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ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

• Σο αμπζλι, ι κλήμα είναι αγγειόςπερμο φυτό, ανικει δε 
ςτθν τάξθ των Ραμνωδϊν και ςτθν οικογζνεια των 
Αμπελοειδϊν, με πολλζσ ποικιλίεσ που καλλιεργοφνται ςτισ 
εφκρατεσ περιοχζσ τθσ γθσ. Σο αμπζλι καλλιεργείται κυρίωσ 
για τον καρπό του, το ςταφφλι, ενϊ και τα φφλλα του 
χρθςιμοποιοφνται ςτθ μαγειρικι (ντολμάδεσ). Σα ςταφφλια 
μποροφν να καταναλωκοφν ωσ ζχουν ι να 
χρθςιμοποιθκοφν είτε για γλυκίςματα (γλυκό του 
κουταλιοφ) είτε για τθν παραςκευι ςταφίδων, κραςιοφ, 
άλλων οινοπνευματωδϊν ποτϊν όπωσ το τςίπουρο και 
τελικά οινοπνεφματοσ (αικανόλθσ). 



• Ο τρφγοσ είναι θ τελευταία φάςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ 
αμπελοκομίασ και αφορά το μάηεμα των ςταφυλιϊν. Ο 
κακοριςμόσ του χρόνου του τρυγθτοφ ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθν 
ποιότθτα των ςταφυλιϊν. ε γενικζσ γραμμζσ ο τρφγοσ γίνεται τουσ 
μινεσ Αφγουςτο-επτζμβριο. Σα ςταφφλια που είναι ζτοιμα για 
μάηεμα πρζπει να είναι ϊριμα και ο βακμόσ ωριμότθτασ βρίςκεται 
είτε εμπειρικά με το μάτι, ι με δοκιμι ςτθ γεφςθ, είτε με χθμικζσ 
μεκόδουσ όπωσ είναι θ πυκνομζτρθςθ (γραδάριςμα), όταν ζχουμε 
να κάνουμε με ςταφφλια που προορίηονται για παραγωγι 
κραςιοφ. 

• Παραδοςιακά τα τρυγθμζνα ςταφφλια ςυγκεντρϊνονται ςε ειδικά 
κοφίνια (τρυγοκόφινα) ι ςε μεγάλα πλαςτικά δοχεία 
χωρθτικότθτασ 20 κιλϊν. Για τθν κοπι των τςαμπιϊν 
χρθςιμοποιοφνται ειδικοί ςουγιάδεσ, ψαλίδια ι λεπίδεσ. τθν 
ελλθνικι φπαικρο ο τρφγοσ, μαηί με το πάτθμα των ςταφυλιϊν που 
τον ακολουκοφςε, ιταν μια από τισ ςθμαντικότερεσ αγροτικζσ 
εργαςίεσ και γινόταν αφορμι για γιορτι, ςυνοδευόμενοσ από τα 
ανάλογα ζκιμα. 



• Κατά τθν μυκολογία, ο τάφυλοσ ιταν γιοσ του Διονφςου και 
τθσ Αριάδνθσ, και βοςκόσ του βαςιλιά Οινζα. Ο τάφυλοσ 
παρατιρθςε ότι όταν ζβοςκε τισ κατςίκεσ του, κάποια από 
αυτζσ τρϊγοντασ τον καρπό των αμπελιϊν ''τρελαινόταν''!Ο 
τάφυλοσ μάηεψε μερικά ςταφφλια και τα πιγε ςτον βαςιλιά 
του. Ο Οινζασ παραςκεφαςε τότε ζνα χυμό τον οποίο 
ονόμαςε "οίνο", ενϊ ςτον καρπό ζδωςε το όνομα του βοςκοφ 
του (ςταφφλι) προσ τιμιν του. 





• Ο τρφγοσ είναι μια εποχιακι εργαςία που, όπωσ ο 
κεριςμόσ, απαιτεί πολλά χζρια.Εκτόσ από τθ 
χρθςιμοποίθςθ εποχιακϊν εργατϊν ο τρφγοσ 
αξιοποιοφςε ςτο παρελκόν τον κεςμό τθσ 
αλλθλοβοικειασ. Ο νικοκφρθσ ζπρεπε να 
εξαςφαλίςει εργάτριεσ κουβαλιτάδεσ καλάκια και 
αχκοφόρα ηϊα, να ετοιμάςει τα εργαλεία, να 
φροντίηει για φαΐ και πιοτί, να κακαρίςει το 
πατθτιρι κ.α. 
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