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Αμπελώνες περιοχής Πελετών
Τοπικές ποικιλίες και παραγωγική δραστηριότητα 



Τα Πελετά είναι ένα γραφικό ορεινό χωριό της Νότιας 

Κυνουρίας, κτισμένο στους βόρειους πρόποδες του 

όρους Μαδάρα της οροσειράς του Πάρνωνα, σε 

υψόμετρο 652 μέτρων. Είναι ένα κεφαλοχώρι σε ένα 

μεγάλο και άγονο οροπέδιο. 

Το χωριό έχει 200 περίπου μόνιμους κατοίκους που 

ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ 

προπολεμικά είχε 2000 κατοίκους. Ιδιαίτερο χρώμα 

δίνουν αρκετά παλιά διώροφα πετρόκτιστα σπίτια που 

ακολουθούν την χαρακτηριστική τοπική αρχιτεκτονική. 

Η περιοχή έχει αρκετά αμπέλια και είναι ονομαστό το 

τοπικό κρασί.

Περιοχή - χαρακτηριστικά 



Η καλλιέργεια των αμπέλων αποτέλεσε την 

κυριότερη ασχολία των κατοίκων των Πελετών. 

Από τη συστηματική αυτή καλλιέργεια προήλθε 

το περίφημο πελετιώτικο κοκκινέλι. 

Το ιδανικό υψόμετρο και οι κλιματολογικές 

συνθήκες που επικρατούσαν ευνοούσαν την 

καλλιέργεια αμπέλων και την παραγωγή ενός 

αρκετά καλού κρασιού, το οποίο ήταν 

ονομαστό στην περιοχή και συνόδευε πάντοτε 

τις γιορτές και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις, όχι 

μόνο στα Πελετά αλλά και στις παρακείμενες 

περιοχές.

Περιοχή - χαρακτηριστικά 



Η συνολική έκταση της κοινότητας είναι 34.359 στρέμματα, η μορφή της χαρακτηρίζεται 

ημιορεινή ενώ ο πληθυσμός της κοινότητας με βάση την απογραφή του 2021 ανέρχεται 

στους 232 κατοίκους. 

Οι καλλιεργούμενες αγροτικές εκτάσεις, σύμφωνα με την καταγραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. του 

έτους 2011, ανέρχονται στα 1650 στρέμματα. Από αυτά, τα 650 στρέμματα αποτελούν 

τα αμπέλια (πηγή ΕΛΣΤΑΤ 2011). Δυστυχώς, από αυτές τις εκτάσεις καμία δεν είναι 

αρδευόμενη, λόγω έλλειψης υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή. 

Αροτραίες - 

καλλιέργειες 

Πατάτες 

καλοκαίρινες Αγραναπαύσεις 

Κηπεύτικά 

λαχανόκηποι αμπέλια 

συνολική 

Γεωργική 

έκταση 

στρέμματα 870 5 122 10 643 1650

Γενικές πληροφορίες



Το ετήσιο ύψος των βροχοπτώσεων που 

δέχεται η περιοχή ανέρχεται σε 890 mm.

O ξηρότερος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος, 

όπου παρουσιάζεται η μικρότερη τιμή 

βροχόπτωσης (9,9 mm), ενώ ο υγρότερος 

είναι ο Δεκέμβριος, με μέγιστη τιμή μηνιαίας 

βροχόπτωσης 160,3 mm.

Κλιματολογικές συνθήκες - βροχοπτώσεις 



Η μέση ετήσια θερμοκρασία της περιοχής 

υπολογίζεται σε 14,1 οC. 

Η μέση μέγιστη θερμοκρασία σημειώνεται 

τον μήνα Αύγουστο 23,6 ºC ενώ η μέση 

ελάχιστη θερμοκρασία λαμβάνει χώρα τον 

Ιανουάριο 6 οC.

Κλιματολογικές συνθήκες - θερμοκρασία 



Αρδευτικές ανάγκες αμπελιών Πελετών



Τα πρώτα αμπέλια στα Πελετά άρχισαν φυτεύονται για 

πρώτη φορά το 1860 με φυτώρια από τον Πύργο 

Ηλείας. Η καλλιέργεια των πρώτων αμπελιών γινόταν με 

βύθιση βεργών κλημάτων στο χώμα το χειμώνα. Στο 

τέλος Μαΐου οι αμπελουργοί της εποχής διάλεγαν τις 

βέργες με ρίζες και τις φύτευαν σε αράδες την μια μετά 

την άλλη σε βάθος περίπου 40-50 cm. Σε κάθε λάκκο 

βύθιζαν περισσότερες από μία βέργες, μήπως και 

αστοχήσει η μία για να υπάρχει η άλλη. Για αυτό 

παρατηρούμε στα αμπέλια των Πελετών να έχουμε 2 

ποικιλίες σε έναν λάκκο και πολλές διαφορετικές ποικιλίες 

σε ένα μικρό αμπέλι. 

Αμπελώνες Πελετών



Αμπελώνες Πελετών - Παλιά αμπέλια



Αμπελώνες Πελετών - Νέα αμπέλια



Τα αμπέλια των Πελετών ξεχωρίζουν από δύο 

χαρακτηριστικά:

1. Από τις πολλές και διαφορετικές ποικιλίες που 

καλλιεργούνται σε αυτά. 

2. Από την υψηλή περιεκτικότητα σακχάρων των 

σταφυλιών που παράγουν. 

Το Πελετιώτικο κρασί είναι γνωστό για τα υψηλά 

«γράδα» που έχει. 

Αμπελώνες Πελετών - Ποικιλίες 



▪ Κοκκινάδι 

▪ Τσετσέλι (60% της παραγωγής 
των Πελετών)

▪ Φλέρη ή φιλέρι

▪ Μοσχοστάφυλο 

▪ Ασπροβαριά

▪ Κιτρινοβαριά

▪ Μαυροβαριά

▪ Κοκκινοβαριά

▪ Αγούμαστος

▪ Άσπρη θράψα

▪ Μαύρη θράψα

▪ Κυδωνίτσα

▪ Σιδερίτης

▪ Ροδίτης 

Αμπελώνες Πελετών - Ποικιλίες 



Τον Μάιο του 2018 πραγματοποιήθηκε στα Πελετά

δειγματοληψία φύλλων αμπέλου από επιστήμονες 

Γεωπόνους, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι τοπικές 

ποικιλίες της περιοχής.

Ο Δρ. Γεώργιος Μερκουρόπουλος, από το Τμήμα 

Αμπέλου του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών 

και Αμπέλου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού 

"ΔΗΜΗΤΡΑ", και ο Δρ. Δημήτριος-Ευάγγελος 

Μηλίορδος, Γεωπόνος από το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Οινολογίας), έλαβαν τα 

απαραίτητα δείγματα για την έρευνά τους, σε 

συνεργασία με αμπελουργούς της περιοχής και τον 

χωρικό Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Καρδάση.

Επιστημονική έρευνα στους 

αμπελώνες των Πελετών



Οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν σε 4 τοπικές ποικιλίες:

1. Τσετσέλι

2. Άσπρη θράψα

3. Μαύρη φλέρη

4. Μαυροβαριά

Επιστημονική έρευνα στους 

αμπελώνες των Πελετών



Το Τσετσέλι είναι μια σπάνια τοπική ερυθρή ποικιλία αμπέλου 

που συναντάμε σε ποσοστό 60% στους αμπελώνες των 

Πελετών. Το κρασί που παράγεται από το Τσετσέλι εμφανίζει 

μια εντυπωσιακή ένταση αρωμάτων και γεύσεων και πολύ 

ξεχωριστό χαρακτήρα. Το δυναμικό όμως της ποιότητάς του 

μπορεί να καταστήσει ένα ανερχόμενο αστέρι και συνεπώς 

μια περιζήτητη ποικιλία. Δίνει ερυθρά ξηρά κρασιά, τα 

περισσότερα από τα οποία ωριμάζουν σε βαρέλι.

Το Τσετσέλι είναι μια ευλογημένη ποικιλία, με εξαιρετικά βαθύ 

χρώμα, που μπορεί να οδηγήσει σχεδόν σε μαύρα κρασιά, 

μετά από λίγες μόλις ημέρες εκχύλισης. Όταν το πίνεις, στο 

στόμα κυριαρχούν άφθονες τανίννες και υψηλή οξύτητα, 

καθώς παρουσιάζει χαμηλό pH, υψηλή οξύτητα και μεγάλο 

αλκοολικό βαθμό. 

Τοπικές ποικιλίες - Τσετσέλι



Πρόκειται για μια σπάνια ποικιλία. Το σταφύλι είναι πολύ 

μεγάλου μήκους, μέτριου βάρους, μέτριας πυκνότητας έως 

πυκνόραγο και κωνικού σχήματος.

Το χρώμα του φλοιού είναι πράσινο έναντι της γνωστής 

θράψας που είναι κυανό, υπάρχει ομοιομορφία ως προς το 

χρώμα μεταξύ των ραγών, ενώ το υπόλειμμα του στύλου 

είναι εμφανές. Η σάρκα δεν είναι χρωματισμένη, είναι μαλακή 

και ιδιαίτερα εύχυμη με απόδοση σε χυμό 68ml/100gr ραγών. 

Το κρασί που παράγεται από την ποικιλία αυτή έχει σκληρή 

γεύση με υπόξινη επίγευση, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο άρωμα. Η 

γεύση του θυμίζει κρασί ασύρτικο.

Τοπικές ποικιλίες - Άσπρη θράψα



Η ποικιλία αυτή ανήκει στην οικογένεια των φίλερων

(κοκκινοφίλερο).

Το χρώμα του φλοιού είναι κυανό- προς ερυθρό 

μεσαίου μεγέθους. 

Το κρασί που παράγεται από την ποικιλία αυτή έχει 

ερυθρό χρώμα ήπια οξύτητα, ημίγλυκη γεύση, 

πλούσιο σε αρώματα. 

Η γεύση του θυμίζει μοσχοφίλερο.

Τοπικές ποικιλίες - Μαύρη φλέρη



Πρόκειται για μια ερυθρή ποικιλία αμπέλου, που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή ερυθρών 

ξηρών οίνων, οι οποίοι ωριμάζουν συνήθως σε 

βαρέλι.

Το κρασί που παράγεται έχει βαθύ κόκκινο χρώμα, 

έντονα αρώματα, υψηλή οξύτητα και αρκετές 

ταννίνες. 

Τοπικές ποικιλίες - Μαυροβαριά



Case study - Πελετά



Από τα στοιχεία των ΔΑΟΚ και του ΟΣΔΕ 

παρατηρείται μια εγκατάλειψη της εκμετάλλευσης 

των αμπελώνων τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά,  

από τα καταγεγραμμένα 650 στρέμματα των 

αμπελώνων του 2011, μόνο τα 60,2 στρέμματα 

δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ του 2022 με αμπελουργικό 

μητρώο. 

Αποτελεί λοιπόν στοίχημα η σημερινή εκδήλωση 

να αποτελέσει την αφετηρία αναβίωσης των 

αμπελώνων των Πελετών. 

Αμπελώνες Πελετών - Σήμερα 



Υπάρχουν παραγωγοί που έχουν φυτέψει νέα αμπέλια. Τα 

νεοφυτεμένα αμπέλια ακολουθούν κανόνες σύγχρονης 

φύτευσης με διατάξεις με σωστή απόσταση μεταξύ τους. 

Υπολογίζεται ότι ανά στρέμμα υπάρχουν 250 κλήματα 

Υπολογίζεται ότι ο κάμπος των Πελετών παράγει περίπου 

120-150 τόνους κρασί/έτος. 

Η διάθεση των προϊόντων αμπέλου της περιοχής γίνεται 

απευθείας από τους μικροπαραγωγούς στην τοπική 

αγορά είτε με την μορφή μούστου είτε ως κρασί. 

Στην περιοχή παρατηρείται έλλειψη υποδομών που θα 

βοηθούσε τους παραγωγούς τόσο στη διαδικασία του 

τρύγου όσο και της οινοποίησης. 

Αμπελώνες Πελετών - Σήμερα 



 Η απασχόληση νέων ανθρώπων με την αμπελουργία θα 

αποτελούσε  μια οικονομική δραστηριότητα που θα 

μπορούσε να διατηρήσει τον πληθυσμό των Πελετών.

 Η απουσία βασικών υποδομών, όπως ένα πατητήρι, ή ενός 

οινοποιείου στην περιοχή, αλλά και η έλλειψη εξωστρέφειας 

από τους τοπικούς αμπελουργούς δημιουργεί ένα κλίμα 

συρρίκνωσης της παραγωγής. 

 Η αδυναμία δημιουργίας αρδευτικού δικτύου για την άρδευση 

των αμπελώνων λειτουργεί αποτρεπτικά για την απασχόληση 

στον αμπελουργικό τομέα. 

 Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την αξιοποίηση των 

παρατημένων αμπελώνων λόγω της φήμης της περιοχής για 

την παραγωγή ποιοτικών κρασιών. 

Αμπελώνες Πελετών - Προτάσεις 



Αμπελώνες Πελετών - Προτάσεις 

 Συνεργασία των αμπελουργών με οινοποιεία 

της ευρύτερης περιοχής που διαθέτουν εμπειρία 

στην ποιοτική οινοποίηση (Λακωνίας). 

 Επιστημονική υποστήριξη για την καταγραφή 
των χαρακτηριστικών των τοπικών ποικιλιών 

αμπελιών της περιοχής και των παραγόμενων 

οίνων, προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα 

και τα χαρακτηριστικά αυτών. 

 Σεμινάρια επιμόρφωσης των αμπελουργών.

 Δημιουργία υποδομών (αξιοποίηση ληνών -

δημιουργία πατητηρίου).

 Δημιουργία ομάδας παραγωγών των 

αμπελουργών της περιοχής.



Σας ευχαριστώ

για την προσοχή σας 
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