχή Πατρwν &εωρεtται άπ6 τCς πλέον προσ

βαλλ6μενες &π6 σεισμο6ς περιοχές της 'Ελλάδος. 

2.2. Φέρων 6ργανισμ6ς 

Ό φέρων όργανισμ6ς τοv χτιρCοu ετναι τοίχος άn6 λι&οδο-

μή περιμετρικά, πάχους 72,5 CM, καC ύποστuλώματα &.π6 λι

&οδομή lσωτεριχά, διαστάσεων 80 Χ 80 σέ χάνναβοΝ470Χ48ΟCΜΧCΜ 
",J 

τοv δποCου λεCnει ή μCα σειρά ύποστυλwμάτwν,δημιουργwντας (τσι 

στ~ μέση τοu κτιρCου ~ναν διάδρομο κα&αροU πλάτους 7 85 CM. κα-

τά μf')κος τr)ς δι.αστάσεwς 2995 CM. τοσ κτι.ρCοv. 

Δύο όnοστuλώματα σ'~ναν ~ξονα τοu χαννάβου (χουν άντι.καταστα&η 

&.πό σuνεχη τοίχο πάχους 50 CM. 
Τ6 χα&αρ6 δψος τwν φερ6ντwν στοιχεCων χυμαCνεται άπ6 4,5 Μ. 

στο6ς τοCχους τwν 29,95 Μ.pέ 4,5 Μ.~wς 10,Ο Μ.στούς τοCχους τwν 

28,ΟΟ ΜΊμέ 10,Ο Μ.στ6 μέσον τους, δπου &ντιστοιχεϊ ή χορυφ~ τwν 

ζευχτwν έπικαλύψεwς. 

Τ6 ϋψος τwν ~ποστυλwμάτων χαC τοCχων στ6 έσωτεριχ6, ε!ναι μετα-

βλητό, άνάμεσα στά άνωτέρω 5ρια. 

ο~ περιμετριχοC τοίχοι ~χουν μικρά σχετικά άνο(γματα κουφωμάτων, 

τά πρέκια τwν όποCων εlναι 1ώς έnC τό πλεϊστον,κανονικά διαμορ
φωμένα λ(-θινα τ6ξα, ίνw τά πρέκια τwν όρ~ογwνιχwν άνοιγμάτων, 

εlναι ξύλινα ( βλέπε σχέδιο 2 ) " 

------- --- - ·- ------- ----·-- ' - --- - - -- - -- ... 



2. J. Έnικάλυψις : 

Ή έττι.κάλυψ ι s τοv χώρου ετναι. άπ6 βuζαντι.νά χερα μC δ ι.α 

nάνω σέ σανCδωμα πού φέρεται. άn6 ζευχτά ξύλι.να, πολύ 

άnλης μορψης, τοnο~ετημένα κάθε 1,20 lli. 

Τ6 &νοι.γμα τwν ζεvχτwν ε!ναι. παράλληλο nρ6ς τά 28,00 Μ, στCς 

~έσει.ς δέ τwν άξ6νwν τοσ χαννάβου τwν tyχαρσCων πρ6ς τ6 α

νοι.yμα των ζευκτwν ( δηλ. τwν άξ6νων τwν πα ραλλήλων n ρ6ς τά 

29,95 Μ ), ύπάρχουν ξ~λι.νες δοχοC, πο~ στηρCζονται. στά όπο

στvλώματα χαC πάνω στCς ~ποϊες στηρCζονται. τά ζευκτά ( βλl

nε σχέδι.ο 3 ). 

2.4. wΕδαφος - ~εμελCιι.χJις • • 

Τ6 ~δαφος στήν περι.οχή πρέπει. νa ~εωρεϊται. όμοyενlς ά
ι 

n6 χαλι.κώδη,άργι.λώδη ~μμο μέ μεγάλη περι.εχτι.χ6τητα τε-

μαχCων άσβεστολC~ου χαC χαλCχwν καC lξαι.ρετι.χά άν~εκτιχ6. 

Ή έδαφοτεχνιχή μελέτη τr)ς 11 ΜΠΕΙΖΙΛ ΓΕΩΤΕ:Χ:ΗΙΚΗ 11 Α. Ε. γιά τήν 

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙ;·jΦΙΑΛΩΣΕΩΣ, σέ άn6σταση,.., 600 11. άνατολι.χά τοu 'Αμα

λCε ι.οu ~διι.χJε έλάχιστη έτιιτρεn6μενη τάσι έδάφοvς : 22,8 Ιι1Ρ/Ι~ 
προοδεvτι.κά ~~ξαν6μενη nρός τά β~ρει.ο - δυτικά σι τουλάχιστον 

30 MP/tt. 
Γι.ά τήν περιοχή τοu χτι.ρCοv ~εωρείται έτιι.τρεπ6μενη τάσιs έδά-

φοvς σ εδ = 35,Ο MP/if, δεδομένου ~τι. ή ύnaρχουσα Cfργιλος εl
ναι. όnωσδήποτε περισσ6τερο στερεοτιοιημένη)άn'δτι στήν περιοχή 

πού ~γινε ή έδαφοτεχνιχή ~ρευνα, λ6γw της μαχροχρονCου φορτC

σεως μέ τά tδι.α βάρη τοu χτίρCου χαC τ6 βάρος τwν &nο$ηχευμέ-

νων ύλικwν. 

ιΗ $εμελCιι.χJι) εtκάί,εται. δτι θά άnΌτελεϊται άπό λι.θοδομή με-

γαλυ~έρου πάχους, onwς συνή$ως γιν6ταν σέ τtτοιου τύπου κτCρtα. 

Θά lnιβεβαι.ω~η άn6 τήν lnC τ6nou ~ρευνα. 

., 



2. 5. Λο ι nά στο ι .... χ ε ϊ α 

~Αλλα στοιχε!αJnο6 &φοροσν τ6 χτCριο χαC χρειάζονται περισ

σ6τερη διερεuνησι εΙναι τό εlδος τwν κουφωμάτων, ή άντοχή 
Ι 

lν6ς παταριοv πάνω στ6 δποtο όπάρχοvν σωληνώσεις lγκαταστάσεων, 

τό ε!δος xaC ή χατ&στασ~ τοσ δαπfδοu. 

2.6. Διαnιστω-&ε~σαι βλάβαι • . 
'Η μ6νη βλάβη)ή δποCα μfχρι στιγμης Εχει δ ιαηιστω~η,ετναι 

ή άπ6χλισι~ &π6 τ6 χαταχ6ρuφο ΊπCπεδο τοσ νοτCοu τοCχο~ μl 

σvγχρονο,lμφανη διαχωρισμό του άπ6 τά lν ιnαφ~ τοv ~ποστv

λώματα. Κατά τά ~λλα ot τοϊχοι διατηροvν τή συνοχή τους χωρCς τήν 

παραμικρή ρηγμάτι.ιχη. 

f. r 
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). ΒΙΩΣΙWΟΤΗΤΑ ~ΟΥ ΚΤ ΙΡΙΟΥ - ~ΛΕΓΧΟΙ • 
-----------------------------------------

Γιά τ6ν cλεγχο αύτ6ν;lχτ6ς άn6 τ6ν 6nτιχ6 cλεγχο, nού ό

δηγετ στ6ν χαραχτηρισμ6 τοv χτιρCου σάν χαλο δ ιατη ρημ€νου 

χαC βιώ:Jιμοu, nροσδιορCστηχε,σύμφωνα μέ &ντCστοιχη άναχοC-

νωσι τοu Ίου Πανεupωπαt'κοv ΣuνεδρCου ά.ντισεισμιχΤ)ς μηχανιχΤ)ς, ή 

τιμή μιaς σειρcχς 23 χρι ·~ηρCων 1 πού χαρακτηρCζοvν τήν κατάστασι. έ

ν6ς χτιρCοv άn6 λι~ο δομή. Ό n ροσδιορισμ6ς της τιμης (γινε γιά 

τρε~ς nεριnτώσεις:α)γιά lνα ιδανικ~ σ€ χαχή χατάστασι κτCριο 

β)γιά τό συγχεκριμlνο χτCριο. 

γ)yιά lνα ιδανικά σl καλή κατάστασι χτCριο. 

Τά κριτήρια α~τά χαC ο~ άντCστοιχες τιμ[ς τους είναι τά άχόλου~α: 
r--- - --TΪr.ffiΣ - -------τ 

r ~ι ~ ί,;r-~ΦΟΡΟΥΝ - - - - - - - - - - - t ~rP~:r~PH r ΚΑΛΥ;ΕΡΗ Ί ~1~Er~ 1 
~~--1-------~-~--------------------+---------t--------~--------=-i 
ι 1 ι ι ι ι 
1 1. 1 ~δαφος ~εμελιώσεως(άn6 χαλαρό, Ι ι Ι 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 κεχλ. ~δαφος lως όριζ6ντ ιο, ι Ι Ι 

1 1 1 ·1 1 
1 ι σκληρό, βράχο ) 1 2 1 7 1 5 1 
1 1 1 1 1 1 
\ 2. ι ύn6γειος όρCζων uδατος (άn6 Ι ι 1 ι 

1 1 1 1 1 
1 ι 'Π ι φαν ε ι αχ 6 ς ~ως β α-& ύ ς ) 1 2 1 . 4 4 1 
ι ι ι Ι 

3. : ε lδος -9εμελ ιώεως (άn6 μή ύ- : 1 1 ι 
1 π~ρχοvσα fως γ ε νική κοιτ6- Ι 1 ι 1 
1 1 1 1 1 
1 ) 1 2 1 7 1 5 1 
ι στρωσ ι 1 ι Ι 

4. : ύλι..κ6 ~εμελιώσεως (ό.n6 λι- : 1 ι : 
1 1 1 1 1 
ι ~οδομή ~ως όnλισμένη τοιχο- 1 Ι ι 

1 ι 1 ι ι 
1 no ι rα). 1 2 1 4 1 2 1 
ι ι 1 ι 1 

5 • ι δ ε ί χ της Ύ ε ωμ ε τ μ ι.. χ η c: χα ν ο ν ι - Ι ι 1 Ι 
: 1 1 1 1 

: 1 χ6τητος. Ο,400 11,000 1 0~935 1 
1ι 1 ι Ι : 6• 
1 

δ ε.Cχτηc; nλη ρώσε.ωc; Ο, 2 00 :1,00 0 1 1, 000 1 
ι : . 

- ---- -- --- ·-· ---- - -· ·------------
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i 

1 
1 

ι 

τι Μ ΕΣ r-- ί- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -τ - - - - .... - - - - -
~~ι_~-t- - -- - ~ι __ Α~ΟΡ_?ΥΝ_ _ - - -- - - - - :xE~Pg_TEPH~AΛ~T~PH~~M_!_~~j 
: 7. δεCχτης σvγχεντρώεως l Ο , 920 ι 1,000 0,999 1 

ι 8. 11 λuγηρ6τητος έζωτερι,- : : 
1 c 1 
1 χwν το χων. 10,000 1 17 ,οοο 7,310 

: 9. δεCχτης λvγηρ6τητος xu- 1 

1 
1 ρCων τοCχων. 10.000 1 20.000 
1 1 

22.600 

ι 1 ο. δε Cχτης vψοuς όρ6φοu 
ι 
1 (STANDARJJ ) 
1 
ι 11. δεCχτηc. lχκεντρ6τη ς ώςnρ6ς Χ 
ι ι 
1 12. 1 

1 1 
1 13. ι 
1 1 
1 1 
1 1 
ι 14. ι 
1 1 
1 1 

" 11 11 

" nληρ6τητος τοιχων 

( nρ6ς το Cχους ) 

δεCχτης πληρ6τητος τοCχων 

(πρ6ς lπι,φάνεια κτι,ρCοv) 

ψ 

/ 15. : δε Cκτης άκρα Cων λαμπάόων 
ι ι 
1 16. 1 

1 1 ·1 1 
1 • 1 
1 1 

1 

18. i 
1 
1 

11 lν δ ιαμlσων λαμπάδων 

11 γραμμιχΤ)ς πvκν6τητος 

τοCχων ό.χαμψCας. 

δεCχτης γραμμι,κης πuχν6τητος 

άνά τρlχον μ[τρο. 

19.Ι δεCκτης lλεu~lρou μήχους 
1 
1 
1 

τGJν το Cχων • 

20 δεCκτης nοσοστοσ άνοι.γμάτων 

τwν τοCχων. 

2.500 1. 000 

0.200 ο 

0.200 ο 

0.100 0.200 

1 
Ο.650: ο.850 

0.800 2.000 

1. 000 0.300 

1.767 

ο 

ο 

ο. 114 

Ο.770 

1. 920 1 
1 

ο. 400 1 

1 
1 

ο. 1 00 ο. 18 ο 1 ο. 07 ο 1 
1 1 
1 1 
1 1 

Ο.050 : 0.023 ι 
1 1 
1 1 

0.020 

1.500 ο 1 ο 1 
1 1 
1 1 

1 1 1 
0.900 1 0.300 1 0.455 1 

1 1 1 
δεCκτης διαστάσεων άκραCων 1 1 ι 

1 
1 1 

21. 

λαμπάδων-ά.νοιγμάτων. 0.200 Ι 1.000 
1 

0.732 1 
1

1 1 1 22 . δεCκτης λvγηρ6τητος τοCχων 
ιιΙ 1 1 ·1 
~ μεταξύ πατωμάτων. 15.000 1 4.000 

1 
13.793 Ι 

1 11 ι 23.:__ δε~~ης -~ψου:_ ~6φω~ - -- - - - --1--~ 0001_1_:_000 J __ 3.:_ 3~0~ 
'An6 τή σύγχρι.σι. τwν δειχτwν αύτwν 1 βλ έπουμε οτι καC μέ άντι.χει

μενι.χά κριτήρια ~ χατάστασι.ς τοσ χτιρCοu πλησι~ζει περισσ6τερο 

nρ6ς τήν tδανικά καλή. 

- / -

: 



3.2. ''Έλεγχοι 

α) ' 1nιτριn6μενες τάσεις χαC λοιnά στοιχεια λι~οδομης χατηyο

ρCας Ι χαC ΙΙ (έξαρτaται άn6 τήν nοι6τητα τοU κονιάματος 

άρμwν), nρCν καC μετ& άn6 lνCσχυσι τwν &ρμων : 

~ΞΈΤΛzο1iliΝΉ-ΪΔΪοΤΉΤΆ _____ fι~~Ξ~Χ~=~~~~~~~~===~~=~=~~~~~~Ε! __ =:::=J 
Ι(Ιι10ΝΑΔΕl: : 1\Ύ / C~f) ~ ΚΑΤΗΓΟΡΙι\ 'ΓΟΙΧΟΥ 1: ΚΑΤΗΓΟΡΙ Α 'ΓΟΙΧΟΥ : 
: t----------ί-------ιr---------τ--------~ 

~------------------------i ______ !,_ ___ t--~~---~~-----~---+----~~--J 
1 : 1 11 1 : 
Ι'Αντο χ ή σέ .flλ Cψι ~ 4,6 3,2 11 9,5 1 20 ,Ο 1 
1 11 1 11 1 1 
ι' Αντοχή σέ έ φελχυσμ6 ιι 0,2 : Ο,3 :: Ο,8 1 1,6 \ 
ι ιι ιι 1 

1 ι'Ιχανότητα nαραμορφώεως u 2,150 1 3.050 11 8.400 Ι 25 .000 1 
ι ή u 6 ~ο ι 8 ~ο 11 ι Ι 
1 

J'ιΙtτρο διατμ σεως 11 ,) ,) 11 1 , οοο Ι 1,600 1 

1 ιι 1 11 ι Ι 
L~----------~----------ί ___________ l _______ .JL _________ 1 ________ J 

'Η ένCσχυσι. nού ~φερε τά άνωτέρω άnοτελέσματα ~yι.νε μέ ~νεσι ύn6 

πCεσι. 3-:V4 ΒΑΗ 1 τσι.μεντοκονι.άματος nερι.εχτιχ6τητος 90 % χοι.νοv 
τσιμέντου POHTLANT χαC 10 % POZZOLANA, &ναλογCας δέ βάρους στε

ρεοv / νερ6 : 1/1 ~ως 1/Ο,8Jάφοσ nρwτα χρησι.μοnοι.ή~ηχε σκέτο 

νερό yιά νά ξεnλυ{}οvν ο~ &ρμοC. Ή κατανάλωσις νf..ou κονιάματος 

ηταν nερCnou 150 ΚΡ άνά χυβι.χ6 μέτρο λι.~οδομης. 

•ο συντελεστής τρι.βης στούς άρμούς λι~οδομης λαμβάνεται. F:0,5. 

ίΗ έπιτρεnόμενη τάσις lδaφους λαμβάνεται : έn. σ-.έδ. =3 , 5 KP/CM2• 

β) Καταχ6ρυφα φορτCα 

ΦορτCο στ[γης • ~διο βάρος 9 = 50 ΚΡ / rf. • 
11 11 κε.ραμι.διwν Β :: 180 ΚP/hf . 

κι.νητ6 χι.ονι.οu ρ s:: 100 ΚΡ / rl-. 
11 έγκατ ασ τ άσεων Ρ :: 1 Ο Ο Κ1? / J,f • 

Σύνολο 9 = 430 ΚΡ / ;. • 



- ;;J -

Μlγιστο φορτCο όποστυλ~ματος ΙίιΑΧ Q :: 
8 7 6 ) + 4 '

80 Χ 4, 80 Χ 4 30 = 
- 2 

ΦορτCο άκραCοu τοCχοu 

:: 13.880 ΚΡ 

9τ.: 4 '
80 Χ 430 ::: 1.032 ΚΡ / i1I . 
2 

ΦορτCο λοιπ~ν ~ποστuλωμάτων Q =4,80 Χ 4,80 Χ 430= 9,907 ΚΡ 

Έπιτρεπ6μενη τάσις ~λCψεως γιά λι~οδομή κατηγορCας Ι. 

(πρCν άπ6 ινCσχυσ~) 

t π. <Jo:: Ο, 46 N/Mrf:: 4, 6 ΚΡ/CΙιf. 
Τό t δ ιο βάρος λ ι-&οδομΤ)ς -8-εωρε ~τα ι ι 5:= 2 . 200 ΚΡ /Μ3 

γ) 'Έλεγχοι 

γ,. ύποσ1vλώματος 

μεσαCας σειρίlς 

ΦορτCο άνωδομΤ)ς ΜΑΧ Q -:13.880 ΚΡ 

J.β.ύιτοστ. ο,8 2χ2.2οοχ9,0:::12.672 tt 

ΜΑΧ Ν =26. 552 11 

ΜΑΧ. 0-eι :26. 552/802 = 4, 15 ΚP/cr,f <4, 6 ΚP/Clrf. 

γ2. δποστυλώματος . ΦορτCο ά.νωδομΤ)ς ΜΑΧ Q -=9.907 ΚΡ 
• • 

~κραCας σειρaς J.β.όποστ. Ο,82Χ2_200Χ7,Ο ::::9.8 56 11 

ΜΑΧ Ν ~19. 763 11 

ΜΑΧ.σD :19.763/802:3,09 ΚΡ/CΜ2<4,6 ΚΡ/CΜ2 • 
wΑρα τά ύποστvλώματα lnαρκοϋν ώς ~χουν γιά τά φορτCα στ€γης 

καC μηχ~νολογικwν lγκαταστάσεων. 

γ3. άκραCοu τοCχοu : ΦορτCο Δνωδομης 9 τ :.1.032 ΚΡ /Μ. 

J.β. τοCχοu Ο,75Χ4,5Χ2.200= 7.425 11 

9
0..),, 

Τ = 8.457 11 

ΜΑ.Χ. 0-p ::8. 4 57 /72, 5Χ100 =1 , 17 ΚΡ/CΜ2<4 '6ΚΡ /cr1:2 • 

wΑρα καC 0 ~ το!χοι στηρCξεως ζεuκτ~ν lπαρχοGν ώς ~χουν 

δ) Θεμελ Cωσις 

Τό lλάχι,στο lμβαδ6ν tπι, φανε Cας .&εμε λιώσεως άντCστοιχα 1ιτρlnει 
νά ( τ ναι : 
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δ 1. μεσαϊες σειρές unοστΙJλωμάτων : 

- 26 .552 2 ? &παι.τ.Α -bεμ. =---=7. 586 Clι~ = Ο,76 Ι . . 
~ 3,5 

δ2. άκραίες σειρές ύποσ~uλwμaτwν : 

ά πα ι. τ • Α '3 ε μ • :: 
1 9 • 7 6 3 : 5 • 6 4 7 C ~~ = Ο , 5 7 rt • 

J,5 
63, τοCχwν 

8.457 άnαι.τ.τιλaτος 6εμ. = = 24 CM = 0,24 Μ. 
3,5Χ100 

(ήδη τ6 πάχος άνwδομης τwν τοCχwν ετναι. 

72 , 5 CM > 24 cr.1 ) • 

ε) Άντι.σει.σμι.χ6ς-άντι.ανέμι.ος ~λεγχος. 

Λ6γω μή ύπάρξεως δCσκοu χατανομης τwν δρι.ζοντCwν φορτCων) 

δ ~λεγχος γCνετaι. γι.ά ~ρι.ζ6ντι.ο φορτCο Η= Ι Χ ε, onou 

ε:Ο,08= σει.σμι.χ6ς συντελεστής της περι.οχης,χαC Ν τ6 χατα

κ6ρuφο φορτCο τοU στοι.χεCου πο6 lλέyχεται. . 

'r6 φορτCο άνέμοu λαμβάνετcη W=100 ΚΡ/1,f . 

lrlε σ α. t ε ς σε ι. ρ έ ς ... Ι' ε 1. ~ποστυλωμάτων • 
~ θfw/w Ο ΊΙ 7 ι.~ ""r) /ι Ι(, ι) • 

Ν;:26 . 552 ΚΡ Ίο Cι ψΟ/J7 ι'οι.J ?>φfι'ιlt -

Η::;26. 552 Χ Ο,08 = 2 . 124 ΚΡ . lc; Ι 670 '/ d Ιύ ftq(JO j . 
q°ρ α. Ε /Cι c tΙt-Γ Tq ι ιι αι 

..;. Μ:: 2 . 124 Χ g , Ο+ 2. 124 Χ 9,Ο 
Gro 

. ,_ Ι ι 

-= /ιf 6eιγ 7()ι..ι υ ψoUJ 
2 2 2 Τοι:J r ~ 1~ • 

(.) 1) Ο 6 "Ι (.Ι W. Ι ~ ''' J 

:: 9. 5 58 + 4 . 779 ::: 14. 3 3 7 ΚΡ · Μ. 

e:14 . 337 / 26,552:: Ο,54 Μ > 0,80 / 6=0,133 Μ. 

nροκύπτοuν πολ6 μεγάλες lφελχuστι.χές τάσεις . 

ε2 . 'Αχρα'C'ες σειρές ύποστυλωμάτων 

Η=19 . 763 ΚΡ , 

Η=19 . 763 Χ Ο,08=1 . 581 ΚΡ 

"*- Μ = 1. )81 Χ Ί, Ο+ 1. 581 Χ 7, Ο = 
2 2 2 

= 5.533+2.767=8.JOO ΚΡ ·Μ 

e=8.300 / 19.763= Ο,42 r·.i >ο,80/6=0,133 Μ. 



f 

ι, 

nροχύπτοvν πολύ μεγάλες lφελκvστιχές τάσεις. 

Ι -
ε3. Τοtχοι (γιά φορτCα & ροnες χάθετες στ6 tnCnε66 τους) 

Ν::8.457 ΚΡ/Μ. 

Η:8.457ΧΟ,Ο8::676 ΚΡ/Μ 

· w~~ 100 Χ 5,Ο/2=250 lCP/M. 

Μ""'"-= 676 Χ 4,5+ 676 Χ 4,5 + 250 Χ 4,5:: 
2 2 2 

= 1521+760+1.125:: 3.407 ΚΡ•Μ. 

ο e~J.407 / 8.457:: Ο,40 111>0,725 / 6 ::0,121 Μ. 

ε4. Συμπεράσματα • 

Άπ6 τά άνωτέρω προχύnτει ~τι πρέπει όπι.ιχ:τόήποτε νά 

χατασχευασ~η δCσκος κατανομης τwν όριζοντCων φορτCων 

(στ~ στά~μη της στέγης η lν6ς η δύο μεσορ6φων~ ~τε 

τά μέν ύnοστυλώματα νά καταπονοvνται μ6νον μέ χατακ6ρυφα 

φορτCα, γιά τά όποtα fχουν περιθώριο,χαC μέ lνCσχυσL τwν 

άρμwν τους ~ά ~χουν άκ6μη μεγαλύτερο, τά δέ περιμετρικά 

τοιχCα νά nαραλαμβάνοvν τCς σεισμικlς δυνάμεις τCς παράλ

ληλες πρός τό tπCπεδ6 τοvς, διότι σ'αvτή τήν κατεύθυνσι 

~χουν πολύ μεγάλα περιθώρια 4ναλ~ψεως δριζοντCου φορτCου 

χαC ροπfjς . 

ot lνδιάμεσοι δCσχοι εΙναι προτιμ6τεροι διότι μειώ

νουν τ6 uψος λuyισμοu τwν ύποστuλωμάτων καC τοCχων. ~ 

Διαφορετικά θά πρέπει νά tνισχυ&οvν μέ μεταλλικά l

λ6σματα ~ μανδύα όπλισμένου σκvροδfματος μέχρι Βσο δψος 

άπαιτη&η . 

ε5. Συνδέσεις. 

Μέχρις δτοv παρθο~ν τά dρι~τικά μέτρα lνισχ6σεως, 

πρέπει ο~ το~χοι νά συνδε~οvν μέ τά έν lπαφη τοvς 

όnοστυλώματα μέσω μεταλλιχwν γωνιαχwν πού νά μετα-

- 11 -

φέρουν όριζ6ντια δύναμι Η:: (676 + 250) Χ 8,65 4,80=6.627 ΚΡ 
2 

"\ . ' 

~ f.1 t-' ?ό v 7pD17 ι.• CW 10 βf ;l 7ιω vc:.iv 7(:0 

δ ί: ι ~ι 7 (ύ v l Ύ) ~ § 3. 1 6 r ci ι~ J d l"J ο ι ci υ i 
ΠffΙ 6601ιpο 1 ιιqi οοL.ι i(vo,ι q~?o,· 
p ο 1rι 1 α.. 7 ο; χ U:!_:__ ________ _ __ _ 

~ι ι.ιι ο/ 7 ι ρ {- J τ ιϋ v 

cbtι/t rq πqtι.'Υ/ 
?Ov qqοροι..Ι v Avpl-
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" . ητοι. ιιnαι.τ. F=6.627 / 1.600 =3, 9 QI1:
2 ~ 4 λάμες nλάτοvς 

j L'N\ · χαC nάχοvς 3 Μ /,,1. τουλάχιστον ( ;~ λlπ.ε χε φ . 5 • ) 

ε6. Ζευκτά. 

Τά ζευκτά, τοnοθετημlνα σl άnοστάσει.ς 1,20 Μ μετα~ 6 τους, 

ε.Ιναι. άnλοvστάτης μορψΤ)ς (βλlnε σχέδ ι.ο 3). 

Στά &χρα!α άνοCγματα, μήχοvς Ν4,80 Μ εΙναι. dπλές δοκοC 

Φο ρ τ C ο : 9 ~ 4 3 Ο Χ 1 , 2 Ο ~ 5 1 6 ΚΡ /Ιιi 

Ροnή iM=516 Χ 4,802/θ ::1.486 ΚΡ •J\ι 

λαμβάνεται. άντοχή ξvλου σι κάμψη 

εn. σ-b =100 lCP/cr .. f. 
~Αρα άnαι.τούμενη ροπή άντι.στάσεως δοκοσ : 

\'vαπ..=. 1,486 χ 100 /100=1.4U6 c~.τ3 • 
Στ6 μεσαϊο aνοι.γμα, μήκους "'ί.1,8 5 Μ εΤvαι: 

Φο ρ τ C ο : 9 : 4 3 Ο Χ 1 , 2 Ο :: 5 1 6 ΚΡ /Μ 

Ροπή : Μ=516 Χ 8,652/8=4.826 ΚΡ•Η, · 

'Αναλύεται. σι ζεσyος δυνάμεων : Z::l)-::4.826/1,80 = 2. 681 ΚΡ 

λαμβάνεται. άντοχή σι ιφελχυσμ6 καC ~λCψη, παράλληλα nρ6ς 

τήν δι.εύ-Θυ-νση τwν Cνwν : σι,επ. = 85 ΚP/C!f. 
~Αρα άnαι.τούμενη διατομή έφελκυομlνου καC -Θλι.βομlνου 

n l λ ματ οι; : F α n = 2.6 8 1 / 8 5 = 3 1 , 6 Cirf 
Πρlnει. νά lλεγχ~οuν ot δι.αστάσει.ς καC ή nοι.6τητα τwν ζευκτwν, 

οτι. txaνonoι.ovν τCς άνωτ{ρω προUnο~lσει.ς. 

- ---- .~----·-- -
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4. Π1ΡΑΙΤΕΡΩ ΑlJΑΙΊΌΥΊΙΠΞ;ΝΟΙ Ι:;ΛΕΓΧΟΙ 

οι wελεyχοι nού &nαιτοvνται nροκειμlνου νά χαθορισθη μ€ άχρC

βει.α ή ύnάρχουσα χατάστασιs τοu κτιρCου χαC σl συνlχεια, στ~ 

μελέτη ένισχύσεως & άποχαταστάσεως 1 οί άnαραCτητες άντCσ το ιχες 
tnεμβάσεις στ6ν φtροντα όρyανισμ6 καθώς χαC ή ~χτασιs έφαρμο

γης τους, εrναι τά άχόλου~α s 

4. 1. θεμελιώσεως 

'Αnοχάλυψι ~ δειγματοληnτι,χά τfjς .& εμελιώεως σ{ δύο ύττοστυ

λώματα, δύο ~έσεις περιμετριχοv χαC μCα θέση ένδιαμ{σου 

τοCχου nροχειμένοu νά tχτιμηθοuν μέ άχρCβε ια οί διαστά

σεις της, ή κατ~στασ~ της χαC ή φ{ρουσα ίκαν6τητά της χαC νά 

συνταχ~η σχέδιο ~εμελιώσεως. 

4. 2. Ζευχτwν 

~ •Ελεγχος 6nτιχ6ς χαC έργαστηριακ6ς(άn6 5 τουλάχιστον ση-

/ μεϊα) τwν ζευχτwν καC τwν συνδέσμων τους, καθορισμ6ς τwν 

δ~αστάσεων τwν στοιχεtων τους καC σύνταξις άντιστοCχο~ 

σχεδCου • 

/ 

4.4. 

Κονιάμα-τος 

'Έλεγχος έργαστηριακ6ς · τf)ς κονCας τwν άρμwν της λι-9οδομf)ς 

άn6 4 σημεϊ'α ~ποστυλωμάτων Βι 6 σημεϊ'α έ ξωτ ερικwν τοCχων. 

Λοιπά σημεία . . 
Προσεκτιχ6ς 6πτικ6ς ~λεγχος γι.ά άnοτύnωσι τυχ6ν ~λλων 

συνδέσεων η β λαβwν, πού μέχρι τώρα, λόγω μή εύκόλου nροσ

β~σεως, δ έν ~γιναν &ντιληnταC,χαC καταγραφή τους. 

---·----~· - -----------
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5. ΠΡΟΊ'ΑΣhΙΣ ΓΙΑ ΕΗΠ..:ΧΥl:Ι ΤΟΥ 

ΦΕΡΟΝ~ΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣWΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
----------------------~-----------

5.1. Γε:νιχά 

UΟnως φαCνεται χαC άn6 τά άnοτελέσματα τοσ Κεφαλα Cοu 3, τ6 

χτCριο ετναι σέ ~έσι νά lξακολου~ήσει νά φέρει τά φορτCα 

nού φέρει σήμερα χαC άπαιτοuνται lλάχιστες έnεμβάσεις, χυ

rCως συντηρήσεως, πού nεριγράφονται στCς έn6μενες nαραγράφους. 

'An6 τ6 σημειο αύτ6 καC μετά οί άnαιτούμεν~ς tνισχύσεις tξαρτwνται 

· Ιι &n6 τήv χρήσι πού ~ά έτιιλεγη γι.ά τήν ά.ξιοnοCησι · τοu κτιρCου. 
11 

1 

Σέ έn6μενη ιπCσης παράγραφο άναφέρω τούς δυνατούς τρ6ποuς tνισ-. 
χύσεως χαC lπαναλαμβάνω ~τι δ χαταλληλ6τερος σι άρι~μ6 καC ~κτα-

σι σuνδιασμ6ς τους nού ~a &nαιτη~η, tξαρτaται άπ6 τήν lχμετάλλευ

σι τοv χτίρCου καC στή συνέχεια άπ6 τ6 κ6στος. 

' ΕnCσης ~εωρεϊται αύτον6ητο ~τι πρέπει νά διατηρη~η, στ6ν μεγαλύ

τερο δυνατ6 βα~μ6, η άρχική του lξωτεριχή μορφή. 

οι προτάσεις γιά tνCσχuσι, ~χουν πάρει ~π'οψιν τους κα.C τά 

συμπεράσματα άττ6 τήν συμπεριφορά σέ σεισμ6 άναλ6γων χτιρCών μl 

~ χωρCς lνισχύσεις, άπ6 τ6ν Εύρωπαtκ6 & Διε~νη χ~ρο, δπως διατυ

πώ-sιηκαν στ6 Ίο Πανευρωπαtκ6 Συνέδριο 'Αντισεισμικης J.!ηχ aνικΤ)ς, 

πού ~γινε στήν Ά$ήνα 20 - 25 / 9 / 1982. 

5. 2. Μέτρα συντηρήσεως 

Τά μέτρα συντηρήσεως πού ένδε.Cκνυνται γιά τCς περιnτώ:τεις 

αύτf.ς εΙναι.. : 

α) 'Η βελτCωσις της συνδέσεως τwν λC$ων • 

Αύτή γCνεται.. μέ μερική η όλική άντικατάστασι τοv κονιάματος 

συνδέσεως καC ~ ~κτασις της έξαρτffται.. &τι6 τ~ν κατάστασι στ~ν 

όnοCα βρCσκεται τ6 nαλαιόν χονCαμα. 
- ά Τ Η έ Η 'ά 'Ο τρ6~ιος t φαρμογης τους μnορει ν ει.ναι ειτε μ ενεσι, ι ν 
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1 

έπιφανε.ιαχά οί. άρμοC ε.rναι σέ καλή κατάστασι, εϊτε μέ ά

φαCρεσ~ τοu nαλαιοv κονιάματος μέ~pι κάποιο βά&ος, άn6 

το6ς άρμο6ς χαC άντικατάστασ( του μέ τ6 νέο. 

Στήν περCπτωσι τwν tνέσεων,lπιφανειαχά οί. άρμοC nρlnει 

νά nροστατεu&οuν μl lnάλειψι μ{ lnοξειδικ6 ύλιχ6,γιa νd 

μή φθαροσν περισσ6τερο άn6 τCς καιρικές σuνθ~κες. 

β) ΒελτCωσις της σuνεργασCας τwν τοCχων μεταξύ τους μέ τήν 

κατασκευή ζώνης δπλισμένοu σκυροδέματος στή στέψι τwν 

τοCχων, περιμετρικά (σενάζ). 

γ) Άποκατάστασις καC ένCσχυσις τwν συνδέσεων τοCχων μέ τά έν 

lπαφη τους ύnοστυλώματα. 

δ) Άντικατ~στασις τ~ν φθαρμένων ζευκτ~ν. 

ε) 'Αντικατάστασις τwν φθαρμένων συνδέσεων χαC στηρCξεων τwν 

ζεuκτwν. 

ζ) 'Αντικατάστασις τwν πρεχιwν. 

η) 'Αντικατάστασις της lnικαλύψεως. 

~έ τά μ{τρα συντηρήσεως, πού nροτεCνουμε, lπιτυγχάνεται βελ

τ Cωιs τf)ι; ττο ι6τητας χα C τr)ς ά ντοχ~ς της φέρουσας κα.τασχε υΤ}ς 

άn6 100 % ~ως 500 %. 
( άνακοCνωσις ~ J.-1ihα. lo ·7Y}cΧZeνίc .&. Pe.ler Shcffr-lrd 6ro 

Ίο nανευρωnα~κό Συνέδριο dντισεισμικης μηχανιχης ). 

5.3. Μlτρα lνισχύσεwς 

vΟnως ηδη ~χουμε άναφlρει τά μέτρα lνισχύσεως lξαρτwνται 

άn6 τήν χρήσι τοv κτιρCοv . Όnωσδήnοτε σημαντική ένCσχυ

σις lnιτυγχάνεται μέ τήν άντικατάστασι της στέγης άπ6 

πλάκα όnλ~σμένοv σκυροδέματος. Τή ν tδια ~ χαC καλύτερη lνCσχv

σι έπιτυγχάνουμε μέ τήν προσ&ήκη lν6ιαμέσων πλαχwν (μι5ς ~ καC 

περισσοτέρων , έξαρτaται άn6 τή χρησι χαC τά χαταχ6ρvφα φορτCa). 

'Εn6μενο σ~άδιο lνισχύσεως εlναι ή κατασκευή καταχο~ύφων σενάζ, 

έφ'~σον άnαιτη~η άn6 τή μελέτη , πού μnορεt νά φ~άσοvν μtχρι τή 

πλήρη χάλvψη της lσωτερικης nαρειffς τwν τοCχων μέ μανδύα όnλι-

σμένου σχvροδέματος (έάν nροτιμη~η χρησις nού νά προβλέπει 

Α ..... ---- --·- ----. -- ----------- - --_ .. 
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χάλvψι ισωτεριχά _ .της λι~οδομfjς.) Στήν τιερCπτωσι αvτή δέν εlναι 

άnαραCτητη, lσwτεριχά τουλάχιστον, ή (νCσχvσις τwν άρμwν της 

λι$οδομΤ)ς ( § 5.1 α). 

'ΕνCσχuσις της ~εμελιώσεwς lπιτvγχdνεται μέ χατασκεu~ πλά

κας δαntδοu άπ6 δnλισμlνο σχuρ6δεμα σι σvνδvασμ6 μι συνδετήρια 

δοκάρια καC περαιτlρw lνCσχvσις, lφ'Οσον άπαιτη~~. μl διαπλά

τυνσι τ~ν πεδCλwν ( έξαρτ&ται άπ6 τά χατακ6ρυφα φορτCα πο6 ~ά 

προχ6ψουν άn6 τήν χρΤ)σι, πού ~ά ιπιλεγη ), 

)/Αμεσα μ{τρα • • 

' Εnειδή ή άπόφασις γιά τ6 τC τελικά ~ά lφ~ρμοσ~η -&ά χα-θυ

στερήση σχετικά , γιά λ6γοuς πού εΤναι προφανείς, nρ{πει 

~μεσα, νά παρ8οuν προσωρινά μ€τρα γιά τή σuγχράτησι τοv 

νοτCοu τοCχοu χαC nι~αν6ν καC τοv βορεCου. Ό τοίχος αύτός πε

ρι.εστρ.:ίφη λ6γω το\J μεγάλου lλεu~[ρου \Jψοuς του σι συνδι .:: ι.σμ6 μl 

με CιιχJ~ , μl Ί"ή nάροδο του χ ρόνοv , της Λποτελεσματ ικότητας τοv 

συνδ€σμοu τοv τoCxou μl τCς δοκο6ς σ~ούς ~ξονες τοu χαννάβοu 

- ΙΌ -

• πο6 συνδlουν τCς κεφαλές υποστυλωμάτων μεταξύ τους;καC πάνω στCς 
• 

δποt'ες lόράζονται τά ζευκτά)κα~ώς κα C πι~ανή μεCωσι της ~ντο-

χΤ)ς τfjς κονCας 

ΈnCσης ~χει 

χε! στά 7,85 Μ 

συνδέσεως τοσ τοCχου μ€ τCς νευρώσεις του. 

nεριστραφη τ6 μεσατο του τμημα, nού άντιστοι-. 
τοv διαδρόμου, ~nov δlν ύπάρχει οvτε νεύrωσις οϋ-

τε σύνδεσις στ6 Cfνw του lίκρο. 

Σt γενικές yραμμtς nροτεCνε.ται ή συγκράτησις· του τοCχοu άτιό 

6κτώ σημεία, σέ δύο στά~μες, μέσω μεταλλιχwν lλκuστήρων πού &ά 

μεταφ{ροu~ τά φο~τCα στά γειτονικά όnοστυλώματα . 

Μιά δεύτερη λύσις,ε!ναί νά στη~~ άiτ ' ~ξω μlα σκαλιιχJι& nού ν& tόν 
συyχρατΤ) . 'Η λύσις αύτή εlναι τιιθαν6ν φτην6τερη 1 άλλά -&ά παρεμπο-

δCζη τήν χυκλοφορCα καC κρCνεται άνεπιθύμητη. 

ΤρCτη ~lλος,λύσις εΙναι τά nροσwρινά μέτρα πού θά παpθοuν,νά εl
ναι συμβιβαστά μέ όnοιαδήποτε τελική ιπιλοyή έvισχύσεως 1 καC 
άτιλwς τ6τε νά σuμnληρωθοvνε. 
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Ή τρCτη αuτή λύσις χρC~ηχε ώς ή nλέον συμφέρουσα χαC λε.nτομέ-
-

ρειές της δCδονται στά έn6μενα σχέδια. 

Περιλαμβάνει στή οvσCα μέτρα συντηρήσεως, nov εΙναι ιν 6λC-

Ιι ' ,., Ύ ο L ς τ ά εξ η ς : 

Ία) Σύνδεσι μι μετ~λλιχ~ lλάσματα τοσ τοCχου μι τά ~nοστυλώμaτα. 

,1 β) Άποχατάστασι τwν φ-&αρμένων άρμwν (βλέπε x.aC κεφ. 3). 

γ) ΠλήρtιΧJL της ρωγμης μεταξύ τοCχοu χαC ιν έnαφη του ~nοστυ-
1 
ι λwμάτwν. 
' 
! δ) Κατασκευή σενάζ nε.ριμετριχά,στή στ{<jιι τwν τοCχων. 
1 'Η κατασκευή τοu σενάζ ε.Ιναι δuνατ6ν νά n~ραλειφ~ηJιάν ~ά nαρ~οv

νL σύντομα &λλα μέτρα ένισχύσεως τοv κτιρCου (βλίnε κεφ. 3 )
1 

· ~ να συνδLασ~η μt αύτά. 
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6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙ 'fOY Κ'Γ ΙΡΙύΥ 
-----------------------------------------~ 

Τ6 Άμαλ(ειο χρησ(μεvε παληά γιά &nοsήχη χρaσιwν. Εrναι rνα 
fξοχο δε!γμα χτιρCου μl lξ'dλοχλήροu λC~ινο φέροντα όργaνισμ6, 
χα( lπιχάλvψι μlσω ξuλCνων ζεvχτwν μl μεyάλαJσχετιχά~άνοCγματα. 
Ή χατασχεuή του τοποθετείται στ6 τlλος τοσ προηγούμενου αtwνος 
μέ άρχ{ς τοu σημερινοσ χαC εlναι. lξαι.ρετιχά καλοδιατηρημένο. 
Ο~ λύσεις γι.ά lχμετάλλεvσ( του εlναι. 

6, 1. 1 η Λύσ ι. ς 

Χwρος στα~μεύσεως αύτοχι.νήτων μl χατεδάφισι τμημάτων τοU 

έσωτερι.χοu, φlροντος, lnι.μήχους τοCχου χαC τwν μή φερ6ντων 
έnιμή><ων το(χwν. 

- 2, -

Ή χωρητικότητά του μπορεί νά εtναι. τουλάχιστον 24 αύτοχCνητα, 
~ 22 μέ χwρο Yr.C. χαC φυλάχει.ο έn6πτοv. 1 Οπωσδήnοτε δ( Sά διεv
χολvν~η ή χuχλοφορ(α &n6 τήν διάνοι.ξι πόρτας στή Ν6τι.α πλευρά. 

6. 2. 2η Λύσ L ς : 

Χwρος άnοδυτηρ(ων βοηθητι.χοu nροσωπι.χοu χα( lστιάσεως μέ 

κατάλληλη δι.αρρύSμι.σι 1 ~ χwρος lστιάσεως xaC ύnοδοχης προσ
κεκλημένων μέ τήν διαμ6pφωσί του σέ ταβέρνα. 

ΚαC στ(ς δύο περιπτώσεις ή nροσθήχη μεσορόψου σέ τμημα της κατό

ψεως εΙν2ι χρήσιμη καC πρέπει νά μελετη~η ή δυνατότητα κατασκευης 
του. 

6.3. 3η Λύσι.ς 

Γραφεια η ξενώνας η κατοιχCες nροσωπιχοu. 

Στήν nερCπτιιχ;ι αuτή είναι. lπι~vμητή ή προσθήκη πλήρους 

6ρ6φοv χαC nρtπει νά μελετηSη ή δvνατ6τητα κατασκεv~ς του. 
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7. _ Φ~~Ί10ΤΥ"ΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΤΥΙJΩΣΕΩΣ 
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- 24 - 25. - 26 -

APXIKA ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ 

ι ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΘΗ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΣΕ 

ΔΙΑ<:>ΑΝ ΕΣ Χ ΑΡΤΙ ). 
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8. ΕΚθΕΣΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΆΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ --------------------------------

Σύμφωνα μ{ ~σα εrχαμε lnισημάνεL στ6 Κεφ. ~ , ~γιναν ot άχόλοu~οι 

~λεγχοι μ{ ~~ nαρατει3{μενα &nοτελlσματα : 

8. 1. • Αnοχαλuφθηχαν τά -&εμ{λ ια τ ο . Cχων κα C όnοστυλ~ματος στ Cς 

~{σεις ~εμ.1, ~εμ.2 χαC ~εμ.J,nο6 φαCνονται στό σχtδιο στ~ 

τtλος τοU χεφαλ~Cου. Σχετιχ~ χαC ~ φωτογραφCα "ΑΜΑΛΙΕΙΟΝΝ 

0 τοΌ παραρτήματος. 

Άn6 τήν fξlτασι τ~ν 3εμελ(ων διαπιστώ3ηκε δτι i 

α) τ~ &εμlλια τ~ν τοCχων χαC ~πσστuλωμ&των εΖναι, ~ς εlχε 

nροβλεφ-&~, άπ6 λι3οδομ~ ε6ρυτέρας διατομης &n6 τό στοι-

χεϊο άνωδομης, πού φtροuν. 

β) ΕΖνα~ ~{ πολύ χαλ~ χατάστασι. 

) 

)f {ο/ , J 
γ Εχουν(άnαιτοuμενο ~λάχιστο tμβαδ6ν, πού κα~ορCστηκε στούς 

·lλlγχοuς τοU χεφαλα[ου 3, } 3.2.δ. 

Μ{ βaσι τά Λνωτlpω, ~γινε τ6 σχ€διο ~εμελιώ:Jεως τοu κεφα

λι:ιCοu 9. 

- Τ6 νερό, πού ψαCνεται στήν ψωτογpαφCα εlναι άπ6 τ~ν άπορροή 

όμβρCων τοu περιβάλλοντος χώρου καC ηδη ~χει κατασκεuασ-&η 

κατάλληλη τάφρος άnοχετεύσεως περιμετρικά τοu κτιρCου καC 

σι &nόστασι &π6 τά ~εμlλια. 

- Τό δάnεδο άποτελετται άπ6 lξαιρετιχ~ζ άντοχης λC~ινεζ πλάκες 

μεγάλων διαστάσεων καC μ{ ισχυρ6τατο κονCαμα συνδεδεμένων 

fτσι ωστε κρCνετα~ lnαpχής ~ άντοχ~ του καC δ{ν συν~στaται 

ή άντιχατάστασCζ του. 

s. 2• νΕγινε tξακρCβωσις διαστάσεων τwν ράβδων τwν ζευκτwν στήν 

περιοχή μ{ μεσ6ροφο ( πρ6ς τήν βορεινή πλευρά τοu κτιρCου), 

~nου ~ταν δυνατ6ν νά . τά πλησιάσουμε. 

uολες of ράβδοι στήν περιοχή αύτή ( καC συμπεραCνουμε χαC 

· σ'ολη ~ήν ύnόλοιnη), ~ποτελοuνται άn6 καδρόνια διατομης 

35~Χ 35""','Η διατομή α~τή ύnερχαλύnτει τCς έλάχιστες τιμές 
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no6 ύπολογCσ~ηκαν στ6 κ ε φάλα ιο 3 , } 3 .2. ε 6 

Δ{ν ~ατ{στη δυνατ6ν νά tξακ ρ ι β ω-θη....τ6 εΙ δος της ξυλεCας no~ 

εrχε χρησιμ ο ποιη~η, τ6 ύλιχ6 τwν συνδ {σμων καC ή κατάστασ ις 

τοu ξuλου άn6 ~ποψη χρονικης φ~ορaς του. Γιά νά . nροσδιορισ-

8οuν ~λα τά παραπάνω fnρεπε νά ξηλω~η ~να τουλάχιστον ζευκτ6, 

μ€ ~λ~ς τCς ΔνωμαλCες no6 ~ά ln{φερε α~τ~ ή lν{ργεια .•Ετσι 
.. 

καταλήγουμε στCς lξης προτάσεις : 

α) Στά ζευκτά ν~ Ύινει συντήρησις μlσω ιnαλήψεως μl μCγμα 

&ποτελούμενο άnό 50% κρεοζ~το καC 50% nετρ{λαιο ~ μ{ 
• 1 

~λλο όδροδιαλυτό συντηpητικ6, !ν ή μυρωδιά τοσ κρεο ζωτοu 

ε!ναι Λνεnι~ύμητος. Συγχρόνως νa ίντοπισ~ οuν τυχόν χαλα

ροC σ6νδεσμοι καC νά σuμnληρω~οσν ~ άντικαταστα~οΌν. 

νΑν κατά τ~ διάρκεια τwν lργασιwν διαπιστω-θη δτι κάnοια 

ράβδος ~χ~ι ~δη όποστη σημαντικ~ ψ~ο~ά νά άντικαταστα~~ 

Δn6 !λλη τ~ς αGτ~ς διατομης άπό ξύλο χωνοψόροu κατηγορCας 

Ι1 ( DIN 1052 ) τουλάχιστον καC συνδεόμεν~ μl τ6ν αότόν 

τρόπον. 

β)~Η tδια συντ~~ησις, lnC πλ€ον δl καC μ{ ~λατα lναντCον τ~ς 
nυρκα~aς, ν~ γCνει στCς ~πόλοι.πες ξύλινες δοκο6ς πάνω άπ6 

' . 
τά uποστυλ~ματα καC στήν στ{ψι τwν τοCχων. 

γ) Νά άντικαταστα~οσν δλα τά πρ{κια nαpα~Gρων καC ~υρwν ~n6 

ξ6λο nοι6τητος ώς &vωτ€ρω καC διατομης ώς τ~ν όπαρχ6ντων. 

8.3 0 'Από τCς δοκιμ[ς στ~ν π[τ~α no6 nάρ~ηκε ~nό τ~ν ~[σι Δ5,. 

καταλήγουμε στό συμnέpασμα οτι ot λC~οι της tξωτερικης 
χαC lσωτερικης λι~οδομης ετ~αι lξαιpετLχης άντοχης μl πο
λ6 μεγ~λη &ντCστασ~ στ~ φ~opd λ6γω χαιρικwν σuν~ηκw~ κα( 
~ . λ ~. ό.:..l~"".:.ι• ιι~ι..~~~σεων ~υνεLα· : (),Aci) (ν(.;) Παpουσι~ζου\Ι αλ ων λιιrιικwν εnιοhασrι11 \Ι r11~1 r r ... · κ ~t" · 

μικρ6τε~η &ντCστασι σl φ~όp~ λ6γω τ~ιβης καC κρούσεως 

( LOS ANGELES:26,6%), πάντα ομως μ(σα στά ~~ια καλοδια

τηρημlνοu, ~γειοΌς, μεγάλης ~ντοχης πετρώματος, χωρCς 

!χνη μ{χ~ι ~ώ~α άποσα~pώσεως. 
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Άn6 τ~ν δοκιμή σl άνεμπ6διστη tλCψη τοU 6nτ6nλιν~οu no~ 

πά~~ηχε άn6 τ~ν ιtσι. Δ4, nροσδιορlστηκε ή άντCστοιχη άντο

χή του καC β,ιl~ηκε tση μl Gf u. :.37, 5 ΚΡ / ci2-, ττο6 άντ ιστο ι
χεί σl μετ~Cας άντοχης 6nτ6nλινιο. Ή npαγματική του ~μως 

άντοχή ε!ναι μεγαλ6τε~η, δι6τι φορτCζεται. κατά τήν διάστα

σι. 16~Χ 3~καC 5χι χατά τήν δι~στασι 16~Χ ~κατ~ τήν ~noCα 

~γινε ή δοκιμή. 

'Εν πάσέι nεριnτώσει. of τιμ€ς lλlyχou τοσ άντιστοCχοu κεφαλαCοu 

( σελCς 9) ετνcιι. nολύ.μικρ6τεpες κι'άπ6 9u.~==37,5/3.=12,5 Kp/c"fY1 2 

~ττοu V = συντελεστής &σψαλε Cας. 
'Αnό τCς άναλvσεις τwν κονιαιlrτων σuμnεpαCνοvμε ~τι άnοτε
λοuνται. άn6 λεπτ6χοχκα ~λι.χά μl μικρ6 δεCκτη πλdστικότητας 

( δηλαδή άnό τήν nλαστι~~ κατάστασι. πολύ γρήγορα, μt μικp~ 

σχετικά nροσ~ήχη νεροu, μεταnCnτοuν στήν όδαρ~ κατάστασι). 

Ta χονιάμματα άn6 τCς ilσεις Δ1, Δ2, Δ3, Δ5, δηλαδή των λι
~οδομwν ε!ναι. πολύ ψα~upά μl nε~ι.εκτικ6τητα 10% σl CαΟ. 

Τά κονι.~μματα άn6 τCς ~€σεις Δ~, δηλαδή ~ποστvλώματος &π6 

δπτοπλCν&οuς, και lξωτε~ικ6 lπCχρι.σμ~, πi~ι.lχοuν ττυρι.τι.κ~ 

!μμο, [ναν~ι. τ~ς ~pγι.λο~λ6ος, καC ~ψηλ6τερη &ναλογCα σl CαΟ 

( 28% ~ 36% ). 

Άn~ τά nα~αndνω γCνεται φανερ6 πώς πρlπει νά ληφ~οuν 

μlτρα γιά lνCσχυσ~ τοα κονιάμματος τwν &ρμwν. 

•Ητοι. στά μlν ~ποστυλ~ματα νά ά~αιpειη τ6 κονCαμμα μlχ~ι βά

~ος 2 lκ, νά.ξεnλu~οuν οι &ρμοC μl νε~6 δn6 πCεσι, χαC ν~ 
. . .,,., 

γCνει npοσεκτικ6 άρμολ6γημα μl τσιμεντοχονCαμμα άnοτελούμε-

νο άπ6 1 μl~ος τσιμlντοu PORT:tA.NT, 1/~ 'Ασβ{στη καC 3 μ{ρη 

~μμοu. Νερ6 n,lπε~ νά π~οστεi~ τ6 lλάχιστο δυνατ6, ~τε ν~ 

μnο~εt ν& δουλευτ~ τ6 ~~tχ6. · 
Στ6 νερ6 νά π~οστε~η ή'κατάλληλη ποσ6τητα ~λιχοU αύξήσεω~ 

- - ( ΌΏV
0

ΙΝΕΧ)σt άναλογCα πού.άναγ~ά~ετα• στCr , τηζ συνοχης n. Χ• .αL 
/ 

r- τ " " 

δδηγCες χ~~σεως • 

ot [ξωτεpιχοC το~χοι νά σοβcιντισ~οuν μt πεταχτ6,ιμl τ6 ίδιο 

ώς 5.νω ύλι.κ6 κονιάμματο~, ~nου ά.ντC τσιμιντοu PORTLAN·r νά 

χρησιμοnοι.η~η λεvκ6 τσιμέντο. 
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ΠρCν άπ6 τ6 σοβάντισμα νά χλεCσουν ot φ~αρμ{νοι άρμοC μl τ6ν 
tδ ιο τ ρ6nο, ο πως κα C ο t ά ρμο C τ G1ν ~κ~στυλwμάτων. 'Επ Cσης νιί 

σuμnληpω-&οuν οι λ C'9o ι nov λt. C πουν. ( βλl nε σχ lδ ια &ποτunώσ εwι:;, 

στ6 κεψάλαιο 9 )ο 

ΠρCν Δπ6 τ6 σοβάντισμα lπCσης nρlnει νιί Λνοιχ$~ καC ή εt

σοδος στ~ν ν6τια nλεvρd, lφ'δσον τελικά κρι~~ fπι~uμητ~. 

Γι6 τήν κατασχευ~ της $ά χpειασ~οΌν δύο πp{κια χαλύβδινα &n6 

ΙΝΡ 360. Γιά τήν τοπο'9{τησC τους $ά &~αιρε~οuν οί λC~οι &n6 

τ~ν διαγραμμισμlνη ιnιφaνεια Α τοσ σχεδCοu, μ{χpι βά~ος Ν15 tκ. 

καC ~ά τοπο~ετη~η τ6 ~να πρlκι ιγκιβwτισμlνο σ ι τσιμεντοκο ν Cα 

στCς περιοχ€ς Β. θ& ά~ολοu~η~η ή tδια διαόικασCα στήν tσwτεριχ~ 

nαpειά τοU τοCχοu. Έν συνεχεCα νά &ψαιρε~οσν τά δvο μεσα!α πα

pά~vρα χαC ~ά χτισ~η τ6 ~νοιγμά τους μ{ λC~οvς (ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ ). 

Τlλος ~ά &~αι~ε~η τ6 τμημα της λι~οδομης nού άντιστοιχε! στ6 

aνοιγμα της π6pτας (περιοχή Δ), ~& με~εμετισ~οσν ot λαμπάδες 

άριστερά χαC δεξιά της χαC ~ά σvγκολ~η~η λaμαρCνα πάχους 6 ΜΜ 

πού ~ά ιν~νει τά δ~ο πlλματα τmν σιδηροδοχ~ν, ποv χρησιμοnοιή

~ηχαν γ~~ π,lκια. οι σιδηροδοχοC ~ά πρ(πει νά φl~οuν διπλ~ 

ιnάλειψη μl μCνLο καC άντισκωριαχή βαφή. Τό tδιο ~ λαμαρCνα 

το~ κάτω π{λματος ~ δnοCα tπC nλ{ον ν~ ~χεL σuγκολλημ{νους στήν 

τελιχwς ~νω lnιφ&νειa της μύστακες ~γκu~ώσεως Δνd 50 έκ. πεpCπου_ 

Τ{λος νά lνισχu~οσν ot ΔρμοC στήν ισωτεpική nα,έι& μ{χ~L 
βά~ος 2 ικ. ώς πpοηγοvμlνως καC ν~ γCνουν ot tνlσεις σιμεντο

κονCας μ€ τήν . σύν~εσι πού nεριγρά~εται στή σελCδα 8 ~που άντC 

POZZOLANA νά χρησιμοnοιη~η θΗΡΑΙΚΗ ΓΗ καC στ6 νερ6 νά rxεL nρο

στε~η LΑΤΕΧ~άφοσ nρwτα χρησιμοnοLη~η σχ{το νεpό γιά νά ξεnλu
~οuν χαC διαβραχοσν οι άρμοC tσwτεpικά~ Ή nοσ6τητα τοv ~λικοσ 

~ο~ ~ά Δnαιτη~η ε!νάι Ύι~ τ&ν β6ρειο καC . νότιό τόt~δ &n6 . 20:~00~~ 
lνw γι~ τ6ν ~νατολικ6 τόν δυτιχ6 καC τ6ν έσwτερικό Δπό 

1~. 000 ~- . 

wΗτοι συνολικ~ G= 2 χ 20.000 + 3 Χ 1~.000 = 82.000 Κ~ 

τσιμεντοκονιάματος άπ6 τά δποία τ ά ~1.000 Κ~ εΙναι νε~6 μέ 
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LΑΤΕΧ,τα 370lJO Κρ ε!ναι τσιμlντο PORTLANT κα( τa 4.000 Κ~ 

εrναι -&ηραt:χή γ;'). ot lνtσεις -&a yCνouν μ{ nCεσι 3 ~ 4 BAR 

καC ~ά άρχCσοuν νά yCνονται άn6 ~~ν βaσι τwν τοCχwν nρ6ς 
τά 1tιίνω. 

Σ{ κά~ε τετραγωνιχ6 μ[τ~ο lξωτεpικοϋ τοCχοu πρ€πει ν~ κα

ταναλCσκονται ~108 ~ ~λικοU, t~~ σ{ κά~ε τετραγωνικ6 μl-
. . 

τρο lσωτε~ικοu τοCχοu πρlπει νά καταναλCσκονταL Ν75 Κρ 
~5λικοσ. 

'Εάν γCνει αύτ~ ~ lνCσχvσις, τ6 σενaζ στ €ψεως δ€ν εrvαι πλtον 
&τταραCτητο. 

Κ Α Λ Λ 1 Ο Π Η ~... . /, : 1 Ω Τ ΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜ. ΠΟ Λ! ί ικο ·~ Ι •\~i λ At..J!KOΣ. 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣvJ \ ') -ι η rJΛ Yi :Ξ ΧΝΕΙΟΥ 

Μ ΕΛΟΣ Τ . Ε . Ε. ;r " '" r · . ':'(Υ t C266 

ΑΡΝΗΣ 9 - ΑΘ Ι ·•. · \ 7..J 1 97 8 
- - + 
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ΓΕΩ ΗΧΑΝΙΚΗ 
Σύμβουλοι Έδαφομηχανικοί 
Λεωφ . Μεσογείων 359 
Άyla Παραοκωή · Άθήνα 
Τηλ .: 6501402 · 6501403 
Τtλεξ : 210702 GEOM GR 

ΑΓ1σΓΕΛill1ΑΤΑ ΔΟΚΙΜΏΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ Αfτ\1ΩΝ 
' 

ΗlΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔQv!ΗΌΥ ΥΛΙΚΟΥ '"'ΤΟΙΧΕΙΩΥ(ΤΟΥΒΛΟ). 

1. ~έ δείγματα πού προσκομLσ3ηκαν στό έργαστήριο έγιναν δοκιμές 

κοκκομετρήσεως, καί όρίων ATTERRERCi στά ύλικά των άρμών καί 
τών έπιχρισμάτων. Διά τόν καθορισμό τής άντοχης τωv ένινε δοκιμή 

σέ άνεμπόδιστη θλίψη στό δομικό στοιχείο (τούβλο) έ\(;) στά ύλικά 

των άρμώv καί έπιχρισμάτωv δέν ηταν δυνατό νά γίνουν δοκιμές 

άvτοχης λόγω τοϋ μικροϋ μεγέθους τών δειγμάτUΝ πού ήσαν bια

θέσιμα. Στά ύλικά τών άρμών καl έπιχpισμάτων έ'νινε χημική άνάλυση 

γιά τόν προσδιορισμό τοϋ ποσοστού τοϋ όξειδLου τοϋ άσβεστίου. 

2. 'Από τήν κοκκομετρική άνάλυση προκύπτει οτι τά ύλικά άποτελοϋνται 

κυρ ί(!)ζ άπό μ L γμα λεπτης άμμου Ί<.α ί ίλύος μ έ κυμαινόμενα ποσοστά 

άργίλου . Στά δείγματα Nr 1 καL Nr 5 τά ποσοστά άρyLλου είναι 

αύξημέvα καί τά άποτελέσματα τώv 5οκιμGΝ γιά τά ορια AΊTERBF.RΓi 

δίνουν οριο ύδαρότητας LL = 40 % κ.αί οpιο πλαστικότητας PL = 36 %. 

3. 'Η άvτοχή τοϋ δομικού στοιχείου (τοϋβλο) σέ άvεμπόδιστη θλίψη 

βρέθηκε ~ = 37.5 Kg/an
2

. 

4. Στά δείγματα έγινε μακροσκοπική έ~έταση κ.αL χημική άvάλυση γιά 

τόν προσδιορισμό τοϋ ό~ει5ίου τοϋ άσβεστίου. 

4. 1. Τά δείγμάτα Nr 1, Nr 2, Nr 3, 'Καί Nr 5 χ~ατος άνοι~τοϋ έρυθρο
καταvοϋ+ πολύ μικpnζ m~vεκτLκότηtος. ~Gυpά άποτελοu~~αι άπό μϊγμct 
'1'1-' v•·~·· ·r""'' r-, ,... - '·· ,, ΟΟΟJ()τα \Κ)ρασ(3tστοv · . Β~σέι τοv y~νοι,ιέvοu 
αργιλο~λυορςσ'δμιοερμισμικgs gΕειοιου ασΙ3εστιου ιCaOJ ~αι μέ τnv υπόθεση 
χημι.κου π ο ι 

οτι ή περιεκτικότητα τού άpyιλοϊλι.ώδους ύλικοϋ μέ CaO είναι χαμηλή 

συμπεραίνεται οτι τά δείγματα περιέχουν περίπου 10 % CaO. 

4 2 
( ·r~ δ · ατα Nr 3Α Nr 4 καί έξωτεpικό έπίχρισμα είναι άρχικά συνε-. . α ειyμ , 
κτικότερα τών προηyουμέvων άvοικτοϋ <ι.:αιοϋ χρι~ματος, περιέχουν πυριτική 

άμμο καί πολύ ψηλότερη άvαλοyία σέ ύδράσβεστο. 

- .J ο 
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4.3. Τό ύποβληθέν θραϋσμα άπό τοϋΒλο είναι άvομοιογενοϋς άρyιλομάζας μέ πολλά 

κενά καί μ ικpοpηγματώπ ις, ό δέ βαθμός πυpώ:η:ως κατά τήν παραγωγή του 

είναι δύσκολο vά προσδιοpισθεί. 

ΑΙ10ΤΙΞΛΕDι1ΑΤΑ XJ-!lv\IKOY !1ΡΟΣΔΙΟΡΙD10Υ CaO 

Nr. 1 10,07 'Εξωτεp. 'Επίχρισμα 28 .85 

Nr. 2 10,76 

Nr. 3 11, 21 

Nr . 3Α 28,60 

Nr. 4 36,18 

Nr. 5 12,70 

ΓΕCΜΗ.ΧΑΝΙΚΗ 

ι\ / 

~/!//!{ 
Γ. Ι. ΜΠΑΚΑΣ 
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