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Μερικϊ αποςπϊςματα από την ενδιαφϋρουςα αυτό ϋκδοςη, που αποτελεύ την πρώτη
επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνη μελϋτη για την ιςτορύα τησ οινοπαραγωγόσ ςτην Κύπρο
παραθϋτουμε πιο κϊτω.
ύμφωνα με τον William Younger «το κραςύ ϋχει παραχθεύ πριν καν αρχύςει η καταγραφό
τησ ιςτορύασ. Ήταν όδη παλιό όταν γρϊφτηκε το ϋποσ του Γκιλγκαμϋσ. Έχει δώςει
παρηγοριϊ, απόλαυςη και χαρϊ ςτην ανθρωπότητα για χιλιϊδεσ χρόνια, και θα ςυνεχύςει
να πρϊττει το ύδιο για πολλϊ ακόμα χρόνια».
Γιατύ όμωσ ο διαχρονικόσ αυτόσ ϋρωτασ του Ανθρώπου με το κραςύ αφού πρώτα γύνει
κοινωνόσ του; Η εξόγηςη ύςωσ οφεύλεται ςτα θαυματουργϊ ςυςτατικϊ που περιϋχει και
κυρύωσ την αιθυλικό αλκοόλη, που όταν για αιώνεσ το πλϋον αποτελεςματικό φϊρμακο για
όλεσ τισ αςθϋνειεσ. Αυτό φαύνεται μϋςα από τουσ κλαςςικούσ ςυγγραφεύσ, αλλϊ και τα
ιατροςόφια του Αγύου Όρουσ, που αντιγρϊφηκαν ςε όλο το μεςογειακό κόςμο. Ωσ θεώκό
ποτό με εκφραςτό το Διόνυςο ςτην κλαςικό αρχαιότητα, υιοθετόθηκε ςτη ςυνϋχεια από
το Χριςτιανιςμό ωσ το αύμα του Χριςτού και κατϊφερε ϋτςι να διαςωθεύ ςτα ςκοτεινϊ
χρόνια του Μεςαύωνα ωσ το ποτό των βαςιλϋων, για να μετατραπεύ ςόμερα ωσ το
κατεξοχόν αγαθό που ςυνοδεύει τον Άνθρωπο από τη γϋννηςη ωσ το θϊνατο του.
Κϊθε πολιτιςμόσ ϋχει να αφηγηθεύ τον δικό του μύθο για τη ςχϋςη του με το αμπϋλι και το
κραςύ, αφού ςυνθϋτουν μια αξιόλογη ιςτορύα, για ϋνα μοναδικό φυτό και υποπροώόν, που
εμπλϋκεται με τον ανθρώπινο πολιτιςμό ςε ολόκληρο ςχεδόν τον κόςμο. Που όμωσ και από
ποιουσ ϋχει εξημερωθεύ η ϊγρια ϊμπελοσ; που και πωσ ο Άνθρωποσ κατόρθωςε για πρώτη
φορϊ από τον καρπό τησ εξημερωμϋνησ αμπϋλου (vitis vinifera vinifera) να παρϊξει το
πρώτο κραςύ;
Πολλϊ από τα ερωτόματα αυτϊ που απαςχολούςαν τουσ μελετητϋσ του κραςιού ςτην
Κύπρο και όχι μόνον, απαντώνται ςτην παρούςα ϋκδοςη. Η Αρχαιολογία του Κραςιού ςτην
Κύπρο, ϋχει ωσ αποκλειςτικό ςκοπό την παρουςύαςη των καταλούπων που ϊφηςε πύςω
τησ η χιλιόχρονη εναςχόληςη των Κυπρύων με την οινοπαραγωγό. Η πολυετόσ ϋρευνα
τεκμηριώνει αβύαςτα και με αδιϊςειςτα ςτοιχεύα την αρχαιότητα του κυπριακού κραςιού,

που ϋγινε ςτη βϊςη δεδομϋνων που προκύπτουν από αρχαιολογικϋσ αναςκαφϋσ και τη
μελϋτη των αρχαύων πηγών.
Η χαμηλό ορατότητα τησ αμπϋλου και περιςςότερο του κραςιού ςτα αρχαιολογικϊ
κατϊλοιπα εύναι δυςανϊλογη ςε ςχϋςη με την υπόθεςη μασ για τον ςημαντικό ρόλο που
αυτό διαδραμϊτιςε ςτη γϋνεςη τησ ταξικόσ κοινωνύασ ςτο Αιγαύο και την Ανατολικό
λεκϊνη τησ Μεςογεύου, ακόμα από την Ύςτερη Εποχό του Χαλκού.
όμερα αρκετϋσ χώρεσ διεκδικούν την πατρότητα του κραςιού ςτον αγώνα τουσ για
προβολό ςτον τομϋα του πολιτιςτικού τουριςμού. τον αγώνα αυτό πολλϊ ϋχουν γραφεύ
που εύτε κινούνται ςτα όρια τησ μυθοπλαςύασ εύτε παραχαρϊςςουν τισ πηγϋσ τησ αρχαύασ
ιςτορύασ. Οι χώρεσ που με βεβαιότητα θεωρούνται ωσ τα λύκνα του κραςιού εύναι η
Γεωργύα και η Αρμενύα, αν και το Ιρϊν θα όταν ϊξιοσ διεκδικητόσ αν το Ιςλϊμ δεν
αποτελούςε εμπόδιο. Γενικϊ ςτην επιςτόμη ϋχει επικρατόςει η ϊποψη πωσ το πρώτο
αμπϋλι εξημερώθηκε (καλλιεργόθηκε) ςτην περιοχό του Καυκϊςου, όπου ϋχει παραχθεύ
και το πρώτο κραςύ.
Η Κύπροσ βρύςκεται ςτα όρια φυςικόσ κατανομόσ τησ ϊγριασ αμπϋλου (Vitis Vinifera
Sylvestris), όπου και ςόμερα ακόμα ςυναντϊται ςε μικρϋσ αποικύεσ ςε δαςικούσ χώρουσ.
Μακροβοτανολογικϊ κατϊλοιπα, όπωσ ςπόροι ςταφυλιών του εξημερωμϋνου φυτού Vitis
Vinifera Vinifera βρϋθηκαν ςτον χώρο τησ Ύςτερησ Νεολιθικόσ περιόδου ςτον Άγιο
Επύκτητο, αλλϊ κυρύωσ ςε χώρουσ τησ Χαλκολιθικόσ περιόδου ςτην Κιςςόνεργα. ε όλουσ
τουσ χώρουσ τησ Εποχόσ του Χαλκού, από όπου ςυνελϋγηςαν οργανικϊ κατϊλοιπα η
παρουςύα τησ καλλιεργόςιμησ αμπϋλου εύναι εμφανόσ. Μαρτυρύα για την παρουςύα τησ
αμπϋλου ςτην Κύπρο, κατϊ την Χαλκολιθικό περύοδο προκύπτει από παραςτϊςεισ
τςαμπιού ςταφυλιού ςε αγγεύα τησ εποχόσ από την ουςκιού.
Η αμπελοκαλλιϋργεια και η οινοπαραγωγό ςτην Κύπρο φαύνεται πωσ οφεύλονται ςε
απούκουσ μεταλλουργούσ από την Ανατολύα ό την ύρο-Παλαιςτύνη με αρχικό προϋλευςη
τον Καύκαςο, που ϋφταςαν ςτο νηςύ κατϊ την Χαλκολιθικό περύοδο και ςυνϋβαλαν μαζύ με
τουσ ντόπιουσ κατούκουσ ςτην ανϊπτυξη τησ μεταλλουργύασ και τη μετϊβαςη ςτην Εποχό
του Χαλκού (Εικ. 1).

Σα μνημεύα του κραςιού- οι ληνού, που βρύςκονται διϊςπαρτοι ςτην Κυπριακό ύπαιθρο –
και τα ςκεύη φύλαξησ και μεταφορϊσ του, από τουσ αρχαύουσ αμφορεύσ ωσ τουσ
παραδοςιακούσ αςκούσ και τα τερϊςτια πιθϊρια, μαρτυρούν τη διαχρονικό οινοποιητικό
παρϊδοςη τησ Κύπρου. Έμμεςη μαρτυρύα για την αρχαιότερη γνώςη τησ οινοπαραγωγόσ
ςτην Κύπρο προκύπτει από ςειρϊ αγγεύων τησ Πρώιμησ και Μϋςησ Εποχόσ του Χαλκού με
παραςτϊςεισ ληνών ό ακόμα και μικρογραφύεσ ληνών από πηλό. Μια ιδιαύτερα ρεαλιςτικό
ςκηνό εμφανύζεται ςε οινοχόη του Ερυθροςτιλβωτού Ρυθμού που βρϋθηκε ςε τϊφο του
χωριού Πύργοσ Λεμεςού. Η ςκηνό αποτελεύ την πρώτη ρεαλιςτικό παρϊςταςη ληνού ςτην
Κύπρο. αποκομμϋνο ςτόμιο. Η διϊταξη των ανθρώπινων μορφών, η τοποθϋτηςη τησ
γούρνασ και τησ κυκλικόσ λεκϊνησ ϋτςι να επικοινωνούν, όλα υπαινύςςονται την παρουςύα
μιασ εγκατϊςταςησ για την παραγωγό κραςιού (Εικ. 2).

Μια εγκατϊςταςη ςτην Άλαςςα, που χρονολογεύται ςτην Ύςτερη εποχό του Χαλκού, ϋχει
ταυτιςτεύ με πρώτο ςτην Κύπρο πιεςτόριο ςταφυλιών, ενώ ϋνα αγγεύο από την
Δρομολαξιϊ πιθανό να χρηςιμοποιόθηκε ωσ ληνόσ. τη ςυνϋχεια η παραγωγό κραςιού
επιβεβαιώνεται από ςειρϊ πατητηριών εύτε αυτϊ εύναι λαξευμϋνα ςτον φυςικό βρϊχο εύτε
εύναι κτιςτϊ . Σϋτοιεσ εγκαταςτϊςεισ εύναι γνωςτϋσ ςτην Παρεκκληςιϊ, την Γεροςκόπου,
την Έμπα, την Ερόμη, αλλϊ και ςτην κατεχόμενη ςόμερα Αγύα Ειρόνη, Κερύνειασ (Εικ. 3).
Οι λαξευτϋσ εγκαταςτϊςεισ παρουςιϊζουν πολλϊ προβλόματα ςτη χρονολόγηςη τουσ,
όμωσ οριςμϋνεσ ανϊγονται με κϊποια βεβαιότητα ςτην Ελληνιςτικό και τη Ρωμαώκό
περύοδο.

Εικ. 3 Λαξευτό πατητήρι (ληνός) από την Αγία Ειρήνη Κερφνειας

Πρόςφατα ϋχει αναληφθεύ χημικό ανϊλυςη αριθμού αγγεύων, που λόγω ςχόματοσ
υπονοούςαν τη χρόςη τουσ ωσ δοχεύων κραςιού. Αναλύςεισ ςε 12 οξυπύθμενα αγγεύα από
την Ερόμη, που χρονολογούνται γύρω ςτο 3500 π.Χ. αποδεύχτηκε ότι διατηρούςαν ςτον
πυθμϋνα τουσ τρυγικό οξύ, που υποδηλώνει την ύπαρξη προώόντοσ από ςταφύλι, κατϊ
πϊςα πιθανότητα κραςύ. Αναλύςεισ ϋγιναν επύςησ ςε ςταφυλόςχημο αγγεύο από τη
ουςκιού τησ ύδιασ περιόδου καθώσ και ςε ρυτό ςε ςχόμα κϋρατοσ από το νεκροταφεύο
των Βουνών με θετικϊ αποτελϋςματα.
Κατϊ την Ελληνιςτικό και Ρωμαώκό περύοδο οι εγκαταςτϊςεισ παραγωγόσ, εκτόσ από τα
λαξευτϊ πατητόρια ςυμπληρώνονται με ςειρϊ πιεςτηρύων που περιλαμβϊνουν όλα τα
ςτϊδια ανϋλιξησ τουσ. Σα απλϊ πιεςτόρια μοχλού με βϊρη τησ Ύςτερησ Εποχόσ του
Χαλκού διαδϋχονται τα πιεςτόρια με μοχλό και βαρούλκο και ςτη ςυνϋχεια με κοχλύα (βύδα
ό αδρϊχτι) ςτουσ μετϋπειτα παραδοςιακούσ ληνούσ όπωσ τουσ γνωρύζουμε από τη Λϊνια
και το Όμοδοσ.
Κυπριακϊ επώνυμα κραςιϊ ςύμφωνα με το Διοςκουρύδη, που αναφϋρονται ςτο βιβλύο
του Περί Ύλησ Ιατρικήσ, εύναι ο «τροχύτησ» ό ο «ςυκύτησ» ούνοσ.

Η ϋκδοςη ςυμπληρώνεται με ϋνα Παρϊρτημα για τουσ παραδοςιακούσ ληνούσ τησ Κύπρου,
όπου παρατηρεύται μια ςυνϋχεια των κλαςικών τύπων, όπωσ τουσ γνωρύζουμε από
περιγραφϋσ αρχαύων ςυγγραφϋων, αλλϊ και αυθεντικών καταλούπων αρχαύων ληνών που
βρϋθηκαν ςτην Πομπηύα. Η ϋκδοςη ςυμπληρώνεται με ϋνα κεφϊλαιο για το Κραςύ ςτην
Αρχαύα Σϋχνη, καθώσ και με εκτεταμϋνη βιβλιογραφύα.
Η ϋκδοςη τιμϊται προσ 16.00 Ευρώ και διατύθεται από το Σμόμα Αρχαιοτότων, επιλεγμϋνα
βιβλιοπωλεύα καθώσ και ςε οριςμϋνα οινοποιεύα.

