
PROJECT Β΄ΘΡΗΓΖΜΡ 

 

 

 

       

         

        Ναναζθεοή  

  Αιθμμιμύπωκ Νμηώκ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΡΗΓΖΜ ΒΑΙΜΡ 

Οπμι.έημξ : 2014-15 

 



Λύκειο Βάμου Σελίδα 2 
 

Γηα ηεκ οιμπμίεζε ημο Project 

“ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ  ΑΘΗΜΜΘΜΡΩΚ  ΝΜΠΩΚ”   

ζοκενγάζηεθακ μη μαζεηέξ ηεξ Β΄Θοθείμο : 

Αιελακηςκάθεξ Άγγειμξ 

Βασιάθεξ Νακαγηχηεξ  

Βαιζαμάθεξ Ιακυιεξ 

Βμηδάθεξ Κίθμξ                             

Ημονγηαιηδάθεξ Ιακμφζμξ 

Ιανμπάθε Ζςάκκα 

Ιπναμοδάθεξ Ειίαξ 

Κηθμιάμο Ακηχκεξ 

Ξαθυβηηζα Έιεκα 

Οενγάθεξ Δεμήηνεξ 

Ομθηάθε Ακδνηάκα 

Οπονηδάθεξ Γηχνγμξ 

Οηαζάθεξ Κίθμξ 

Φοκηνηιάθεξ Ηχζηαξ 

ανγθνέηβ Αιέλακδνμξ 

Ρπεφζοκε Ηαζεγήηνηα: Αηζαιάθε Γιέκε (ΝΓ 04-02) 
 

 

 



Λύκειο Βάμου Σελίδα 3 
 

ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΑ 
1.   Νενηεπυμεκα……………………………………………………………………………………………. Οει.3 

2.   Γηζαγςγή………………………………………………………………………………………………….. Οει.4 

3.   Αιθμυι: Ζζημνηθή ακαδνμμή …………………………………………………………………. Οει.5 

4.   Ζζημνηθά ζημηπεία γηα ημ θναζί……………………………………………………………… Οει.7 

5.   Πμ Ηναζί…………………………………………………………………………………………………… Οει.9 

6.   Ε Πζηθμοδηά……………………………………………………………………………………………… Οει.11 

7.   Πμ Πζίπμονμ……………………………………………………………………………………………. Οει.13 

8.   Πμ Μφδμ…………………………………………………………………………………………………… Οει.15 

9.   Ε Ιπφνα…………………………………………………………………………………………………. Οει.17 

10.   Πμ Μοίζθη………………………………………………………………………………………………… Οει.19 

11.   Πμ Ημκηάθ…………………………………………………………………………………………………. Οει.21 

12.   Ε Πεθίια…………………………………………………………………………………………………… Οει.23 

13.   Ε Βυηθα……………………………………………………………………………………………………. Οει.25 

14.   Πμ Πδηκ…………………………………………………………………………………………………….. Οει.26 

15.   Πα Θηθέν…………………………………………………………………………………………………… Οει.27 

16.   Δηάζεμα θμθηέηι……………………………………………………………………………………… Οει.28 

17.   Φηηάπκμομε ηα δηθά μαξ πμηά………………………………………………………………… Οει.30 

18.   Γπίδναζε ημο αιθμυι ζημκ μνγακηζμυ………………………………………………….. Οει.33 

19.   Νςξ λεμεζάμε ηχνα;…………………………………………………………………………….. Οει.35 

20.   Αιθμυι θαη ογεία…………………………………………………………………………………….. Οει.36 

21.   Αιθμυι θαη μδήγεζε……………………………………………………………………………….. Οει.38 

22.   Αιθμηέζη………………………………………………………………………………………………….. Οει.39 

23.   Οομβμοιέξ θαηακάιςζεξ αιθμμιμφπςκ πμηχκ…………………………………. Οει.41 

24.   Ιακηηκάδεξ ζπεηηθά με ηα πμηά……………………………………………………………. Οει.42 

25.   Γνςηεμαημιυγημ ζπεηηθά με ημ πμηυ θαη ηηξ ζοκέπεηέξ ημο…………….. Οει.44 

26.    Απμηειέζμαηα ενςηεμαημιυγημο…………………………………………………………. Οει.46 

27.    Δηθηοαθμί ηυπμη…………………………………………………………………………………….. Οει.53 



Λύκειο Βάμου Σελίδα 4 
 

 

ΓΖΟΑΓΩΓΕ 
Αιθμμιμφπμ γεκηθά μκμμάδεηαη μπμημδήπμηε ογνυ πμο πενηέπεη αιθμυιε. 

Οοκεζέζηενα, υμςξ με ημκ πνμζδημνηζμυ αοηυ μκμμάδεηαη ημ πμηυ ημο μπμίμο 

ζοζηαηηθυ είκαη ε αηζοιηθή αιθμυιε (μηκυπκεομα CH3-CH2-OH). 

Πα αιθμμιμφπα πμηά μκμμάδμκηαη επίζεξ μηκμπκεομαηχδε θαη, ιασθυηενα, ζπίνηα.  

 

Πνόπμη παναζθεοήξ αιθμμιμύπωκ πμηώκ. 

- Δφμςζε 

Πμ αιθμυι δεμημονγείηαη υηακ ε δφμε ηνέθεηαη με δάπανε. Αοηυξ μ μηθνμζθμπηθυξ 

μνγακηζμυξ μεγαιχκεη θαη πμιιαπιαζηάδεηαη με ηε δάπανε πμο πενηέπεηαη ζε 

ηνυθημα υπςξ ηα θνμφηα θαη ηα ζηηενά. Ηαζχξ ε δφμε ηνέθεηαη με δάπανε πανάγεηαη 

δημλείδημ ημο άκζναθα θαη αιθμυι. 

C6H12O6→ 2CH3-CH2-OH + 2CO2 + εκένγεηα 

(Δάπανα)       (αιθμυι)         (δημλείδημ ημο άκζναθα) 

- Απυζηαλε 

Ε πμζυηεηα ημο αιθμυι ζηα πμηά μπμνεί κα αολεζεί  με ηεκ απυζηαλε. Ιε ηε 

δηαδηθαζία αοηή πανάγεηαη ημ μοίζθη, ημ ηδηκ, ε βυηθα, ημ θμκηάθ, ημ νμφμη πμο 

ζοκήζςξ πενηέπμοκ 40% θαζανμφ αιθμυι. Ηαηά ηε δηαδηθαζία αοηή, ημ κενυ θαη ημ 

αιθμυι δηαπςνίδμκηαη με βναζμυ πμο έπεη ζακ απμηέιεζμα ορειυηενε ζογθέκηνςζε 

αιθμυι. 

 

Ηαηεγμνίεξ αιθμμιμύπωκ πμηώκ 

-Δομμφμεκα 

Ναναζθεοάδμκηαη με αιθμμιηθή δφμςζε αμοιμφπμο ή ζαθπανμφπμο πνχηεξ φιεξ. 

Ποπηθμί εθπνυζςπμη αοημφ ημο ηφπμο πμηχκ είκαη ημ θναζί θαη μ δφζμξ(μπίνα).  

Ωξ ζοκέπεηα ημο ηνυπμο παναζθεοήξ ημοξ, δεκ έπμοκ ηεκ δοκαηυηεηα κα ακέβμοκ ζε 

πενηεθηηθυηεηα άκς ηςκ 18 αιθμμιηθχκ βαζμχκ (ζε ορειυηενεξ πενηεθηηθυηεηεξ 

ακαζηέιιεηαη ε δνάζε ηςκ μοθήηςκ πμο πνμθαιμφκ ηεκ δφμςζε). 

- Απμζηαδυμεκα 

Οε αοηυ ημκ ηφπμ πμηχκ ε αιθμμιηθή δφμςζε ηεξ πνχηεξ φιεξ αθμιμοζείηαη απυ 

απυζηαλε ζε εηδηθή ζοζθεοή, ημκ απμζηαθηήνα (θμηκχξ απμθαιμφμεκε "θαδάκη"). 

αναθηενηζηηθμί εθπνυζςπμη ηέημηςκ πμηχκ είκαη ε ηζηθμοδηά, ημ μφδμ, ε βυηθα, ημ 

μοίζθη θ.ά. 

- Εδφπμηα 

Πα πμηά αοημφ ημο ηφπμο είκαη ελ μιμθιήνμο ηεπκεηήξ παναζθεοήξ: Ακαμηγκφμκηαη 

πνμτπμιμγηζμέκεξ πμζυηεηεξ αηζοιηθήξ αιθμυιεξ, κενμφ, ανςμαηηθχκ θαη 

πνςζηηθχκ οιχκ (ηηξ πενηζζυηενεξ θμνέξ με θοζηθήξ πνμέιεοζεξ) θαη γιοθακηηθχκ 

μοζηχκ. αναθηενηζηηθυξ εθπνυζςπμξ αοημφ ημο ηφπμο πμηχκ είκαη ηα δηαθυνςκ 

ηφπςκ ιηθέν. 
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ΑΘΗΜΜΘ: ΖΟΠΜΞΖΗΕ ΑΚΑΔΞΜΙΕ   
 

Ε ζθυπημε παναγςγή αιθμυι λεθίκεζε πνμξ 

ημ ηέιμξ ηεξ Γπμπήξ ημο Θίζμο. Έπμοκ 

ακαθαιοθζεί θακάηεξ πμο πενηείπακ αιθμυι, 

μη μπμίεξ πνμκμιμγμφκηαη πενίπμο απυ ημ 

10000 π.. 

Πμ κενυ, πμο ζημοξ πνχημοξ γεςνγηθμφξ 

πμιηηηζμμφξ ήηακ απυ ηα πμιοηημυηενα 

αγαζά, ημ πνεζημμπμημφζακ ανπηθά θαη γηα κα 

θάκμοκ ζπμκδέξ ζηηξ δηάθμνεξ ιαηνεοηηθέξ ηειεημονγίεξ.   

Ανγυηενα υμςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ηα γάια, ημ μέιη θαη ημ θναζί ή ηε μπφνα. Ε 

εηζαγςγή ηςκ μηκμπκεομαηςδχκ πμηχκ ζημ ηοπηθυ πμιιχκ ζνεζθεηχκ ζοκδέεηαη με 

ηεκ ηδηυηεηα ημοξ κα θένκμοκ ημοξ ηενείξ ζε μηα επηζομεηή θαηάζηαζε έθζηαζεξ. Ε 

ηδηυηεηα αοηή ζεςνμφκηακ απμηέιεζμα ηεξ πανμοζίαξ οπενθοζηθχκ πκεομάηςκ θαη 

ζεχκ.  

       Ε παναγςγή αιθμμιμφπςκ πμηχκ ζοκεπίζηεθε απυ δηάθμνμοξ ιαμφξ δείπκμκηαξ 

ηηξ εθάζημηε πμιηηηζηηθέξ, ζνεζθεοηηθέξ θαη γεςγναθηθέξ ηδηαηηενυηεηεξ: 

Ζκδία: Μη Ζκδμί έπμοκ μαθνά πανάδμζε ζημ αιθμυι, αθμφ ημ αιθμμιμφπμ πμηυ Sura,  

εμθακίζηεθε ημ 3000 π.. πενίπμο. Νανάγεηαη απυ νφδη, αιεφνη, ζηαθφιη θαη άιια 

θνμφηα θαη ζεςνείημ ημ αγαπεμέκμ πμηυ ημο ηκδηθμφ ζεμφ Indra. 

Νενζία: Οηεκ πενημπή ημο ζεμενηκμφ Ζνάκ έπμομε εονήμαηα πμο απμδεηθκφμοκ ηεκ 

παναγςγή θναζημφ απυ ημ 5400-5000 π.. 

Αίγοπημξ: Μη ανπαίμη Αηγφπηημη ήηακ θονημιεθηηθά ιάηνεηξ ηεξ μπφναξ θαη ημο 

θναζημφ. Πα πμηά αοηά είπακ μεγάιε ζνεζθεοηηθή ζεμαζία, αθμφ ηα ζεςνμφζακ 

«ζεσθήξ πνμέιεοζεξ». Οηεκ ανπαία Αίγοπημ πανάγμκηακ ημοιάπηζημκ 17 είδε 

μπφναξ θαη 24 πμηθηιίεξ θναζημφ. 

Ηίκα: Οηεκ Ηίκα έπμοκ ακαθαιοθζεί πηζάνηα με θναζί πμο πνμκμιμγμφκηαη απυ ημ 

7000 π.. πενίπμο. Πμ αιθμυι ζηεκ Ηίκα ζεςνείημ «ηνμθή ημο πκεφμαημξ», γηα αοηυ 

θαη είπε μεγάιε ζνεζθεοηηθή ζεμαζία. 

Βαβοιχκα: Μη ανπαίμη Βαβοιχκημη ηαθηηθά πνεζημμπμημφζακ ηε μπφνα θαη ημ θναζί 

ςξ πνμζθμνέξ πνμξ ημοξ ζεμφξ.  

Γιιάδα: Ακαζθαθέξ ζηεκ Ιαθεδμκία απμθάιορακ εκδείλεηξ γηα ηεκ παναγςγή 

θναζημφ πνηκ 6500 πνυκηα πενίπμο. Πμ θναζί πνεζημμπμηήζεθε απυ ημοξ ανπαίμοξ 

Έιιεκεξ ζηεκ θαζεμενηκή αιιά θαη ζηεκ ζνεζθεοηηθή δςή, με ηε ιαηνεία ημο ζεμφ 

ημο θναζημφ,Δημκφζμο. 

Ξχμε: Μη Ξςμαίμη ιάηνεοακ ημ ζευ ημο θναζημφ Βάθπμ, μ μπμίμξ ήηακ νςμασθή  

έθδμζε ημο ανπαημειιεκηθμφ ζεμφ Δημκφζμο. 
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Μ υνμξ αιθμυι πνμένπεηαη απυ ηεκ αναβηθή ιέλε "al kohl". Πμ αιθμυι πμο βνίζθεηαη 

ζηα αιθμμιμφπα πμηά μκμμάδεηαη αηζοιηθή αιθμυιε ή αηζακυιε θαη έπεη ημ πεμηθυ 

ηφπμ C2H5OH. Μ άκζναθαξ, ημ οδνμγυκμ θαη ημ μλογυκμ απμηειμφκ ηα μυκα ζημηπεία 

ηεξ αηζοιηθήξ αιθμυιεξ. 

Δεκ έπεη ελαθνηβςζεί πυηε ανπίδεη ζηεκ ακζνχπηκε ηζημνία, ε πνήζε ημο αιθμυι, 

μφηε ε εμθάκηζε ημο μπμνεί κα ζοζπεηηζζεί με ηεκ φπανλε μνηζμέκςκ ηζημνηθχκ θαη 

θμηκςκηθχκ ζοκζεθχκ. Ε παναγςγή θαη πχιεζε μηκμπκεομαηςδχκ πμηχκ είκαη 

δηαδηθαζίεξ νοζμηζμέκεξ με κυμμοξ απυ ημοξ πνχημοξ θηυιαξ πμιηηηζμμφξ. 

 

Νμηά με ορειή ζογθέκηνςζε μηκμπκεφμαημξ πανήπζεζακ γηα πνχηε θμνά με ηε 

πνήζε ηεξ απυζηαλεξ απυ ημοξ Αιπεμηζηέξ. Ωξ πμηυ ε μπφνα ήηακ γκςζηή απυ 

ημοξ πνμσζημνηθμφξ αθυμα πνυκμοξ. Ναναζθεοάδμκηακ απυ αιεφνη ή ζπυνμοξ 

δεμεηνηαθχκ , ζηεκ Αζζονία , ηε Βαβοιςκία θαη ηεκ Αίγοπημ [5.000 - 2.500 π..]. 

 

Μ Λεκμθχκ ζηεκ "Ηφνμο Ακάβαζε" γνάθεη υηη, επηζηνέθμκηαξ με ημοξ μφνημοξ απυ 

ηεκ Νενζία, είδε ζηεκ Ανμεκία κα πίκμοκ πμηυ απυ θνηζάνη. Μη Οθφζεξ, μη Θνάθεξ , 

μη Ηέιηεξ θ.α. έπηκακ μπφνα απυ εθείκα ηα πνυκηα . Μη ιαμί ηεξ Β.Γονχπεξ έμαζακ 

ηεκ ηέπκε ηεξ δοζμπμηίαξ απυ ημοξ Ξςμαίμοξ. 

 

Ε παναζθεοή πμηχκ με απυζηαλε ήηακ γκςζηή ζηε Βνεηακία πνηκ απυ ηεκ νςμασθή 

θαηάθηεζε. Νανυμμηα πμηά θαηαζθεοάδμκηακ ζηεκ Ζζπακία, Γαιιία θαη ηεκ οπυιμηπε 

Δ.Γονχπε, θονίςξ μεηά ημκ 8μ αηχκα υπμο ήιζακ ζε επαθή με ημοξ Άναβεξ. 

Ηαηά ημ μεζαίςκα ηδνφζεθακ πμιιέξ βημηεπκίεξ μπφναξ ζηεκ Γονχπε θαη ηδηαίηενα 

ζηε Γενμακία, πμο με ημκ θαηνυ ελειίπηεθακ ζηηξ ζφγπνμκεξ ηενάζηηεξ βημμεπακίεξ 

με πιαηηά θαηακάιςζε πμο πμιιέξ θμνέξ επηβάιιμκηακ θοβενκεηηθυξ έιεγπμξ. Οηεκ 

Γιιάδα ημ πνχημ βημηεπκηθυ ενγαζηήνημ μπφναξ ηδνφζεθε ημ 1864 ζηεκ Αζήκα απυ 

Ζ.Φηλ. Ανγυηενα ηδνφζεθακ θαη άιια. 

Ε πμημαπαγυνεοζε ζηηξ ΕΝΑ ζηε δεθαεηία ημο 1920, ή ε απαγυνεοζε πμο ηζπφεη γηα 

ημοξ πενηζζυηενμοξ μμοζμοιμάκμοξ, θαζηζημφκ ηε θαηακάιςζε ημο μηκμπκεφμαημξ 

ανθεηά αμθηιεγυμεκμ ζέμα. Γηδηθή επηηνμπή ημο Βαζηιηθμφ Ημιεγίμο Σοπηάηνςκ ηεξ 

Ι. Βνεηακίαξ επηζεμαίκεη υηη ημ μηκυπκεομα, υπςξ θαη μη άιιεξ ροπμδναζηηθέξ 

μοζίεξ, έπμοκ ζεςνεζεί απυ μνηζμέκεξ θοβενκήζεηξ θαη θμηκςκίεξ ζεμακηηθή απεηιή 

γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη εζηθή, εκχ απυ άιιεξ αβιαβήξ πεγή απυιαοζεξ. 
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ΖΟΠΜΞΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ΓΖΑ ΠΜ ΗΞΑΟΖ 

Πμ αμπέιη, απυ ημ μπμίμ πνμένπεηαη ημ 

θναζί έπεη ζφμθςκα με ημοξ 

παιαημκημιυγμοξ, πνμσζημνία πμιιχκ 

εθαημμμονίςκ εηχκ. Ννηκ αθυμα απυ ηε 

επμπή ηςκ παγεηχκςκ εοδμθημμφζε ζηεκ 

πμιηθή δχκε, θονίςξ ζηεκ Ζζιακδία,  ζηε 

Βυνεηα Γονχπε αιιά θαη ηε βμνεημδοηηθή 

Αζία. Μη παγεηχκεξ πενηυνηζακ ζεμακηηθά 

ηεκ ελάπιςζή ημο θαη επέβαιακ θαηά 

θάπμημ ηνυπμ ηεκ γεςγναθηθή απμμυκςζε 

πμιιχκ πμηθηιηχκ, μένμξ ηςκ μπμίςκ 

ελειίπζεθακ θαη ζε δηαθμνεηηθά είδε. Οηεκ 

πμνεία ηςκ πνυκςκ, δηάθμνμη πιεζοζμμί 

άγνηςκ αμπέιςκ μεηαθηκήζεθακ πνμξ ζενμυηενεξ δχκεξ, θονίςξ πνμξ ηεκ εονφηενε 

πενημπή ημο κμηίμο Ηαοθάζμο. Οηεκ πενημπή αοηή,   μεηαλφ Γολείκμο Νυκημο, 

Ηαζπίαξ ζάιαζζαξ θαη Ιεζμπμηαμίαξ, γεκκήζεθε ημ είδμξ Άμπειμξ ε μηκμθυνμξ. Μη 

δηαθμνεηηθέξ πμηθηιίεξ αοημφ ημο είδμοξ θαιιηενγμφκηαη θαη ζήμενα.                                         

Ε μυκημε εγθαηάζηαζε πιεζοζμχκ με ζθμπυ ηεκ θαιιηένγεηα, πνμκμιμγείηαη δειαδή 

γφνς ζημ 5000 π.. Απυ ημοξ πνχημοξ γκςζημφξ αμπειμθαιιηενγεηέξ ζεςνμφκηαη 

μη ανπαίμη Νένζεξ, μη Οεμηηηθμί ιαμί θαη μη Αζζφνημη. Ιεηαγεκέζηενα μη γκχζεηξ 

αμπειμονγίαξ θαη μηκμπμηίαξ μεηαθένζεθακ ζημοξ ηγφπηημοξ, ημοξ ιαμφξ ηεξ 

Φμηκίθεξ θαη ημοξ πιεζοζμμφξ ηεξ Ιηθναζίαξ θαη ημο Γιιαδηθμφ πχνμο. 

      Μη Ανπαίμη Έιιεκεξ έπηκακ ημ θναζί ακαμεηγκφμκηαξ ημ με κενυ, ζε ακαιμγία 

ζοκήζςξ 1:3 (έκα μένμξ μίκμο πνμξ ηνία μένε κενμφ). Δηέζεηακ εηδηθά ζθεφε ηυζμ 

γηα ηεκ ακάμεηλε (θναηήνεξ) υζμ θαη γηα ηεκ ρφλε ημο. Ε πυζε θναζημφ πμο δεκ είπε 

ακαμεηπζεί με κενυ ("άθναημξ μίκμξ") ζεςνείημ βανβανυηεηα θαη ζοκεζηδυηακ μυκμ 

απυ αννχζημοξ ή θαηά ηε δηάνθεηα ηαληδηχκ ςξ ημκςηηθυ. Δηαδεδμμέκε ήηακ αθυμα ε 

θαηακάιςζε θναζημφ με μέιη θαζχξ θαη ε πνήζε μονςδηθχκ. Ε πνμζζήθε αρίκζμο 

ζημ θναζί ήηακ επίζεξ γκςζηή μέζμδμξ ( "Ζππμθνάηεημξ Μίκμξ") υπςξ θαη ε 

πνμζζήθε νεηίκεξ.  

     Μη Έιιεκεξ γκχνηδακ ηεκ παιαίςζε ημο θναζημφ, ηεκ μπμία επηηογπάκακ μέζα ζε 

ζαμμέκα πηζάνηα, ζθναγηζμέκα με γφρμ θαη νεηζίκη. Πμ θναζί εμθηαιςκυηακ ζε 

αζθμφξ ή ζε ζθναγηζμέκμοξ πήιηκμοξ αμθμνείξ, αιεημμέκμοξ με πίζζα γηα κα μέκμοκ 

ζηεγακμί. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Αμπέλι


Λύκειο Βάμου Σελίδα 8 
 

         Πμ εμπυνημ ηςκ ειιεκηθχκ θναζηχκ απιςκυηακ ζε μιυθιενε ηε Ιεζυγεημ  

μέπνη ηεκ ηβενηθή πενζυκεζμ θαη ημκ Γφλεηκμ πυκημ θαη απμηειμφζε μία απυ ηηξ 

ζεμακηηθυηενεξ μηθμκμμηθέξ δναζηενηυηεηεξ. Οε ανθεηέξ πυιεηξ οπήνπακ εηδηθμί 

κυμμη χζηε κα ελαζθαιίδεηαη ε πμηυηεηα ημο θναζημφ, αιιά θαη εκάκηηα ζημκ 

ακηαγςκηζμυ θαη ηηξ εηζαγςγέξ. αναθηενηζηηθυηενμ πανάδεηγμα απμηειεί ε 

κμμμζεζία ηεξ Θάζμο, ζφμθςκα με ηεκ μπμία πιμία με λέκμ θναζί πμο πιεζίαδακ ημ 

κεζί ζα έπνεπε κα δεμεφμκηαη. 

         Μη Ξςμαίμη ήνζακ ζε επαθή με ημ θναζί απυ ημοξ Έιιεκεξ απμίθμοξ θαη 

επηδυζεθακ επίζεξ ζηεκ αμπειμθαιιηένγεηα. Ιε ηεκ θαηάννεοζε ηεξ Ξχμεξ θαη ηηξ 

μεηακαζηεφζεηξ ηςκ ιαχκ ε αμπειμονγία γκχνηζε πενίμδμ φθεζεξ. Οε θάπμηεξ 

πενημπέξ ε αμπειμονγία εγθαηαιείθζεθε γηα αηχκεξ. Οεμακηηθυ νυιμ ζηεκ δηάζςζε 

ηεξ μηκμπμηίαξ είπακ μη θιενηθμί θαη μμκαπμί, πμο πνεηάδμκηακ ημ θναζί γηα 

ηειεημονγηθμφξ ζθμπμφξ.  

         Πεκ επμπή ημο Ιεζαίςκα, ε ηέπκε ημο θναζημφ γκχνηζε λακά άκζηζε. 

Οηε Βοδακηηκή Αοημθναημνία, μη μεγαιφηενεξ εθηάζεηξ γεξ ακήθακ 

ζηεκ εθθιεζηαζηηθή πενημοζία θαη μη μμκαπμί επςμίζηεθακ ηεκ θαιιηένγεηα ηςκ 

αμπειηχκ θαζχξ θαη ηεκ παναγςγή ημο θναζημφ. Αοηή ηεκ πενίμδμ  πνέπεη κα 

εγθαηαιείθζεθε θαη ε πναθηηθή ηεξ ακάμεηλεξ ημο θναζημφ με κενυ.                                                                                                        

         Οηε Δφζε, ηεκ ίδηα πενίμδμ, ε ηέπκε ημο θναζημφ γκχνηζε μεγάιε ακάπηολε. 

Πμ 16μ αηχκα είπε ελαπιςζεί ζηεκ Ζζπακία αιιά θαη ζηε Γαιιία. Πεκ επμπή αοηή 

πνμςζμφκηαη θαη ανθεηέξ ηεπκηθέξ θαηκμημμίεξ, υπςξ ε πνήζε γοάιηκεξ θηάιεξ 

θαη θειιμφ. Γπηπιέμκ γίκεηαη γκςζηή ε παναζθεοή αθνχδμοξ μίκμο (υπςξ γηα 

πανάδεηγμα ε ζαμπάκηα, πμο απμδίδεηαη ζημκ Γάιιμ βεκεδηθηίκμ μμκαπυ Νενηκηυκ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Εκκλησία
http://el.wikipedia.org/wiki/16ος_αιώνας
http://el.wikipedia.org/wiki/Ισπανία
http://el.wikipedia.org/wiki/Γαλλία
http://el.wikipedia.org/wiki/Γυαλί
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Φελλός&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Σαμπάνια


Λύκειο Βάμου Σελίδα 9 
 

 

ΠΜ ΗΞΑΟΖ 
Μη νχγεξ ημο ζηαθοιημφ πενηέπμοκ ζάθπανα, πμο ζα μεηαηναπμφκ με αιθμμιηθή 

δφμςζε ζε μηκυπκεομα, θαζχξ επίζεξ μνγακηθά μλέα θαη κενυ. Γηα ηεκ παναγςγή 

ενοζνμφ ή νμδέ μίκμο ηα ζηαθφιηα θαηά θακυκα είκαη ενοζνά, εκχ γηα ημοξ ιεοθμφξ 

μίκμοξ, ημ ζηαθφιη μπμνεί κα είκαη ιεοθυ ή θαη ενοζνυ. Οεμακηηθή γηα ημ ηειηθυ 

απμηέιεζμα είκαη ε πενηεθηηθυηεηα ημο ζηαθοιημφ ζε ζάθπανα θαη μλέα, ε μπμία 

ελανηάηαη απυ ηεκ πμηθηιία, ημ έδαθμξ, ηηξ θιημαηηθέξ ζοκζήθεξ, αιιά θαη απυ ηεκ 

πνμκηθή ζηηγμή ημο ηνφγμο, δει. ηεκ ςνίμακζε ημο ζηαθοιημφ.   

Γιεοθμπμίεζε 

Ιεηά ημκ ηνφγμ ηα ζηαθφιηα πνέπεη κα μεηαθενζμφκ πςνίξ θαζοζηένεζε ζημ 

"παηεηήνη", υπμο ζα ελαπζεί ημ γιεφθμξ (μμφζημξ) απυ ηηξ νχγεξ. Ε έθζιηρε ημο 

μμφζημο μπμνεί κα γίκεη με δηάθμνεξ μεζυδμοξ. 

Οημ παναδμζηαθυ παηεηήνη υπμο ηα ζηαθφιηα παηημφκηαη 

απυ ημοξ ακζνχπμοξ . 

Οε δηάθμνα μεπακήμαηα ("ζπαζηήνεξ"), πεηνμθίκεηα ή 

ειεθηνηθά, πμο ζοκήζςξ ιεηημονγμφκ ζοκζιίβμκηαξ ημ 

ζηαθφιη ακάμεζα ζε πενηζηνεθυμεκμοξ θοιίκδνμοξ.  

Ρπάνπμοκ μεπακήμαηα ("πηεζηήνηα") ηα μπμία, 

πνμθεημέκμο κα παναπζεί ιεοθυ θναζί, δηαπςνίδμοκ 

αοηυμαηα ημ πομυ απυ ηα ζηενεά ζοζηαηηθά ηεξ νχγαξ.  

Γηα ημ θυθθηκμ θναζί δεκ πνεηάδεηαη, πανά μυκμ πμιφ ανγυηενα, κα γίκεη αοηυξ μ 

δηαπςνηζμυξ -ζε πνχημ ζηάδημ παίνκμομε ημ μμφζημ μαδί με ηα ζηενεά ζοζηαηηθά, 

δει. μιυθιενμ ημ ζηαθοιμπμιηυ. Αοηυ πμο είκαη επηβεβιεμέκμ ηυζμ ζηε ιεοθή, υζμ 

θαη ζηεκ ενοζνά μηκμπμίεζε, είκαη ε αθαίνεζε ηςκ θμηζακηχκ, θαζχξ  είκαη επηδήμηα 

θαη γηα ηε γεφζε ημο θναζημφ, αιιά θαη γηα ηεκ ογεία ημο θαηακαιςηή. 

Δύμωζε 

Πμ μηκυπκεομα πμο πενηέπεη ημ θναζί πανάγεηαη απυ ηα ζάθπανα ημο μμφζημο, με ηεκ 

ακηίδναζε ηεξ αιθμμιηθήξ δφμςζεξ, πμο επηηειείηαη απυ εηδηθά έκδομα ("δομάζεξ") 

ηςκ δομμμοθήηςκ. Μη δομμμφθεηεξ ήδε οπάνπμοκ πνηκ ημκ ηνφγμ αδνακμπμηεμέκμη 

ζημ θιμηυ ηςκ ζηαθοιηχκ θαη "εκενγμπμημφκηαη" θαηά ηε γιεοθμπμίεζε. Ένπμκηαη ζε 

επαθή με ημ μμφζημ, εθεί πμιιαπιαζηάδμκηαη θαη επηηειμφκ ηε δφμςζε, θαηά ηεκ 

μπμία εθηυξ απυ αηζοιηθή αιθμυιε πανάγεηαη δημλείδημ ημο άκζναθα θαη ζενμυηεηα. 

Γηα ημ ιυγμ αοηυ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ δφμςζεξ μ μμφζημξ είκαη δεζηυξ θαη 

"θμπιάδεη". Ε δφμςζε δηανθεί απυ 8-9 έςξ θαη 25 εμένεξ, ακάιμγα με ηεκ ανπηθή 

ζογθέκηνςζε ηςκ ζαθπάνςκ, ηε ζενμμθναζία ζηεκ μπμία πμιιαπιαζηάδμκηαη θαη 

δνμοκ μη μφθεηεξ, ημ μλογυκμ πμο έπμοκ ζηε δηάζεζή ημοξ θαη άιιμοξ πανάγμκηεξ. 

Όζμ πημ πμιφ δηανθεί ε δφμςζε, ηυζμ πημ πμιιά "ανχμαηα δφμςζεξ" ζα πάνεη ημ 

θναζί, γη' αοηυ, ηδίςξ ζηα ιεοθά θναζηά, μη πενηζζυηενμη μηκμπμημί δηαηενμφκ με 

ηεπκεηά μέζα παμειή (15-20 Ηειζίμο) ηε ζενμμθναζία δφμςζεξ, μεηχκμκηαξ ηεκ 

ηαπφηεηά ηεξ. Οηα θυθθηκα θναζηά ζοπκά ε δφμςζε γίκεηαη ζε δφμ θάζεηξ, μηα 
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πνχηε, γνήγμνε, ζηε δηάνθεηα ηεξ μπμίαξ μέζα ζημ μμφζημ βνίζθμκηαη θαη ηα 

ζηέμθοια θαη μηα δεφηενε, πημ ανγή, μεηά ηεκ αθαίνεζε ηςκ ζηέμθοιςκ. Ε δφμςζε 

μπμνεί κα δηαθμπεί πνηκ ηεκ μιμθιήνςζή ηεξ με ζένμακζε (38-40 Ηειζίμο), με ρφλε 

(6-7 Ηειζίμο) ή με πνμζζήθε μηθνήξ πμζυηεημξ θαζανμφ μηκμπκεφμαημξ. Ακ ε 

δφμςζε δηαθμπεί, έκα πμζμζηυ ηςκ ζαθπάνςκ μέκεη αδηάζπαζημ, έηζη ε μέζμδμξ 

βνίζθεη εθανμμγή ζηεκ παναζθεοή γιοθχκ θναζηχκ. 

Ναιαίωζε 

Πμ θνέζθμ θναζί δεκ είκαη αθυμε έημημμ γηα 

θαηακάιςζε. Ε μλφηεηά ημο είκαη πμιφ ημκηζμέκε 

θαη μη ηακίκεξ ημο επηζεηηθέξ. Ιε ηεκ πάνμδμ ημο 

πνυκμο υμςξ, ημ θναζί ζα ςνημάζεη θαη ζα 

απμθηήζεη ηεκ ηζμννμπία ηςκ γεοζηηθχκ ημο 

παναθηενηζηηθχκ.Οε γεκηθέξ γναμμέξ ηα ιεοθά, 

ηα νμδέ θαη ηα ειαθνά ενοζνά θναζηά, πίκμκηαη  

ζε κεανή ειηθία γηαηί ε εοπανίζηεζε πμο μαξ 

πνμζθένμοκ ζπεηίδεηαη με ηε θνεζθάδα ηςκ 

ανςμάηςκ θαη ηεξ γεφζεξ ημοξ. Ακηίζεηα, πμιιά απυ ηα "μεγάια" ιεοθά θναζηά θαη 

ημ μεγαιφηενμ μένμξ ηςκ ενοζνχκ, θονίςξ υηακ εμθακίδμοκ ηζπονά ηακηθυ θαη υληκμ  

παναθηήνα, απαηημφκ παιαίςζε γηα ηεκ ακάδεηλε ημο γεοζηηθμφ ημοξ πιμφημο. Ε 

παιαίςζε ημο θναζημφ δηαθνίκεηαη ζηεκ μλεηδςηηθή, πμο πναγμαημπμηείηαη μέζα ζημ 

βανέιη θαη ζηεκ ακαγςγηθή πμο πναγμαημπμηείηαη μέζα ζηε θηάιε. Ηαηά ηεκ 

μλεηδςηηθή παιαίςζε με ηεκ πανμοζία ημο μλογυκμο (πμο εηζένπεηαη απυ ημοξ 

πυνμοξ ημο λφιμο ημο βανειημφ) ημ θναζί μαιαθχκεη ζε γεφζε εκχ δηαιφεη 

ηαοηυπνμκα μοζίεξ απυ ημ λφιμ 

Πμ θναζί πνέπεη κα ειέγπεηαη ηαθηηθά, αθυμε θαη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ παναμμκήξ 

ημο ζημ βανέιη. Ε ζενμμθναζία ημο πχνμο πνέπεη κα είκαη ανθεηά παμειή 10-14μC 

θαζχξ θαη ογναζία ημο (70-75%). 

Γμθηάιωζε 

Πμ θναζί μεηά απυ ηεκ ςνίμακζε θαη ηεκ παιαίςζή ημο (υηακ αοηή πναγμαημπμηείηαη) 

πνμεημημάδεηαη γηα ηεκ εμθηάιςζε ημο. Ηαζχξ πνέπεη κα εμθακίδεηαη δηαογέξ ζηεκ 

θηάιε ημο απμμαθνφκμκηαη ηοπυκ ζηενεά ζςμαηίδηα πμο βνίζθμκηαη ζε δηαζπμνά 

θαζχξ θαη μη μοζίεξ μη μπμίεξ είκαη οπεφζοκεξ γηα ημ ζυιςμα πμο πανμοζηάδεη ή πμο 

μπμνεί κα πανμοζηάζεη ζημ μέιιμκ. Γη αοηυκ ημ ιυγμ ημ θναζί ρφπεηαη, θμιιάνεηαη 

θαη ηέιμξ θηιηνάνεηαη. 

Ε εμθηάιςζε είκαη μηα ζπεηηθά απιή, μεπακηθή δηαδηθαζία.  Ακ θαη ε θαηενγαζία ημο 

γοαιημφ ήηακ γκςζηή απυ ημ 1500 π.., μυκμ μεηά ημκ 17μ αηχκα, άνπηζε κα 

πνεζημμπμηείηαη ε θηάιε γηα ηε μεηαθμνά, ηε δηαηήνεζε θαη ηεκ απμζήθεοζε ημο 

θναζημφ. Γίκαη ε επμπή θαηά ηεκ μπμία ακαθαιφθζεθε μ θειιυξ θαη μη ηδηαίηενεξ 

ηδηυηεηέξ ημο. Οηηξ ζφγπνμκεξ γναμμέξ εμθηάιςζεξ οπάνπεη έκα αοηυμαημ πιοκηήνημ 

θηαιχκ, έκα ζφζηεμα γεμίζμαηυξ ημοξ με θναζί, έκα πςμαηηζηηθυ μεπάκεμα, έκα 

ζφζηεμα εηηθεημθυιιεζεξ θαη ηέιμξ εγθηβςηηζμμφ. 
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Ε ΠΟΖΗΜΡΔΖΑ 
Ε ηζηθμοδηά ζηεκ Ηνήηε , πένακ ηςκ άιιςκ  είκαη έκδεηλε θηιίαξ, εογεκείαξ θαη 

ενγαιείμ θμηκςκηθήξ επηθμηκςκίαξ. Δεκ οπάνπεη κμηθμθονηυ ζηεκ Ηνήηε, πςνίξ έκα 

μπμοθάιη ηζηθμοδηά άμεζα δηαζέζημμ θάζε ζηηγμή. Ιε μηα ηζηθμοδηά μη Ηνεηηθμί 

εφπμκηαη, αιιά θαη οπμδέπμκηαη ημοξ επηζθέπηεξ ημοξ, μ΄ αοηήκ ζοδεημφκ θαη 

πςναηεφμοκ ζηα θαθεκεία, μ „ αοηή λεπενκμφκ ηηξ ιφπεξ ημοξ θαη μ‟ αοηή ιφκμοκ ηηξ 

δηαθμνέξ ημοξ. 

Ε επίζθερε ζε ζπίηη Ηνεηηθμφ πςνίξ θέναζμα 

ζεςνείηαη αγέκεηα ή δήιςζε έπζναξ θαη ε 

υιε δηαδηθαζία ημο θενάζμαημξ απμηειεί μηα 

ηειεημονγία, μ ζθμπυξ ηεξ μπμίαξ δεκ είκαη 

μφηε κα μεζφζεη, μφηε κα πμνηάζεη ημοξ 

ζοκδαηηομυκεξ. Απιά κα θάκεη εοπάνηζηε ηεκ 

θμηκςκηθή ζοκακαζηνμθή θαη ζοκάμα κα δείλεη 

ηε θηιυλεκε δηάζεζε ημο μηθμδεζπυηε.  

 

Ε ηζηθμοδηά , είκαη ε βαζίιηζζα ηςκ πμηχκ, 

γηαηί αθεκυξ είκαη αγκυ πμηυ, δει. δεκ πενηέπεη επηπνυζζεηα πνςζηηθέξ θαη 

ανςμαηηθέξ φιεξ (γιοθάκηζμ θιπ) μφηε θαη βημμεπακηθέξ αιθμυιεξ. Νανέπεη 

αγπμιοηηθέξ θαη παιανςηηθέξ ηδηυηεηεξ με ζοκέπεηα κα μαξ εοθναίκεη ηεκ θανδηά θαη 

ημ πκεφμα, κα μαξ απμιφεη απυ ηηξ βαζακηζηηθέξ ζθέρεηξ, άνα κα μαξ λεθμονάδεη, κα 

δηεγείνεη ηεκ υνελε, ηε πχκερε θαη ηε ζένμε ημο ζχμαηυξ μαξ. Πζηθμοδηά δεζηή, 

μάιηζηα ακ είκαη θαη ακαθαηεμέκε με μέιη μηζυ -μηζυ θαη ιίγμ πηπενάθη ή θακέια, 

βμεζά ζημ κα δεζηαζμφμε, εκχ ηζηθμοδηά παγςμέκε γηα κα δνμζηζημφμε. Ηαη υια αοηά 

ανθεί κα είκαη ακυζεοηε , κα πίκεηαη με μέηνμ θαη υπςξ πνέπεη (δει. με πανέα, 

νέγμοια θαη θαιυ μεδέ):   

Οεμεηχκεηαη υηη: 

Α) Πα άιια μηκμπκεομαηχδε πμηά (θναζί, μπφνα, μοίζθη θιπ) δε ζεςνμφκηαη ζηεκ 

Ηνήηε εογεκή, θηιμλεκίαξ, γηαηί ζεςνμφκηαη θαη θηεκά θαη ημο θαγεημφ θαη ηα άιια 

(μοίζθη θιπ) θαη αθνηβά θαη με πάνα πμιφ μηκυπκεομα, άνα ηα πμηά αοηά είκαη γηα 

αιιμφ. 

Β) Ε ζπμκδή ημο θενάζμαημξ, δειαδή μη εοπέξ θαη ημ ηζμφγθνηζμα με ηα πμηήνηα, 

είκαη θάηη ηενυ θαη ζοκεπχξ αθεκυξ πνμζέπμομε πςξ ηζμογθνίδμομε θαη αθεηένμο 

υ,ηη εηπςζεί εθεί ηενείηαη εοιαβηθά ή θναηείηαη μπηζηηθυ, ακ απαηηείηαη. Πζμφγθνηζμα 

άηζαιμ ή απνυζεπημ θιπ απαγμνεφεηαη. Ε απμθογή ηζμογθνίζμαημξ ή βίαημ 

ηζμφγθνηζμα είκαη έκδεηλε με ζεβαζμμφ, άνα πνυθιεζε ή δήιςζε έπζναξ. 
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Ε μκμμαζία ναθή ή ηζηθμοδηά. 

Πμ 1989 ρεθίζηεθε μ με αν. 1576/89 θακμκηζμυξ ηεξ ΓΜΗ γηα ηα μηκμπκεομαηχδε 

πμηά ζημκ μπμίμ μη Πμφνθμη θαημπφνςζακ ημ υκμμα «raki» θαη μη Έιιεκεξ ημ υκμμα 

ηζηθμοδηά Ηνήηεξ, Πζίπμονμ Πηνκάβμο θ.α.. Οοκεπχξ απυ ημ 1989 ε ναθή ζηεκ 

Γιιάδα ιέγεηαη πηα επίζεμα ηζηθμοδηά, ακ θαη ε μκμμαζία ναθή είκαη ανπαία ειιεκηθή 

ιέλε, θαη ε θνεηηθή ναθή ή ηζηθμοδηά είκαη δηαθμνεηηθυ απυζηαγμα απυ υ,ηη ημ 

αναβηθυ ανάθ θαη ημ ημονθηθυ ναθί. Αοηά είκαη με γιοθάκηζμ, άνα είκαη θάηη ζακ ημ 

μφδμ. Όηακ ημοξ βάδεηξ κενυ αζπνίδμοκ. 

Οφμθςκα με μνηζμέκμοξ ε ειιεκηθή μκμμαζία ναθή πνμένπεηαη απυ ημ ημφνθηθε 

μκμμαζία ναθί (ημ) θαη εθείκμ είηε απυ ημ θοηυ ηζηθμοδηά είηε απυ ηεκ αναβηθή ιέλε 

«arak», πμο ζεμαίκεη ηδνχηαξ θαη «arak ή araki > raki = ημ πμηυ, πμο πνμλεκεί ημκ 

ηδνχηα.  Ωζηυζμ  αοηυ δεκ εοζηαζεί, γηαηί: 

    Ε ειιεκηθή ναθή ή ηζηθμοδηά μκμμάδεηαη ναθή, επεηδή πανάγεηαη απυ ζηέμθοια ή 

θνεηηθά ζηνάθοια (απυ ημ ζηέμθς > ζηφβς θιπ) απυ νχγεξ = ανπαία ειιεκηθά ναλ ή 

ηςκηθά νςλ - νχγεξ ζηαθοιηχκ, μκμμάδεηαη ναλ > ναθή, πνβ θαη ιαηηκηθά racemus 

(ηηαιηθά racimolo ) = o βυηνοξ, ημ ζηαθφιη, ημ ηζαμπί με νχγεξ θ.α. Μκμμάδεηαη θαη 

ηζηθμοδηά, επεηδή ζηεκ Ηνήηε ηα ζηέμθοια ιέγμκηαη θαη ηζίθμοδα. Οε άιια μένε ηεξ 

Γιιάδμξ ηα ζηνάθοια μκμμάδμκηαη ηζίπμονα μπυηε εθεί ημ απυζηαγμά ημοξ ιέγεηαη 

ηζίπμονμ. 
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ΠΜ ΠΟΖΝΜΡΞΜ 
Πμ ηζίπμονμ είκαη έκα ειιεκηθυ αιθμμιμφπμ πμηυ 

ημ μπμίμ λεθίκεζε ηεκ πμνεία ημο πνηκ απυ επηά 

πενίπμο αηχκεεξ ζηα μμκαζηήνηα ημο Αγίμο 

Όνμοξ. Ε Πζηθμοδηά ή Ξαθή ζηεκ Ηνήηε είκαη θάηη 

ακάιμγμ, ςζηυζμ ε θονηυηενε δηαθμνά ημοξ είκαη 

υηη ε ηζηθμοδηά είκαη πνμσυκ μμκήξ απυζηαλεξ.  

Οε άιιεξ πχνεξ, πανυμμηα πμηά είκαη ε Ζηαιηθή 

Γθνάπα, ημ Ανάθ ηεξ Ιέζεξ Ακαημιήξ θαη ε 

δηβακία ηεξ Ηφπνμο.  

 

Πμ ηζίπμονμ έπεη ηηξ πενηζζυηενεξ θμνέξ 36 με 45 αιθμμιηθμφξ βαζμμφξ. Δεκ 

πνέπεη κα ζογπέεηαη με ημ μφδμ,πμηυ με δηαθμνεηηθυ ηνυπμ παναζθεοήξ. 

 

Ζζημνία 

Ε παναγςγή ημο ηζίπμονμο πάκεηαη μέζα ζημ βάζμξ ημο πνυκμο, ιέγεηαη υμςξ πςξ 

λεθίκεζε ημκ 14μ αηχκα ζημ Άγημ Όνμξ απυ μμκαπμφξ πμο δμφζακ εθεί. Ιε ηα πνυκηα 

ελαπιχζεθε ζε δηάθμνεξ πενημπέξ ηεξ Γιιάδαξ, θονίςξ ζηε Ιαθεδμκία, ηεκ 

Ήπεηνμ, ηε Θεζζαιία θαη ηε Ηνήηε. 

Ιέπνη ηηξ ηειεοηαίεξ δεθαεηίεξ ημο 20μο αηχκα ε παναγςγή ηζίπμονμο γηκυηακ 

απμθιεηζηηθά „‟θαη‟μίθμκ‟‟,δεκ οπήνπε δειαδή μαδηθή βημμεπακηθή παναγςγή. 

 

Ναναζθεοή 

Πμ ηζίπμονμ παναζθεοάδεηαη με ηεκ απυζηαλε ζηέμθοιςκ (ή ζηνάθοια ή ηζίπμονα) 

δειαδή απυ ηα νάθε (οπμιείμμαηα) ηςκ ζηαθοιηχκ πμο μέκμοκ μεηά ημ πάηεμα θαη 

ηεκ ελαγςγή ημο μμφζημο γηα ηεκ παναγςγή θναζημφ. Γπίζεξ είκαη δοκαηή ε 

απυζηαλε μιυθιενςκ ηςκ ζηαθοιηχκ, μπυηε ζε αοηήκ ηεκ πενίπηςζε ε απυδμζε 

είκαη μεγαιφηενε, ή θαη έημημμο θναζημφ. Ιπμνμφκ κα πνεζημμπμηεζμφκ ηυζμ ιεοθά 

υζμ θαη θυθθηκα ζηαθφιηα.  

Ηαηά ηεκ απυζηαλε πνμζηίζεκηαη θάπμηεξ θμνέξ ζημκ απμζηαθηήνα, εθηυξ απυ ηα 

ζηέμθοια, δηάθμνεξ ανςμαηηθέξ μοζίεξ, υπςξ γιοθάκηζμξ, μάναζμξ θ.α. ή ζηεκ 

Ηνήηε θφιια θανοδηάξ.Μ γιοθάκηζμξ είκαη ε αηηία ημο „‟αζπνίζμαημξ‟‟ ημο ηζίπμονμο 

υηακ πνμζηίζεκηαη κενυξ ή πάγμξ. Οοπκά ημ ηζίπμονμ απμζηάδεηαη θαη δεφηενε 

θμνά, έηζη βειηηχκεηαη ε πμηυηεηα ημο. 

Ννχηε εκένγεηα γηα ηεκ παναγςγή 

απμζηάγμαημξ απυ ιεοθά αδφμςηα 

ζηέμθοια είκαη ε δήμςζε ημοξ. Ε 

δφμςζε δηανθεί πενίπμο 30 εμένεξ, 

υηακ ηα ζηέμθοια δομχκμκηαη μυκα ημοξ, 

θαη πμιφ ιηγυηενμ υηακ δομχκμκηαη μαδί 

με ημκ μμφζημ. 
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     Ηαηά ηεκ πνχηε απυζηαλε παίνκμομε έκα απυζηαγμα (ζμφμα) πμο απμηειεί ημ 15 

με 20% ημο ανπηθμφ υγθμο. Ιεηά ημ ηέιμξ ηεξ απυζηαλεξ, ημ οπυιεημμα 

απμννίπηεηαη.  Οηε δεφηενε απυζηαλε γεμίδμομε ημκ άμβοθα (θαδάκη) θαηά 80-90% 

με ζμφμα. Νμιιέξ θμνέξ, ημ πνμσυκ πμο ιαμβάκεηαη απυ ηεκ  πνχηε απυζηαλε 

θαηακαιχκεηαη πςνίξ κα οπμζηεί δεφηενε απυζηαλε. Πμ δηπιμαπμζηαγμέκμ 

ηζίπμονμ, υμςξ, είκαη θαζανυηενμ θαη ιεπηυηενμ ζε άνςμα θαη γεφζε. 

    Οηε δεφηενε απυζηαλε είκαη δοκαηυκ κα πνμζζέζμομε ανςμαηηθέξ πνχηεξ φιεξ 

υπςξ γιοθάκηζμ, μάναζμ, γανφθαιιμ, μμζπμθάνοδμ θαη μαζηίπα. Ιεηά ηε δεφηενε 

απυζηαλε αθαηνμφμε ημ πνχημ 0,5 με 1 ιίηνμ. Έπεη μεγάιμ αιθμμιηθυ βαζμυ θαη 

απμηειεί ηεκ <<θεθαιή>>. Ηαηυπηκ ζοιιέγμομε ηεκ <<θανδηά>> ε μπμία ακηηπνμζςπεφεη 

ημ 50% ημο ανπηθμφ υγθμο. Γίκαη ημ θιάζμα πμο πενηέπεη ηα επηζομεηά ζοζηαηηθά 

θαη ημ μπμίμ, αθμφ αναηςζεί γηα κα επηηφπμομε ημοξ επηζομεημφξ αιθμμιηθμφξ 

βαζμμφξ, ζα δςζεί ζηεκ θαηακάιςζε ςξ ηζίπμονμ. Πμ οπυιμηπμ, ηεκ <<μονά>>, ημ 

ζοιιέγμομε θαη ημ ημπμζεημφμε ζηα ζηέμθοια ή ζηε ζμφμα γηα κα γίκεη κέα απυζηαλε. 

Ηαιυξ αιθμμιηθυξ βαζμυξ ζεςνείηαη αοηυξ ηςκ 38-45% θαη‟υγθμ. 

    Ε παναθμιμφζεζε ηεξ απυζηαλεξ ζέιεη μεγάιε πνμζμπή. Ε ζένμακζε ημο 

θαδακημφ  μπμνεί κα γίκεη με λφια, θάνβμοκα ή ογναένημ. Οηεκ πενίπηςζε λφιςκ ή 

θάνβμοκμο, ε ζένμακζε νοζμίδεηαη ακάιμγα με ηεκ ηνμθμδμζία θαη με ηεκ πανμπή 

αένα , ακμίγμκηαξ ή θιείκμκηαξ ηεκ πυνηα πμο βνίζθεηαη θάης απυ ηεκ εζηία. 

 Μη αημμί κενμφ, αιθμυιεξ θαη άιιςκ πηεηηθχκ ζοζηαηηθχκ ζα θαηεοζοκζμφκ πνμξ 

ημκ ροθηήνα θαη ζα παναιεθζμφκ ςξ απυζηαγμα. 
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ΠΜ ΜΡΔΜ 
Πμ μφδμ είκαη έκα αιθμμιμφπμ πμηυ απμθιεηζηηθά ειιεκηθήξ παναζθεοήξ. 

Ναναζθεοάδεηαη απυ ηεκ απυζηαλε ζηαθοιηχκ ζε ζοκδοαζμυ με γιοθάκηζμ . 

 Γίκαη ελαηνεηηθά απμιαοζηηθυ θονίςξ με μεδέδεξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μκμμαζία 

Ε πνμέιεοζε ηεξ μκμμαζίαξ ημο μφδμο δεκ είκαη γκςζηή με απυιοηε ζηγμονηά. 

Γηθάδεηαη υηη ε μκμμαζία πνμένπεηαη απυ ημ ελήξ πενηζηαηηθυ: Ιία εηαηνία ελήγαγε 

ημ πμηυ ζηε Ιαζζαιία θαη ζηα θηβχηηα ηεξ ελαγχγημεξ πανηίδαξ ακαγναθυηακ ε 

θνάζε "uso Massalia", δειαδή "πνμξ πνήζε ζηε Ιαζζαιία". Γηα θάπμημοξ ιυγμοξ ε 

θνάζε αοηή έγηκε ζοκχκομε ημο θαιήξ πμηυηεηαξ μφδμο, θαη ζηε ζοκέπεηα ε ιέλε 

"Ιαζζαιία" έθογε θαη έμεηκε ε ιέλε uso=μφδμ πμο ζημ ελήξ παναθηήνηδε ημ πμηυ.  

Αθυμα οπάνπμοκ δομ απυρεηξ :  

1. θάπμο ζημ Πφνκαβμ ημ δμθίμαζακ Πμφνθμη αληςμαημφπμη θαη ημοξ άνεζε ηυζμ πμο 

ημ ζοκδφαζακ με ηεκ παναπάκς άπμρε 

2. ε επηθναηέζηενε άπμρε είκαη υηη ε ιέλε πνμένπεηαη απυ ηε ημονθηθε ιέλε UZUM 

πμο ζεμαίκεη ηζαμπί ζηαθίιη , θαη απυ εθεί πανέμεηκε. 

 

Ναναζθεοή 

 Πμ μφδμ είκαη μείγμα αηζακυιεξ (μηκμπκεφμαημξ) κενμφ θαη δηάθμνςκ ανςμαηηθχκ 

βμηάκςκ , με πνμελάνπμκηα ημκ απιυ γιοθάκηζμ. Πμ μφδμ, ζε ακηίζεζε με ημ 

ηζίπμονμ, είκαη ζοκήζςξ μυκμ ζε μηθνυ πμζμζηυ πνμσυκ απυζηαλεξ ζηαθοιηχκ. 

Οφμθςκα με ηε κμμμζεζία, ημ πμζμζηυ αοηυ είκαη ημοιάπηζημκ 20%. Ωζηυζμ 

πανάγμκηαη θαη μφδα πμο είκαη πνμσυκηα απυζηαλεξ θαη ζε μεγαιφηενα πμζμζηά. 

Ε απυζηαλε γίκεηαη ζε εηδηθά απμζηαθηήνηα (θαδάκηα), ηα μπμία είκαη θαηά πνμηίμεζε 

θηηαγμέκα απυ παιθυ μέηαιμ με ηροιή αγςγεμυηεηα. Ιεηά ηεκ ακάμεηλε ηςκ 

ζοζηαηηθχκ αθμιμοζεί ημ "βνάζημμ" ημο μίγμαημξ, πενηζζυηενεξ απυ μία θμνέξ. Πμ 

ηειηθυ πνμσυκ έπεη ζοκήζςξ ακάμεζα ζε 40 θαη 50 αιθμμιηθμφξ βαζμμφξ. 
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Ε ζπέζε μύδμο-ηζίπμονμο 

Οε πμιιμφξ θαηακαιςηέξ οπάνπεη μηα ζφγποζε. Δεκ 

μπμνμφκ κα δηαθνίκμοκ ημ μφδμ απυ ημ ηζίπμονμ. Ηη αοηυ 

γηαηί θαη ζηα δφμ(ημοιάπηζημκ ζηεκ Θεζζαιία θαη 

Ιαθεδμκία ) οπάνπεη μ γιοθάκηζμξ.  

Ηαηά ημκ θ. Ακέζηε Ιπαμπαηδημυπμοιμ ζαομαζηυ 

παναγςγυ μίκςκ θαη απμζηαγμάηςκ ημ ναθί ή ε ναθή 

είκαη ε μεηένα θαη ημο ηζίπμονμο θαη ημο μφδμο. Νάκηςξ  

ηζίπμονμ, ηζηθμοδηά, ναθή, μαζηίπα, μφδμ, κημφδηθμ ήηακ 

μκμμαζίεξ πμο παναθηήνηδακ  υια ηα  πμηά  πμο γηκυηακ 

απυ απμζηάγμαηα  ζηεμθφιςκ αιιά θαη πνμζζήθεξ 

αιθμυιεξ με ή πςνίξ γιοθάκηζμ μέπνη  ηηξ ανπέξ ημο 

20μο αηχκα. Οηε ζοκέπεηα ηα πνμσυκηα αοηά ή 

δηαθμνμπμηήζεθακ ή θάπμηα μκυμαηα πάζεθακ.  

Ακ  ημ ηζίπμονμ μεηαβναζζεί με ιίγε μαζηίπα θαη δάπανε θαη έηζη γίκεη ηνίηε 

απυζηαλεξ, βγαίκεη ηυηε μηα θαιφηενε πμηυηεηα μηκμπκεφμαημξ αοημφ ημο είδμοξ, 

αοηυ πμο ιέκε ηχνα μφδμ, ημ μπμίμ υμςξ ημκ παιαηυ θαηνυ, ημ έιεγακ ναθί 

μαηαβναζμέκμ, υπςξ μπμνεί κα ζομπενάκεη θακείξ απυ θάπμημ παιαηυ δεμμηηθυ 

ηναγμφδη. 
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Ε ΙΝΡΞΑ 
    

 Γίκαη γεκηθά απμδεθηυ πςξ ε παναζθεοή ηεξ 

μπφναξ έπεη ηηξ νίδεξ ηεξ ζημοξ ιαμφξ ηεξ εγγφξ 

Ακαημιήξ. Οημοξ Αηγφπηημοξ πνέπεη ήηακ γκςζηά 

πενηζζυηενα απυ ηέζζενα είδε μπφναξ θαη πμιιμί 

οπμζηενίδμοκ πςξ ήηακ ημ βαζηθυ πμηυ ημοξ. 

Οημοξ παιαηυηενμοξ πνυκμοξ, ε μπφνα ηςκ 

ακαημιηθχκ ιαχκ παναζθεοαδυηακ ζπεδυκ με ημκ 

ίδημ ηνυπμ πμο παναζθεοάδεηαη θαη ζήμενα, απυ 

θνηζάνη  θαη ζπακηυηενα απυ άιια δεμεηνηαθά. 

Μη Ανπαίμη Έιιεκεξ θαίκεηαη πςξ ήνζακ ζε επαθή 

με ηε μπφνα πάνε ζημοξ Αηγφπηημοξ θαη ζφμθςκα 

με ημκ Νιίκημ πνεζημμπμημφζακ ιοθίζθμ ζηεκ 

παναζθεοή ηεξ. Οηεκ Ανπαία Γιιάδα ςζηυζμ 

πνέπεη κα ηε ζεςνμφζακ πμηυ θαηχηενεξ 

πμηυηεηαξ απυ ημ θναζί. Ακηίζεηα, ε μπφνα ήηακ 

πενηζζυηενμ εοπνυζδεθηε ζημοξ βμνεηυηενμοξ ιαμφξ 

 

      Ε ιέλε μπφνα πνμένπεηαη πηζακυηαηα  απυ με ημ ιαηηκηθυ νήμα -bibere  

(ειι. πίκς). Ε ειιεκηθή ιέλε δφζμξ ζπεηίδεηαη με ημ νήμα -δές (δειαδή βνάδς). 

Μη βαζηθέξ πνχηεξ φιεξ γηα ηεκ παναγςγή μπφναξ είκαη ημ κενυ, ημ θνηζάνη, ε δφμε 

(μαγηά) θαη μ ιοθίζθμξ. Άιια ζοζηαηηθά είκαη δοκαηυ κα πνμζηίζεκηαη, υπςξ γηα 

πανάδεηγμα δάπανε ή άιια δεμεηνηαθά. 

Κενυ: νεζημμπμηείηαη πυζημμ κενυ παμειήξ πενηεθηηθυηεηαξ ζε άιαηα.  

Ηνηζάνη: νεζημμπμηείηαη δίζηηπμ θνηζάνη, ζοκήζςξ θηςπυ ζε πνςηεΐκεξ θαη πιμφζημ 

ζε άμοιμ. Οε μνηζμέκα είδε μπφναξ είκαη ζφκεζεξ κα πνεζημμπμημφκηαη μαδί με ημ 

θνηζάνη θαη άιια δεμεηνηαθά, υπςξ , ζηηάνη, βνχμε „ε ζίθαιε. Άιια είδε δεκ 

πενηέπμοκ θαζυιμο θνηζάνη αιιά βαζίδμκηαη απμθιεηζηηθά ζε άιια δεμεηνηαθά. 

Θοθίζθμξ:  νεζημμπμημφκηαη μυκμ ηα ζειοθά άκζε ημο. Οε αοηά πενηέπμκηαη νεηίκεξ  

μη μπμίεξ θαηά ημ βναζμυ απμδίδμοκ ηηξ ανςμαηηθέξ θαη γεοζηηθέξ μοζίεξ ηεξ 

μπφναξ. Γπίζεξ μ ιοθίζθμξ πενηέπεη ηακκίκεξ θαη μνγακηθά μλέα πμο δνμοκ ςξ 

ζοκηενεηηθά. 

Δφμε (μαγηά): νεζημμπμημφκηαη δηάθμνα είδε δομμμοθήηςκ. Αοηά ακαιαμβάκμοκ ηεκ 

δηαδηθαζία ηεξ αιθμμιηθήξ δφμςζεξ, ημκ μεηαβμιηζμυ δειαδή ηςκ ζαθπάνςκ θαη ηεκ 

παναγςγή ηεξ αιθμυιεξ θαη ημο δημλεηδίμο ημο άκζναθα. Ε επηιμγή ηεξ δφμεξ, 

ζπεηίδεηαη θάζε θμνά με ημ είδμξ ηεξ μπφναξ πμο ζα παναπζεί. 
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Δοζμπμηία 

Νανά ημ γεγμκυξ πςξ ε παναγςγή ηεξ μπφναξ μπμνεί κα εμθακίδεη δηάθμνεξ 

παναιιαγέξ ζηεκ ηεπκηθή, ε ζφγπνμκε δοζμπμηία πενηιαμβάκεη ηέζζενα βαζηθά θαη 

απαναίηεηα ζηάδηα. 

Βοκμπμίεζε: Πμ θνηζάνη δηαβνέπεηαη γηα 

δηάζηεμα ιίγςκ εμενχκ (ζοκήζςξ 2-5 εμένεξ), 

μμοιηάδεη ζε δεζηυ κενυ θαη ζηε ζοκέπεηα 

αθήκεηαη γηα ιίγεξ εμένεξ κα βιαζηήζεη, οπυ 

ειεγπυμεκεξ ζοκζήθεξ. Ε βφκε πμο ιαμβάκεηαη 

με ηεκ εθβιάζηεζε οπμβάιιεηαη ζε λήνακζε θαη 

θνφλε (θαβμφνκηηζμα).  

Οημ ηειηθυ ζηάδημ, γίκεηαη θμζθίκηζμα ηεξ λενήξ 

βφκεξ θαη απμμαθνφκμκηαη άιια ακεπηζφμεηα 

ζοζηαηηθά. Ε παναγυμεκε βφκε αιέζεηαη θαη 

ακαμεηγκφεηαη με αιεφνη θαη δηπιάζηα έςξ 

ηεηναπιάζηα πμζυηεηα δεζημφ κενμφ . Ιέζα ζ' 

αοηυ ημ ζοκμιηθυ μείγμα, γίκεηαη ε εθπφιηζε ημο αμφιμο θαη ηςκ οπυιμηπςκ δηαιοηχκ 

ζοζηαηηθχκ ηεξ βφκεξ. Αθμφ ζοκηειεζηεί θαη ε ζαθπανμπμίεζε, ημ αιεζμέκμ μείγμα 

μεηαθένεηαη αιιμφ, υπμο με εηδηθμφξ μεπακηζμμφξ δηήζεζεξ θαη θαζίδεζεξ 

δηαπςνίδμκηαη ηα με δηαιοηά ζοζηαηηθά απυ ημ επηζομεηυ δοζμγιεφθμξ, δειαδή ημ 

μμφζημ ηεξ μπφναξ (ακάιμγμ με ημ μμφζημ ημο θναζημφ). 

Βναζμυξ: Πμ δοζμγιεφθμξ εμπιμοηίδεηαη με ημκ ιοθίζθμ θαη ζηε ζοκέπεηα βνάδεηαη 

γηα ιίγεξ χνεξ. Ιε ημ βναζμυ επηηογπάκεηαη ε απμζηείνςζε ημο δοζμγιεφθμοξ 

θαζχξ θαη ε εθπφιηζε υιςκ ηςκ γεοζηηθχκ, ανςμαηηθχκ θαη ζοκηενεηηθχκ 

ζοζηαηηθχκ ημο ιοθίζθμο. 

Δφμςζε: Ιέζα ζε εηδηθά δμπεία, μ μμφζημξ εμπιμοηίδεηαη με ηε μαγηά ηεξ μπφναξ ε 

μπμία μέζς δηαθυνςκ πεμηθχκ ακηηδνάζεςκ πανάγεη ηειηθά ηεκ αηζοιηθή αιθμυιε 

ηεξ μπφναξ θαη ημ δημλείδημ ημο άκζναθα ("ακζναθηθυ"). Ρπάνπμοκ δφμ βαζηθά είδε 

δομμμοθήηςκ, μη αθνμδφμεξ θαη μη βοζμδφμεξ, ηα μπμία μδεγμφκ γεκηθά ζε δφμ 

δηαθμνεηηθέξ θαηεγμνίεξ μπφναξ. 

Ιεηαδφμςζε: Ιεηά ηεκ δηαδηθαζία ηεξ δφμςζεξ, αθαηνείηαη ημ μεγαιφηενμ μένμξ ηεξ 

μαγηάξ θαη ε μπφνα μεηαθένεηαη ζε θιεηζηέξ δελαμεκέξ μεηαδφμςζεξ, υπμο ημ 

πμζμζηυ ηεξ μαγηάξ πμο πανέμεηκε, ελαθμιμοζεί κα δνα. 

Πμ ηειηθυ ζηάδημ απμηειεί ε εμθηάιςζε ηεξ παναγυμεκεξ μπφναξ. 
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ΠΜ ΜΡΖΟΗΖ 
 

Ωξ μοίζθη παναθηενίδεηαη εονεία 

θαηεγμνία μηκμπκεομαηςδχκ 

πμηχκ πμο απμζηάδμκηαη απυ ηε 

δομςμέκε πμιημπμίεζε θνηζανημφ 

θαη ςνημάδμοκ ζε λφιηκα βανέιηα. 

Μη δηαθμνεηηθέξ πμηθηιίεξ 

παναζθεοάδμκηαη απυ δηάθμνα 

δεμεηνηαθά, θαη πενηιαμβάκμοκ: ημ 

θνηζάνη, ηε ζίθαιε, ημκ ζίημ, θαη ημ 

θαιαμπυθη.  

     Ε μκμμαζία (αγγι. θαη ζθςηζ. Whisky αμεν. θαη ηνι. Whiskey) εηομμιμγείηαη απυ 

μηα θειηηθή ιέλε (Uisge Beathe) ε μπμία ζεμαίκεη κενυ ηεξ δςήξ θαη ανπηθά 

ακαθενυηακ ζε υια ηα πνμσυκηα απυζηαλεξ ηα μπμία πνεζημμπμημφκηακ γηα 

θανμαθεοηηθμφξ ζθμπμφξ.  

     Ναναγςγή μοίζθη έγηκε γηα πνχηε θμνά ζηεκ Ζνιακδία, πηζακυηαηα ζηα ηέιε ημο 

11μο αη., αιιά ε πνχηε γναπηή ακαθμνά οπάνπεη ζε ζθμηζέδηθα ανπεία ημο 1494. 

Οηηξ ανπέξ ημο 18μο αη. άνπηζε κα πανάγεηαη ζημκ Ηακαδά θαη ζηηξ Ε.Ν.Α. Οηε 

δηάνθεηα ημο 20μφ αη., ιυγς ημο μεγάιμο ακηαγςκηζμμφ με ηεκ θακαδηθή βημμεπακία 

ζθςηζέδηθμο μοίζθη, ε μπμία δημγθχζεθε ηεκ επμπή ηεξ Νμημαπαγυνεοζεξ ζηηξ 

ΕΝΑ, ηε δεθαεηία ημο 1930 , μη Οθςηζέδμη θαηυνζςζακ κα ελαζθαιίζμοκ πνμζηαζία 

μκμμαζίαξ πνμέιεοζεξ γηα ημ μοίζθη scotch. 

 

      Πμ ζθμηζέδηθμ μοίζθη δεκ είκαη ηίπμηε άιιμ πανά θνηζάνη, μαγηά θαη κενυ.  

Πνία ζοζηαηηθά πμο ζοκηηζέμεκα δίκμοκ έκα έλμπμ αιθμμιμφπμ πμηυ με ημκ ίδημ 

μοζηενηχδε ηνυπμ πμο ελίζμο γκςζηά ζοζηαηηθά δίκμοκ μεγάια θναζηά γηα ηα μπμία 

θαμία πεμηθή ακάιοζε μέπνη ηχνα δεκ έπεη θαηαθένεη κα απμθαιφρεη ημ μοζηηθυ ηεξ 

πμηυηεηάξ ημοξ. Άιιςζηε, ημ μοζηηθυ ηεξ πμηυηεηαξ ημο ζθμηζέδηθμο μοίζθη δεκ 

βνίζθεηαη μυκμ ζηα ζοζηαηηθά ημο.  

Γηα πανάδεηγμα, έκα μεγάιμ μένμξ απυ ημ θνηζάνη πμο πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ 

παναγςγή ημο πνμένπεηαη απυ άιιεξ πχνεξ, υπςξ π.π. ε Αοζηναιία. Οεμακηηθυ 

μένμξ ηεξ ορειήξ πμηυηεηάξ ημο έπεη ηε νίδα ημο ζε άιια ζημηπεία, ακάμεζα ζηα 

μπμία ημ πανμάκηαζμα (ακάμεηλε δηαθμνεηηθχκ μοίζθη γηα ηεκ επίηεολε ημο ηδακηθμφ 

απμηειέζμαημξ) παίδεη θαζμνηζηηθυ νυιμ.  

Οηεκ πνάλε ημ ζθμηζέδηθμ μοίζθη είκαη έκα μείγμα απυ malt μοίζθη θαη απυ grain 

μοίζθη. Μ ζοκδοαζμυξ ηςκ δφμ αοηχκ βαζηθχκ παναθηενηζηηθχκ ακάιμγα με ηε 

δμζμιμγία δίκεη ηα ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά ζημ ηειηθυ πνμσυκ, ζε αοηυ δειαδή πμο 

μη πάκηεξ απμθαιμφκ scotch. 
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Ε παναγςγή ημο ζθμηζέδηθμο μοίζθη αθμιμοζεί ηεκ ελήξ δηαδηθαζία:  

Ηαηανπήκ, δηαβνέπεηαη ημ θνηζάνη ζε μεγάιεξ δελαμεκέξ κενμφ θαη ζηε ζοκέπεηα 

απιχκεηαη ζημ πάηςμα εηδηθχκ απμζεθχκ θαη αθήκεηαη δφμ ηνεηξ εμένεξ κα 

βιαζηήζεη. Οηε ζοκέπεηα, ημ θνηζάνη με ηηξ μηθνέξ θφηνεξ λεναίκεηαη θαη θαπκίδεηαη 

με ηε πνήζε ηφνθεξ θαη ζηε ζοκέπεηα αθαηνμφκηαη μη θφηνεξ θαη μη λεναμέκμη θανπμί 

αιέζμκηαη. Ε θανίκα πμο πνμθφπηεη οθίζηαηαη μηα ζεηνά επελενγαζηχκ με κενυ ημ 

μπμίμ ζηε ζοκέπεηα (ημ θαηάιιειμ ημήμα ημο) μδεγείηαη ζε μεγάιεξ δελαμεκέξ θαη 

πνμζηίζεηαη μαγηά πμο μδεγεί ζηε δεμημονγία εκυξ αιθμμιμφπμο ογνμφ. Οημ ηέιμξ 

αοηήξ ηεξ δηαδηθαζίαξ παναιαμβάκεηαη έκα αιθμμιμφπμ δηάιομα με πενηεθηηθυηεηα 

ζε μηκυπκεομα 5%, ημ μπμίμ πενκάεη δφμ θμνέξ απυ απυζηαλε. 

     Πμ μοίζθη πμο πνμθφπηεη μέζα απυ αοηή ηε δηαδηθαζία απμζεθεφεηαη ζε δνφηκα 

βανέιηα πμο έπμοκ πνμεγμομέκςξ πνεζημμπμηεζεί γηα παιαίςζε θναζημφ ή sherry, 

υπμο θαη παναμέκεη ημοιάπηζημκ ηνία πνυκηα, πνμθεημέκμο ημ ηειηθυ πνμσυκ πμο ζα 

πνμθφρεη απυ ηα πανμακηάζμαηα πμο πνμακαθέναμε κα έπεη δηθαίςμα ζημ 

παναθηενηζμυ Scotch Whisky.  

    Μη βαζηθέξ θαηεγμνίεξ ημο ζθμηζέδηθμο μοίζθη είκαη: malt μοίζθη, blended scotch 

μοίζθη θαη grain μοίζθη. 
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ΠΜ ΗΜΚΖΑΗ 

 

     Πμ θμκηάθ (Cognac) είκαη μηα πμηθηιία 

μπνάκηη,ε μπμία πήνε ημ υκμμά ηεξ απυ 

ηεκ απυ ηεκ μηκμπαναγςγηθή πενημπή 

θμκηά ζηεκ πυιε Ημκηάθ, ζημ γαιιηθυ κμμυ 

Οανάκη, ζηεκ πενημπή Νμοαημφ-Οανάκη. 

Πμ θμκηάθ είκαη πνμσυκ πνμζηαηεουμεκεξ 

μκμμαζίαξ πνμέιεοζεξ θαη ε παναγςγή 

πνέπεη κα πιενεί μνηζμέκεξ κμμηθέξ 

πνμτπμζέζεηξ, υπςξ κα πνμένπεηαη απυ 

ζογθεθνημέκεξ πμηθηιίεξ ζηαθοιηχκ.  

     Πμ μπνάκηη πνέπεη κα απμζηαθηεί δφμ θμνέξ ζε πάιθηκα απμζηαθηήνηα θαη κα 

ςνημάζεη δφμ πνυκηα ζε δνφηκα βανέιηα. Πμ θμκηάθ ςνημάδεη ζηα βανέιηα υπςξ ημ 

μοίζθη θαη ημ θναζί θαη έηζη έπεη ζοκήζςξ μεγαιφηενε ειηθία απυ ημ κυμημμ υνημ.  

Οηα μέζα ημο 16μο αηχκα, ε μηθνή γαιιηθή πυιε Ημκηάθ ήηακ θέκηνμ εμπμνίμο 

αιαηημφ θαη θναζημφ. Μη Μιιακδμί έμπμνμη -ζεμακηηθή δφκαμε ζηεκ Γονχπε ηυηε- 

ακαδεημφζακ εκηζπομέκα θναζηά, χζηε, ακαμεηγκφμκηάξ ηα με ηα πμιοθαηνηζμέκα 

κενά πμο έπηκακ ζηα πιμία θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ μεγάιςκ ηαληδηχκ ημοξ, κα ηα 

θάκμοκ πυζημα. Δήηεζακ ιμηπυκ απυ ημοξ μηκμπαναγςγμφξ ημο Ημκηάθ κα θηηάλμοκ 

έκα brandywijn, vin brulle, δειαδή «θαμέκμ θναζί», υπςξ μκυμαδακ ηυηε μη 

Οθακδηκαβμί ηα πνμσυκηα απυζηαλεξ.  

     Οηηξ ανπέξ ημο 17μο αηχκα εμθακίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεξ δεφηενεξ απυζηαλεξ. 

Οηε ζοκέπεηα, δηαπηζηχκεηαη υηη ε μαθνά παναμμκή ημο απμζηάγμαημξ ζηα βανέιηα 

ζηε δηάνθεηα ηςκ ζαιάζζηςκ ηαληδηχκ επενεάδεη ζεηηθά ηε γεφζε θαη ηεκ οθή 

ημο, επηηνέπμκηαξ ηεκ θαηακάιςζή ημο πςνίξ ηεκ πνμζζήθε κενμφ.  

Πμκ 18μ αηχκα ημ θμκηάθ γίκεηαη δεμμθηιέξ θαη εθηυξ Γαιιίαξ - γηα κα θηάζμομε  

ζημκ 19μ αηχκα, υηακ δεθάδεξ μίθμη δεμημονγμφκηαη θαη εμθηαιχκμοκ ημ απυζηαγμα. 

 

      Ε παναγςγή ημο θμκηάθ γίκεηαη ζε πνμθαζμνηζμέκεξ εμενμμεκίεξ θαη με μηα 

δηαδηθαζία πμο πνέπεη κα ηενείηαη με «ζνεζθεοηηθή εοιάβεηα». Μ ηνφγμξ γίκεηαη 

οπμπνεςηηθά μέζα ζημκ Μθηχβνημ θαη ε απυζηαλε πνέπεη κα έπεη μιμθιενςζεί 

μέπνη ηηξ 31 Ιανηίμο ημο επυμεκμο έημοξ.  Πα θναζηά πνέπεη κα είκαη παμειυβαζμα, 

θαη απαγμνεφεηαη ε πνεζημμπμίεζε ζεηχδμοξ πμο είκαη απαναίηεημ ακηημλεηδςηηθυ 

γηα υια ηα ιεοθά θναζηά) 

      Ε απυζηαλε γίκεηαη ζε δφμ θάζεηξ. Ε πνχηε δίκεη έκα απυζηαγμα 28 - 32% vol 

εκχ ε δεφηενε είκαη ε πημ ζεμακηηθή  θαη  ζα δχζεη ημ θμκηάθ. Ε δηαδηθαζία , πμο 

δηανθεί πενίπμο 24 χνεξ, είκαη πενίπιμθε θαη απαηηεί γκχζε θαη εμπεηνία. 

  

Πμ θμκηάθ είκαη έκα πνμσυκ δςκηακυ, πμο ζα ζοκεπίδεη ηε δςή ημο γηα πμιιά πνυκηα, 

μέζα ζε μηθνά δνφηκα βανέιηα, ζηεκ πνμζηαηεομέκε ογναζία ηεξ θάβαξ. άνε ζηεκ 
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επαθή ημο με ημκ αημμζθαηνηθυ αένα, ζα επςθειεζεί απυ ημ λφιμ θαη ζα 

δηαμμνθχζεη ημκ ηειηθυ ημο παναθηήνα.  

Οηε δηάνθεηα ηςκ εηχκ ηεξ παιαίςζεξ, έκα πμιφ μεγάιμ πμζμζηυ ημο απμζηάγμαημξ 

ελαημίδεηαη μέζα απυ ημοξ πυνμοξ ημο λφιμο. Νμηεηηθά αοηυ μκμμάδεηαη «Part des 

Anges» - ημ μενηηθυ ηςκ αγγέιςκ.  

Ηαη θάηη ηειεοηαίμ θαη εκηοπςζηαθυ: μη «μφηεξ» ηςκ εηδηθχκ έπμοκ εκημπίζεη 

θαη θαηαγνάρεη 63 ανχμαηα ζημ θμκηάθ. Πα πημ ζοκεζηζμέκα πμο ζα βνμφμε εμείξ μη 

θμηκμί ζκεημί ζηα πμηήνηα μαξ είκαη: βακίιηα, λενά δαμάζθεκα, θαναμέια, πμνημθάιη 

(θνέζθμ θαη δαπανςμέκμ), βενίθμθμ· επίζεξ, βημιέηα, γανίθαιμ, ηνηακηάθοιιμ, θαθέ, 

θαπκυ, λφιμ, μπαπανηθά, μέιη, λενμί θανπμί. 

 

Γκςζηέξ Ιάνθεξ : Hennessy, Camus, Remy Martin, Courvoiser  

Γκςζηέξ Νμηθιίεξ : Trempiano, Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, 

Fins Bois, Bons Bois, Bois Ordinaires 

Ημκηάθ εμπενηέπεηαη θαη ζημ ειιεκηθυ αιθμμιμφπμ πμηυ „Ιεηαλάξ‟ 
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Ε ΠΓΗΖΘΑ 

     Πμ βαζηθυ ζοζηαηηθυ γηα ηεκ παναγςγή ηεξ ηεθίιαξ είκαη έκα είδμξ Αζάκαημο ή 

αιιηχξ Αμάνακημο, ημ Agave tequilana. Ε ηεθίια, πανάγεηαη απυ μηα ζογθεθνημέκε 

πμηθηιία ημο θοημφ, ηεκ πενίθεμε μπιε αγαφε, πμο εοδμθημεί μυκμ ζηηξ λενέξ μνεηκέξ 

πενημπέξ ημο Ιεληθμφ. θονίςξ απυ ηεκ πενημπή γφνς απυ ηεκ πυιε Πεθίια, πενίπμο 

65 πηιηυμεηνα βμνεημδοηηθά απυ ηε Γμοαδαιαπάνα θαη ζηα ορίπεδα  ζηα 

βμνεημδοηηθά ηεξ μεληθακηθήξ πμιηηείαξ αιίζθμ. Γηα ημ ιυγμ αοηυ, άιιςζηε, ε 

ηεθίια ζεςνείηαη ςξ «βαζίιηζζα ημο Ιεληθμφ». 

Ιηθνή ηζημνηθή ακαδνμμή ηεξ ηεθίιαξ. 

Μη Αδηέθμη έθηηαπκακ αιθμμιμφπα 

πμηά απυ ηε δφμςζε αγαφεξ. Όηακ μη 

Ζζπακμί θμκθηζηαδυνεξ λέμεηκακ απυ 

μπνάκηη, απέζηαλακ αγαφε, πανάγμκηαξ 

έκα απυ ηα πνχηα απμζηαγμέκα πμηά 

ηεξ Βυνεηαξ Αμενηθήξ. Ε ηεθίια άνπηζε 

κα πανάγεηαη ζηεκ πενημπή ηεξ πυιεξ 

Πεθίια, ε μπμία επηζήμςξ ηδνφζεθε ημ 

1656. Μ μζέ Ημοένβμ  ήηακ μ πνχημξ 

μ μπμίμξ πανήγαγε εμπμνηθά ηεθίια. Μη 

πνχηεξ ελαγςγέξ ζηηξ ΕΝΑ έιαβακ 

πχνα ζημ ηέιμξ ημο 19μο αηχκα, εκχ ε 

δεμμθηιία ημο πμημφ αολήζεθε θαηά 

ημκ 20υ αηχκα.  

Μη αγαφεξ θαζανίδμκηαη απυ ηα θφιια θμκηά ζηε βάζε ημο θμνμμφ ζημ δςδέθαημ 

έημξ ημοξ θαη ζηε ζοκέπεηα πενκμφκ απυ εηδηθή επελενγαζία πνμθεημέκμο κα ιεθζεί 

ε αιθμυιε. Ε ηεθίια οθίζηαηαη δηπιή απυζηαλε θαη παιαηχκεη γηα 8 μήκεξ μέζα ζε 

δνφηκα βανέιηα με ηδηαίηενε πνμζμπή, γηα κα απμθηήζεη ημκ ειαθνφ, γιοθυ θαη 

ανςμαηηθυ παναθηήνα πμο ηε δηαθνίκεη. 

Μ Αζάκαημξ, πμο μκμμάδεηαη θαη Αγαφε, ήνζε ζηεκ Γονχπε με ημοξ Ζζπακμφξ θαη 

Νμνημγάιμοξ ελενεοκεηέξ ημκ 16μ αηχκα. Πμ υκμμά ημο έπεη Γιιεκηθή θαηαγςγή θαη 

ημ πήνε απυ ηεκ Αγαφε, θυνε ημο Ηάδμμο θαη αδενθή ηεξ Οεμέιεξ θαη ζεμαίκεη 

ζαομαζηή ή εογεκηθήξ θαηαγςγήξ. Πμ είδμξ αοηυ έπεη ελαπιςζεί ζε υιε ηεκ Γιιάδα 

θαη πμο πανυιμ πμο μκμμάδεηαη «αζάκαημξ», μεηά ηεκ ακζμθμνία ημ θοηυ 

λεναίκεηαη. Όμςξ ημ ακζμθυνμ ζηέιεπμξ παναμέκεη υνζημ γηα μενηθά πνυκηα. Οηε 

νίδα ημο δεμημονγμφκηαη κέα θοηά πμο δίκμοκ μεηά απυ 10 με 20 πνυκηα κέα 

ακζμθμνία. Ναναμέκεη άγκςζημ εάκ ημ ειιεκηθυ θοηυ μπμνεί κα βγάιεη ηεθίια θαιήξ 

πμηυηεηαξ....  
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Οημ Ιεληθυ ε ηεθίια θαηακαιχκεηαη ζε ζθεκάθηα με δομ ηνυπμοξ:  

Γιφθμκηαξ πνχηα ημ αιάηη απυ ηε ιεγυμεκε «ακαημμηθή ηαμπαθένα» ημο πενημφ (ημ 

δηάζηεμα μεηαλφ δείθηε θαη ακηίπεηνα γηα κα μεηςζεί ημ «θάρημμ» ηεξ αιθμυιεξ) θη 

έπεηηα δαγθχκμκηαξ μηα θέηα ιεμμκημφ γηα ηεκ εκίζποζε ηεξ επίγεοζεξ.  

Μ δεφηενμξ ηνυπμξ είκαη ηα ηνία ζθεκάθηα πμο ηα πνχμαηά ημοξ ζομίδμοκ ηε ζεμαία 

ημο Ιεληθυ δειαδή tequila blanco (ιεοθυ), πομυξ lime (πνάζηκμ) θαη sangrita (έκα 

θυθθηκμ πηθάκηηθμ μείγμα απυ θαοηέξ πηπενηέξ θαη κημμαημπομυ. 

 

Γίδε ηεθίιαξ 

Blanco (Θεοθή ή αζεμέκηα): Ηαζανή, 

με ςνημαζμέκε, άπνςμε ηεθίια 

Oro (νοζή): Ιε ςνημαζμέκε, 

ζοκήζςξ πνςμαηηζμέκε θαη 

ανςμαηηζμέκε με θαναμέια ή θαη άιια 

πνυζζεηα ηεθίια.  

Reposado: Ωνημαζμέκε απυ 2 έςξ 12 

μήκεξ ζε μεγάια ή μηθνά δνφηκα 

βανέιηα. Έπεη έκακ ακμηπηυ πνοζυ ηυκμ 

ζημ πνχμα. 

Anejo (Ναιαηωμέκε): Ωνημαζμέκε γηα 

ημοιάπηζημκ έκα πνυκμ ζε δνφηκα 

βανέιηα μέγηζηεξ πςνεηηθυηεηαξ 600 

ιίηνςκ. Έπεη ζοκήζςξ ζθμφνμ πνοζυ 

ηυκμ. 
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Ε ΒΜΠKA 
 

Ε βυηθα είκαη έκα απυ ηα πημ θμηκά αιθμμιμφπα πμηά ηεξ επμπήξ μαξ. Πμ υκμμα ηεξ 

πνμένπεηαη απυ ηε ζιαβηθή ιέλε "Voda" πμο ζεμαίκεη κενυ.  

Ηαηαγωγή 

Γίκαη έκα δηάθακμ πμηυ, υπμο μη νίδεξ ημο 

είκαη αθυμα έκα ζέμα γηα πμιιέξ 

ζοδεηήζεηξ. Νηζηεφεηαη υηη πνμένπεηαη απυ 

ηεκ Ακαημιηθή Γονχπε απυ ηεκ Νμιςκία ή 

ηε Ξςζία είκαη αθυμα άγκςζημ απυ πμο 

αθνηβχξ πνμένπεηαη,  

 Ε πνχηε θαηαγεγναμμέκε παναγςγή ηεξ 

βυηθαξ, ήηακ ζηε Ξςζία ζηα ηέιε ημο 9μο 

αηχκα. Πμ πνχημ γκςζηυ απμζηαθηήνημ βυηθαξ βνέζεθε ζπεδυκ δηαθυζηα πνυκηα 

ανγυηενα ζημ Khylnovsk, ηε Ξςζία. Ε Νμιςκία δηεθδηθεί ηεκ απυζηαλε βυηθαξ, απυ 

ηηξ ανπέξ ημο 8μο αηχκα, αιιά δεδμμέκμο υηη αοηυ ήηακ μηα απυζηαλε μίκμο ζα ήηακ 

πημ ζθυπημμ κα ελεηαζηεί ζακ θμκηάθ. Αοηυ πμο ζα μπμνμφζε κα παναθηενηζηεί ςξ 

βυηθα εμθακίζηεθε γηα πνχηε θμνά ζηεκ Νμιςκία ημκ 11μ αηχκα, απυ μηα θοιή 

μκυμαηη gorzalka, υπμο ε πνήζε ημο ήηακ απμθιεηζηηθά γηα θανμαθεοηηθμφξ ζθμπμφξ.  

Νωξ θηηάπκεηαη; 

Γίκαη ζοκήζςξ θαηαζθεοαζμέκε απυ παηάηεξ ή μνηζμέκα δεμεηνηαθά, αηζακυιε θαη 

κενυ, θαζχξ θαη απυ ηηξ ζφγπνμκεξ θνμφηα μάνθεξ ή δάπανε πνεζημμπμημφκηαη ακηί 

γηα ηα δεμεηνηαθά θαη παηάηεξ. Βυηθα θαηαζθεοάδεηαη απυ ηεκ απυζηαλε ημο 

πιμφζηεξ ζε δάπανε θοηηθή φιε. νεηάδμκηαη μνηζμέκεξ θμνέξ απυζηαλεξ, πμο ήηακ 

ζοκήζςξ ηνεηξ ή ηέζζενηξ θμνέξ, αιιά ζήμενα μ ανηζμυξ έπεη αολεζεί. 

Αθμφ ε θοηηθή φιε έπεη απμζηαπζεί θηιηνάνεηαη θαη ζηε ζοκέπεηα ηίζεηαη μέζς ηεξ 

δηαδηθαζίαξ ηεξ εμθηαιςζεί. Ιενηθέξ βυηθεξ έπμοκ έκα άνηομα πμο πνμζηίζεηαη γηα 

κα αιιάλεη ε γεφζε. Πα πημ ζοκεζηζμέκα απυ αοηχκ ηςκ ανςμάηςκ είκαη ηα θνμφηα, 

ζμθμιάηα θαη θακέια. 

Γθηυξ απυ ημοξ δηάθμνμοξ ηφπμοξ ανςμαηηθχκ μοζηχκ, ε βυηθα απμηειείηαη 

απυ κενυ θαη μηκυπκεομα. Ε βυηθα έπεη ζοκήζςξ πενηεθηηθυηεηα ζε μηκυπκεομα πμο 

θομαίκεηαη απυ 35% ςξ 50% vol. Ε θιαζηθή νςζηθή βυηθα έπεη πενηεθηηθυηεηα 40% 

vol. Αοηυ ακαθένεη ε ένεοκα ημο Ιεκηειέγηεθ ημ 1894. Οφμθςκα με ημ Ιμοζείμ 

Βυηθαξ ζηεκ Αγία Νεηνμφπμιε, μ Ιεκηειέγηεθ βνήθε υηη ημ ηέιεημ πμζμζηυ είκαη 

38%. Βάζεη ημο αμενηθακηθμφ μμμζπμκδηαθμφ κυμμο, ε ειάπηζηε πενηεθηηθυηεηα 

μηκμπκεφμαημξ ηεξ βυηθαξ είκαη 40% vol., εκχ ζηεκ Γονχπε ημ ειάπηζημ είκαη 

37,5%. 

Ιάνθεξ   

Ρπάνπμοκ πενίπμο 140 δηαθμνεηηθά είδε μάνθεξ βυηθαξ. Νενίπμο ημ 60% αοηχκ 

ηςκ μάνθςκ πνμένπμκηαη απυ ηε Ξςζία, ηεκ Νμιςκία, ηε Ομοεδία θαη ηηξ ΕΝΑ. Μη 

πημ γκςζηέξ μάνθεξ είκαη Smirnoff, Grey Goose, Absolut θαη Stolichnaya. 
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ΠΜ ΠΔΖΚ 
 

      Πμ ηδηκ  είκαη αιθμμιμφπμ πμηυ, εονφηενα γκςζηυ ςξ θφνημ ζοζηαηηθυ ημο ηδηκ 

ηυκηθ θαζχξ θαη άιιςκ θμθηέηι. Πμ ηδηκ έπεη ςξ βάζε απμζηάγμαηα θςκμθυνςκ 

θοηχκ, θαη ε θαηαγςγή ημο ακάγεηαη ζηε Δοηηθή Γονχπε ηεξ επμπήξ ημο Ιεζαίςκα, 

υπμο ανπηθά πνεζημμπμηήζεθε ςξ θάνμαθμ. Οηηξ μένεξ μαξ απμηειεί μηα απυ ηηξ 

θονηυηενεξ βάζεηξ γηα ηεκ παναζθεοή δηαθυνςκ μεηγμάηςκ (θμθηέηι), θαηέπμκηαξ 

έκα ζεμακηηθυ πμζμζηυ ζηεκ παγθυζμηα αγμνά αιθμμιμφπςκ πμηχκ.  

 Ε πνχηε ελαθνηβςμέκε εμενμμεκία 

παναζθεοήξ ηδηκ θαηαγνάθεηαη ηηξ ανπέξ ημο 17μο 

αηχκα ζηεκ Μιιακδία, παν' υιμ έπμοκ γίκεη 

ζοδεηήζεηξ υηη ε παναζθεοή ημο ακάγεηαη κςνίηενα 

ζηεκ Ζηαιία. Οηεκ Μιιακδία παναζθεοάδμκηακ ζακ 

θάνμαθμ θαη πςιείημ ζηα θανμαθεία γηα ηεκ 

ζεναπεία ζημμαπυπμκςκ, ηεξ πμδάγναξ θαη 

παζήζεςκ ηεξ πμιήξ. Γηα κα ημ θάκμοκ πημ 

εφγεζημ, άνπηζακ κα ημ ανςμαηίδμοκ με ημοξ 

θανπμφξ ημο juniper (είδμξ θοπανηζζημφ), ημ μπμίμ 

απυ μυκμ ημο έπεη ζεναπεοηηθέξ ηδηυηεηεξ. 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο 30εημφξ πμιέμμο ζηηξ Ηάης 

χνεξ ηα βνεηακηθά εθζηναηεοηηθά ζηναηεφμαηα πμο πμιεμμφζακ, γηα κα ακηέλμοκ 

ηηξ μαθνυπνμκεξ εθζηναηείεξ με ογνυ θαηνυ, ημοξ δίκμκηακ ηδηκ γηα κα δεζηαζμφκ, ημ 

μκμμαδυμεκμ "Μιιακδηθυ θμονάγημ". Πειηθά άνπηζακ κα ημ θένκμοκ πίζς ζηεκ 

Βνεηακία, υπμο ήδε είπε ανπίζεη κα πςιείηαη ζηα θανμαθεία. Απυζηαλε γίκμκηακ 

πενηζηαζηαθά, αιιά ηχνα άνπηδε κα γίκεηαη ζε μεγαιφηενε θιίμαθα, ακ θαη πμιφ 

ζοπκά ε πμηυηεηα ήηακ αμθίβμιε. Οε θάζε πενίπηςζε, ημ κέμ αοηυ πμηυ έγηκε πμιφ 

δεμμθηιέξ μεηαλφ ηςκ θηςπχκ.  

 Νανάγεηαη με μηα ζεηνά ηεζζάνςκ απμζηάλεςκ εκυξ δομςμέκμο πμιημφ πμο 

απμηειείηαη απυ βφκε, ζπυνμοξ ζίθαιεξ θαη ζπυνμοξ αναβυζηημο. Οηεκ ηειεοηαία 

απυζηαλε πνμζηίζεηαη πμζυηεηα θανπχκ Ανθεφζμο (ακήθεη ζημ γέκμξ Juniperus ηεξ 

μηθμγέκεηαξ Cupressaceae). Ε βφκε πμο ακαθένζεθε είκαη μη θοηνςμέκμη ζπυνμη 

θνηζανημφ, πμο αθήκμκηαη κα θοηνχζμοκ γηα κα ζπεμαηηζημφκ, ζημ ζπυνμ, θάπμηα 

έκδομα πμο είκαη ηθακά κα μεηαζπεμαηίπμοκ ημ άμοιμ ημο πμιημφ (ηεξ βφκεξ, ηεξ 

ζίθαιεξ θαη ημο αναβυζηημο) ζε απιμφζηενα ζάθπανα. Πα ζάθπανα αοηά είκαη πμο 

δομχκμκηαη (με ηεκ πνμζζήθε δομχκ) θαη μεηαηνέπμκηαη ζε αιθμυιε. 

 

 

 

 



Λύκειο Βάμου Σελίδα 27 
 

ΠΑ ΘΖΗΓΞ 
 

     Πμ ιηθέν είκαη έκα εδφπμημ πμο θηηάπκεηαη απυ ηεκ απυζηαλε μηκμπκεφμαημξ με 

ηεκ πνμζζήθε γεφζεξ θνμφηςκ, θνέμαξ, βμηάκςκ, θανοθεομάηςκ, ιμοιμοδηχκ ή 

λενχκ θανπχκ θαη δηαηίζεκηαη πνμξ πχιεζε έπεηηα απυ ηεκ πνμζζήθε δάπανεξ ή 

άιιμο γιοθακηηθμφ (υπςξ ζηνυπη θαιαμπμθημφ με θνμοθηυδε). Πα ιηθέν είκαη 

ζοκήζςξ πμιφ γιοθά ζηε γεφζε.     

Οοκήζςξ δεκ αθήκμκηαη γηα πμιφ 

θαηνυ μεηά ηεκ ακάμεηλε ηςκ οιηθχκ 

ημοξ, ςζηυζμ μπμνεί κα έπμοκ θάπμηεξ 

πενηυδμοξ πμο αθήκμκηαη γηα κα 

δέζμοκ μη γεφζεηξ. Ε ιέλε liqueur 

πνμένπεηαη απυ ημ ιαηηκηθυ 

απανέμθαημ liquifacere ("ογνμπμηχ"). 

Οηηξ ΕΝΑ θαη ζημκ Ηακαδά, υπμο ηα 

αιθμμιμφπα πμηά ζοκήζςξ 

μκμμάδμκηαη "liquor" ζοπκά γίκεηαη ζφγποζε με ηα εδφπμηα ιηθέν, υπςξ π.π. ζηεκ 

πενίπηςζε ημο πμημφ βυηθα υηακ έπεη γεφζεηξ.  

     Μ θφνημξ ίζςξ θακυκαξ γηα ηε δηάθνηζε είκαη υηη ηα εδφπμηα ιηθέν είκαη γιοθά θαη 

ζοπκά έπμοκ οθή ζακ ζηνυπη, εκχ ηα άιια αιθμμιμφπα πμηά (liquors) δεκ 

πανμοζηάδμοκ αοηυ ημ παναθηενηζηηθυ. Πα πημ πμιιά εδφπμηα ιηθέν έπμοκ 

παμειυηενε πενηεθηηθυηεηα ζε αιθμυιε (15–30% θαη' υγθμ) ζε ζπέζε με ηα άιια 

αιθμμιμφπα, ςζηυζμ μενηθά πενηέπμοκ μέπνη θαη 55% θαη' υγθμ. 

     Πα ιηθέν πνμένπμκηαη ηζημνηθά απυ ηα βυηακα πμο πνεζημμπμημφκηακ ακέθαζεκ 

γηα ηαηνηθμφξ ζθμπμφξ. νμκμιμγμφκηαη απυ ημ 13μ αηχκα θαη παναζθεοάζηεθακ ζηεκ 

Ζηαιία, ζοπκά απυ μμκαπμφξ, υπςξ π.π. ημ ζανηνέδ (Chartreuse). 

Οήμενα ιηθέν θηηάπκμκηαη ζε υιεξ ηηξ πχνεξ ημο θυζμμο θαη ζενβίνμκηαη με 

δηάθμνμοξ ηνυπμοξ: μυκα ημοξ, με πάγμ, με θαθέ, ακάμηθηα με θνέμα ή άιιεξ μείλεηξ 

με ζθμπυ κα γίκμοκ θμθηέηι θιπ. Οοπκά ζενβίνμκηαη με ή πςνίξ επηδυνπημ. Πμ ιηθέν 

πνεζημμπμηείηαη επίζεξ ζηε μαγεηνηθή. 

 

Γιιεκηθά Θηθέν 

Θηθέν μαζηίπαξ. Πμ ιηθέν μαζηίπαξ είκαη έκα παναδμζηαθυ πηχηηθμ εδφπμημ. Έπεη 

παναθηενηζηεί ΝΜΝ θαη παναζθεοάδεηαη με εθπφιηζε ηςκ δαθνφςκ ηεξ μαζηίπαξ ζε 

μηκυπκεομα θαη με απυζηαλε θαη ακάμεηλε ημο εθποιίζμαημξ με δάπανε. Πμ ιηθέν 

αοηυ έπεη πςκεοηηθέξ ηδηυηεηεξ, γη‟ αοηυ έγηκε ηδηαίηενα δεμμθηιέξ υηακ θάπμηα 

εζηηαηυνηα άνπηζακ κα ημ ζενβίνμοκ ζηα εζηηαηυνηά ημοξ ζημ ηέιμξ ημο γεφμαημξ.    

Θηθέν ηεκημφνα.  Ναναδμζηαθυ εδφπμημ ηεξ Νάηναξ, πμο παναζθεοάδεηαη απυ 

απυζηαγμα θακέιαξ, γανίθαιμο θαη μμζπμθάνοδμο. Νίκεηαη ζθέημ ή με πάγμ θαη ζακ 

πςκεοηηθυ μεηά ημ θαγεηυ. Ε ηζημνία ημο θηάκεη ζηεκ επμπή ηεξ Γκεημθναηίαξ.   

Θηθέν θμομ θμοάη.  Θηθέν απυ ημ θενθονασθυ  εζπενηδμεηδέξ με ημ οπένμπμ άνςμα. 
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ΔΖΑΟΕΙΑ ΗΜΗΠΓΖΘ 
Martini 
Μη ζεςνίεξ πμο έπμοκ ακαπηοπζεί γηα ηεκ πνμέιεοζε ημο 

θμθηέηι Ιανηίκη είκαη πμιιέξ. Δεμμθηιέξ ηδηαίηενα ζημ 

αζζεκέξ θφιμ θαη ημκ…Πδμνηδ Ηιμφκεη ιέγεηαη υηη 

πνμένπεηαη απυ έκα παιηυ θαιηθμνκέδηθμ θμθηέηι με ημ  

υκμμα Ιανηίκεζ.  

Μη Ζηαιμί απμθενφηημοκ ηεκ ζεςνία θαη οπμζηενίδμοκ υηη 

πνμένπεηαη απυ ηεκ εηαηνεία Ιανηίκη θαη Ξυζη, ε μπμία απυ 

ημκ 19μ αηχκα ελήγαγε βενμμφη ζηηξ Εκςμέκεξ Νμιηηείεξ.  

Πα δηιήμμαηα γηα ηεκ πνμέιεοζε πάκηςξ μοδυιςξ θαίκεηαη 

κα απαζπμιμφκ ημοξ θακαηηθμφξ ημο θμθηέηι υπςξ ημκ 

Θμοίξ Ιπμοκημοέι πμο έιεγε υηη «ημ θαιφηενμ Ιανηίκη 

θηηάπκεηαη υηακ μηα ειηαπηίδα πενάζεη μέζα απυ ημ ηδίκ γηα κ' αγγίλεη ιίγμ ημ 

βενμμφη» 

Ριηθά:  50ml gin,  7ml Martini Extra Dry,  1 ειηά ή 1 θιμφδα απυ ιεμυκη,  Νάγμξ 
 

The Manhattan 

Πμ 1874 ε Πδέκη Πζυνηζηι ζέιεζε κα μνγακχζεη μηα 

γημνηή γηα κα δηαζθεδάζμοκ με ηεκ επηηοπία ημο 

Οάμημοι Πίικηεκ ζηηξ θοβενκεηηθέξ εθιμγέξ ηεξ Κέαξ 

Ρυνθεξ.  

Ηάιεζε ημκ πημ εοθάκηαζημ barman ηεξ πενημπήξ μ 

μπμίμξ δεμημφνγεζε έκα κέμ θμθηέηι γηα ηεκ πενίζηαζε. 

Πμ μοζηθυ ζήμενα Ιακπάηακ. Πδηκ, βυηθα, θαη μηα 

ζηαγυκα πομυ απυ μφνηηια θαη μη πάκηεξ άνπηδακ κα 

πάκμκηαη ζηε κεμτμνθέδηθε κφπηα. Ακ θαη οπάνπμοκ θαη 

άιιμη παηένεξ ημο θμθηέηι ε παναπάκς θαίκεηαη κα 

είκαη ε πιέμκ δηαδεδμμέκε ζεςνία γηα ημ πχξ άνπηζε κα δεμημονγείηαη ε πανάδμζε 

ημο Ιακπάηακ… 

Yιηθά:  40 ml whiskey,    40 ml γιοθυ vermouth (Martini Rosso),    1 ζηαγυκα 

Angostura,   Bitters,   1 θεναζάθη maraschino γηα γανκίνηζμα 
 

The Tom Collins  

Πμ εφγεζημ απμηέιεζμα μηαξ θάνζαξ ζηε Κέα Ρυνθε ημο 19μο 

αηχκα. Πμ 1874 εθαημκηάδεξ θάημηθμη ημο Ιεγάιμο Ιήιμο 

άθμοζακ ηεκ θήμε υηη θάπμημξ θειίδςκε ηε θήμε ημοξ. Ε θήμε 

ηεξ πενζυκαξ πμο ζφμθςκα με ημκ αζηηθυ μφζμ μκμμαδυηακ 

Πμμ Ηυιηκξ λεπέναζε γνήγμνα ηα ζφκμνα ηεξ πυιεξ. 
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Γθαημκηάδεξ άημμα άνπηζα θοκήγη   μαγηζζχκ γηα κα βνμοκ ημκ Ηυιηκξ, μ μπμίμξ ημοξ 

δηέβαιιε ζηα μάηηα ηςκ ζομπμιηηχκ ημοξ. Μη barman ηεξ πυιεξ άνπηζακ κα 

ζθανχκμοκ ζθακδαιηέξ θαη κα δεμημονγμφκγεοζηηθά απμζηάγμαηα με βάζε ημ θίηνμ. 

Όηακ ιμηπυκ ημ θοκήγη ημο πιάζμαημξ εοθάκηαζημο μοαιμφ μιμθιενςκυηακ ηα μπαν 

έθακακ πνοζέξ δμοιεηέξ πμοιχκηαξ θαηά εθαημκηάδεξ ανθεηά… Πμμ Ηυιηκξ.  

Ριηθά:  1 1/2 ηδίκ,   1/2 ιάημ,   1 θμοη ζηνυπη δάπανεξ + ζυδα 

 

Cosmopolitan 
Νμιφ πνηκ ημ Cosmopolitan βνεζεί ζηα πένηα ηεξ 

Carrie Bradshaw θαη ηςκ θίιςκ ηεξ ζηε ζεηνά Sex & 

the City ήηακ ανθεημί μη barman πμο δηεθδηθμφζακ ηε 

δεμημονγία ημο. Ιπμνεί κα έπεη πνμένζεη απυ ηε 

Ιηκεάπμιηξ, ημ Ιασάμη, ημ Οακ Φνακζίζθμ, ημ 

Ιακπάηακ ή ημ Ννμβηκζηάμοκ ηεξ Ιαζαπμοζέηεξ. Ε 

επηθναηέζηενε ζεςνία είκαη πςξ μηα  μπανγμφμακ απυ 

ημ Ιασάμη, ε Cheryl Cook, πνμζπάζεζε κα 

δεμημονγήζεη μηα παναιιαγή ημο Martini πμο ζα ήηακ 

πημ δεμμθηιήξ ζηηξ γοκαίθεξ. νεζημμπμίεζε Absolut 

Citron, triple sec, ιάημ θαη πομυ θνάκμπενη γηα κα ημο 

δχζεη ημ παναθηενηζηηθυ νμδ ημο πνχμα. Ε ίδηα είπε δειχζεη πςξ «είκαη μοζηαζηηθά 

έκα θαμηθάδη με πομυ θνάκμπενη». 

Ριηθά:  60 ml vodka,  25 ml triple sec, 25 ml πομυ cranberry, 10 ml ζηομμέκμ πομυ 

lime,  θιμφδα πμνημθάιη (γηα δηαθυζμεζε) 

 

Mojito 
Έκα απυ ηα πημ αγαπεμέκα θμθηέηι ημο θυζμμο. 

Μνηζμέκμη πηζηεφμοκ υηη είκαη ημ πνχημ θμθηέηι πμο 

δεμημονγήζεθε ζημκ θυζμμ, θαζχξ μη καοηηθμί ημ 

απμιάμβακακ απυ ημ 16μ αηχκα! Βέβαηα, ηυηε ιεγυηακ 

“El Draque”  πνμξ ηημήκ ημο Sir Francis Drake (ήηακ 

μ  πνχημξ Άγγιμξ πμο έθακε ημκ πενίπιμο ηεξ Γεξ θαη 

ημ El Draque ήηακ ημ ρεοδχκομυ ημο), πμο 

πνμζπάζεζε κα θαιφρεη ηε ζθιενή γεφζε ηεξ tafia (ημ 

παιηυ νμφμη). Όζμ γηα ημ πχξ θαηέιελε απυ «Δνάθμξ» 

κα γίκεη «Ιμπίημ», ζε αοηυ θηαίκε μη Ημοβακμί θαη ε 

ζςξ ημοξ ημ “Mojo” (έπεη ζθυνδμ, ειαηυιαδμ θαη πομυ 

απυ εζπενηδμεηδή) θαη ελαηηίαξ ηεξ πνμζζήθεξ lime, ημ πμηυ ημ μκυμαζακ «Ιηθνυ 

Mojo» ή «Mojito».  

Ριηθά: ιεοθυ νμφμη,  θαζηακή δάπανε,  ακζναθμφπμ κενυ,  lime, ιίγα θοιιανάθηα 

θνέζθμο δουζμμο. 
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ΦΠΖΑΚΜΡΙΓ ΠΑ ΔΖΗΑ ΙΑΟ ΝΜΠΑ… 

 

Θηθέν νόδη 
Ριηθά 

•    1½ κενμπυηενμ ζπυνμοξ νμδημφ 

     (3 - 4 νυδηα) 

•    1 κενμπυηενμ ηζηθμοδηά ή ηζίπμονμ 

•    1 κενμπυηενμ δάπανε 

•    1 λφιμ θακέιιαξ 

•    2 γανφθαιια 

 

Γθηέιεζε (1μξ ηνόπμξ) 

Αθμφ ηα πιφκμομε, αθαηνμφμε ηα ζπυνηα  απυ ηνία - ηέζζενα, θαηαθυθθηκα (ακ 

βνμφμε), νυδηα. 

Βάδμομε μηα θαηζανυια ζηε θςηηά, νίπκμομε ημοξ ζπυνμοξ απ᾿  ηα νυδηα, (μαδί με ηα 

ογνά πμο έπμοκ βγάιεη), ημ ηζίπμονμ, ηε δάπανε, ηεκ θακέιια θαη ηα γανφθαιια. 

Ακαθαηεφμομε θαη απυ ηεκ χνα πμο ζ᾿  ανπίζεη κα βνάδεη, η᾿  αθήκμομε 2'- 3' θαη 

ζβήκμομε ηεκ θςηηά. 

Αθήκμομε ηεκ θαηζανυια πάκς ζημ μάηη γηα 30', θη υηακ παγχζεη, ηε ζθεπάδμομε 

θαη ηε βάδμομε ζηεκ άθνε γηα 24 χνεξ. 

Ιυιηξ πενάζμοκ μη 24 χνεξ, ημ πενκάμε απυ ζμονςηήνη θαη δηπιυ ημοιπάκη, (ιεπηυ 

φθαζμα). 

Πμ βάδμομε ζε θαζανά μπμοθάιηα (θαιφηενα απμζηεηνςμέκα) θαη είκαη έημημμ. 

Ακ ημ ζέιμομε πημ δοκαηυ, νίπκμομε ζηεκ θαηζανυια μυκμ ημ ⅓ απυ ημ ηζίπμονμ θαη 

ημ οπυιμηπμ ημ πνμζζέημομε ζημ ηέιμξ, θαη᾿  εοζείακ ζηα μπμοθάιηα. 

 

Γθηέιεζε (2μξ ηνόπμξ) 

Αθμφ θαζανίζμομε ηα νυδηα, βάδμομε ζε έκα γοάιηκμ δμπείμ πμο θιείκεη αενμζηεγχξ, 

ημοξ ζπυνμοξ μαδί με ηα ογνά πμο έπμοκ βγάιεη, ημ ηζίπμονμ, ηε δάπανε, ηεκ 

θακέιια θαη ηα γανφθαιια.  

Π᾿  αθήκμομε, ζημκ ήιημ ή ζημκ πάγθμ ηεξ θμοδίκαξ μαξ, κα γίκεη, γηα 25 - 30 μένεξ, 

ακαθηκχκηαξ ημ ηαθηηθά, γηα κα ιηχζεη ε δάπανε. 

Όηακ γίκεη, ημ πενκάμε απυ ζμονςηήνη θαη δηπιυ ημοιπάκη, (ιεπηυ φθαζμα). 

Πμ βάδμομε ζε θαζανά μπμοθάιηα θαη είκαη έημημμ. 
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Limoncello  
 

Πη πνεηαδόμαζηε:                           

θιμφδεξ απυ 4 ιεμυκηα 

750 ml βυηθα ή ηζηθμοδηά 

150 γν. δάπανε 

Γηα ημ ζηνυπη: 

150 γν. κενυ 

170 γν. δάπανε 

Φηηάπκεη 1 μεγάιμ μπμοθάιη 

 

Νώξ ημ θάκμομε: 

Νιέκμομε ηα ιεμυκηα πμιφ θαιά. Αθαηνμφμε ηηξ θιμφδεξ, ηηξ πμιημπμημφμε ζημ 

μπιέκηεν μαδί με ηε δάπανε πμιφ θαιά θαη πνμζζέημομε ηε βυηθα. Ηιείκμομε 

ενμεηηθά ζε έκα βάδμ θαη ημ αθήκμομε γηα 4 μένεξ. Ομονχκμομε με έκα ημοιπάκη θαη 

πνμζζέημομε ημ ζηνυπη. Δηαηενείηαη ζε μπμοθάιη. 

Γηα ημ ζηνυπη: 

Οε μία μηθνή θαηζανυια βάδμομε ηεκ δάπανε με ημ κενυ θαη ηεκ ημπμζεημφμε ζηε 

θςηηά. Όηακ ανπίζεη κα βνάδεη, αθήκμομε γηα 2 ιεπηά θαη απμζφνμομε απυ ηε θςηηά. 

Ηαη αθμφ θνοχζεη πνμζζέημομε ζημ limoncello. 

Γίκαη μηα ζοκηαγή ημο Νανιηάνμο! 

 

Θηθέν Ιακηανίκη 
Ριηθά 

10 μακηανίκηα 

10 γανφθαιια  

700ml θμκηάθ (ή ηζηθμοδηά) 

1,5 θιοηδάκη δάπανε 

1,5 θιοηδάκη κενυ 

 

Γθηέιεζε 

Δηαιέγμομε μακηανίκηα χνημα θαη ζθηπηά, πςνίξ πηοπήμαηα θαη ηα πιέκμομε πμιφ 

θαιά. Πα ηνοπάμε πμιιέξ θμνέξ με πηνμφκη γφνς -  γφνς. Ηανθχκμομε απυ 1 

γανφθαιιμ ζε θάζε μακηανίκη, ηα ημπμζεημφμε ζε βάδμ πμο θιείκεη αενμζηεγχξ. Πα 

ζθεπάδμομε με θμκηάθ. Ηιείκμομε ημ βάδμ θαη η‟ αθήκμομε κα μείκμοκ ημ ιηγυηενμ γηα 

3 εβδμμάδεξ. Ιεηά απυ 3 εβδμμάδεξ θάκμομε ζηνυπη ηεκ δάπανε με ημ κενυ, 

βνάδμκηάξ ηα γηα 2‟-3‟. Πμ αθήκμομε κα θνοχζεη θαιά. Ομονχκμομε ημ αιθμυι απυ 

ηα μακηανίκηα θαη ημ εκχκμομε με ημ θνφμ πιέμκ ζηνυπη. Ομονχκμομε ημ ιηθέν ζε 

ρηιή ζίηα θαη ημ βάδμομε ζε μπμοθάιη πμο κα θιείκεη θαιά (γοάιηκμ). Πμ αθήκμομε 

γηα 2 εβδμμάδεξ. Έπεηηα ημ παγχκμομε θαη ζενβίνμομε. 
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Ξαθόμειμ 
Πμ ναθυμειμ έπεη ομκεζεί υζμ ιίγα ειιεκηθά πμηά. Οημκ πμκυιαημμ θαη ζημκ βήπα 

ιεηημονγεί ζα ζηνυπη, ζημ θνομιυγεμα θαη ζημ μπμφθςμα ζακ απμπνεμπηηθυ αθμφ 

ακμίγεη ηηξ αενμθυνμοξ μδμφξ, ζημ θνφςμα ζακ ζενμακηηθυ..  

Ριηθά (γηα 1/2 ιίηνμ)  
1/2 ιίηνμ ναθή ( υπη ηζίπμονμ με 

γιοθάκηζμ)   

4 θμοηαιηέξ μέιη 

3 λοιάθηα θακέια 5 cm 

5-6 γανφθαιια (μμζπμθάνθηα-πνμαηνεηηθά) 

 

 

Γθηέιεζε  

Πμπμζεημφμε ζε μηα μηθνή θαηζανυια υια ηα οιηθά. Ιέπνη κα δεζηαζεί ακ 

ζέιμομε εηζπκέμομε ημοξ ζεναπεοηηθμφξ αημμφξ ηεξ ναθήξ πμο θαηεοζείακ 

ζα απμθηήζμοκ, μονςδηά μειημφ θαη θακειμγανφθαιμο.  

Πα βνάδμομε ζε παμειή ζενμμθναζία ακαθαηεφμκηαξ ζοκεπχξ, θαη μυιηξ πάνεη 

βνάζε θιείκμομε ημ μάηη θαη απμζφνμομε ηεκ θαηζανυια απ' ηεκ θςηηά. 

   

Ναναηενήζεηξ: 

Ννμζμπή είκαη πμιφ εφθιεθημ γη' αοηυ θαιφηενα κα πνεζημμπμηήζμομε μεγάιε 

θαηζανυια γηαηί αθυμα θαη μη ακαζομηάζεηξ ,μη αημμί απ' ημ βνάζημμ μπμνμφκ κ' 

ακάρμοκ θςηηά. Ννμηημάμε ηεκ θμοδίκα απ' ημ γθαδάθη πμο έπεη θιυγα , ακ ημ 

αθήζμομε πμιφ χνα θμοζθχκεη θαη πφκεηαη έλς απυ ημ ζθεφμξ. 

Ιπμνμφμε κα βάιμομε θη άιια μονςδηθά υπςξ πμνημθαιυθιμοδα, ή μμζθμθάνοδμ. 

Αθυμε μπμνμφμε κα αιιάλμομε ηηξ ακαιμγίεξ μειημφ-ναθήξ, ακαιυγςξ πυζμ γιοθυ ημ 

ζέιεη μ θαζέκαξ. 

Ακ απμζεθεφζμομε ημ ναθυμειμ ζε μπμοθαιάθηα θαη δεκ ημ πημφμε 

θαηεοζείακ αθήκμομε ηα λοιάθηα θακέιαξ μέζα ζηα μπμοθαιάθηα γηα κα αθήκεη ηεκ 

μονςδηά ηεξ. Ιπμνμφμε κα ημ πνεζημμπμηήζμομε ζε νμθήμαηα, ηζάη θ.α. 

Γίκαη πημ μεζοζηηθυ απυ ηε ζθέηε ναθή γηαηί απμννμθάηαη γνεγμνυηενα απυ ημκ 

μνγακηζμυ γη' αοηυ πίκεηαη με νέγμοια. 
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ΓΝΖΔΞΑΟΕ ΠΜΡ ΑΘΗΜΜΘ ΟΠΜΚ ΜΞΓΑΚΖΟΙΜ 

 

Πη ζομβαίκεη ηχνα, υηακ ακεβαίκμοκ μη μμκάδεξ αιθμυι ζημ αίμα; 

 

Ανπηθά πνμθαιείηαη… 

 Γοθμνία   • Ιεγαιφηενε αοημπεπμίζεζε ή ηυιμε    • Ιεηχκεηαη ε πνμζμπή 

• Γπενεάδεηαη ε θνίζε      • Γπενεάδεηαη ε γναθή θαη άιιεξ ηθακυηεηεξ 

 

Οηε ζοκέπεηα… 

  Γκζμοζηαζμυξ  • Ρπκειία  • Δοζθμιία ακάθιεζεξ πνυζθαηςκ γεγμκυηςκ/ μκήμεξ  

• Γιαηηχκεηαη μ πνυκμξ ακηίδναζεξ /απμζοκημκηζμυξ   • Θμιχκεη ε υναζε 

• Γλαζζέκεζε δςηηθχκ μνγάκςκ 

 

Αθμιμοζεί..  

Οφγποζε  • Δάιε θαη αζηαζέξ βάδηζμα  • Γπίδναζε ζηεκ υναζε, μμηιία θαη 

πνμζακαημιηζμυ• Έθνελε ζοκαηζζεμάηςκ, πηζακέξ επηζεηηθέξ ή οπενεοαίζζεηεξ 

ακηηδνάζεηξ • Νηζακή φπανλε πυκμο 

 

Ε… 

 Απάζεηα   • Ακηθακυηεηα βαδίζμαημξ ή υνζηαξ ζηάζεξ πςνίξ οπμβμήζεζε 

• Γμεηυξ   • άκμκηαη θαη ένπμκηαη μη αηζζήζεηξ 

 

Ηαη ηέιμξ ημ… 

 Ηχμα   • Ακαηζζεζία  • Αδνάκεηα ακηακαθιαζηηθχκ (δεκ ακηαπμθνίκεηαη ζημ θςξ) 

• Νέθηεη ε ζενμμθναζία ζχμαημξ • Ε ακαπκμή θαη θανδηαθή νμή είκαη πημ ανγή  

• Ηίκδοκμξ ζακάημο 

Ή δοζηοπχξ  

 Ηαηαιεθηηθέξ ζοκέπεηεξ (Θάκαημξ) 
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Πμ αιθμυι βέβαηα, δεκ επηδνά με ημκ ίδημ ηνυπμ ζε υιμοξ ημοξ ακζνχπμοξ. Ρπάνπμοκ 

πανάγμκηεξ, ζφμθςκα με ημοξ μπμίμοξ, ημ αιθμυι απμννμθάηαη δηαθμνεηηθά. 

• Άκδνεξ - Γοκαίθεξ: Μη άκηνεξ γεκηθά, μπμνμφκ κα θαηακαιχζμοκ πενηζζυηενμ 

αιθμυι απυ ηηξ γοκαίθεξ, πνηκ αηζζακζμφκ ηηξ πανεκένγεηέξ ημο. Αοηυ ελανηάηαη πάκηα 

απυ ημκ υγθμ ημο ζχμαημξ αιιά θονίςξ απυ ημ γεγμκυξ υηη μη γοκαίθεξ έπμοκ 

πενηζζυηενμ ιηπχδε ηζηυ θαη εθυζμκ ημ αιθμυι δηαζπάηαη ζημ ιίπμξ ε απμννυθεζε ημο 

αιθμυι ζημ αίμα είκαη μεγαιφηενε.  

Αοηυ ζεμαίκεη υηη μη γοκαίθεξ αηζζάκμκηαη ηεκ επίδναζε ημο αιθμυι γνεγμνυηενα ή 

αιιηχξ υηη, πνεηάδμκηαη ιηγυηενμ αιθμυι απυ ημοξ άκηνεξ γηα κα έπμοκ ηα ίδηα 

απμηειέζμαηα. 

• Ειηθία: Όζμ μεγαιφηενε ε ειηθία ηυζμ μεγαιφηενε είκαη ε εοαηζζεζία ημο ακζνχπμο 

ζηηξ επηδνάζεηξ ημο αιθμυι. έκαξ άκζνςπμξ μεγαιφηενεξ ειηθίαξ πηζακυκ έπμκηαξ 

πενάζεη απυ δηάθμνεξ αζζέκεηεξ θαη έπμκηαξ θάκεη πνήζε θανμάθςκ γίκεηαη πημ 

επηννεπήξ ζηηξ ανκεηηθέξ επηδνάζεηξ ημο αιθμυι. Απυ ηε μενηά ημοξ, μη κέμη ςξ πημ 

άπεηνμη θαη νηρμθίκδοκμη πυηεξ πίκμοκ πενηζζυηενα πμηά θαη είκαη θαη ζίγμονα ημ πημ 

επηθίκδοκμ δηυηη μ μνγακηζμυξ δεκ πνμιαβαίκεη κα δηαζπάζεη θαη κα αθμμμηχζεη ηεκ 

αιθμυιε. Μη πηζακυηεηεξ εκυξ ακζνχπμο πμο θαηακαιχκεη αιθμυι θαη ηδηαίηενα με 

αοηυκ ημκ ηνυπμ πνηκ ηα 21 είκαη 40 θμνέξ πενηζζυηενεξ κα θαηαιήλεη αιθμμιηθυξ απυ 

υηη έκαξ έθεβμξ πμο δεκ έπεη θάκεη μφηε θακ πνήζε μηκμπκεφμαημξ.  

• Άδεημ ή γεμάημ ζημμάπη: Ε ηαπφηεηα επίδναζεξ ημο αιθμυι ελανηάηαη απυ ημ εάκ ημ 

άημμμ πμο θαηακαιχκεη αιθμυι είκαη με γεμάημ ή άδεημ ζημμάπη. ε ηνμθή επηβναδφκεη 

ζεμακηηθά ηεκ απμννυθεζε αιθμυι ζημ αίμα θαη ημ οπυιμηπμ ζχμα. Γηα ημ ιυγμ αοηυ, 

ζοκηζηάηαη ε ιήρε ηνμθήξ πνηκ ηεκ θαηακάιςζε αιθμυι. 
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           ΝΩΟ ΛΓΙΓΘΑΙΓ ΠΩΞΑ;  

Αξ ελεγήζμομε μνηζμέκμοξ μφζμοξ πμο 

επηθναημφκ, γηα κα ζοκέιζεη θακείξ απ‟ ημ μεζφζη.  

Ηαθέξ  ΙΡΘΜΟ 

Μ θαθέξ πενηέπεη θαθεΐκε ε μπμία είκαη 

δηεγενηηθή θαη ακαμηγκφμκηαξ ηεκ με έκα 

θαηεοκαζηηθυ υπςξ ημ αιθμυι μπμνεί κα έπεη 

βιαβενέξ ζοκέπεηεξ.  

 

Κενό ΙΡΘΜΟ 

Ακ θαη αοηυ βμεζά ζηεκ εκοδάηςζε ημο ζχμαημξ, 

δεκ έπεη υμςξ θακέκα απμηέιεζμα ζηεκ εθνμή ημο 

αιθμυι.  

 

Ηνύμ κημοξ, άζθεζε, βαζηέξ εηζπκμέξ  ΙΡΘΜΟ 

Πμ αιθμυι παναμέκεη ζημ ζχμα, αθυμε μεηά απυ έκα ακαδςμγμκεηηθυ κημοξ, άζθεζε ή 

βαζηέξ εηζπκμέξ με θαζανυ αένα.  

 

Γμεηόξ ΙΡΘΜΟ 

Μ εμεηυξ είκαη ε ακηίδναζε ημο μνγακηζμμφ ζηεκ δειεηενίαζε. Ακ θαη θαίκεηαη υηη ημ 

αιθμυι απμμαθνφκεηαη, ημ ζχμα ημ έπεη ήδε απμννμθήζεη θαη πνμθαιχκηαξ εμεηυ δεκ 

λεμεζάεη θακείξ.  

 

Οηαμάηα κα πίκεηξ θαη πενίμεκε ΝΞΑΓΙΑΠΖΗΜΠΕΠΑ 

Μ μυκμξ αιεζήξ ηνυπμξ κα λεμεζφζεη θακείξ είκαη κα επηηνέρεη ζε μνηζμέκμ πνυκμ ζημ 

ζχμα κα εκενγήζεη. Αοηυ μπμνεί κα πάνεη πενηζζυηενμ εάκ δεκ έπεη θαηακαιςζεί 

θαγεηυ. Ηακμκηθά, πνεηάδμκηαη 20 ιεπηά πενίπμο απυ ηεκ ζηηγμή πμο πηεη θακείξ, γηα 

ημ ζοθχηη κα απμβάιεη ημ αιθμυι απυ ημ ζχμα. Πμ ζοθχηη μπμνεί κα θαηενγαζηεί ημ 

αιθμυι με νοζμυ 8-10γν ακά χνα θαη αοηή ε δηαδηθαζία δεκ μπμνεί κα επηηαποκζεί. 

 

Μ θαιφηενμξ ηνυπμξ κα απμθφγεη θακείξ ημ μεζφζη είκαη κα πίκεη ήνεμα – αοηυ ζεμαίκεη 

κα πίκεη ζε νοζμυ υπη γνεγμνυηενμ απυ αοηυκ πμο μπμνεί ημ ζχμα κα ημ δηοιίζεη. Γίκαη 

ζεμακηηθυ κα γκςνίδμομε ημκ πνυκμ πμο απαηηείηαη γηα κα απμβιεζεί ΜΘΜ ημ αιθμυι 

απυ ημ ζχμα, εηδηθά υηακ θάπμημξ πεηνίδεηαη μεπακήμαηα ή μδεγεί. 
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             ΑΘΗΜΜΘ  ΗΑΖ  ΡΓΓΖΑ 

 

Γπηδνάζεηξ ζημ ήπαν θαη ζημ πεπηηθό ζύζηεμα. 

Ε γκςζηυηενε θαη ζεμακηηθυηενε βιαπηηθή επίδναζε ηεξ πνυκηαξ θαηακάιςζεξ 

αιθμυι, είκαη ε θίννςζε ημο ήπαημξ. Μη πνυκημη πνήζηεξ αιθμυιεξ έπμοκ θαηά μέζμ 

υνμ 7,5 θμνέξ μεγαιφηενε πηζακυηεηα κα εθδειχζμοκ επαηηθή θίννςζε απυ υηη μη 

με πνήζηεξ, εκχ εηδηθά μη άκδνεξ πμο θάκμοκ ορειή θαηακάιςζε έπμοκ μέπνη θαη 13 

θμνέξ μεγαιφηενε πηζακυηεηα 

Οημ πεπηηθυ ζφζηεμα, ε πνυκηα οπενβμιηθή θαηακάιςζε αιθμυι μπμνεί κα μδεγήζεη 

ζε πνυκηα ή μλεία παγθνεαηίηηδα, έιθμξ ζημμάπμο θαη δςδεθαδαθηφιμο, πνυκηα 

γαζηνίηηδα, δοζαπμννυθεζε βηηαμηκχκ, αζβεζηίμο, μαγκεζίμο θ.ιπ. 

 

Αιθμόι θαη θανθίκμξ. 

Ε θαηακάιςζε αιθμυι μδεγεί ζηεκ ακάπηολε δηαθυνςκ ηφπςκ θανθίκςκ ημο 

πεπηηθμφ ζοζηήμαημξ, υπςξ ημο ζηυμαημξ, ημο θάνογγα, ημο μηζμθάγμο, ημο ήπαημξ, 

ημο παγθνέαημξ θ.ιπ. Μ θίκδοκμξ ακάπηολεξ θανθίκμο ημο πεπηηθμφ ζοζηήμαημξ 

είκαη ζοκμιηθά ηεηναπιάζημξ ζε ζπέζε με ημοξ με πνήζηεξ αιθμυι. 

 

Γπηδνάζεηξ ζημ κεονηθό ζύζηεμα. 

Οημ κεονηθυ ζφζηεμα, ε οπενβμιηθή θαη παναηεηαμέκε θαηακάιςζε αιθμυι πνμθαιεί 

πμηθίιεξ βιάβεξ ημο εγθεθάιμο θαη ηςκ πενηθενηθχκ κεφνςκ. Μη βιάβεξ αοηέξ 

μπμνμφκ κα μδεγήζμοκ ζε ζεμακηηθέξ ακαπενίεξ δηαθυνςκ μμνθχκ. Γπηπιέμκ, 

μπμνεί κα εμθακηζζεί επηιερία θαζχξ 

μ θίκδοκμξ γηα ηεκ επηιερία, είκαη μέπνη θαη 7,5 θμνέξ μεγαιφηενμξ ζε ζφγθνηζε με 

αοημφξ πμο δεκ θάκμοκ πνήζε αιθμυι. Γπίζεξ, ε θαηακάιςζε αιθμυι αολάκεη ηε 

ζοπκυηεηα εθδήιςζεξ ζακαηεθυνςκ ή με αγγεηαθχκ επεηζμδίςκ ημο εγθεθάιμο, με 

έκα ζπεηηθυ θίκδοκμ πμο μπμνεί κα θηάζεη ζημοξ άκδνεξ ημ 2,38, αιιά ζηηξ γοκαίθεξ 

κα πνμζεγγίδεη ημ 8 (μ θίκδοκμξ δειαδή είκαη 8 θμνέξ μεγαιφηενμξ). 

 

Ζζπαημηθή θανδημπάζεηα θαη δηαβήηεξ. 

Γίκαη δηαπηζηςμέκμ υηη ε μηθνή ςξ μέηνηα θαηακάιςζε αιθμυι έπεη ζεηηθυ 

πνμζηαηεοηηθυ απμηέιεζμα ζηεκ πηζακυηεηα εμθάκηζεξ ηζπαημηθήξ θανδημπάζεηαξ, 

θαζχξ θαη ζαθπανχδε δηαβήηε. Γκημφημηξ, ημ ζεηηθυ απμηέιεζμα ακηηζηνέθεηαη υηακ 

ε θαηακάιςζε λεπενάζεη θαηά μέζμ υνμ ηα 40 γναμμάνηα/ εμένα γηα ηηξ γοκαίθεξ θαη 

ηα 60 γναμμάνηα γηα ημοξ άκδνεξ.  

Νανάιιεια, ζε ορειή θαηακάιςζε ημ αιθμυι πνμθαιεί ηαποθανδία, οπένηαζε, 

θανδηαθέξ αννοζμίεξ θαη αιθμμιηθή μομθανδημπάζεηα. 

Γπηδνάζεηξ ζημ ακαπκεοζηηθυ ζφζηεμα. 

Ε πνυκηα πνήζε αιθμυι ζημ ακαπκεοζηηθυ ζφζηεμα μπμνεί κα πνμθαιέζεη θνίζεηξ 

άπκμηαξ θαηά ημκ φπκμ, πνυκηα απμθναθηηθή πκεομμκμπάζεηα απυ πεμηθυ ενεζηζμυ 

ηςκ πκεομυκςκ,πκεομμκία θαη θανθίκμ ημο ιάνογγα θαη ηςκ πκεομυκςκ. 
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Γπηδνάζεηξ θαηά ηεκ θύεζε. 

Ηαηά ηεκ θφεζε, ε ζοζηεμαηηθή θαηακάιςζε αιθμυι 

πνμθαιεί ζημ έμβνομ ζμβανέξ βιάβεξ. Ιπμνμφκ κα 

πνμθιεζμφκ αοηυμαηε απμβμιή, παμειυ βάνμξ 

γέκκεζεξ, ζογγεκείξ ακςμαιίεξ, κεονμιμγηθέξ 

ακαπενίεξ, δηακμεηηθή θαζοζηένεζε, θ.ιπ.   

 Μη βιάβεξ είκαη ζοπκυηενεξ υηακ ε θαηακάιςζε 

ημο αιθμυι γίκεηαη θαηά ημ πνχημ ηνίμεκμ ηεξ 

θφεζεξ, θαηά ημ μπμίμ, αθυμε θαη μηα μέηνηα 

θαηακάιςζε αιθμυι (1 - 2 πμηά ηεκ εμένα) μπμνεί 

κα μδεγήζεη ζε εμβνοσθέξ βιάβεξ. 

 

Άιιεξ επηβιαβείξ δνάζεηξ ημο αιθμόι ζημκ μνγακηζμό. 

Γμθάκηζε αημαημιμγηθχκ δηαηαναπχκ (ακαημία ή ζνμμβμπεκία), 

Ιομζθειεηηθέξ δηαηαναπέξ (μομπάζεηεξ, μζηεμπυνςζε θ.ιπ.), 

Δηαηαναπέξ ηεξ ακαπαναγςγηθήξ ιεηημονγίαξ (δηαηαναπέξ ζηφζεξ, μείςζε υγθμο θαη 

πμηυηεηαξ ημο ζπένμαημξ θ.ι.π.). 

 

Γλάνηεζε θαη αιθμμιηζμόξ 

Όηακ οπάνπεη πνυκηα θαηακάιςζε αιθμυι, ακαπηφζζεηαη ζηαδηαθά ζημκ μνγακηζμυ 

έκαξ βαζμυξ ακμπήξ. Αοηυ ζεμαίκεη υηη γηα κα επηηεοπζεί ημ ίδημ θανμαθμιμγηθυ 

απμηέιεζμα ζημκ μνγακηζμυ, απαηημφκηαη υιμ θαη ορειυηενεξ ζογθεκηνχζεηξ αιθμυι 

ζημ αίμα. Δεδμμέκμο υηη μ ζθμπυξ ηεξ θαηακάιςζεξ αιθμυι είκαη αθνηβχξ ε 

πνυθιεζε αοημφ ημο θανμαθμιμγηθμφ απμηειέζμαημξ (εοζομία ή μέζε) ε επίηεολή 

ημο πνμτπμζέηεη υιμ θαη μεγαιφηενε θαηακάιςζε αιθμμιμφπςκ πμηχκ.  

Ε ζοκεπυμεκε αφλεζε ημο βαζμμφ ακμπήξ μδεγεί ζηαδηαθά ζε «ζςμαηηθή ελάνηεζε», 

δειαδή ζε εθδήιςζε δοζάνεζηςκ ζομπηςμάηςκ, πμο μκμμάδμκηαη «ζηενεηηθά 

ζομπηχμαηα», ηα μπμία εθδειχκμκηαη υηακ δεκ οπάνπμοκ επανθή επίπεδα αιθμυιεξ 

ζημ αίμα.  

Γκημφημηξ, μ υνμξ «αιθμμιηζμυξ» δεκ πνέπεη κα ζεςνείηαη ζοκχκομμξ με ηεκ 

εμθάκηζε ζςμαηηθήξ ελάνηεζεξ απυ ημ αιθμυι. Μ αιθμμιηζμυξ είκαη μηα θαηάζηαζε 

θαηά ηεκ μπμία δεμημονγμφκηαη ζημ άημμμ πνμβιήμαηα ογείαξ, ενγαζίαξ θαη 

θμηκςκηθά πνμβιήμαηα, ακελάνηεηα απυ ημ θαηά πυζμκ έπεη ακαπηοπζεί ζςμαηηθή 

ελάνηεζε ζημ αιθμυι ή υπη. 
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ΑΘΗΜΜΘ ΗΑΖ ΜΔΕΓΕΟΕ 
 

Πυζμ ε θαηακάιςζε μηκμπκεομαηςδχκ πμηχκ υζμ θαη ε μδήγεζε απμηειμφκ 

εθθνάζεηξ ηεξ θμηκςκηθήξ πναγμαηηθυηεηαξ. Πμ αιθμυι είκαη πανυκ ζε ανθεηέξ 

εθδειχζεηξ θμηκςκηθήξ ζοκακαζηνμθήξ θαη ε μδήγεζε απμηειεί ηεκ επηθναηέζηενε  

επηιμγή μεηαθίκεζεξ θαη θηκεηηθυηεηαξ. 

Πη γίκεηαη υμςξ υηακ μη επηιμγέξ αοηέξ δειαδή ημ 

αιθμυι θαη ε μδήγεζε ζοκδοαζημφκ;  

Νυζμ απμδεθηυ ή πυζμ θαηαζηνμθηθυ μπμνεί κα 

είκαη ημ απμηέιεζμα; 

Πα ζημηπεία ηυζμ γηα ηεκ Γιιάδα, υζμ θαη γηα ηεκ 

Γονςπασθή „Έκςζε αιιά θαη παγθυζμηα είκαη 

απμθαιοπηηθά: 

Οηεκ Γιιάδα θάζε πνυκμ ζνεκμφμε 2.000 

ζοκακζνχπμοξ μαξ, θαη πενηζάιπμομε 4.000 

βανηά θαη 30.000 ειαθνά ηναομαηηζμέκμοξ ζε 

ηνμπαία αηοπήμαηα με ημοξ κέμοξ κα ακένπμκηαη ζημ 30% ηςκ ζομάηςκ. 

Ε εοζφκε γηα ημ 50% αοηχκ ηςκ ηνμπαίςκ αηοπεμάηςκ απμδίδεηαη ζηε πνήζε 

αιθμμιμφπςκ πμηχκ. 

Οφμθςκα με ηε ζηαηηζηηθή οπενεζία ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, 

Έκα αηφπεμα ζηα 4 μθείιεηαη ζηεκ θαηακάιςζε μηκμπκεφμαημξ, εκχ πενηζζυηενα 

απυ 40.000 άημμα πεζαίκμοκ εηεζίςξ ζε ηνμπαία αηοπήμαηα πμο πνμθαιμφκηαη απυ 

ηε πνήζε αιθμμιμφπςκ πμηχκ. 

Νμιιμί έπμοκ θάπμηεξ ιακζαζμέκεξ απυρεηξ  ζπεηηθά με ημ ζοκδοαζμυ μδήγεζεξ θαη 

αιθμυι:  

«Όηακ πης ιίγμ, μδεγχ θαιφηενα» 

«Γμέκα δεκ με πηάκεη ημ πμηυ» 

«Θα πης θαθέ μεηά θαη ζα ζοκέιζς» 

«Θα λαπιχζς ιίγμ θαη μεηά μπμνχ κα μδεγήζς» 

«Πμοξ θαιμφξ μδεγμφξ ημοξ επενεάδεη ιηγυηενμ ημ αιθμυι» 

Αοηέξ μη απυρεηξ απμθνφπημκηαη επηζηεμμκηθά θαζχξ: 

Πμ αιθμυι δνα ςξ θαηαζηαιηηθυ, μεηχκμκηαξ ηηξ ιεηημονγηθέξ ηθακυηεηεξ. 

Νίκμκηαξ, μ εγθέθαιμξ επελενγάδεηαη ηα μεκφμαηα πμο δέπεηαη απυ ηα αηζζεηήνηα 

υνγακα πημ ανγά, εκχ θαη μη εκημιέξ πνμξ ημοξ μοξ θαζοζηενμφκ.  

Ε θαζοζηένεζε αοηή μεηαβάιιεηαη απυ 10% έςξ 30%. Ιεηχκεηαη ε ηθακυηεηα 

δηεκένγεηαξ δφμ ή πενηζζμηένςκ ιεηημονγηχκ ηαοηυπνμκα. 

Οομβμοιέξ ενεοκεηχκ γηα ηα παναπάκς είκαη : 

Πμ λεμένςμα ακήθεη ζε υζμοξ θαηακαιχκμοκ οπεφζοκα! 
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ΑΘΗΜΠΓΟΠ 
 

Νμηα είκαη ηα όνηα; 

 Όηακ ημ αιθμμιυμεηνμ δείλεη 0.25–0.40 πηιημζηά ημο γναμμανίμο ακά ιίηνμ 

εθπκευμεκμο αένα ή 0.50 γναμμάνηα ακά ιίηνμ αίμαημξ (ζε αημαημιμγηθή 

ελέηαζε), μ μδεγυξ ζεςνείηαη υηη βνίζθεηαη οπυ ηεκ επήνεηα αιθμυι θαη ημ 

πνυζηημμ πμο μνίδεη μ κυμμξ ακένπεηαη ζηα 73 εονχ θαη πνμζηίζεκηαη 3 

βαζμμί πμηκήξ ζημ point system.  

Νναθηηθά ηα υνηα αοηά μεηαθνάδμκηαη: με 2 μπμοθάιηα μπίναξ (500ml) ή 2 

πμηήνηα μοίζθη ή άιιμ πμηυ αοηήξ ηεξ θαηεγμνίαξ (βυηθα θ.ι.π.). 

 Όηακ ημ αιθμμιυμεηνμ δείλεη ζογθέκηνςζε 0.41 - 0,60 πηιημζηά ημο 

γναμμανίμο ακά ιίηνμ εθπκευμεκμο αένα ή 0.80 – 1.1 γναμμάνηα ακά ιίηνμ 

αίμαημξ, ηυηε μ μδεγυξ οπμπνεμφηαη κα θαηαβάιεη ημ πμζυ ηςκ 157 εονχ, 

αθηκεημπμηείηαη ημ υπεμα ημο, αθαηνείηαη ε άδεηα μδήγεζεξ γηα δηάζηεμα 3 

μεκχκ θαη πνμζηίζεκηαη 5 βαζμμί πμηκήξ ζημ point system. 

 Όηακ ημ αιθμμιυμεηνμ δείλεη ζογθέκηνςζε πάκς απυ 0.60 πηιημζηά ημο 

γναμμανίμο ακά ιίηνμ εθπκευμεκμο αένα ή πάκς απυ 1.1 γναμμάνηα ακά ιίηνμ 

αίμαημξ, ηυηε μ μδεγυξ οπμπνεμφηαη κα θαηαβάιεη ημ πμζυ ηςκ 587 εονχ, 

αθηκεημπμηείηαη ημ υπεμα, αθαηνείηαη ε άδεηα μδήγεζεξ γηα δηάζηεμα 6 μεκχκ 

θαη μδεγείηαη ζημ αοηυθςνμ, υπμο θαηεγμνείηαη γηα πιεμμέιεμα θαη 

θαηαδηθάδεηαη έςξ θαη 2 μήκεξ θοιάθηζε (ελαγμνάζημε θοζηθά). 

Οε πενίπηςζε πμο ανκεζείηε κα οπμβιεζείηε 

ζε αιθμηέζη, ηυηε ζεςνείηαη αοημμάηςξ υηη ε 

ζογθέκηνςζε ημο αιθμυι είκαη πάκς 1.1 

γναμμάνηα ακά ιίηνμ αίμαημξ θαη αοημμάηςξ 

δέπεζηε υιεξ ηηξ παναπάκς θονχζεηξ. Γηα 

ημοξ κέμοξ μδεγμφξ θαη γηα ημοξ 

επαγγειμαηίεξ ηα υνηα θαη ηα πνυζηημα είκαη 

ζαθχξ πημ αοζηενά. Κέμη μδεγμί ζεςνμφκηαη 

υζμη είκαη θάημπμη δηπιχμαημξ γηα πνμκηθυ 

δηάζηεμα μηθνυηενμ ηςκ 2 εηχκ. 

 

 

Ιπμνεί κα παναπιακεζεί ημ αιθμηέζη; 

Ηαηά θαηνμφξ αθμφγμκηαη δηάθμνμη ηνυπμη με ημοξ μπμίμοξ μπμνείηε κα λεγειάζεηε 

ημ αιθμηέζη. Ηαναμέιεξ ή ηζίπιεξ μέκηαξ, ζμθμιάηα, θαθέξ ή «μέζμδμη θοζήμαημξ» 

πμο ζα μπενδέρμοκ ημ μεπάκεμα, υπςξ κα θοζήλεηξ απυ ηα πκεομυκηα θαη υπη απυ 

ημ ζημμάπη (εηζπκμή απυ ηε μφηε) ή αθυμα θαη κα θοζήλεηξ δοκαηά ή απυ μαθνηά 

θ.ι.π. Ε αιήζεηα είκαη υμςξ υηη μη πενηζζυηενμη απυ αοημφξ είκαη απιμί μφζμη. 
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Πα βμεζεηηθά… 

-Νηείηε κενυ. Απμημληκχκεη ημκ μνγακηζμυ «αναηχκμκηαξ» ηεκ πμζυηεηα ημο αιθμυι 

ζημ αίμα θαη απμβάιιμκηαξ ημ μέζς ηςκ μφνςκ. Νηείηε θαηά ηε δηάνθεηα ημο πμημφ 

αιιά θαη αθμφ αοηυ ηειεηχζεη. 

-Φάηε πνηκ πηείηε. Πμ γεμάημ ζημμάπη είκαη πμιφ ζεμακηηθυ ζηεκ απμννυθεζε ημο 

αιθμυι. Γη‟ αοηυ πηείηε αθμφ έπεηε θαηακαιχζεη έκα γεφμα ή πηείηε θαηά ηε δηάνθεηα 

ημο γεφμαημξ. 

-Καη ζημ ειαηυιαδμ. Πμ αιθμυι είκαη πμιφ ιηπμδηαιοηυ, μπυηε εάκ θάηε ιάδη, πμο 

είκαη πιμφζημ ζε ιηπανά θαη «επαιείθεη» ημ βιεκκμγυκμ ημο ζημμάπμο, 

θαζοζηενμφκηαη μη πεμηθέξ δηενγαζίεξ απμννυθεζήξ ημο. Αοηυ, υμςξ, απμδίδεη μυκμ 

ακ είκαη κα πηείηε 1-2 πμηά θαη θοζηθά μηιάμε γηα μνηαθυ υθειμξ. 

*Πμ 1 πμηυ αθμνά μενίδα μαγαδημφ, δειαδή 30ml, γηαηί μη μενίδεξ πμο πνμζθένμκηαη 

ζε ζπίηη είκαη ζαθχξ μεγαιφηενεξ. 

 

Γιάπηζηα Ννόζηημα ζηηξ Γονωπαϊθέξ πώνεξ (ζε εονώ) 

Αοζηνία απυ 215,  Βέιγημ απυ 125,  Βμοιγανία ςξ 150,  Γαιιία ςξ 4.570, Γενμακία 

απυ 250, Δακία απυ 550,  Γιβεηία απυ 700,  Γιιάδα απυ 156,50, Ζνιακδία ςξ 

1.270,  Ζζπακία απυ 300, Ζηαιία απυ 260,  Ηνμαηία απυ 75,  Θμολεμβμφνγμ απυ 

1.250,  Ι. Βνεηακία απυ 400,  

Κμνβεγία απυ 45,  Μιιακδία απυ 200,  Μογγανία απυ 50,  Νμιςκία απυ 145, 

Νμνημγαιία ςξ 1.500,  Ξμομακία απυ 50,  Οιμβαθία 225,  Οιμβεκία απυ 90,  

Ομοεδία απυ 30, Πζεπία ςξ 450,  Φηιακδία ςξ 15 
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ΟΡΙΒΜΡΘΓΟ ΗΑΠΑΚΑΘΩΟΕΟ ΑΘΗΜΜΘΜΡΩΚ ΝΜΠΩΚ 

 

Οομβμοιή 1ε: Γλαζθάιηζε ηεκ επηζηνμθή ζμο. 

Απιά, υνηζε ημκ κεθάιημ μδεγυ ηεξ πανέαξ, μάζε απυ πνηκ ηα δνμμμιυγηα ηςκ μέζςκ 

μαδηθήξ μεηαθμνάξ ή θνυκηηζε κα έπεηξ μαδί ζμο ηειέθςκμ θαη πνήμαηα γηα ηαλί. 

Οομβμοιή 2ε: Πμ πμηό ζέιεη θαγεηό. 

Πμ πμηυ δεκ ημ πίκμομε με άδεημ ζημμάπη. Φνυκηηζε κα έπεηξ θάεη πνηκ ηεκ έλμδυ 

ζμο, θαγεηυ πιμφζημ ζε πνςηείκεξ, υπςξ ηονηά θαη θνέαξ, ηα μπμία μεηχκμοκ ηε 

δοκαηυηεηα απμννυθεζεξ ημο αιθμυι ζημκ μνγακηζμυ. 

Οομβμοιή 3ε: Πμ πμηό ζέιεη ημ πνόκμ ημο. 

Απυιαοζε ημ πμηυ ζμο ανγά. Ρπμιυγηζε υηη γηα κα απμβάιεηξ ημ αιθμυι απυ ημκ 

μνγακηζμυ, πνεηάδεζαη ηυζεξ χνεξ, υζα θαη ηα πμηά πμο ήπηεξ. 

Οομβμοιή 4ε: Ιάζε ηα όνηα ζμο. 

Ηάζε μνγακηζμυξ είκαη δηαθμνεηηθυξ θαη δηαθμνεηηθέξ ακημπέξ. Ακάιμγα με ημ 

βάνμξ, ηεκ ειηθία, ημ θφιμ θαη ηεκ θαηάζηαζε ογείαξ ζμο, μπμνείξ κα έπεηξ εζφ ημκ 

έιεγπμ. 

Οομβμοιή 5ε: Ιεκ παναζύνεζαη. 

Ηαιφηενα έκα «υπη» ζ έκα πμηυ πμο ζμο πνμζθένεηαη υηακ δεκ μπμνείξ, πανά κα 

πεηξ «καη» ζημκ θίκδοκμ. 

Οομβμοιή 6ε: Νίκε κενό. 

Ιεκ λεπκάξ κα πίκεηξ κενυ πανάιιεια με ημ πμηυ ζμο. Έηζη πενημνίδεη ηεκ 

θαηακάιςζε αιθμυι θαη παναμέκεηξ εκοδαηςμέκμξ. 

Οομβμοιή 7ε: Πμ πμηό ζμο θαη ηα μάηηα ζμο. 

Φνυκηηζε κα μεκ αθήκεηξ πμηέ ημ πμηυ ζμο εθηεζεημέκμ. Δεκ ζά ‟ζειεξ κα 

μπενδεοηεί με θάπμημο άιιμο. 

Οομβμοιή 8ε: Ηαιύηενα γενό θεθάιη, πανά γενό πμηήνη. 

Δεκ είκαη ακάγθε κα γίκεηξ μ πυηεξ ηεξ βναδηάξ. Έπεηξ ζίγμονα άιια πανίζμαηα πμο 

μπμνμφκ κα θάκμοκ εκηφπςζε, πςνίξ κα πνεηαζηεί κα οπενθαηακαιχζεηξ αιθμυι. 

Οομβμοιή 9ε: Όιεξ μη ώνεξ δεκ είκαη ίδηεξ. 

Πμ αιθμυι δεκ απμννμθάηαη απυ ημ αίμα με ημκ ίδημ νοζμυ. Δηαθένεη ακάιμγα με ηεκ 

χνα ηεξ εμέναξ, ηεκ δηάζεζε θαη ημ επίπεδμ θμφναζεξ. 

Οομβμοιή 10ε: Ιπμνείξ κα βμεζήζεηξ. 

Γάκ θάπμημξ ήπηε οπενβμιηθά θαη πνεηάδεηαη βμήζεηα, βεβαηχζμο ανπηθά υηη 

ακαπκέεη θακμκηθά, γφνηζέ ημκ ζημ πιάη χζηε κ απμθεοπζεί ε πηζακυηεηα 

ακαννυθεζεξ θαη θάιεζε αμέζςξ ημ 166. 
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ΙΑΚΠΖΚΑΔΓΟ ΟΓΠΖΗΑ ΙΓ ΠΑ ΝΜΠΑ. 
 

 Νίκς θαη μέζα ζημ πμηυ ράπκς κα βνς γαιήκε  

     μα μ πυκμξ ηεξ αγάπεξ ζμο ήζοπμ δε μ'αθήκεη. 

 Κα ημ αθήζεηξ ημ πμηυ κα μεκ λακαμεζφζεηξ  

γηαηί πςξ είζαη αιθμμιηθυξ ημ είπακ ζηηξ εηδήζεηξ. 

 Θφζε δε βνήθα ζημ πμηυ μήηε θαη ζημ ηζηγάνμ  

μα ζα'νζς απ' ημ ζπίηη ζμο μαδί μμο κα ζε πάνς. 

 Ννηκ ζε γκςνίζς ημ πμηυ δεκ ημ'βακα ζηα πείιε 

θαη ηχνα με μαδεφμοκε απμ ηα μπαν μη θίιμη. 

 Νμηέ δε ιέεη μ δοζηοπήξ ίκηα ημκ βαζακίδεη  

μυκμ ημ νίπκεη ζημ πμηυ ημκ πυκμ κα γιεκηίδεη. 

 Ιςνέ θμπέιη θνεηηθυ, ηκηάπεηξ μεξ ζηε βνάθα; 

Δομ βμιανάθηα δάπανεξ θαη μηα μπμοθάια νάθα! 

 Ιπμνεί κα πςνηζηήθαμε μα ε θηιηά μαξ μέκεη. 

Έκα πμηήνη ηζηθμοδηά πάκηα ζα ζε πνμζμέκεη. 

 Γιέκηα θαη πίκε ,ζφκηεθκε, ημο πνυκμο πμημξ ημ λένεη 

γε ζα πεζάκεηξ, γε ζα δεηξ, γε ζα 'ζαη ζ' άιια μένε. 

 Ιε έκα μπμοθάιη ηζηθμοδηά θαη με θαιή πανέα  

θαη η‟ άζπεμα ηα πνάγμαηα, μαξ θαίκμκηαη ςναία! 

 ανχ ηεκ πανέα μαξ, κα 'ηακε θη' άιιε ηυζε 

μα οπάνπεη μπυιηθε ναθή μέπνη κα λεμενχζεη. 

 Γιάηε κα γιεκηήζμομε θαη ηζηθμοδηέξ κα πημφμε  

θη απυ ηζη πίθνεξ ηζε δςήξ ιίγμ κ‟ απαιιαγμφμε. 

 Γιάηε κα γιεκηήζμομε θαη ηζηθμοδηέξ κα πημφμε 

γηαηί ημ ρεφηε ημ κημοκηά δε ζα ημκ λακαδμφμε. 

 Νίκς θναζί, δε με μεζά, ναθί δε με δαιίδεη 

ςξ με μεζμφκ ηα μάζηα ηζε υκηε μ' ακακηνακίδεη. 

 Νίκς θναζί θαη δε μεζχ, ναθή θαη δε με πηάκεη, 

μα ημ θηιί ζμο ημ γιοθφ μπμνεί κα με ηνειάκεη. 

 Οανακηαδου γναδχ ηζηθμοδηά κα πηεηξ κα ζ‟ ακαδνάμεη, 

γηαηί θαθμφνγα ημ θηιί μμο δίκεηξ δνάμη-δνάμη. 

 Οανακηαδου γναδχ ηζηθμοδηά πίκς μα δε με πηάκεη. 

Γγχ ζημ θέθη γηα κα ‟νζς, μηα ζμο μαηηά με θηάκεη. 

 Ι' έκα μπμοθάιη ηζηθμοδηά θαη δομ θμοηηά ηζηγάνα 

θαπκίδς, πίκς κα λεπκχ ηα μαφνα μμο ηα πάιηα. 

 Οηε γημνηή ηζε ηζηθμοδηάξ με πήγε , γηα κα παίλς, 
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κα με μεζφζεη ήζειε ζηα δίπηοα ηεξ κα μπιέλς. 

 Γίκαη μ ζεβκηάξ ζμο δοκαηυξ ζακ ηε ναθή ηεκ πνχηε  

πμο ζε πηοπά ζηεκ θεθαιή θη φζηενα ιεξ : « πανχ ηε»! 

 αίνεζαη με ηζη ηζηθμοδηέξ, βγάδεηξ θη ςναίμοξ ζηίπμοξ, 

υμςξ πενίζζηα ζα ζα πηεηξ, ζα θμοημοιάξ ηζη ημίπμοξ. 

 Ακάζεμά ηε ναθή ίκηα 'καη αοηυ πμο θάκεη, 

θη υηακ ηεκ πίκς γίκεηαη ημ πάηςμα ηαβάκη. 

 Οακ πηεηξ ηζηθμοδηά απ‟ ημ ιμοιά, δεζηή απ‟ ημ θαδάκη, 

μεδέ κα θαξ παηάηα μθηή, υζμ θη ακ πεηξ ηα θάκεη. 

 Όπμημξ πμνεφεη θαη γιεκηά θαη ηε ναθή ηεκ πίκεη, 

δε ζέιεη θανδημηυκςζε, δε ζέιεη αζπηνίκε. 

 Έιαβα ηε μακηηκάδα (ημ δχνμ) ζμο θη εγχ ζηεκ αθεκηηά ζμο  

πήνα μηα μπμηίιηα ηζηθμοδηά θαη πίκς ζηεκ ογεηά ζμο. 

 Γιάηε κα πμνέρμομε θαη ηζηθμοδηέξ κα πημφμε 

ηεκ θνίζε κα πενάζμομε κα μεκ θμοδμοιαζμφμε. 

 Ρπάνπμοκε πμιιά πημηά ζ' υιε ηεκ μηθμομέκε 

μα ε ηζηθμοδηά είκαη βαζίιηζζα, δαθκμζηεθακςμέκε. 

 Κα πίκεηε υιμη ηζηθμοδηά, γηαηί „καη βιμγεμέκε 

μυκμ κα πίκεηε αγκή θαη υπη κμζεομέκε 

 Ιε μηα κημμάηα, δομ ειηέξ, ηνία παλημαδάθηα 

πίκμοκ ζηεκ Ηνήηε ηζηθμοδηά θαη ιεκ΄ μακηηκαδάθηα. 

 Οακ είκαη ε ηζηθμοδηά θαιή, χθμο θαιά ηα θάκεη  

πίθνεξ, θαεμμφξ θαη βάζακα κηειυγμ ηα „πμβγάκεη. 

 Ιε μακηηκάδεξ θαη ναθέξ, με ιφνα θαη ιαμφηα 

απυρε ζα γιεκηήζμομε κα λεπαζημφμε απ μφια. 
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Γνωηεμαημιόγημ γηα ημ αιθμόι θαη ηηξ ζοκέπεηέξ ημο. 

 ΦΡΘΜ:          ΑΓΜΞΖ  □      ΗΜΞΖΠΟΖ □ 

Πάλε:            Α΄Θοθείμο □      Β΄Θοθείμο □     Γ΄ Θοθείμο □ 

 

1.   Νίκεηξ αιθμυι  ζηηξ ελυδμοξ ζμο;      ΚΑΖ □         ΜΖ □ 
2.  Νυζμ πνμκχκ ήπηεξ αιθμυι γηα πνχηε θμνά ; 

      10-12  □      13-14 □      15 θαη πάκς □ 
 

3.  Οε πενίπηςζε πμο θαηακαιχκεηξ αιθμμιμφπα πμηά, ηη πμηά πίκεηξ ζοκήζςξ; 

    Ιπφνα □     Ηναζί □     Πζηθμοδηά□     Οθεκάθηα □     Μοίζθη  □    Άιιμ: ……….. 

4.  Έπεηξ μεζφζεη πμηέ;      ΚΑΖ  □             ΜΖ  □ 

5.  Νηζηεφεηξ υηη ημ αιθμυι  ζε θάκεη κα κηχζεηξ θαιφηενα;     ΚΑΖ  □       ΜΖ □ 

 

6.  Μ ιυγμξ πμο πίκεηξ είκαη ζοκήζςξ γηα: 

     Δηαζθέδαζε □       Ιαγθηά □         αιάνςζε □         Ηάπμημ πνυβιεμα □ 
 

7.  Νυζμ ζοπκά πίκεηξ θάπμημ μηκμπκεομαηχδεξ (αιθμμιμφπμ) πμηυ; 

      2 θμνέξ /εβδμμάδα □  1 θμνά/ εβδμμάδα □  2 θμνέξ/ μήκα □  ζπακηυηενα □ 

8.  Γκςνίδεηξ ηηξ επηπηχζεηξ  ημο αιθμυι ζημκ μνγακηζμυ μαξ;   ΚΑΖ   □   ΜΖ  □  
 

9.  Ηάπμημη οπμζηενίδμοκ υηη ε θαηακάιςζε μηθνχκ πμζμηήηςκ αιθμυι θαζεμενηκά,  

ςθειμφκ ημκ μνγακηζμυ. Νμηα ε δηθή ζμο ημπμζέηεζε πάκς ζημ ζέμα;   

      ΟΡΙΦΩΚΩ □            ΔΖΑΦΩΚΩ □ 

   

  10.  Οημ μέιιμκ ζα επηηνέπεηξ ζηα δηθά ζμο παηδηά κα θαηακαιχκμοκ αιθμυι;  

         ΚΑΖ □           ΜΖ□  

 

    11. Γηαηί θαηά ηε γκχμε ζμο μη κέμη δεκ ζέημοκ θάπμηα υνηα ζηεκ θαηακάιςζε 

αιθμυι υηακ  βνίζθμκηαη με πανέα; 

   Απμηειεί πνμζςπηθή ημοξ επηιμγή □          Δεμημονγμφκ εοπάνηζηε αημυζθαηνα □ 

   Θέιμοκ κα θάκμοκ εκηφπςζε  □    Γηαηί δε κμείηαη έλμδμξ πςνίξ πμηυ □ 
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12.  Θα ζομθςκμφζεξ με θάπμηα απυθαζε ηςκ ανμμδίςκ γηα ηεκ θαηεγμνεμαηηθή 

απαγυνεοζε ηςκ πμηχκ ζε ακειίθμοξ;           ΚΑΖ □         ΜΖ □ 
   

 13. Ρπάνπμοκ πενηπηχζεηξ αιθμμιηθχκ αηυμςκ ζημ ζηεκυ ζμο πενηβάιιμκ;  

      ΚΑΖ □        ΜΖ □ 

 

14. Έπεηξ μεηακηχζεη επεηδή θαηακάιςζεξ πμιφ αιθμυι ζε έκα βνάδο;  

      ΚΑΖ □      ΜΖ □ 
15. Έπεηξ μδεγήζεη  μεζοζμέκμξ ή ήζμοκ πμηέ ζοκεπηβάηεξ  μεζοζμέκμο;  

      ΚΑΖ □     ΜΖ □ 
16.  Έπεηξ ηναομαηηζηεί ή έπεηξ πνμθαιέζεη ηναομαηηζμυ επεηδή ήπηεξ;   

      ΚΑΖ □     ΜΖ □ 
17. Οε εκμπιεί ημ έζημμ με ηηξ θμφπεξ πμο πίκμοκ ζημκ ηυπμ μαξ;  

       ΚΑΖ □     ΜΖ □ 

18. Θα ανκεζείξ κα πηεηξ μηα θμφπα υηακ ζε θαιμφκ;    ΚΑΖ □     ΜΖ □ 

    

   19. Θα επηζομμφζεξ μεγαιφηενε εκεμένςζε ζπεηηθά με  ημ αιθμυι; 

         ΚΑΖ □     ΜΖ □ 

   20.  Νηζηεφεηξ υηη ημ αιθμυι εζίδεη;    ΚΑΖ □       ΜΖ □ 

 

 

              Γοπανηζημφμε πμιφ γηα ημ πνυκμ ζαξ!!!  
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ΑΝΜΠΓΘΓΟΙΑΠΑ ΓΞΩΠΕΙΑΠΜΘΜΓΖΜΡ 

 

 

 
 

Πίνεισ αλκοόλ ςτισ εξόδουσ ςου; 

 NAI 97 OXI 33

Πόςο χρόνων ιπιεσ αλκοόλ για πρώτθ 
φορά ; 

10-12    45

13-14    51

15 και πάνω  34 

Φφλο 

Αγόρια  52 

Kορίτςια 78 
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Σε περίπτωςθ που καταναλώνετε 
αλκοολοφχα ποτά, τι είδουσ ποτά πίνετε ; 

Μπφρα   85 

Κραςί    44 

Τςικουδιά  27 

Σφηνάκια  22 

Ουίςκι   30 

Άλλο     36 

Πιςτεφεισ ότι το αλκοόλ ςε κάνει να νιώςεισ 
καλφτερα ; 

NAI   45 OXI   85

Έχετε μεκφςει ποτζ ; 

NAI   65 OXI   65
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Πόςο ςυχνά πίνετε αλκοολοφχα ποτά ; 

2 φορζσ /εβδομάδα 13 

1 φορά /εβδομάδα  14  

2 φορζσ /μήνα   44 

Πιο ςπάνια  69 

Γνωρίηετε τισ επιπτώςεισ του αλκοόλ ςτον 
οργανιςμό ςασ ; 

NAI  123

OXI   7

Ο λόγοσ που πίνεισ είναι ςυνικωσ για ; 

Μαγκιά   6 

Διαςκζδαςη  103 

Χαλάρωςη   15 

Κάποιο πρόβλημα  5 
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Στο μζλλον κα επιτρζπεται τα παιδιά ςασ να 
πίνουν αλκοόλ ; 

NAI 65

 OXI  65

Γιατί κατά τθ γνώμθ ςασ οι νζοι δεν κζτουν 
κάποια όρια ςτθν κατανάλωςθ αλκοόλ όταν 

βρίςκονται με παρζα ; 

Αποτελεί προςωπική τουσ επιλογή  
38 

Δημιουργοφν ευχάριςτη 
ατμόςφαιρα  22 

Θζλουν να κάνουν εντφπωςη ςτουσ 
άλλουσ  52 

Γιατί δε νοείται πλζον ζξοδοσ χωρίσ 
ποτό  32  

Κάποιοι υποςτθρίηουν ότι θ κατανάλωςθ 
μικρών ποςοτιτων αλκοόλ κακθμερινά, 

ωφελοφν τον οργανιςμό. Ποια θ δικι ςασ 
τοποκζτθςθ πάνω ςτο κζμα ;  

ΔΙΑΦΩΝΏ   55 

ΣΥΜΦΩΝΏ   75 
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Θα ςυμφωνοφςατε με κάποια 
απόφαςθ των αρμοδίων για τθν 

κατθγορθματικι απαγόρευςθ των 
ποτών ςε  ανιλικουσ ; 

NAI  52 OXI   63

Έχετε μετανιώςει επειδι καταναλώςατε 
πολφ αλκοόλ ςε ζνα βράδυ ; 

NAI  58

OXI 69

Υπάρχουν περιπτώςεισ αλκοολικών ατόμων 
ςτο ςτενό ςασ περιβάλλον ; 

NAI  38 OXI  92
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Έχετε οδθγιςει μεκυςμζνοι ι ιςαςταν ποτζ 
ςυνεπιβάτθσ μεκυςμζνου ; 

NAI  53 OXI   77

Σασ ενοχλεί το ζκιμο με τισ κοφπεσ που 
πίνουν ςτον τόπο μασ ; 

NAI  34 OXI  96

Έχετε τραυματιςτεί ι ζχετε προκαλζςει 
τραυματιςμό επειδι ιπιατε ;   

NAI  8 OXI 122
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Θα αρνθκείτε να πιείτε μια κοφπα όταν ςασ 
καλοφν ; 

NAI   50 OXI   80

Θα επικυμοφςατε μεγαλφτερθ ενθμζρωςθ 
ςχετικά με το αλκοόλ ; 

NAI  72 OXI   58
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ΔΖΗΠΡΑΗΜΖ  ΠΜΝΜΖ 
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