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ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2014 
 

«Ήταν ίσως το πιο κουραστικό καλοκαίρι της καριέρας μου και 
αυτό χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα» συμπυκνώνει τα 
χαρακτηριστικά  της εσοδείας 2014  παλιός αμπελουργός-οινοποιός 
από την Βόρειο Ελλάδα. 
Ο χειμώνας ήταν πιο ήπιος από ότι συνήθως και η άνοιξη εκτυλίχθηκε 
γενικά ομαλά με κανονικές θερμοκρασίες αλλά υψηλή βροχόπτωση.  
Η μεγαλύτερη ανατροπή ήταν η περίοδος που άρχισε πριν την άνθιση 
με έντονες βροχοπτώσεις.  Οι βροχές κατά την περίοδο της 
ανθοφορίας εμπόδισαν το σωστό δέσιμο, οι χαλαζοπτώσεις πλήγωσαν 
μέρος της καρποφορίας και η παρατεταμένη υγρασία βοήθησε την 
ανάπτυξη περονόσπορου. 
 
Στη συνέχεια μέσα Ιουνίου και αρχές Ιουλίου τα ταυτόχρονη παρουσία 
υγρασίας και υψηλών θερμοκρασιών συνέβαλε στο να δημιουργηθεί 
κατά τόπους ωίδιο. 
 
Οι καιρικές συνθήκες στην ωρίμανση και στον τρυγητό (Ιούλιο-
Σεπτέμβριο) χαρακτηρίστηκαν από χαμηλότερες του μέσου όρου 
θερμοκρασίες, από την απουσία καυσώνων και από πρώιμες βροχές 
(τοπικά έντονες) τον Σεπτέμβριο. Οι βροχές αυτές είχαν ως 
αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ωρίμανσης αλλά και την εμφάνιση 
τοπικά όψιμου (!)περονόσπορου στη νεαρή βλάστηση.  
 
Συνέπεια αυτών οι πρώιμες ποικιλίες που τρυγήθηκαν πριν την πρώτη 
εβδομάδα του Σεπτεμβρίου αξιοποίησαν τις καλές συνθήκες του 
καλοκαιριού για να αναπληρώσουν την ποιότητά τους ενώ οι 
υπόλοιπες τρυγήθηκαν σε χαμηλούς βαθμούς και χρειάστηκε για να 
αποφευχθεί το σάπισμα των ρωγών να αυξηθεί ο σακχαρικός τους 
τίτλος ακόμα και σε αρκετές περιοχές ΠΟΠ. 
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Εξαίρεση στα ανωτέρω φαινόμενα (έστω και μερικώς), τα νησιά του 
Αιγαίου και η Κρήτη, όπου η ποσότητα και εδώ ήταν μειωμένη αλλά η 
ποιότητα πολύ καλή. 
 
Γενικά η παραγωγή ποσοτικά υπήρξε μειωμένη πάνω από 15% ενώ τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα λευκά κρασιά περιέχουν εκφράσεις 
όπως «μέτριος αλκοολικός τίτλος», «πολύ καλή οξύτητα» «καλά 
αρώματα».  Για τα κόκκινα «αρκετά καλό χρώμα», «μαλακές τανίνες» 
«καλή φαινολική ωρίμανση με χαμηλό όμως σάκχαρα» κ.ο.κ. 
 
Οι τιμές των σταφυλιών κινήθηκαν ανοδικά στις περισσότερες 
περιοχές. 
 
Μία πολύ δύσκολη λοιπόν χρονιά η οποία χάρη στις προσπάθειες και 
τις αποκτημένες γνώσεις αμπελουργών και οινοποιών της χώρας μας 
θα δώσει μέτρια αποτελέσματα και καλά έως πολύ καλά κρασιά. 
 
Αναλυτικότερα και κατά ευρύτερες περιοχές και αμπελουργικές ζώνες 
συνέβησαν τα εξής: 
 
 
 
 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

ΜΑΡΩΝΕΙΑ, ΘΡΑΚΗ 
 
Ο χειμώνας ήταν ήπιος, ενώ η άνοιξη και το καλοκαίρι με αρκετές 
βροχές και ήπιες θερμοκρασίες, συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη 
των σταφυλιών, αλλά και ορισμένες ασθένειες.  Δεν υπήρξε καλή 
καρπόδεση και λόγω καιρού παρατηρήθηκε λίγο έως πολύ ωίδιο 
ανάλογα με το αμπελοτεμάχιο. Καλή ωρίμανση για τις λευκές 
ποικιλίες, μέτρια για τις ερυθρές χωρίς μεγάλη συγκέντρωση 
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φαινολικών (τανίνες – χρώμα).  Οι βροχές κατά τη διάρκεια του τρύγου 
δεν επηρέασαν τα σταφύλια. Η παραγωγή είναι μειωμένη. 
 
ΔΡΑΜΑ 
 
Γενικά είχε πολλές βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις 
προηγούμενες χρονιές.Οι θερμοκρασίες παρέμειναν χαμηλές για την 
εποχή έως το στάδιο της καρπόδεσης , οψιμίζοντας την παραγωγή. 
Κατά την ωρίμανση είχαμε ξηροθερμικές συνθήκες με κανονικές 
θερμοκρασίες για την εποχή και με ελάχιστες βροχοπτώσεις οι οποίες 
βοήθησαν το αμπέλι να ισοσταθμίσει την ωρίμανσης του. 
Η παραγωγή υπολογίζεται έως και 10% χαμηλότερη από την 
προηγούμενη χρονιά αποτέλεσμα των χαμηλών θερμοκρασιών και 
υψηλών βροχοπτώσεων στην ανθοφορία. 
Η ποιότητα των σταφυλιών ήταν καλή. Σε λίγα αμπελοτεμάχια 
είχαμε μερικά προσβεβλημένα τσαμπιά από βοτρύτη και ωίδιο. Τα 
κρασιά που θα πάρουμε φέτος θα έχουν σε γενικές γραμμές λιγότερο 
αλκοόλ αλλά περισσότερη οξύτητα και καλό αρωματικό χαρακτήρα. 
 
ΠΑΓΓΑΙΟ 
 
Κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού υπήρξαν πολλές 
βροχοπτώσεις και όχι υψηλές θερμοκρασίες. 

Στην ωρίμανση ο καιρός άλλαξε. Σταμάτησαν οι βροχές και η 
ηλιοφάνεια βοήθησε στην καλή ωρίμανση των σταφυλιών. Η 
συγκομιδή των λευκών ποικιλιών έγινε σε πολύ καλές συνθήκες, όπως 
και των πρώιμων ερυθρών ποικιλιών (Merlot-Syrah).  
Η ποσότητα του οίνου που θα παραχθεί το 2014 είναι 12% λιγότερη σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 
Η ποιότητα των παραγόμενων οίνων λόγω της καλής ωρίμανσης και 
της μικρότερης παραγωγής των σταφυλιών ανά στρέμμα, αναμένεται 
να είναι πολύ καλή. 
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ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ , ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
 
Ήπιος χειμώνας, βροχερή άνοιξη με ήπιους ανέμους και δροσερό 
καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες ήπιες, ευνοϊκές για την ωρίμαση των 
σταφυλιών. 
Οι ανοιξιάτικες βροχές ήταν ευεργετικές και είχαν αποτέλεσμα τα 
φυτά να μην υποφέρουν κατά την περίοδο του καλοκαιριού. 
Παρατηρήθηκαν μεμονωμένα περιστατικά ωιδίου και περονόσπορου 
ανάλογα με το αμπελοτεμάχιο. 
 
Οι βροχές του Σεπτεμβρίου δεν επηρέασαν τις πρώιμες ποικιλίες που 
τρυγήθηκαν νωρίς. Για τις όψιμες ποικιλίες είχαμε χαμηλούς 
αλκοολικούς βαθμούς. Κάποια αμπελοτεμάχια τρυγήθηκαν νωρίς 
χωρίς τα σταφύλια να είναι απολύτως ώριμα ως προληπτικό μέτρο 
προστασίας από τον βοτρύτη. 
 
ΕΠΑΝΟΜΗ 
 
Σε γενικές γραμμές, ο χειμώνας ήταν ήπιος, χωρίς ιδιαίτερα χαμηλές 
θερμοκρασίες. Ενώ η άνοιξη χαρακτηρίστηκε από αρκετές βροχές. 
Ο μήνας Ιούλιος ήταν δύσκολος, με βροχές και ζέστη, συνδυασμός που 
προκάλεσε προβλήματα ασθενειών (κυρίως περονόσπορου) που όμως 
αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα.  Η παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 10-15% 

 
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 
 
Το 2014 θεωρείται μια από τις χειρότερες χρονιές των τελευταίων 
αρκετών χρόνων ( για τις όψιμες ποικιλίες). 
Οι βροχές κατά την περίοδο της ανθοφορίας απέτρεψαν το σωστό 
δέσιμο. Χαλαζοπτώσεις πλήγωσαν μέρος της καρποφορίας . Η 
παρατεταμένη υγρασία βοήθησε στην ανάπτυξη του περονόσπορου. 
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Οι ζεστές μέρες που ακολούθησαν βοήθησαν στην ανάπτυξη του 
καρπού κατά ικανοποιητικό τρόπο .Οι βροχές όμως κατά την περίοδο 
του τρυγητού υποβάθμισαν την ποιότητα. Η μείωση της παραγωγής 
υπήρξε κατά 30% σε σχέση με το 2013. 
 
 
ΝΑΟΥΣΑ 
 
Στην περιοχή της Νάουσας ο χειμώνας ήταν ήπιος, η άνοιξη βροχερή 
και το καλοκαίρι δροσερό με ήπιες θερμοκρασίες για την ωρίμαση των 
σταφυλιών. 
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σημειώθηκε τοπική χαλαζόπτωση, 
η οποία συνέβαλε στη μείωση της παραγωγής σε πολύ συγκεκριμένα 
αμπελοτεμάχια (όπου πέρασε το σύννεφο). 
Μεμονωμένα περιστατικά με ωίδιο σε συγκεκριμένα αμπελοτεμάχια. 
Χαμηλοί αλκοολικοί βαθμοί. 
Η παραγωγή εμφανίζεται μειωμένη έως και  30-40%. 
Ο Σεπτέμβριος όμως, τουλάχιστον το πρώτο δεκαπενθήμερο ήταν 
ιδιαίτερα βροχερός και με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες,   με 
αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ωρίμανσης των ποικιλιών στην 
περιοχή.   
Η ποιότητα των πρώιμων ποικιλιών είναι αρκετά καλή. Τα κρασιά που 
θα παραχθούν  θα έχουν μικρότερο αλκοολικό από ότι συνήθως, αλλά 
θα έχουν αρκετά καλό χρώμα, τυπικό της κάθε ποικιλίας άρωμα και 
μαλακές τανίνες. 
 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 
 
Ο χειμώνας 2013-2014 δεν έδωσε αρκετά χιόνια ακριβώς όπως και ο 
προηγούμενος, αλλά ούτε και πολλές βροχές 
Στην συνέχεια οι πάρα πολύ υψηλή βροχόπτωση κατά τους μήνες 
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο δημιούργησαν πληρότητα στα υδατικά 
αποθέματα, αλλά και ιδιαίτερα αυξημένες ενέργειες προληπτικής 
φυτοπροστασίας 
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Είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, αλλά δεν είχαμε χαλάζι. Ο τρύγος έτσι 
των πρώιμων ποικιλιών (Sauvignon, Chardonnay, Traminer) 
πραγματοποιήθηκε το πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτέμβρη ενώ ο 
τρύγος του Ροδίτη μετά το τέλος του Σεπτέμβρη και του Ξινόμαυρου το 
δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. 
  
Ο Σεπτέμβρης ήταν ένας εξαιρετικά βροχερός και άστατος καιρικά 
μήνας, με αποτέλεσμα να διαφοροποιηθεί τελείως η διαχείριση στις 
ερυθρές ποικιλίες. Η ημερομηνία τρυγητού έπρεπε να αποφασίζεται 
με γνώμονα τα καιρικά φαινόμενα και την βαθμό υγιεινής των 
σταφυλιών.  
Η διαλογή είναι απαραίτητη μετά από πολλά χρόνια και μέσα στο 
οινοποιείο.  
Η καλοκαιρία που συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του μήνα και 
προχώρησε και στις πρώτες μέρες Οκτωβρίου, όπου επήλθε και η 
ωριμότητα του Ξινόμαυρου, βοήθησε πολύ στο να διασωθεί το 
δυναμικό του μεγαλύτερου όγκου των ερυθρών ποικιλιών. 
 
 
ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 
Παρόμοιες συνθήκες και εδώ, με ηπιο χειμώνα χωρίς χιονοπτώσεις , 
έντονες βροχοπτώσεις τον Ιούνιο,  ήπιο καλοκαίρι χωρίς καύσωνες και 
βροχοπτώσεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. 
Καλές οξύτητες στα λευκά και καλή φαινολική ωρίμαση στα ερυθρά  
με χαμηλά όμως  σάκχαρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Νίκης 34, 105 57, Αθήνα, Τηλ.: 210 322.60.53, Fax: 210 323.79.43 
 e-mail: info@greekwinefederation.gr 

www.greekwinefederation.gr 
 

7/17 

 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 
ΕΛΑΣΣΟΝΑ 
 
Καλή γενικά χαρακτηρίζεται η ποιότητα της εσοδείας και οι καιρικές 
συνθήκες στη διάρκεια του χρόνου. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 
Μείωση παραγωγής κατά 15% 
 
ΡΑΨΑΝΗ 
 
Το δροσερό καλοκαίρι με αρκετά διαστήματα υψηλών θερμοκρασιών –
χωρίς όμως να ξεπεράσουν τους 35 °C- συνετέλεσαν στην πλήρη αλλά 
όψιμη ωρίμαση των σταφυλιών. Έτσι, Το Ξινόμαυρο σε πολύ καλή 
κατάσταση και σε λογικό βαθμό ωρίμασης. Το Σταυρωτό και το 
Κρασάτο ήταν ανώριμα με αρκετά προβλήματα από ασθένειες (ωίδιο 
κυρίως). Καλή φαινολική ωριμότητα (τανίνες και χρώμα) Η παραγωγή 
κυμάνθηκε περίπου 20% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι (που ήταν 
όμως αυξημένη σε σχέση με τον μέσο όρο). Ικανοποιητικοί αλκοολικοί 
βαθμοί. 

 
ΜΕΤΕΩΡΑ 
 
Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τη χρονιά του 2014 στην ΠΓΕ 
ΜΕΤΕΩΡΑ θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαφοροποιήθηκαν αρκετά 
από τις συνηθισμένες της περιοχής. 
Η πορεία της εσοδείας χαρακτηρίστηκε από 2 στάδια: 
 
Α) Ο χειμώνας ήταν πιο ήπιος απ΄ ότι συνήθως, με υψηλότερες 
θερμοκρασίες και απουσία χιονιού και παγετού. 
Η άνοιξη εκτυλίχθηκε γενικά ομαλά με κανονικές θερμοκρασίες για 
την εποχή και υψηλή βροχόπτωση. 
Αυτό που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ανατροπή, ήταν η περίοδος που 
προηγήθηκε της άνθησης (μέσα Μαΐου), χαμηλές θερμοκρασίες, και 
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έντονες βροχοπτώσεις με διάρκεια και χαμηλή ηλιοφάνεια. 
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ανάπτυξη περονόσπορου, ιδιαίτερα στις 
διεθνείς ποικιλίες, η μείωση της ανθοφορίας.  
Στη συνέχεια, μέσα Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, η ταυτόχρονη παρουσία 
υγρασίας και υψηλών θερμοκρασιών συνέβαλε στο να δημιουργηθεί 
κατά τόπους ωίδιο όπου δεν υπήρξε έγκαιρη αντιμετώπιση. 
Β) Καιρικές συνθήκες στην ωρίμανση και στον τρυγητό. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί όμως κατά τη διάρκεια του περκασμού 
και της ωρίμανσης, οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές με κανοκινές 
θερμοκρασίες,  έντονη ηλιοφάνεια χωρίς εμφάνιση καύσωνα. Οι 
σχετικά ήπιες θερμοκρασίες και η ύπαρξη δροσερών ανέμων κατά τη 
διάρκεια του Αυγούστου οδήγησαν σε μια ομαλή ωρίμανση και σε ένα 
τρυγητό χωρίς ασθένειες ή προβλήματα. 
Έτσι τα παραγόμενα κρασιά όσον αφορά στις λευκές ποικιλίες 
αναδεικνύουν χαρακτηριστικά τα αρώματα και τις γεύσεις κάθε 
ποικιλίας, με έντονες οξύτητες και φινετσάτη παλέτα στόματος.  
Ενώ στις ερυθρές ποικιλίες, οι οίνοι χαρακτηρίζονται από υψηλό 
αλκοόλ, με την ταυτόχρονη παρουσία αρωμάτων φρέσκων φρούτων 
και κομψών τανινών. 
 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
 
Παρόμοιες συνθήκες στην Καρδίτσα με βροχερή Άνοιξη που είχε σαν 
αποτέλεσμα προσβολή από περονόσπορο. Φυσιολογικές θερμοκρασίες 
κατά τη θερινή περίοδο. Επίπεδα υγρασίας σχετικά υψηλά. Λίγες  
βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες πριν τον τρυγητό.     
Παρατηρείται μείωση  της απόδοσης των αμπελώνων σε ποσοστό 
περίπου 10% σε  σχέση με πέρυσι.  
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

Νίκης 34, 105 57, Αθήνα, Τηλ.: 210 322.60.53, Fax: 210 323.79.43 
 e-mail: info@greekwinefederation.gr 

www.greekwinefederation.gr 
 

9/17 

 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 
ΛΟΚΡΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
 
Ο φετινός χειμώνας ήταν ήπιος χωρίς χαμηλές θερμοκρασίες, με 
αρκετές βροχοπτώσεις την άνοιξη ενώ το καλοκαίρι δεν υπήρξαν 
καύσωνες . Τα προγράμματα προληπτικών εφαρμογών βοήθησαν και 
δεν υπήρξαν εστίες μολύνσεων που θα δυσχέραιναν την  υγιεινή 
κατάσταση των φυτών. 
Στην περίοδο του καλοκαιριού και ιδίως του Ιουλίου, η θερμοκρασία 
κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αρκετά χαμηλή, με αποτέλεσμα την 
ομαλή συσσώρευση των σακχάρων και τη θετική επιρροή στις 
οξύτητες των σταφυλιών. Ο τρύγος ξεκίνησε στην αρχή του 
Αυγούστου με τις λευκές ποικιλίες και αργότερα με τις ερυθρές. Την 
πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου τελείωσε ο τρύγος αισίως χωρίς 
προβλήματα αφού είχε τρυγηθεί όλη η παραγωγή πριν ξεκινήσουν οι 
βροχές. 
Οργανοληπτικά η υγιεινή των σταφυλιών ήταν εξαιρετική με πλούσια 
αρωματικά χαρακτηριστικά και με πολύ καλή πολυφαινολική 
ωριμότητα. 
Οι στρεμματικές αποδόσεις κυμάνθηκα στα ορεινά περίπου στα 500kg 
και στα πεδινά στα 800-1000kg. 
 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 
 
Ομοίως για τους αμπελώνες του Παρνασσού, η εσοδεία 2014 υπήρξε 
μία τυπική χρονιά. 
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ΑΤΤΙΚΗ 
 
Οι κλιματικές συνθήκες της Αττικής φέτος ήταν πολύ καλύτερες από 
τις άλλες περιοχές σε γειτνιάζοντες νομούς, όπως π.χ. στη Βοιωτία και 
Εύβοια.  
Έτσι από πλευράς φυτοϋγιεινής τα σταφύλια παρουσιάστηκαν άψογα 
και χωρίς προβλήματα παρόλο ότι ο τρυγητός άρχισε με μια εβδομάδα 
καθυστέρηση σε σχέση με πέρυσι.  
Ο αλκοολικός τίτλος υστερούσε φέτος σε σχέση με πέρυσι, αλλά 
παρόλα αυτά υπερέβη τους 12 βαθμούς. 
Από ποσοτικής πλευράς υπήρξε μια μείωση περίπου 20% της 
παραχθείσας ποσότητας.  
Ενδιαφέρον επιδείχθηκε από αγοραστές οινοποιούς άλλων περιοχών 
κι έτσι οι οινοποιοί της Αττικής προβληματίστηκαν για να μπορέσουν 
να καλύψουν τις πραγματικές τους ανάγκες.  
 
 

ΒΟΙΩΤΙΑ & ΕΥΒΟΙΑ 
 
Καθ`όλη την διάρκεια του χρόνου υπήρξε συχνά ο συνδυασμός 
δυνατών βροχών με πολύ αέρα. Βροχή σημειώθηκε και τους 
καλοκαιρινούς μήνες μέχρι και τον Ιούνιο Ποσοτική εκτίμηση 
μειωμένη παραγωγή σε σχέση με το 2013. 
Ποιοτική εκτίμηση συγκρίνοντας την χρονιά του 2013 και πίσω θα 
λέγαμε ότι είναι λίγο κάτω στα Be λόγω και των τελευταίων βροχών 
αλλά σε πολλές περιοχές λόγω της σταχτούρας (ωϊδιο). Ο τρύγος έγινε 
λίγο γρηγορότερα για να προφυλακτούμε από τον Βοτρύτη. 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
 
ΝΕΜΕΑ 
 
Δύσκολη χρονιά και για τη Νεμέα. Πέρα από το χαλάζι, οι καιρικές 
συνθήκες επέτρεψαν στις ασθένειες του αμπελιού να πολιορκήσουν 
τις ρόγες των σταφυλιών και να απαιτηθεί από τους αμπελουργούς 
της ζώνης ισχυρή βούληση για να βγει η χρονιά με ποιοτικά standards. 
 
Η μείωση της παραγωγής όμως στην ευρύτερη ζώνη υπήρχε 
σημαντική (έως και 30%)  ενώ ο βροχερός Σεπτέμβριος απείλησε με 
καταστροφή λίγο πριν από τον τρυγητό.  
 
Τα οργανωμένα οινοποιεία της αμπελουργικής ζώνης της Νεμέας 
μπόρεσαν, παρόλα αυτά, να συλλέξουν υγιή σταφύλια με καλή 
ωρίμανση – σακχαρική και φαινολική. 
 
Δηλαδή οι καλές Νεμέες δεν θα μας λείψουν και αυτή τη χρονιά. 
 
 
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ 
 
Ο χειμώνας σχετικά ήπιος με ικανοποιητικές βροχοπτώσεις. Η άνοιξη 
χωρίς παγετούς και με λίγες βροχοπτώσεις. 
Η άνθιση στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, εξελίχθηκε μέσα σε 
ευνοϊκές συνθήκες για το δέσιμο των σταφυλιών. 
Τον Ιούλιο αρχικές προσβολές ωιδίου οδήγησαν σε καταστροφή 
ορισμένων αμπελιών που δεν θειαφίστηκαν. 
Η  χαλαζόπτωση στις 7 Αυγούστου έκανε ζημιές σε αμπελοτόπια των 
κοινοτήτων Λουκά και Παρθενίου, όμως όχι σε μεγάλη έκταση. 
Με εξαίρεση τον διήμερο καύσωνα του Αυγούστου, οι θερμοκρασίες 
μέχρι το τέλος του τρύγου ήταν ευνοϊκές για την εξέλιξη των 
αρωμάτων του Μοσχοφίλερου και την διατήρηση ικανοποιητικής 
ισορροπίας οξέων. 
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Ο τρυγητός  ξεκίνησε για τα πιο πρώιμα αμπελοτόπια στις 29 
Σεπτεμβρίου, όμως η ωρίμανση στο σύνολο της ζώνης ( όσον αφορά 
τον Δυναμικό Αλκοολικό τίτλο ), δεν ήταν ικανοποιητική.  
Οι βροχοπτώσεις στο διάστημα 5 – 8 Οκτωβρίου ήταν καθοριστικές για 
την συσσώρευση σακχάρων, όμως όχι καταστροφικές, αφού μεγάλο 
μέρος των αμπελώνων έφτασε σε καλές ωριμότητες, καθώς είχαμε 
ένα μικρό καλοκαίρι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. 
Περιμένουμε  λοιπόν ευχάριστα, αρωματικά και γοητευτικά 
μοσχοφίλερα τη νέα χρονιά. 

 
ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
 
Σε σχέση με το 2013 η φετινή διαφορά στο κλίμα εντοπίζεται στις 
βροχοπτώσεις την περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου με ύψος βροχής τα 
198 mm έναντι 88mm πέρσι (υπερδιπλάσια). Η θερμοκρασία την 
αντίστοιχη περίοδο σε πτώση. 
Παρόλα αυτά, σημειώθηκαν μόνο δύο ημερομηνίες με συνθήκες 
ευνοϊκές για τον περονόσπορο (29 Μαΐου και 15 Ιουνίου). 
Έτσι λοιπόν η μείωση της παραγωγής της Αιγιάλειας περιορίστηκε σε 
εντελώς τοπικά συμβάντα (ζημιές από χαλαζόπτωση, άνεμο κ.α.) 
Αντίθετα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πρώιμων ποικιλιών 
ευνοήθηκαν από τις χαμηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και 
ειδικότερα από τις θερμοκρασιακές  διαφορές ημέρας-νύχτας στην 
ορεινή αυτή αμπελουργική ζώνη που άγγιξε τους 19° C (Μ.Ο. = 11° C) 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα η υψηλή συγκέντρωση μηλικού οξέως. Οι 
όψιμοι όμως Ροδίτες επηρεάστηκαν αρνητικά από τις βροχές του 
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου και χρειάστηκε να τρυγηθούν πριν την 
κανονική τους ωρίμανση (10,5 - 11° ) 
 
ΑΧΑΪΑ, ΠΑΤΡΑ 
 
Παρόμοιες συνθήκες και στη Δυτική Αχαΐα που δεν επηρέασαν 
αρνητικά τις πρώιμες ποικιλίες Μοσχάτο, Chardonnay, Μαλαγουζιά 
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και Μαυροδάφνη πέραν της μειωμένης παραγωγής και του 
χαμηλότερου δυναμικού αλκοολικού βαθμού. 
 
Στον Ροδίτη τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα με σημαντικές 
απώλειες στην παραγωγή και αδυναμία ωρίμανσης με αποτέλεσμα 
την υποχρεωτική παρέμβαση για εμπλουτισμό. 
 
Οπωσδήποτε η χρονιά απαιτούσε την μέγιστη εγρήγορση από τους 
οργανωμένους αμπελουργούς της περιοχής που καλλιεργούν 
σημαντικές αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις. 
 
 
ΗΛΕΙΑ 
 
Οι καιρικές συνθήκες στη διάρκεια του χρόνου που πέρασε 
χαρακτηρίστηκαν από ήπιες θερμοκρασίες και μεγάλου όγκου 
συνολική βροχόπτωση (> 1000mm) κατανεμημένη φυσιολογικά ( = 
χωρίς ουσιαστικές ενδιάμεσες περιόδους ανομβρίας), από τον 
Οκτώβριο 2013 έως τον Ιούνιο 2014. 
Οι καιρικές συνθήκες στην ωρίμανση και τον τρυγητό (Ιούλιο – 
Σεπτέμβριο) χαρακτηρίστηκαν από χαμηλότερη του μέσου όρου 
θερμοκρασία, από την απουσία καύσωνα(ων) και από πρώιμες 
βροχές(τοπικά έντονες), το Σεπτέμβριο. 
Η παραγωγή αναμένεται στα περσινά ή ελαφρά αυξημένη σε σχέση 
με αυτά επίπεδα. Δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή η 
αρνητική επίδραση ζημιών λόγω καιρικών συνθηκών ή ασθενειών 
(περονόσπορος και όξινη σήψη ή βοτρύτης). 
Ο τρύγος του 2014 αναμένεται να είναι ποιοτικά ικανοποιητικός (περί 
το μέσο όρο). Η ευνοϊκή επίδραση τις οψιμότερης ωρίμανσης λόγω 
δροσερού καλοκαιριού, είναι πιθανόν να αντισταθμιστεί από την 
αρνητική επίδραση ενδεχόμενων σαπισμάτων, κλπ. καθώς και 
χαμηλότερου Baume για τα κόκκινα. 
 
 



 

 
 

 
 

Νίκης 34, 105 57, Αθήνα, Τηλ.: 210 322.60.53, Fax: 210 323.79.43 
 e-mail: info@greekwinefederation.gr 

www.greekwinefederation.gr 
 

14/17 

      
 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
ΣΑΜΟΣ 
 
Η χρονιά από άποψη καιρικών συνθηκών ήταν ιδιαίτερα καλή με 
ήπιες καλοκαιρινές θερμοκρασίες και καλό καιρό τον Σεπτέμβριο 
χωρίς βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα τη φυσιολογική ωρίμανση. 
Ο όγκος της παραγωγής εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση με πέρσι. 
Ας σημειωθεί πως λόγω χαλαζόπτωσης το 2013 υπήρξε σημαντική 
μείωση της παραγωγής. 
Ιδιαίτερα προβλήματα φυτοπροστασίας δεν εμφανίστηκαν λόγω των 
ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. 
Ποιοτικά η χρονιά εμφανίζεται αναβαθμισμένη σε σχέση με την 
περσινή. 
Η Σάμος είναι η πιο φωτεινή εξαίρεση στο μουντό 2014, δικαιώνοντας 
και με αυτό τον τρόπο μια παγκόσμια φήμη πολλών δεκαετιών. 
 
ΚΩΣ 

Η χρονιά από άποψη καιρικών συνθηκών δεν δημιούργησε ιδιαίτερα 
προβλήματα με  ήπιες καλοκαιρινές θερμοκρασίες και καλό καιρό τον 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο. 

Ο όγκος της παραγωγής εμφανίζεται σταθερός  σε σχέση με την 
περσινή συγκομιδή ενώ  ιδιαίτερα προβλήματα φυτοπροστασίας δεν 
εμφανίστηκαν, λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. 

Η έναρξη της βλαστικής περιόδου των αμπελιών έγινε το πρώτο 
δεκαήμερο του Απριλίου και η εξέλιξη της  ήταν φυσιολογική. O 
τρύγος ξεκίνησε την πρώτη βδομάδα του Αυγούστου και 
ολοκληρώθηκε ένα μήνα αργότερα. Από τις μέχρι τώρα ενδείξεις τα 
κρασιά του 2014 χαρακτηρίζονται πλούσια και αρωματικά. 
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
 
Το 2014, ήταν χρονιά ακραία , όσο αφορά τις καιρικές συνθήκες που 
επηρεάζουν το αμπέλι. Το χειμώνα είχαμε σχετικά καλές βροχές. Στο 
τέλος της άνοιξης και αρχές Ιουνίου, είχαμε δυνατές βροχές, σπάνιο 
και ευχάριστο φαινόμενο για το νησί.  
Οι καιρικές συνθήκες την άνοιξη, κατέστρεψαν ένα μέρος της 
παραγωγής, αλλά λόγω συνεχούς αέρα και χαμηλών θερμοκρασιών, 
δεν επέτρεψαν να θειαφιστούν σωστά τα αμπέλια, με συνέπεια να 
προσβληθούν κάποια από ωΐδιο. 
Επίσης είχαμε αμπέλια που προσβλήθηκαν από περονόσπορο, όπως 
και κάποια που χτυπήθηκαν από χαλάζι-σπάνια και τα δυο για το 
νησί- που μαζί με το ωΐδιο, συνέβαλαν στη χαμηλή παραγωγή του 
νησιού. 
Οι καιρικές συνθήκες από την άλλη, βοήθησαν, ώστε να πάρουμε 
σταφύλια με υψηλή ποιότητα (ελεγχόμενο στρες και ομαλή ωρίμανση 
λόγω καλής άνοιξης, από την άποψη των θερμοκρασιών και βροχών 
στο τέλος της άνοιξης). 
Η έλλειψη βοριάδων κυρίως τον μήνα πριν τον τρύγο, ήταν επίσης ένα 
χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς. 
Το 2014 δείχνει εξαιρετική χρονιά για τον Π.Ο.Π Σαντορίνη. 
Έχει υψηλή οξύτητα, καθαρά και λεπτά αρώματα με τη 
χαρακτηριστική μεταλλικότητα στο βάθος και στέρεη δομή με μακριά 
επίγευση.  
 
ΠΑΡΟΣ 
 
Ήπιος χειμώνας, με ικανοποιητικές βροχοπτώσεις από τον Οκτώβριο 
έως και τον Μάιο. Το καλοκαίρι επικρατούσαν κανονικές 
θερμοκρασίες ενώ υπήρξε και μια εβδομάδα υψηλών θερμοκρασιών 
τον Ιούλιο. Ο τρύγος ξεκίνησε στις 11 Αυγούστου και τελείωσε στις 16 
Σεπτεμβρίου. Καθ’ όλη την διάρκειά του επικρατούσε ηλιοφάνεια, 
βόρειοι άνεμοι και κανονικές θερμοκρασίες ενώ δεν παρατηρήθηκε 
καθόλου υγρασία τις βραδινές ώρες. 
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Η παραγωγή των αμπελώνων ήταν μειωμένη κατά 20% σε σχέση με 
την προηγούμενη χρονιά κυρίως λόγω της ζέστης και των βροχών του 
Μαΐου, τα σταφύλια ωρίμασαν πρώιμα διατηρώντας το αρωματικό 
δυναμικό τους και δεν εμφανίσθηκαν ασθένειες. Η ποιότητα των 
σταφυλιών ήταν εξαιρετική και έδωσε κρασιά με υψηλούς 
αλκοολικούς τίτλους σε λευκές και ερυθρές ποικιλίες και υψηλές 
οξύτητες και πλούσιο άρωμα. 
 
 

ΚΡΗΤΗ 
 
 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 
Το 2014 χαρακτηρίζεται γενικότερα σαν μια μέτρια ως καλή χρονιά. Η 
χαρακτηριστική ανομβρία σε όλη την διάρκεια της καλλιεργητικής 
περιόδου, οι ασυνήθιστες για την άνοιξη υψηλές θερμοκρασίες, οι 
συνεχιζόμενες παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με 
τη μεγάλη και υψηλής έντασης ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της 
καλοκαιρινής περιόδου, (όπου παρατηρήθηκαν καύσωνες ολίγων 
ημερών τόσο τον μήνα Ιούνιο όσο και τον Αύγουστο) με max 
θερμοκρασίες στους 38-39οC, είναι οι κλιματολογικές συνθήκες που 
επηρέασαν τα φαινολογικά στάδια της αμπέλου. Η υγειονομική 
κατάσταση των σταφυλιών ήταν άριστη. Οι βροχοπτώσεις ήταν 
ελάχιστες κατά τους κρίσιμους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο για την 
ωρίμανση αυτών των σταφυλιών και για την φυσιολογική εξέλιξη των 
σακχάρων και των πρόδρομων αρωματικών ενώσεων. 
 
Στη συνέχεια το μήνα Αύγουστο οι επαναλαμβανόμενοι τρείς μικρής 
έντασης καύσωνες, διάρκειας 3-4 ημερών ο καθένας, επιβραδύνανε 
τον περκασμό-ωρίμανση κατά 10 ημέρες κυρίως για τις μεσοπρώιμες 
λευκές και ερυθρές ποικιλίες του νησιού, προκαλώντας έντονο 
σοκάρισμα των πρέμνων με αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί ο 
μεταβολισμός τους και οι παραγωγή σακχάρων. Έτσι και η φετινή 
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χρονιά απέδειξε την επιτακτική εφαρμογή των αρδεύσεων όπου 
θεωρήθηκε αναγκαία.  
Ο ρυθμός ωρίμανσης των σταφυλιών από αρχές Αύγουστου, και μετά, 
λόγω των υψηλών θερμοκρασιών μειώθηκε, με αποτέλεσμα να έχουμε 
καθυστέρηση στην ωρίμανση.  
 

Σχετικά με την ποσότητα παραγωγής των αμπελιών, η Βηλάνα 
και  το Κοτσιφάλι χαρακτηρίστηκαν από χαμηλότερο  φορτίο σε σχέση 
με την προηγούμενη  χρονιά. Γενικά σε όλες τις ποικιλίες σταφυλιών 
παρατηρήθηκε χαμηλότερη  παραγωγή σε σύγκριση με πέρυσι 
τουλάχιστον 10%. 
Αναφορικά με τους παραχθέντες οίνους, χαρακτηριστικό της εσοδείας 
2014, ήταν ο μέτριος αλκοολικός τίτλος και υψηλές  οξύτητες τους. 
Ειδικότερα τα ερυθρά παρουσιάζουν φέτος, μέτριες χρωματικές 
εντάσεις και οξύτητες, ενώ αρωματικά χαρακτηρίζονται  από καλή 
ένταση και πολυπλοκότητα.  
 
Τέλος, οι τιμές των σταφυλιών παρέμειναν στα περσινά επίπεδα 
 
 
 


