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• Οι Έλληνες της αρχαιότητας ανακάλυψαν τον 

οίνο ως δώρο της φύσης και τον έκαναν έργο 

τέχνης.

• Κατά τους προϊστορικούς χρόνους, στους 

τόπους όπου το κλίμα ευνοούσε την 

αμπελοκαλλιέργεια «γεννιόταν» πολιτισμός και 

αντίστροφα: η άνθηση και η ευημερία ενός 

πολιτισμού, συνδεόταν με την άμπελο και τον 

οίνο. 

• Ένας από τους πολιτισμούς του κρασιού, ο πιο 

διάσημος και με τη μεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια, ήταν και ο ελληνικός.



• Ελληνικό κρασί και πολιτισμός ήταν αγαθά 

που παρέμειναν διαχρονικά και σημάδεψαν την 

ιστορία.

• Ο βυζαντινός πολιτισμός και η ορθόδοξη 

χριστιανική τέχνη, που στο πέρασμα του 

χρόνου ταυτίστηκαν με την Ελλάδα, είναι 

γεμάτοι από συμβολισμούς και αναφορές για το 

αμπέλι και το κρασί. 

• Συναντώνται σε ψηφιδωτά, αγιογραφίες και 

μοναστηριακά χειρόγραφα, στη λαϊκή τέχνη και 

στη δημοτική ποίηση. 



• Ελληνικό κρασί και κουλτούρα είναι άρρηκτα 

δεμένες έννοιες. Ο κόσμος του κρασιού οφείλει στην 

αρχαία, αλλά και τη μεταγενέστερη Ελλάδα τη 

συμβολή της στην ιστορική ανάδειξη του κρασιού σε 

«έργο τέχνης» και σε φορέα πολιτισμού

• Στα ίδια χώματα, οι απόγονοι των αρχαίων ελλήνων 

αμπελουργών και οινοποιών καλλιεργούν τα αμπέλια 

τους, για να δώσουν σε όλον τον κόσμο τον καρπό του 

ελληνικού ήλιου και της ελληνικής γης, μέσα από το 

νέο οινικό πολιτισμό τους.

• Έτσι, τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά αποτελούν 

προϊόντα δημιουργίας ενός λαού, που η ιστορία του 

αμπελιού και του κρασιού του είναι η ίδια η ιστορία του 

πολιτισμού του!



• Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και 

κρασί αποτέλεσαν ένα συμπληρωματικό 

ζευγάρι, σε τέτοιο βαθμό, που στον ελληνικό 

οίνο οφείλεται, σε σημαντικό ποσοστό, η 

διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στον κόσμο, 

όπως και η θέση του στην αιωνιότητα. (ο 

ελληνικός πολιτισμός δημιουργήθηκε 

εμπνευσμένος και από το «πνεύμα» του 

Διονύσου και... χρηματοδοτήθηκε από το 

οινεμπόριο)



• Τέχνες, γράμματα και κρασί, βρέθηκαν στο 
επίκεντρο του πολιτισμού της κλασικής 
Ελλάδας. Για την ακρίβεια, οι τέχνες και τα 
γράμματα επηρεάστηκαν καθοριστικά από τον 
οίνο. Η περίφημη ελληνική φιλοσοφία 
διαμορφώθηκε μέσα από τις συνομιλίες των 
σοφών ανδρών στα συμπόσια.

• Το θέατρο, η κωμωδία και η τραγωδία 
«γεννήθηκαν» μέσα από τις διονυσιακές 
γιορτές. Πολλές ακόμη τέχνες, όπως η 
λογοτεχνία, η ποίηση, η ζωγραφική, η γλυπτική, 
η κεραμική, η αγγειοτεχνία, η μεταλλοτεχνία, 
εμπνεύστηκαν από το κρασί και έδωσαν στην 
ανθρωπότητα θαυμαστά αριστουργήματα.
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