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Πρόλογος – Εισαγωγή 

Η Πάτρα και η Αχαϊα , κατά το δεύτερο ήμισυ του προηγούμενου αιώνα 

συγκεντρώνουν το δυτικοπελοποννησιακό εμπόριο, μέσω κυρίως της 

εμπορίας της σταφίδας. Η εξάρτηση από τη σταφίδα (ως μονοπροϊον) 

καθόρισε και τις περιόδους οικονομικής εξέλιξης (1830-1866, 1904 κ.μ.) και 

«κρίσεων» (1892-1904) 

 

Η Πάτρα ως διαμετακομιστικό  κέντρο βασίζεται στην ανάπτυξη του λιμανιού 

της , που κατέχει κεντρική θέση (Μετά τη διάνοιξη των διωρύγων Σουέζ 

(1869) και Κορίνθου (1893) τα πρωτεία αποκτά ο Πειραιάς ). 

 

Στην Πάτρα του 1859 βρέθηκε να εργάζεται ο Βαυαρός Γουσταύος Clauss  σε 

ένα από τα σοβαρότερα εμπορικά γραφεία της πόλης όταν αποφάσισε να 

αγοράσει τα πρώτα 60 στρέμματα ΑΧΑΪΚΗΣ γης σε κάποιον από τους 

πρώτους χαμηλούς λόφους στους πρόποδες του Παναχαϊκού όρους και σε 

περίοπτη θέση . Κάπου εκεί στα 1880 η βιομηχανική ή πιο συγκεκριμένα η 

αγροβιομηχανική κοινωνία που οραματίστηκε και δημιούργησε σταδιακά   ο 

Γουσταύος Clauss  μέσα στην ιδιότυπη καστροπολιτεία αποτελεί μια 

πραγματικότητα , είναι η ΑΧΑΪΑ CLAUSS  οινοποιητική.  

 

Είναι το θέμα της πτυχιακής μας εργασίας το οποίο εκφράζει χαρακτηριστικό 

δείγμα βιομηχανίας του 19ου  αιώνα και πρόκειται για ένα μοναδικό 

βιομηχανικό δημιούργημα τουλάχιστον για τον Ελλαδικό χώρο. 

Στην εργασία που ακολουθεί επιχειρείται μια προσπάθεια αποτύπωσης των 

χώρων της οινοποιίας, καταγραφής του κινητού και ακίνητου εξοπλισμού 

καθώς και της ιστορίας της και όλα αυτά βρέχονται από πολύ ρετσίνα πιο 

πολύ μαυροδάφνη και υπέροχα chardonnay που δοκιμάσαμε κατά τη 

διάρκεια της εξέλιξης της προσπάθειάς μας . Συνεπώς η παραπάνω εργασία 

είναι προϊόν έρευνας δύο φοιτητών που δεν αποκλείεται να έγιναν και 

οινόφιλοι. 

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μας κύριο 

Γιώργο Βαρελίδη, εισηγητή και επιβλέποντα της πτυχιακής μας εργασίας, που 

μας έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. 
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Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Φιόνα, για την πολύτιμη συνεισφορά 

στην επιμέλεια της εργασίας, το Φώτη για την βοήθειά του στα προγράμματα 

Word και Photoshop, το Σάκη στο πρόγραμμα AutoCAD καθώς και στις 

εκτυπώσεις, τον Κωνσταντίνο για την φωτογράφηση και την αποτύπωση, 

όλους τους εργαζόμενους στην «ΑΧΑΙΑ» και ιδιαίτερα την Κα Ράνια στην 

«Δανιηλίδα», και τέλος την Κάβα Romanos  που βρίσκεται στο κέντρο της 

Πάτρας για την διδασκαλία που μας πρόσφεραν πάνω στα ελληνικές ετικέτες 

και ιδιαίτερα αυτές της ΑΧΑΙΑ CLAUSS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιερωμένη στους γονείς μας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 5

 
 

  
 
 

 
 

 
 

    
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
 

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ 
   
1.1 Μια ελληνική πρωτεύουσα το 19ο  Σελ.   8 
1.2 Η αγορά Σελ.   9 
1.3 Η χωροταξία Σελ.   9 
1.4 Η υποδομή Σελ.  10 
1.5 Τα προϊόντα Σελ.  11 
1.6 Οι τιμές Σελ.  11 
1.7 Η Πάτρα σήμερα Σελ.  17 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 
   
2.1 Εισαγωγή Σελ.  24 
2.2 Η Πάτρα και σταφίδα Σελ.  24 
2.3 Ο σταφυδικός πυρετός Σελ.  25 
2.4 Η μετά εποχή  Σελ.  27 
  Σελ.  30 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
   
3.1 Γουσταύος Κλάους  Σελ.  32 
3.2 Για την Μαυροδάφνη Σελ.  36 
3.3 Άλλες οινοποιίες στη δεκατία του 

1890 
Σελ.  39 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
   
4.1 Περιγραφή κατασκευής Σελ.  44 
4.2 Κάβα Δανιηλίδος Σελ.  47 
4.3 Αυτοκρατορικό Κελλάρι Σελ.  52 
4.4 Η σημερινή κατάσταση των κτιρίων Σελ.  56 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 
 

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ «ΑΧΑΙΑ» 

5.1 Εισαγωγή Σελ.  61 
5.2 Η αρχιτεκτονική του 

αμπελουργικού τμήματος (Το 
πράσινο νησί του 19ου αιώνα) 

Σελ.  63 

5.3 Λεπτομέρειες (φωτογραφικό 
ένθετο) 

Σελ.  68 

 
 



 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

 

Η «ΑΧΑΙΑ» ΣΗΜΕΡΑ 
 
6.1. Η εταιρία Σελ.  78 
6.2 Προϊόντα και διακρίσεις Σελ.  79 
   

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

   
ΜΕΡΟΣ 1Ο 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ 

 
Α. Γενική άποψη του χώρου Σελ . 92 
Β. Η Κάβα Δανιηλίδος Σελ. 107 
Γ. Το Αυτοκρατορικό Κελλάρι – Αίθουσα 

δεξιώσεων 
Σελ.  111 

   
ΜΕΡΟΣ 2Ο 

 
ΧΑΡΤΕΣ 

 
•  Χάρτης Πελοποννήσου Σελ.  121 
•  Χάρτης Αχαϊας  Σελ.  121 
•  Χάρτης Πάτρας Σελ.  122 

   
ΜΕΡΟΣ 3Ο 

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

 
•  Αίθουσα δεξιώσεων Σελ.  124 
•  Παλαιό οινοποιείο Σελ.  129 
•  Αυτοκρατορικό Κελλάρι Σελ.  131 

   
  

            ΜΕΡΟΣ 4Ο 
 

       ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 

 
 
 

Σελ.  132 

   

 
 
 
 
 



 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 
 

ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ    
Μια ελληνική πρωτεύουσα στο 19ο αιώνα 
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 1.1 Η όψη της πόλης στο 18ο αιώνα 

 
Βορειοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου, βόρειο γεωγραφικό πλάτος 38ο  14΄, 

ανατολικό γεωγραφικό μήκος 21ο 44΄ από το μεσημβρινό του Γκρήνουιτς, 

Νομός Αχαΐας, Πάτρα. Το τοπίο παρουσιάζει ιδιαίτερο γεωφυσικό 

ενδιαφέρον. Από τη μια πλευρά η θάλασσα με την πεδιάδα και από την άλλη 

οι λόφοι που αποτελούν την κατάληξη μιας σειράς προβούνων, οι οποίοι 

ξεκινούν από τη βορειοδυτική πλευρά του Παναχαϊκού, του ορεινού όγκου 

που περιβάλλει την πόλη.  

 

Αυτό το γεωφυσικό τοπίο με τις δύο όψεις προσδιορίζει και την ανάπτυξη του 

αστικού τοπίου. Η παλιά πόλη, η Άνω Πόλη, χτισμένη στη νοτιοανατολική 

πλευρά του λόφου της Ακροπόλεως, σε ύψος 53 μέτρων από τη θάλασσα, και 

η νέα, η Κάτω Πόλη, χτισμένη στην πεδιάδα, κατά μήκος της ακτής. 

 

Η θάλασσα είναι ο Πατραϊκός κόλπος, μικρός και κλειστός, αποτελεί τον 

προκόλπο του Κορινθιακού. Το άνοιγμα της εισόδου του είναι 13 ναυτικά 

μίλια. Το μήκος της πελοποννησιακής ακτής είναι 21 μίλια. Το βάθος του δεν 

είναι μεγάλο, επειδή δέχεται πλήθος μικρών ποταμών, που δημιουργούν 

προσχώσεις. Μπροστά στην πόλη το βάθος κυμαίνεται από 1 έως 19 μέτρα. 

 

Οι λόφοι με την πόλη τέμνουν την κατά μήκος της ακτής πεδιάδα. Η προς τη 

μεσημβρινή πλευρά της πόλης πεδιάδα, σε σχήμα ημικυκλικό, έχει μήκος 6 

χλμ. και μέγιστο πλάτος 8 χλμ. εκτεινόμενη έτσι από τη θάλασσα ως τους 

πρόποδες του Παναχαϊκού. Η βορειοδυτική πεδιάδα, πιο στενή, εκτείνεται σε 

μήκος 16 χλμ. 

 

Πέντε μικρά ποτάμια διασχίζουν τη μεσημβρινή πεδιάδα. Από τη διήθηση των 

νερών της κοίτης του ποταμού Γλαύκου, του πλησιέστερου στην πόλη, 

δημιουργήθηκε μεγάλο υπόγειο υδροφόρο στρώμα. Σ’ αυτό οφειλόταν η 

δημιουργία των ελών της Κάτω Πόλης, που συχνά αποτελούσαν την αιτία 

δημογραφικών αφαιμάξεων μέχρι που αποξηράνθηκαν το 1883.    
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1.2 Η Αγορά 

 

Κέντρο επιχειρήσεων της δυτικής Ελλάδας, εξαιτίας του εξαγωγικού εμπορίου 

της σταφίδας, η πόλη αποτελεί μια αγορά, της οποίας η ακτίνα δράσης 

ξεπερνά τα όρια της επαρχίας της και φθάνει πέρα από τα σύνορα του 

Ελληνικού κράτους, στις επαρχίες της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ήδη από 

το 1839 έχει ρυθμιστεί, με βασιλικό διάταγμα, η μεταφορά των εμπορευμάτων 

από την Πάτρα στη Θεσσαλία, μέσω της Λαμίας. Οι Γάλλοι πρόξενοι 

σημειώνουν την παρουσία στην πόλη εμπόρων Ελλήνων, Τούρκων και 

Εβραίων από την Ήπειρο εμπόρων. 

 

Η αγορά της Πάτρας δέχεται και διαθέτει, όχι μόνο τα αγροτικά προϊόντα της 

ενδοχώρας αλλά και εισαγόμενα, βιομηχανικά είδη και αποικιακά προϊόντα, 

αφού στο λιμάνι της συγκλίνουν όλες οι εισαγωγές του δυτικού ελληνικού 

χώρου. Έτσι η αγορά της Πάτρας παρουσιάζει μια μεγάλη κινητικότητα 

αγαθών και ανθρώπων.  

 

1.3 Η χωροταξία 
 
Στο σχέδιο της πόλης του 1829, ο μηχανικός Σταμάτης Βούλγαρης προέβλεπε 

δύο χώρους αγορών. Ο ένας για αγορά δημητριακών, στη βορειοδυτική 

πλευρά της κάτω πόλης και ο άλλος για αγορά ζώων, στο βορειοανατολικό 

άκρο της Άνω Πόλης. Πρόθεσή του ήταν να δημιουργηθούν κέντρα που θα 

λειτουργούν συμπληρωματικά, σε συνδυασμό με το τρίτο κέντρο της 

οικονομικής δραστηριότητας, που ήταν το λιμάνι. 

 

Άλλα το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Τα δύο τμήματα της πόλης, από 

γεωφυσική άποψη, ήταν σαφώς χωρισμένα. Η ανυπαρξία δρόμου, που θα 

ένωνε την Άνω με την Κάτω Πόλη, έκανε περισσότερο αισθητή τη διάκριση, 

αφού ήταν εμπόδιο για τις κάθε είδους μεταφορές από το ένα τμήμα της 

πόλης στο άλλο. Η Άνω Πόλη προϋπήρχε του σχεδίου. Όταν οι Πατρινοί 

ξαναβρήκαν την πόλη τους, μετά τον αναγκαστικό εκπατρισμό τους εξαιτίας 

του πολέμου, ξαναγύρισαν στο χώρο που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν ως 

αγορά, την οδό Τασσίου που τέμνει την Άνω Πόλη κατακόρυφα και οδηγεί 
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προς την αγροτική ενδοχώρα. Η κατάσταση αυτή ήταν φυσικό να οδηγήσει 

στην δημιουργία δύο αυτοτελών αγορών, σε κάθε τμήμα της πόλης. 

 

Το βορειοδυτικό άκρο της Κάτω Πόλης, όπου ο Βούλγαρης τοποθετούσε την 

αγορά, ήταν αρκετά μακριά από το κέντρο των επιχειρήσεων, δηλαδή το 

λιμάνι, αλλά κυρίως ήταν έξω από το τμήμα της Κάτω Πόλης που κατοικήθηκε 

πρώτο. Όπως είδαμε η καινούρια πόλη αρχίζει να οικοδομείται κατά μήκος 

της ιδεατής γραμμής που ενώνει την Άνω Πόλη με τη θάλασσα  και τέμνει το 

λιμάνι. Έτσι από πολύ νωρίς η αγορά της Κάτω Πόλης δημιουργείται στο 

βόρειο κεντρικό σημείο της, σε χώρο όπου το σχέδιο του 1829 προέβλεπε τη 

δημιουργία πλατείας. Στο σημείο αυτό, συγκλίνουν τα δύο τμήματα της πόλης. 

 

Ο χαρακτήρας των αγορών αυτών είναι διαρκής, ενώ στον ελεύθερο χώρο της 

πλατείας Καποδιστρίου και της οδού Τασσίου συγκροτούνται τα Σάββατα ή 

τις Κυριακές εβδομαδιαίες αγορές με πωλητές, παραγωγούς και 

κτηνοτρόφους που έρχονται από την ενδοχώρα. 

 

1.4 Η υποδομή 

 

Μια αγορά με στοιχεία υλικοτεχνικής υποδομής δεν υπήρχε σε όλη την 

διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε. Βασική αιτία για την έλλειψη αυτή 

ήταν ασφαλώς το ανώμαλο καθεστώς που δημιουργούσε στην πόλη «το 

πρόβλημα των αποζημιώσεων». Ένα πρόβλημα χρόνιο, με τάσεις διογκωτικές. 

Μόλις το 1852 το δημοτικό συμβούλιο ζητά να του παραχωρηθούν εθνικά 

οικόπεδα για την ανέγερση αγορών σε τέσσερα σημεία της πόλης. Από τότε 

θα περάσουν 18 χρόνια μέχρι να υποβληθεί το πρώτο σχέδιο δημοτικής 

αγοράς για την Άνω Πόλη. 

 

Το πρόβλημα δημιουργίας αποθηκών, όμως για την φύλαξη των εισαγόμενων 

προϊόντων, πριν διοχετευθούν στην αγορά της πόλης και στις άλλες 

εσωτερικές αγορές, αντιμετωπίζεται έγκαιρα. Το διάταγμα για τη δημιουργία 

αποθήκης εκδίδεται στις 15/27 Μαΐου του 1835. Ένα χρόνο μετά η αποθήκη 

λειτουργεί. 
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1.5 Τα προϊόντα 
 
Τα προϊόντα που διακινούνται στην αγορά της Πάτρας μπορούμε να τα  

διακρίνουμε σε δύο βασικές κατηγορίες: στα εισαγόμενα και τα εγχώρια. Στα 

πρώτα ανήκουν προϊόντα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αποικιακά και 

δημητριακά. Στα δεύτερα, προϊόντα αγροτικά. Για τα εισαγόμενα προϊόντα 

μας πληροφορούν οι προξενικές εκθέσεις, ενώ για τα εγχώρια πολύ χρήσιμες 

είναι οι πληροφορίες που αντλήσαμε από τα Πρακτικά του Δημοτικού 

Συμβουλίου, όπου δημοσιεύονται οι κατάλογοι «διατιμήσεως ωνίων», και από 

τους καταλόγους εσόδων-εξόδων της Μονής του Γηροκομείου. 

 
1.6 Οι τιμές 
 
Το περισσότερο «ευνοημένο» (από την άποψη ότι δεν λείπουν πληροφορίες 

για τις τιμές και για τις συνθήκες που τις προσδιορίζουν ή τις επηρεάζουν) 

προϊόν είναι το σιτάρι, για το οποίο υπάρχουν πολλές πληροφορίες. 

 

Από τον Δεκέμβριο του 1843, σε διοικητικές πράξεις που δημοσιεύονται στην 

εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναφέρεται η μέση μηνιαία τιμή του σιταριού 

στην αγορά της Πάτρας. Τα Γαλλικά αρχεία και ο τύπος μας δίνουν στοιχεία 

για τις συνθήκες της τοπικής αγοράς, τη συγκομιδή κ.λ.π και έτσι μπορούμε 

να έχουμε ικανοποιητική εικόνα γι’ αυτό το «προϊόν-πιλότο» κάθε αγροτικής 

παραγωγής -αν και για την παραγωγή της Πελοποννήσου η σταφίδα ήταν το 

σημαντικότερο προϊόν. Η τιμή του σιταριού κατά κιλό Κωνσταντινουπόλεως 

στην αγορά της Πάτρας είναι 4 δρχ για τη Β΄ποιότητα και 4,40 για την 

Α΄ποιότητα.  

 

Ένα άλλο αντιπροσωπευτικό προϊόν είναι το ψωμί. Η τιμή του ψωμιού 

ακολουθεί αναλογικά την εξέλιξη της τιμής του σιταριού. Χωρίς να έχουμε 

ποσοτικές πληροφορίες μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε τις τιμές της 

οκάς του ψωμιού για τα ακόλουθα έτη:  
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Έτος Α Ποιότητα Β Ποιότητα 

1841 0,36 0,28 

1851 0,40 0,30 

1852 0,44 0,34 

1857 - 0,28 

1859 0,54 - 

 

Η τιμή του 1857 δεν είναι η πραγματική της αγοράς αλλά η ανώτερη που 

καθορίστηκε με διοικητική πράξη του Δήμου. Η τιμή αυτή όμως δεν τηρήθηκε 

από κανέναν σιτέμπορο, όπως μας πληροφορούν οι πηγές. 

 

Ανοδική παρουσιάζεται και η τάση της τιμής του αραβοσίτου, προϊόντος 

σημαντικού για την διατροφή των φτωχών κοινωνικών στρωμάτων της πόλης. 

Είναι ενδεικτικά τα στοιχεία που ακολουθούν με την τιμή του αραβοσίτου 

Α΄ποιότητας κατά κιλό Κωνσταντινουπόλεως: 

 

Έτος Α Ποιότητα 

1843 3 δρχ. 

1840 3 δρχ. 

1840 4,84 δρχ. 

1841 3,96 δρχ. 

1845 4,40 δρχ. 
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Στη συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικές τιμές προϊόντων στην αγορά της 

Πάτρας. :  
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1.7 Η Πάτρα σήμερα 

 

 

Η γεωγραφική θέση, οι φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι, αποτελούν σημαντικά 

πλεονεκτήματα της περιοχής. 

Οι διεθνείς εξελίξεις τόσο οι μόνιμες (παγκοσμιοποίηση, ανοιχτή επικοινωνία, 

διεύρυνση αγορών, κατάργηση συνόρων, τεχνολογικές εξελίξεις κλπ) όσο και 

οι ευκαιριακές, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την οικονομία της 

περιοχής.  

Η Πάτρα και γενικότερα ο Νομός Αχαΐας είναι η ουσιαστική πύλη της 

Ελλάδας προς την Ευρώπη, καθώς βρίσκονται πάνω στο Ευρωπαϊκό 

Μεσογειακό Τόξο (Ισπανία, Ν. Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα), του οποίου βασικοί 

αναπτυξιακοί άξονες είναι ο τουρισμός, η τεχνολογία και η παροχή 

υπηρεσιών.  

Ο Νομός Αχαΐας διαθέτει αρκετά χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν 

στην αναπτυξιακή προσπάθεια, όπως: 

• Ανθρώπινο δυναμικό καταρτισμένο, με ευρύ ορίζοντα και 

επιχειρηματικό πνεύμα. 

• Εργατικό δυναμικό με παράδοση και τεχνογνωσία 

• Βασικές αναπτυξιακές υποδομές (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, ΒΙΠΕ, 

Νοσοκομεία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Επιστημονικό Πάρκο 

κλπ).  

• Δυνατότητες εκμετάλλευσης των Κοινοτικών κονδυλίων βάσει των 

οποίων προωθείται η βελτίωση της υποδομής, με την υλοποίηση 

αναπτυξιακών έργων όπως η Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, η κατασκευή νέου 

Λιμένος, η Περιμετρική της Πάτρας, ο εκσυγχρονισμός του 

Σιδηροδρομικού Δικτύου, ο βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων κλπ.  
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 
Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της περιοχής 

απασχολείται στον πρωτογενή τομέα. 

 

Παρά τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού (από 

105.848 το 1981 μειώθηκε στις 91.721 το 1991) το ποσοστό σε σύγκριση με το 

μέσο όρο της χώρας είναι υψηλότερο και συγκεκριμένα 30,55% στο Νομό 

Αχαΐας έναντι 28,2% στην υπόλοιπη χώρα. 

 

Ο πρωτογενής τομέας συμβάλλει σημαντικά στην διαμόρφωση ενός 

«βιώσιμου» εισοδήματος για τα νοικοκυριά της υπαίθρου. 

 

Η γεωργία χαρακτηρίζεται από τα ίδια διαρθρωτικά και δημογραφικά 

προβλήματα που χαρακτηρίζουν το σύνολο της ελληνικής γεωργίας. 

 

Στο Νομό Αχαΐας καλλιεργείται σχεδόν όλο το φάσμα των ελληνικών 

γεωργικών προϊόντων με ιδιαίτερη βαρύτητα στη σταφίδα, τα αμπελοοινικά 

προϊόντα, τα εσπεριδοειδή, τα κηπευτικά, τη βιομηχανική ντομάτα, τις 

πατάτες, τα καρπούζια, το ελαιόλαδο κλπ. 

 

Ιδιαίτερα αναπτυγμένος ποσοτικά παρουσιάζεται ο κλάδος της κτηνοτροφίας, 

ο οποίος όμως χαρακτηρίζεται από τον παραδοσιακό τρόπο βόσκησης και όχι 

σε οργανωμένες φάρμες. 

 

Η περιοχή έχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, αρκεί 

να ληφθούν διαρθρωτικά μέτρα όπως εισαγωγή τεχνολογικών βελτιώσεων 

στις εκμεταλλεύσεις, υιοθέτηση ολοκληρωμένων συστημάτων καλλιεργειών, 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, τυποποίηση των προϊόντων, 

αναδιάρθρωση του αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος κλπ. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Ο Νομός Αχαΐας και ιδιαίτερα η πόλη της Πάτρας, έχει μακρά βιομηχανική 

παράδοση.   

 

Η Αχαΐα στο 19ο αιώνα αποτελούσε μια οικονομική δύναμη με εξωστρεφή 

προσανατολισμό. Η τοπική οικονομία συνέδεσε τις τύχες της με την 

Ευρωπαϊκή αγορά, μέσω της καλλιέργειας και της εξαγωγής της σταφίδας. 

 

Κατά την διάρκεια του μεσοπολέμου η Αχαΐα αποτελούσε ένα από τα πρώτα 

σε σημασία βιομηχανικά κέντρα. 

 

Οι ριζικές ανακατατάξεις που έλαβαν χώρα μετά την δεκαετία του 1980 στο 

παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσουν 

σημαντικές βιομηχανικές επιχειρήσεις και να οδηγηθεί στην ανεργία ένα 

μεγάλο ποσοστό έμπειρου εργατικού δυναμικού, ιδίως στους κλάδους της 

κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και χαρτοβιομηχανίας. 

 

Από την εξέταση των δεδομένων προκύπτει μια διαφοροποίηση του 

μεταποιητικού τομέα, αφού παρατηρείται μια συρρίκνωση της βιομηχανικής 

δραστηριότητας. Εντούτοις διαπιστώνεται ότι μέσα στους ίδιους κλάδους 

άλλες επιχειρήσεις προοδεύουν και άλλες φθίνουν. Τούτο οφείλεται στο 

βαθμό που κάθε επιχείρηση αξιοποιεί τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες της 

Ευρωπαϊκής Αγοράς. Ήδη με τον προϋπάρχοντα Αναπτυξιακό Νόμο 2324/94 

και τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα αρκετές μεταποιητικές επιχειρήσεις 

προχώρησαν σε εκσυγχρονισμό των δομών δράσης τους, στη δημιουργία 

επωνύμων προϊόντων, στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων 

προϊόντων. 

 

Αρκετές επιχειρήσεις έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό προς καταναλωτές 

Ευρωπαϊκών χωρών γεγονός που υποδηλώνει ότι η ποιότητα των προϊόντων 

τους είναι ανταγωνιστική έναντι των ξένων επιχειρήσεων. 
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Στο Νομό Αχαΐας παράγεται όλη η γκάμα των προϊόντων, 

κλωστοϋφαντουργικά, έτοιμα ενδύματα, τρόφιμα, ποτά, εμφιαλωμένα νερά, 

ελαστικά-πλαστικά, προϊόντα από μη μεταλλικά ορυκτά, μεταλλικά και 

μεταλλουργικά προϊόντα, μηχανές, δέρματα, δερμάτινα είδη, προϊόντα 

κεραμικής υψηλών προδιαγραφών κλπ. 

 

Η ύπαρξη Βιομηχανικής Ζώνης σε ειδικά οργανωμένο χώρο εκτάσεως 4.050 

στρεμμάτων,  η κατασκευή του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, η λειτουργία 

των Ερευνητικών Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, η ολοκλήρωση 

των αναπτυξιακών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη δημιουργούν βάσιμη 

ελπίδα ότι θα τονωθεί το επενδυτικό κλίμα. Υπάρχουν τομείς και κλάδοι που 

μπορούν να αναπτυχθούν. 

Οι κατευθύνσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος, οι οποίες διαφαίνονται 

ελκυστικές αφορούν παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων π.χ. παραγωγή 

προτηγανισμένης πατάτας, τεμαχισμός - τυποποίηση - συσκευασία χοιρινού 

κρέατος, τυποποίηση φρούτων, παραγωγή κατεψυγμένων ή τυποποιημένων 

αλιευμάτων, παραγωγή ιχθυοπαρασκευασμάτων, παραγωγή ετοίμων 

φαγητών, παραγωγή βιολογικών προϊόντων, τυποποίηση ελαιολάδου, 

παραγωγή προϊόντων από πολυαιθυλένιο, κατασκευή προϊόντων 

συσκευασίας, κατασκευή συστημάτων πληροφορικής και Η/Υ, κ.λ.π. 

 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Το Εμπόριο του Νομού Αχαΐας διεξάγεται σε σημαντικό βαθμό από τα 

πολεοδομικά συγκροτήματα της Πάτρας και του Αιγίου. Ιδιαίτερα η Πάτρα 

αποτελεί πόλο έλξης για τη Δυτική Πελοπόννησο, τα Ιόνια Νησιά καθώς και 

την κοντινή περιοχή της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος. 

Στο Νομό Αχαΐας σήμερα καταγράφονται περίπου 5.600 εμπορικές 

επιχειρήσεις.  

 

Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία πρόκειται για 

καταστήματα μικρού όγκου, όπου το απασχολούμενο προσωπικό είναι ένα ή 

τρία άτομα. Ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία εισόδου μεγάλων 

πολυκαταστημάτων ελληνικών και ξένων συμφερόντων. Ο Νομός Αχαΐας 
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εκτός από εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο είναι ταυτόχρονα 

διαμετακομιστικό και εξαγωγικό κέντρο με κυριότερο το λιμάνι της Πάτρας, 

που είναι η κύρια θαλάσσια πύλη από και προς  τη Δυτική Ευρώπη. 

Η δημιουργία του νέου λιμένος αναμένεται να αυξήσει τις διαμετακομιζόμενες 

ποσότητες εμπορευμάτων. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ο τομέας των μεταφορών διαθέτει πλεονέκτημα,  

με δεδομένο ότι ο Νομός Αχαΐας είναι ο κυρίαρχος 

συγκοινωνιακός κόμβος για ολόκληρη τη Δυτική 

Ελλάδα, καθώς αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου - 

εξόδου από και προς τη Δυτική Ευρώπη.  

Η μεγαλύτερη ζήτηση αναμένεται βρίσκεται στους τομείς των θαλασσίων και 

χερσαίων μεταφορών. Ο υπό κατασκευή νέος λιμένας της Πάτρας, η Ζεύξη 

Ρίου - Αντιρρίου, η Μάξι Περιμετρική, ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής 

γραμμής Πατρών - Αθηνών (διπλή γραμμή και μελλοντική ηλεκτροκίνηση), οι 

επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ο υπό κατασκευή άξονας ΠΑΘΕ 

(Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι)  είναι βέβαιο ότι θα προσδώσουν 

στην περιοχή νέους ορίζοντες, ικανούς να αναβαθμίσουν το ρόλο του Νομού 

Αχαΐας και ιδιαίτερα της Πάτρας.  

Η Ναυτιλιακή γραμμή Πατρών - Ιταλίας λόγω της σπουδαιότητας και της 

μεγάλης ζήτησης, τόσο για την μεταφορά επιβατών όσο και εμπορευμάτων, 

συγκεντρώνει ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον εκ μέρους των ναυτιλιακών 

εταιρειών.  
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Ο φάρος σήμα κατατεθέν για την πόλη της Πάτρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 
 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 
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2.1 Εισαγωγή 

 

Η ιστορία της σταφίδας συνδέεται με την εμπορική περιπέτεια των Άγγλων 

στην ανατολική Μεσόγειο. Κι αν ο 16ος αιώνας είναι για το αγγλικό εμπόριο 

μια περίοδος παλινδρομήσεων, ο 17ος αιώνας, και μάλιστα τα πρώτα του 

χρόνια, είναι η περίοδος της οριστικής επικράτησής του. Άγγλους εμπόρους 

και αγγλικά πλοία συναντάμε στη Ζάκυνθο στην Κρήτη, στη Χίο και στην 

Κύπρο στις αρχές του 16ου αιώνα.  Στη συνέχεια παρατηρείται μια υποχώρηση 

των Άγγλων και μια άνοδος των Βενετών αφού πλοία τους φορτώνουν 

σταφίδα και κρασί από την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Κρήτη με 

προορισμό την Αγγλία. Αλλά μετά τους ενετο-τουρκικούς πολέμους και την 

κρίση της Βενετίας τα πράγματα αλλάζουν. Οι Άγγλοι επανέρχονται στην 

Ανατολή και η ίδρυση της Levant Company το 1581, θεσμοθετεί την παρουσία 

τους σε αυτό το χώρο. Αυτή η κόντρα μεταξύ Αγγλίας και Βενετίας οδηγεί στη 

ναυμαχία της Ναυπάκτου (Λεπάντε) και στην αλλαγή των όρων του εμπορίου 

στο χώρο αυτό. 

 

 2.2 Η Πάτρα και η σταφίδα 
 

Η σταφίδα υπήρξε σίγουρα ένα από τα βασικότερα προϊόντα για το αγγλικό 

εμπόριο και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η Αγγλία το 1584 εγκαθιστά 

αντιπρόσωπο της Levant Company στην Πάτρα. 

 

Οι πληθυσμοί των νησιών αυτών που προαναφέρθηκαν στρέφονται προς την 

καλλιέργεια σταφίδας, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπεται συνεχώς η 

καλλιέργεια των δημητριακών. Έτσι αρχίζει και γίνεται πιο έντονη η ανησυχία 

των αρχών για την πρόληψη σιτοδείας. Έτσι το 1556 έχουμε την πρώτη 

σιτοδεία στη Ζάκυνθο και το 1573 νέα σιτοδεία πλήττει το νησί. 

 

Οι Άγγλοι το 1769 μεταφέρουν το γενικό προξενείο τους από τη Ζάκυνθο στην 

Πάτρα και από το 1829, δηλαδή αμέσως μετά την Ελληνική Επανάσταση, 

αρχίζουν και μεταφέρονται στην Πάτρα μεγάλοι αγγλικοί εξαγωγικοί οίκοι, 

όπως ο οίκος Burff που θα αναδείξουν την πόλη σε μεγάλο κέντρο του 

σταφιδεμπορίου, σε πόλη-λιμένα που οργανώνει τις εξαγωγές. Έτσι οι 
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εμφυτεύσεις σταφιδαμπέλων προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. 

Δικαιολογημένα λοιπόν σύμφωνα με τα παραπάνω η σταφίδα και ιδιαίτερα η 

κορινθιακή, ήταν για την Πάτρα ότι ο καφές για την Βραζιλία. 

 

2.3 Ο σταφιδικός πυρετός 
 

Η ώρα της οινοβιομηχανίας δεν έχει σημάνει ακόμα για την Ελλάδα. Θα 

σημάνει σε λίγο και θα έχει ως βασικό σκοπό την οινοποίηση της σταφίδας, σε  

 

 
Αποξήρανση της σταφίδας μέσα σε σκαφίδες. Η εργασία γινόταν κυρίως από γυναίκες και παιδιά.  

Σε πρώτο πλάνο ο επιστάτης. 

 

μια εποχή που η καταστροφή των γαλλικών αμπελώνων από τη φυλλοξήρα  

αλλάζει τη γεωγραφική κατεύθυνση του εμπορίου. Η εντυπωσιακή και 

δραματική όπως θα δούμε στη συνέχεια εξάπλωση της σταφιδοκαλλιέργειας 

στην Ελλάδα οφείλεται στη φυλλοξήρα των γαλλικών αμπελώνων. 

 

Η κρίση που ξεσπάει βίαια το 1893, δεν έχει σχέση με κάποια ασθένεια της 

αμπέλου που ξεπερνιέται με τη χρήση θειαφιού, όπως είχε συμβεί το 1852. 

Είναι μια κρίση υπερπαραγωγής, όπου το πλεονάζον προϊόν δεν έχει καμία 

προοπτική διεξόδου. Η σταφίδα, ο ελληνικός μαύρος χρυσός, συσσωρεύεται 
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στις αποθήκες ή μένει απούλητη στα αλώνια. Η κρίση υπερπαραγωγής για μια 

οικονομία που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην οικονομία της 

σταφιδαμπέλου, δεν μπορεί παρά να είναι χρόνια με επιπτώσεις, όχι μόνο 

οικονομικές αλλά και κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτισμικές, όπως θα 

δούμε στη συνέχεια. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης αυτής 

διαρκούν είκοσι χρόνια, έως τις παραμονές του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου. 

 

Από αυτό το σημείο και μετά έχουμε μια τραγική πτώση στις εξαγωγές 

σταφίδας σε ξένες χώρες και ιδιαίτερα στη Γαλλία. Ενδεικτικά και για να 

αποφύγουμε τις λεπτομέρειες που εικονογραφούν την άνοδο και την πτώση 

της σταφίδας, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

ΕΤΟΣ 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

 

ΕΤΟΣ 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

1878 9,55% 1886 29,12% 

1879 21,41% 1887 25,35% 

1882 18,80% 1890 11,21% 

1883 11,88% 1891 14,56% 

1884 13,93% 1892 7,38% 

1885 22,60% 1893 2,12% 

 

ΠΗΓΗ: Archives du Ministere des Affaires Entrangeres (Αρχεία του Υπουργείου 

Εξωτερικών της Γαλλίας). 
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Καθάρισμα της σταφίδας, μια εργασία που διασφαλίζεται από τα χέρια των γυναικών. 

Πλαίσιο της η αυτοσχέδια χορταρένια καλύβα για τον ίσκιο και ο λιτός αγροτικός εξοπλισμός 

του ξωμάχο. 

 
Μιλάμε για «σταφιδικό πυρετό» και η φράση δεν έχει καμία υπερβολή. Οι 

χωρικοί μετατρέπονται από τη μια μέρα στην άλλη σε αμπελουργούς. Το μόνο 

που τους ενδιαφέρει είναι να καλλιεργήσουν όλο και περισσότερα αμπέλια. 

Δεν νοιάζονται για την ποιότητα αλλά μόνο για την ποσότητα. Και για να 

καλλιεργήσουν, όλο και περισσότερο χρειάζονται κεφάλαια και εργατικά 

χέρια. Έτσι δανείζονται και προσλαμβάνουν εποχιακούς εργάτες. Οι 

καλλιεργητικές δαπάνες αυξάνονται αλλά η τιμή της σταφίδας είναι πολύ 

ικανοποιητική. Όταν ξεσπάει όμως η κρίση, αυτοί οι αμπελουργοί 

αποδεικνύονται ένα σύνολο ασταθές, άναρχο, βίαιο στις εκδηλώσεις της 

δυσφορίας του και στις αντιδράσεις του, αλλά και έτοιμο να διαλυθεί με την 

ίδια ευκολία που δημιουργήθηκε.  

 

2.4 Η εποχή μετά τον «σταφιδικό πυρετό» 
 

Πρώτη και σημαντική παρενέργεια της κρίσης που επικράτησε είναι η βία και 

κατ’ επέκταση η αναρχία. Συλλαλητήρια, εξεργέσεις και απεργίες είναι οι 

αντιδράσεις των καλλιεργητών, που βρίσκονται σε απόγνωση. Προσπαθούν 

να αντισταθούν στις τράπεζες αλλά και στους δανειστές, που βρήκαν 

πρόσφορο έδαφος για να εξαπλωθούν.  
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Στις 3 Νοεμβρίου 1896, έχουμε τη διπλή δολοφονία των Διονυσίου 

Φραγκόπουλου και Ανδρέα Κόλλα από τον τσαγκάρη Δημήτρη Μάτσαλη, ο 

οποίος απέδωσε αυτή τη διπλή δολοφονική ενέργεια στην αναρχική του 

ιδεολογία. Η δολοφονία του Φραγκόπουλου θεωρήθηκε ως η πρώτη αναρχική 

εκδήλωση στον ελληνικό χώρο. 

 

Το 1893 ιδρύεται στην Πάτρα η «Σοσιαλιστική Αδελφότητα», μια άλλη 

οργάνωση που πρεσβεύει τον χριστιανικό κοινωνισμό. Αντίστοιχες 

οργανώσεις δημιουργούνται και στον Πύργο, μια από αυτές, που 

συσπειρώνεται γύρω απ΄την εφημερίδα «Νέον Φως», συνδέει αμέσως την 

δράση της με τις εξεργέσεις των σταφιδοκτηματιών. Τα περισσότερα μέλη και 

οι πρωτεργάτες των αναρχικών και σοσιαλιστικών κινήσεων ήταν παιδιά 

αστών και διανοούμενων πολιτών. Κύριος εκφραστής αυτών των ιδεολογικών 

διεργασιών στην περιοχή της Αχαΐας ήταν ο Ανδρέας Ρηγόπουλος (1821-

1889), κοινοβουλευτικός και ρήτορας που φιλοδόξησε να γίνει ο δαμαστής 

του χάους. 

 

Άλλη παρενέργεια της κρίσης ήταν η μετανάστευση προς την Αμερική. Η 

Πάτρα γίνεται από τα μέσα του 1890 το σημείο εξόδου προς την Αμερική. Τα 

μεσιτικά γραφεία που μέχρι τότε ναύλωναν πλοία για τη μεταφορά του 

σταφιδόκαρπου, τώρα αντιπροσωπεύουν και εταιρείες που μεταφέρουν 

μετανάστες. Μια αγγελία ενός τέτοιου γραφείου που δημοσιεύθηκε στο 

Ημερολόγιο των Πατρών του 1906 έλεγε:  

 

«Η Πάτρα είναι το καλύτερο σημείο της αναχωρήσεως από την Ελλάδα, 

επειδή, λόγω της γεωγραφικής θέσεώς της, βρίσκεται κατά ένα 24ωρο 

πλησιέστερα προς της Αμερική απ’ ότι ο Πειραιάς, και οι επιβάτες, 

αποφεύγουν τις τρικυμίες του Αιγαίου πελάγους και του Κάβου Μαλέα». 
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Φωτογραφία του Ανδρέα Ρηγόπουλου, που υπήρξε καθοριστική μορφή των δημοκρατικών 

και επαναστατικών ιδεών στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. 

 

Σύμφωνα με τη στατιστική της εφημερίδας Νέος Αιών, στο διάστημα 1891-

1902 εγκατέλειψαν τη χώρα 28.599 άνθρωποι, άρρενες στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους, αριθμός που ισοδυναμούσε με τον πληθυσμό μιας μεγάλης 

ελληνικής πόλης, όπως η Κέρκυρα. 

 

Η περίοδος της κρίσης αρχίζει το 1893 και τελειώνει το 1914 όταν το ελληνικό 

κράτος, λόγω της κήρυξης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καταργεί, με 
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νομοθετικό διάταγμα το προνόμιο διαχείρισης του πλεονάσματος του 

προϊόντος, που το ίδιο είχε παραχωρήσει σε ιδιωτική εταιρεία. 

 

2.5 Επίλογος 

 

Έτσι προσπάθησε η Ελλάδα να ενηλικιωθεί «οινικώς», μια προσπάθεια 

ανορθόδοξη, που υπαγορεύθηκε από τη συγκυρία του Ευρωπαϊκού εμπορίου.  

 

Μπορούσε όμως να γίνει κι αλλιώς; Μπορούσαν οι άνθρωποι του τέλους του 

19ου αιώνα να εγκαταλείψουν τη σταφίδα, που αποτέλεσε τον πλούτο και τη 

δόξα της χώρας, που ήταν η μαυρομάτα Κίρκη και η μελαχρινή βασίλισσα; 

 

Aν όμως, στην άνιση μάχη με τη σταφίδα, το σταφύλι βγήκε χαμένο, η 

σταφίδα εντούτοις συνέβαλε ώστε το κρασί και το αλκοόλ να εμφανιστούν ως 

κοινωνική κατάκτηση των αστικών πληθυσμών, σταθερό στοιχείο του 

κοινωνικού χρόνου και μιας νέας ηθικής, της ευχαρίστησης (fun morality).  

 

Δεν είναι αυτό σημαντικό;  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
 
 

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
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3.1 Γουσταύος Κλάους (1825-1908) 

 

Δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες σταφίδας ήταν, η αγγλική Burff και η 

γερμανική Fels. Στα στελέχη της Φέλλς & Συντροφιά (μιας εταιρείας που 

δραστηριοποιείται στην πόλη της Πάτρας από τα μέσα του 1840)  οφείλουμε 

τις σοβαρότερες προσπάθειες στoν τομέα της οινοβιομηχανίας.  

 

Η μακροβιότερη οινική εταιρία του ελληνικού χώρου ιδρύθηκε από ένα 

στέλεχος της Φέλλς, τον Γουσταύο Κλάους (Gustav Clauss),  που το όνομά του 

σήμερα στην Ελλάδα είναι συνώνυμο με το κρασί. 

  

Ο Γουσταύος Κλάους γεννήθηκε στο Μέμινγκεν της Βαυαρίας το 1825  και 

ήρθε στην Πάτρα το 1852, δηλαδή σε ηλικία 27 ετών για να αναλάβει τη 

διεύθυνση του τμήματος εξαγωγών της εταιρίας  Φέλλς & Συντροφιά. 

  

Ο Κλάους μαζί με την επιχειρηματικότητα φέρνει ένα κοσμοπολίτικο αέρα και 

ένα ρομαντικό πνεύμα, θρεμμένο από τον Γκαίτε και τον Σίλλερ, καθώς 

επίσης και τον φιλελληνικό αέρα της βαυαρέζικης πατρίδας του. 

 

Το 1859, σε μια εποχή γόνιμων προβληματισμών και κριτικών αναζητήσεων 

για την οινοποιία, ο Κλάους αγόρασε μια έκταση 60 στρεμμάτων, στη θέση 

Ριγανόκαμπος, στα ανατολικά της πόλης, σε υψόμετρο 500 ποδών από τη 

θάλασσα, που ανήκε στον Γεώργιο Κωστάκη, η οποία σε λίγο γίνεται το 

κέντρο της οινοποιητικής δραστηριότητάς του. 

 

Σ’ αυτή την περιοχή, που ονομάστηκε Gutland, κατ’ αντιστροφή του 

Landgut (δηλαδή εύφορη γη), επειδή έτσι πρόφερε τη λέξη η μικρή τότε 

μοναχοκόρη του Γουσταύου, η Αμαλία, ο Κλάους δημιούργησε τον πυρήνα 

του αμπελώνα και της οινοποιίας του. Οι φυτεύσεις άρχισαν το 1861 και η 

πρώτη φάση τους ολοκληρώθηκε το 1864. 

 

 Όλα αυτά δείχνουν την επιθυμία ενός κοσμοπολίτη επιχειρηματία, να γίνει 

αμπελουργός, να συνδεθεί δηλαδή με έναν τόπο και να αποκτήσει ρίζες μέσα 

από τις ρίζες των δικών του οιναμπέλων. 
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Αλλά και το ανθρώπινο πορτραίτο του Γουσταύου Κλάους αποκαλύπτει μια 

επιθυμία μονιμότερης σύνδεσης με τη νέα πατρίδα του. Ο γάμος του με τη 

Θωμαΐδα Καρμπούνη (1836-1901), απόφοιτο του Αρσακείου, κόρη του 

συνταγματάρχη των Γενικών Επιτελείων και υπασπιστή του Όθωνα, και μιας 

Βαυαρέζας από το Μόναχο, κυρίας επί των τιμών της βασίλισσας Αμαλίας, 

ήταν μια ένωση που δημιουργούσε δεσμούς με την κεντρική πολιτική εξουσία. 

Πάντως η κόρη του Κλάους Θωμαΐδα, παντρεύτηκε Γερμανό και έζησε στο 

Μόναχο. 

 

 
Εμβληματικό πορτραίτο του Γουσταύου Κλάους. 

 

Για την τοπική κοινωνία των Πατρών ο Κλάους δεν ήταν μόνο ο 

επιχειρηματίας. Ήταν ο φιλάνθρωπος , ο bon viveur , με τις παρομοιώδεις για 

τα δημοσιογραφικά χρονικά της εποχής χορευτικές εσπερίδες του, ο πρόξενος 

της Βαυαρίας και της Γαλλίας έως το 1871, αλλά και seigneur, μια εικόνα που 

ενισχύθηκε από τη συνήθειά του να μεταβαίνει από το κέντρο της πόλης στο 

οινοποιείο του με το άλογό του. 

 



 34

Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε αρχίζει να λειτουργεί το οινοποιείο του Κλάους. Το 

σίγουρο  είναι ότι η έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης τοποθετείται 

μέσα στη δεκαετία του 1860 με πιο πιθανή χρονιά το 1865. Ο Κλάους 

αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στην «Αχαΐα» από τα μέσα της δεκαετίας του 

1880.  

 

Ο Κλάους πέθανε το Σεπτέμβριο του 1908, στη διάρκεια του ταξιδιού της 

επιστροφής από το Μόναχο στην Πάτρα. Άφησε την τελευταία του πνοή πάνω 

στο πλοίο του Αυστριακού Λλόυδ «Βαρώνος Μπέκ», την  ώρα που αυτό 

έμπαινε στο λιμάνι της Κέρκυρας. Ο θάνατός του αποτέλεσε μεγάλη απώλεια 

για τον επιχειρηματικό κόσμο της Πάτρας. 

 

Το 1918 αφού έχει πεθάνει ο Κλάους, έχει καταρρεύσει η σταφιδεμπορία, και 

έχουν ηττηθεί οι Γερμανοί στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο , η «Αχαΐα» περνάει σε 

ελληνικά χέρια με βασικότερο μέτοχο τον σταφιδέμπορο Βλάσιο 

Αντωνόπουλο (1867-1955), αφού έχει παραχωρηθεί ως πολεμική αποζημίωση 

από την Γερμανία στην Ελλάδα.    

 

 
Ο τάφος του Κλάους ο οποίος βρίσκεται στο εκκλησάκι του Απόστολου Θωμά. 

 

Από το 1873 έως το 1918 το καταστατικό της εταιρείας τροποποιείται τέσσερις 

φορές. Οι τροποποιήσεις αυτές αποτυπώνουν, αφενός την ανάπτυξη της 
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εταιρείας (που έχει εξαπλωθεί πέραν των 60 στρεμμάτων, σε ενοικιαζόμενη 

έκταση) και αφετέρου, τις διάφορες φάσεις του σταφιδικού και οινικού 

προβλήματος. 

 

 
  Εξώφυλλο του καταστατικού της «Αχαΐας», 

μετά την αναθεώρηση του 1897. 

  

Αυτή ήταν η προσφορά του Γουσταύου Κλάους μέσα σε λίγες λέξεις. Σήμερα η 

συνολική κληρονομιά είναι στη διάθεση της παγκόσμιας κοινότητας όπως 

μαρτυρούν οι πάνω από 200.000 επισκέπτες που υπό τις παρούσες συνθήκες 

διέρχονται κάθε χρόνο από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. 
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3.2 Για την «Μαυροδάφνη» 

 

Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η 

εταιρία «Αχαΐα» λειτούργησε ως η μοναδική στον ελληνικό χώρο αγροτική 

πρεσβεία ενός κρασιού επιδορπίου αλλά και ορεκτικού, της Μαυροδάφνης, 

και ταυτόχρονα ως εστία ενός πολιτισμού πολυτέλειας και γαλήνης. 

 

Το αποδεικνύουν αυτό και οι επισκέψεις πολλών διασημοτήτων της εποχής, 

όπως της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ (η Σίσσυ των 

κινηματογραφικών  τεχνικολόρ), που επισκέφθηκε την «Αχαΐα» τον 

Οκτώβριο του 1885, του πρίγκιπα Ruprecht, διαδόχου της Βαυαρίας, της 

πριγκίπισσας της Αγγλίας Βικτωρίας και φυσικά της βασιλικής οικογένειας 

της Ελλάδας. 

 

Η Μαυροδάφνη προβλήθηκε κυρίως ως επιδόρπιος οίνος, αλλά πολύ γρήγορα 

μυθοποιήθηκε και παρουσιάστηκε ως ένα είδος ελιξιρίου. Σ’ έναν οδηγό των 

Πατρών του 1896 γραμμένο από έναν λόγιο γιατρό, διαβάζουμε: «η 

Μαυροδάφνη χρησιμοποιείται εις τα γερμανικά και άλλα νοσοκομεία υπέρ 

των αρρώστων, ως άριστον αναληπτικόν και τονωτικόν μέσον».  

 

Τέσσερα χρόνια αργότερα ένας άλλος οδηγός αναφέρεται στις χωνευτικές και 

τονωτικές ιδιότητες του κρασιού. Και με μία διάθεση μυθοποιητικής 

υπερβολής ταυτίζει τη Μαυροδάφνη με το νέκταρ των θεών του Ολύμπου.  

 

Στο γερμανόγλωσσο οδηγό που εξέδωσε η ίδια η εταιρεία, η Μαυροδάφνη 

παρουσιάζεται όχι μόνο ως η spezialitat της «Αχαΐας», αλλά και ως οίνος 

ιατρικός (medicinal). Στον ίδιο οδηγό δημοσιεύονται γνώμες, εν είδει 

γνωματεύσεων, Γερμανών και Ελβετών καθηγητών της ιατρικής και 

διευθυντών κλινικών για τα ευεργετικά αποτελέσματα της Μαυροδάφνης, 

καθώς και αναλύσεις του κρασιού από χημικά εργαστήρια του Βισμπάντεν, 

της Βιέννης και της Ζυρίχης.  
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Η φιλανθρωπική δραστηριότητα της Θωμαΐδας Καρβούνη-Κλάους, έτσι όπως 

περιγράφεται στη νεκρολογία της, συνδέεται με τη διανομή φιαλών 

Μαυροδάφνης σε φτωχούς ασθενείς της πόλης.  

Εκτός από τη Μαυροδάφνη, η εταιρεία παρήγαγε επίσης κρασί τύπου sherry, 

καθώς και κόκκινο και λευκό επιτραπέζιο, από αμπελώνες του ορεινού χωριού  

Ριγανόκαμπου. Παρήγαγε ακόμη γλυκό κρασί μαλβαζία, καθώς και μπράντι. 

 

 
Μηχανικό πατητήρι στην «Αχαΐα». 

 
         Η ψυχή του μπράντι. Το αποστακτήριο και τα βαρέλια «Όλγα» και «Γεώργιος», 

χωρητικότητας 135 εκατόλιτρων το καθένα. 



 38

 
 
 

 
 

Βαρέλια με Μαυροδάφνη του 1873 που ο Γουσταύος Κλάους  αφιέρωσε  

στην επέτειο των Bismarck και Moltke. 
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3.3 Άλλες οινοποιίες  στη δεκαετία του 1890 

 

Οι οινοποιίες που δημιουργούνται στις αρχές της δεκαετίας του 1890 στην 

Πάτρα επωφελούνται από τη διεθνή συγκυρία της οινικής κρίσης. Σύμφωνα 

με τις εμπορικές εκθέσεις των διπλωματικών και προξενικών αρχών της 

Γαλλίας, στην Πάτρα το 1891 ιδρύονται δύο νέα οινοποιεία, που μολονότι 

παράγουν δεύτερα κρασιά έχουν αρχίσει τις εξαγωγές προς την Γαλλία και 

την  Γερμανία. Η οινοποιία των Άμβουργερ, ιδρύεται από τον Αλβέρτο 

Άμβουργερ.  

 

Ο Αλβέρτος Άμβουργερ, παράλληλα με τη δική του οινοποιία, διατηρούσε και 

τη θέση του συμβουλίου στο τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο της «Αχαΐας», 

τουλάχιστον έως το 1908, χρονιά θανάτου του Κλάους. Αυτή η διπλή 

δραστηριότητα ίσως να σήμαινε ότι η οινοποιία Άμβουργερ έπρεπε να 

ανταποκριθεί στις προκλήσεις της συγκυρίας παράγοντας κρασιά ανάμειξης, 

αφήνοντας την «Αχαΐα», να κινείται αποκλειστικά στο πεδίο της ποιοτικής 

οινοποίησης. Αλλά προς το τέλος της δεκαετίας του 1900, η εταιρεία αρχίζει 

να δραστηριοποιείται στην παραγωγή ποικίλων τύπων κρασιού, ανάμεσα στα 

οποία και η Μαυροδάφνη. 

 

Ιδρυτής του οίκου των Άμβουργερ ήταν ο Θεόδωρος (1822-1883), που ήρθε 

στην Πάτρα το 1847 για να αναλάβει ένα τμήμα του οίκου Φελλς & 

Συντροφιά. Είχε γεννηθεί στο δουκάτο της Βάδης, κοσμοπολίτης και αυτός 

όπως και ο Κλάους και πολύ ευαίσθητος στα μηνύματα των καιρών του. 

Υπήρξε ο ιδρυτής του εμπορικού συλλόγου και της εμπορικής λέσχης της 

πόλης και από τους πρωτεργάτες της ανέγερσης του θεάτρου «Απόλλων». 

Απέκτησε τέσσερα παιδιά, τον Φραντς την Έμμα, τον Χέρμαν και τον 

Αλβέρτο, ο οποίος τον διαδέχτηκε στις επιχειρήσεις. 

 

Ο οίκος Άμβουργερ έδειξε μεγάλη αντοχή στην οικονομική κρίση. Ενώ άλλοι 

μεγάλοι εμπορικοί οίκοι χρεοκόπησαν μέσα στη δεκαετία του 1890, οι 

Άμβουργερ διέτρεξαν όλη την περίοδο της σταφιδικής κρίσης και 

χρεοκόπησαν τελικά τον Νοέμβριο του 1911, όταν ο αρχηγός τους, ο Αλβέρτος, 

πρόξενος της Γερμανίας. Γενικός πρόξενος της Ελβετίας στην Πάτρα αλλά και 
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σύμβουλος και μέτοχος της τράπεζας της Ανατολής, της Ιονικής τράπεζας 

αλλά και άλλων εταιρειών, είδε ότι το σταφιδεμπόριο δεν πρόκειται να 

συνέλθει και ότι ολοκλήρωνε πλέον τον κύκλο του. Πάντως η χρεοκοπία των 

Άμβουργερ πρέπει να ήταν δόλια. 

 

 

Ο Αλβέρτος Άμβουργερ ένας Γερμανός της Πάτρας, δεύτερης γενιάς. 

 

Η χρεοκοπία του Άμβουργερ αποκάλυψε ότι η εταιρεία αυτή, η τόσο υγιής 

φαινομενικά, ζούσε μόνο από τις πιστώσεις και τα δάνεια που συνομολογούσε 

δεξιά και αριστερά.  Δεν ήταν μόνο η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας. 

Ήταν και η άσχημη διεθνής συγκυρία, κυρίως η αστάθεια των τραπεζών που 

δραστηριοποιούνταν στην ανατολική Μεσόγειο και στην Αίγυπτο, που 

επιδείνωσαν την θέση των Άμβουργερ. 

 

Πάντως τα βιομηχανικά καταστήματα της εταιρείας λειτούργησαν και μετά 

τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς αλλαγές χρήσης. Το οινοποιείο συνέχισε να 

παράγει οίνους υπό την επωνυμία Ελληνική Εμπορική Εταιρεία Εισαγωγής 

Εξαγωγής, ιδιοκτησίας Αλεξόπουλου. Μόνο που δίπλα στους οίνους και στα 

οινοπνεύματα προστέθηκαν και τα πυρηνέλαια, τα βαμβακέλαια, τα λινέλαια, 

τα κοκκοφινέλαια και τα σαπούνια. Το ζυθοποιείο παρήγαγε την μπύρα 
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Μάμμος, ένα από τα σήματα της πόλης, τουλάχιστον ως την δεκαετία του 

1950. Οι σταφιδαποθήκες στο λιμάνι πέρασαν σε νέα χέρια, στους 

λεβαντίνους σταφιδεμπόρους Μπάρρυ από τη Σμύρνη, που ήρθαν στην  πόλη 

μετά την μικρασιατική καταστροφή. 

 

 

 
Εμβληματική διαφήμιση των οίνων της Άμβουργερ,  

από τον Πατρινό τυπογράφο Διακίδη. 
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O εύθραυστος χαρακτήρας της οικονομικής εξουσίας των αστών εμπόρων της 

Πάτρας αποτυπώνεται θαυμάσια και με πολύ χιούμορ στην «Πατραϊκή 

Ηθογραφία» του Πρόκλη Χ. Παπαρούπα με τίτλο «Οι κουραμπιέδες», που 

γράφτηκε το 1893 και δημοσιεύτηκε στο Ετήσιο Ημερολόγιο του 1894 του 

Κωνσταντίνου Σκόκου.  

 

Οι σταφιδέμποροι και οι σιτέμποροι της Πάτρας παρομοιάζονται από τον 

συγγραφέα με κουραμπιέδες, δηλαδή με το παραδοσιακό γλυκό της ελληνικής 

και γενικά ανατολίτικης ζαχαροπλαστικής, που ενώ δίνει την εντύπωση ενός 

στερεού και ανθεκτικού παρασκευάσματος, τρίβεται αμέσως, μόλις κάποιος 

αγγίξει το δάχτυλό του στο παχύ στρώμα λευκής τριμμένης ζάχαρης που το 

περιβάλλει. «Οι κουραμπιέδες είναι κυρίως ο σάπιος πυρήνας της 

αριστοκρατίας των Πατρών», γράφει ο συγγραφέας. 

    

 

 

Η φύση και η χημεία. Συνταγολογία της Άμβουργερ για τη Μαλβαζία και για τον επιτραπέζιο 

Σαμακιά . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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4.1  Περιγραφή κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων 

  

Τα παλαιά κτήρια της Achaia Clauss είναι απόλυτα συνδεδεμένα με το φυσικό 

περιβάλλον. Από πλευράς θέσης, κρίνονται εξαιρετικά επιτυχή σε ένα τοπίο 

σπάνιας ομορφιάς με πυκνή βλάστηση. Τόσο η διάταξη οχυρωματικού 

χαρακτήρα όσο και τα κτήρια με μορφολογικά στοιχεία δανεισμένα από τον 

ορεινό τύπο, παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. 

 

Τα κτήρια είναι μονοόροφα, διώροφα με υπόγειο, πυργοειδή με 

χαρακτηριστικούς γωνιόλιθους, τοξοειδή παράθυρα και άλλα με μικρότερα 

ορθογωνικά ανοίγματα σαν πολεμίστρες. Οι μεσαιωνικού ρυθμού επάλξεις 

στις οποίες καταλήγουν τα στηθαία προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα 

ενώ μεταγενέστερες προσθήκες δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση το 

αποτέλεσμα. 

 

 

 
Τα κτήρια είναι απόλυτα συνδεδεμένα με το περιβάλλον σε ένα τοπίο σπάνιας 

ομορφιάς. 
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Ο εκ δεξιών Πύργος (κύριας εισόδου) φέρεται κατασκευασμένος γύρω στα 

1870 ενώ ο εξ αριστερών είναι κατά μια δεκαετία περίπου μεταγενέστερος. 

Μεταξύ αυτών βρίσκεται το «Αμαλιείο» κατασκευασμένο το 1880 με φέρουσα 

λιθοδομή, καλύπτεται από γαλλικά κεραμίδια.  

 

Όμοια ακολουθούν μια σειρά κτηρίων όπως η «Κάβα Κλάους» 

κατασκευασμένη στα 1970, που σέβεται απόλυτα το χαρακτήρα του χώρου 

προβάλλοντας τον ακόμα περισσότερο θα λέγαμε. Είναι κατασκευασμένη στο 

ισόγειο από ανεπίχριστη λιθοδομή, ενώ ο όροφος είναι επιχρισμένος. 

 

 

 
Κάβα Κλάους κατασκευασμένη το 1970 και όμως τέλεια εναρμονισμένη με το τοπίο και τα 

υπόλοιπα κτήρια. 

 
 

Άλλα κτήρια είναι το Παλαιό Οινοποιείο, το Αυτοκρατορικό Κελάρι (με τα 

οποία θα ασχοληθούμε εκτενέστερα στη συνέχεια) οι εκκλησίες Αγίου Θωμά 

και Αγίας Άννας, η Κάβα Δανιηλίδος το Βαρελοποιείο η Βίλλα Κοστάντζα κλπ. 

 



 46

 
 

Οι δύο επιβλητικοί πύργοι δεσπόζουν στην κεντρική πύλη της ΑΧΑΪΑ που χτίστηκαν με 

διαφορά περίπου δέκα ετών και αναμεσά τους το «Αμαλιείο» με φέρουσα λιθοδομή. 
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4.2 Κάβα Δανιηλίδος 

 

Στην αρχιτεκτονική αυτή περιήγηση, ιδιαίτερη περιγραφή πρέπει να γίνει 

στην «Κάβα Δανιηλίδος», το κτήριο που κάποτε στέγαζε το προσωπικό 

γραφείο του Γουσταύου Κλάους και που σήμερα αποτελεί χώρο πώλησης και 

δοκιμών των προϊόντων της εταιρείας.  

 

Κάθε σημείο του διώροφου κτίσματος, από την εσωτερική τοιχοποιία ως την 

πιο μικρή εσωτερική λεπτομέρεια, αποπνέει μια αύρα αρχοντική και μια 

μοναδική αυθεντική αίσθηση του ένδοξου παρελθόντος. Δάπεδο συμπαγές 

στρωμένο με βαριές πλάκες, πέτρινοι τοίχοι με τόξα να στηρίζουν τα χοντρά 

ξύλινα δοκάρια της οροφής, καθίσματα και τραπέζια διάσπαρτα στο χώρο 

φτιαγμένα από τα παλιά βαρέλια, τοίχοι διακοσμημένοι με το οτιδήποτε έχει 

να κάνει με το κρασί και τη δημιουργία του (βαρέλια, μπουκάλια, φελλοί 

κ.λ.π) -κάθε γωνιά έχει να διηγηθεί μια ιστορία. Στο βορειοδυτικό της τμήμα η 

κάβα έχει έξοδο σ’ ένα μπαλκόνι γνωστό ως Bell Vista, από το οποίο 

αγναντεύεις από ψηλά την πόλη της Πάτρας, τον Πατραϊκό κόλπο και στο 

βάθος του ορίζοντα την Παλιοβούνα. Στο γραφείο του ιδρυτή της βρίσκει 

κανείς συμπυκνωμένη όλη την ιστορία και την παλιά αίγλη. 

 

 
«Κάβα Δανιηλίδος» με τον «Πύργο των Ληστών» 
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Το προσωπικό γραφείο του Γουσταύου Κλάους. 

 

 

Ένα τμήμα από το εσωτερικό της κάβας Δανιηλίδος. 

 
 Στη νοτιοανατολική όψη της κάβας βρίσκεται προσκολλημένος ο  «Πύργος 

των Ληστών», του οποίου η κατασκευή και η μορφή φέρνει στο νου τους 

χαρακτηριστικούς πύργους της Μάνης. Μια μικρή καμπάνα, που 

χρονολογείται από το 1872, κρέμεται από ένα σημείο της ταράτσας και στα 

χρόνια του Κλάους σήμαινε την έναρξη, το διάλειμμα και τη λήξη της 

εργασίας. Ψηλά στην όψη του πύργου, βρίσκεται τοποθετημένο ένα ρολόι του 

1889 από το Μόναχο, που εξακολουθεί, με κάποιες μικρές αποκλίσεις να 

λειτουργεί μέχρι σήμερα.  
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Τζάκι το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της κάβας με πρόσβαση και από της τέσσερις πλευρές 

διακοσμημένο με πάτους από γυάλινα μπουκάλια. 

 
 

 
Τοίχος με μετάλλια και επαίνους διακοσμημένος με πάτους από μπουκάλια, βαρέλια, φελλούς 

και φωτιστικά από μπουκάλια. 
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Στο πλαϊνό μέρος της Κάβας Δανιηλίδας παρατηρήσαμε μια σκάλα με 

ιδιαίτερη ομορφιά και έμφαση στη λεπτομέρεια.  

 

 

Σκάλα που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της Κάβας Δανιηλίδος.  
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Το υπόστεγο που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την Κάβα Δανιηλίδος επηρεασμένο από 

τον χρόνο και όμως τέλεια εναρμονισμένο με τον χώρο . 

 

 

 

Τι καλύτερο από μια σχολική εκδρομή στην Αχάια Κλάους . 
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4.3 Αυτοκρατορικό Κελάρι 

 
Λίγα μόλις μέτρα από την Κάβα Δανιηλίδος βρίσκεται το «Αυτοκρατορικό 

Κελάρι», το Imperial Cellar, κτίριο του 1861 που είναι αφιερωμένο στην 

Αυτοκράτειρα Ελισάβετ (Σίσσυ). Στο κτήριο αυτό γίνεται η παλαίωση της 

Μαυροδάφνης από τον 19ο αιώνα και ο επισκέπτης θα δει αμέτρητα βαρέλια 

διαφόρων μεγεθών τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, με ξυλόγλυπτες 

παραστάσεις, αληθινά έργα τέχνης.  

Περνώντας την πόρτα του αυτοκρατορικού κελαριού ο επισκέπτης έχει την 

αίσθηση πως ο χρόνος σταμάτησε εδώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο 

αντιλαμβάνεται κανείς όχι μόνο από την παλαιότητα των βαρελιών, που η 

σκόνη τα έχει σκεπάσει με έναν αριστουργηματικό τρόπο αλλά και από τις 

μυρωδιές της παλαιωμένης Μαυροδάφνης, που σε ταξιδεύουν σε άλλες 

εποχές.  

 
Εικόνες από το εσωτερικό του Αυτοκρατορικού Κελαριού. 
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Βαρέλια μέσα στο κελάρι που περιέχουν Μαυροδάφνη από το 1906. 

 

 
 

Αφιερωμένο στην αξέχαστη Nadia Comaneci. 
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Το παλαιό οινοποιείο, αριστερά το μηχανικό σταφυλοκοκπτικό Permasin (1912). Δίπλα ένα 

σταφυλοκοπτικό «φαγάνα», χωρίς διαχωριστήρα. Στο κέντρο τα «τρόκολα», στη μέση τα υδραυλικά και 

στα άκρα τα χειροκίνητα. 

 
Το οινοποιείο και η λότζα, 1912. Λίγο αργότερα αγοράστηκε και η ατμοκίνητη μηχανή Wolf που κινούσε 

τα σταφυλοκοπτικά. Με το σακάκι ο Έρμαν Κλίπφελ (μέτοχος της «Αχάια» δίπλα στην πρώτη γυναίκα 

του Μάρθα. Πανταχού παρών ο φουστανελοφόρος φύλακας του Κλάους Βασίλης Κασπίρης. 
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4.4  Η σημερινή κατάσταση των κτηρίων 
 
Η κατάσταση των κτηρίων μετά το σεισμό της 14ης Ιουλίου 1993 είναι 

ιδιαίτερα κακή. Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού το κτιριακό 

συγκρότημα κηρύχθηκε ως ιστορικό βιομηχανικό διατηρητέο μνημείο. Η κακή 

κατάσταση ορισμένων παλαιών κτηρίων προήλθε από τους σεισμούς, από την 

γήρανση των υλικών καθώς και από φυσικοχημικές δράσεις.  

 

Αναλυτικότερα αυτά τα προβλήματα εντοπίζονται στις:  

 

• Αποκλίσεις φερόντων τοίχων από την κατακόρυφο 

• Αποδιοργάνωση της τοιχοποιίας κατά τμήματα 

• Κατακόρυφες ρωγμές σε τοιχοδομές ανωτέρων ορόφων μεγάλου 

μήκους (κυρίως λόγω ελλιπούς στήριξης των ζευκτών της στέγης) 

• Διαγώνιες ρωγμές 

• Φθορά ξυλείας, καμπουριάσματα ξύλινων ζευκτών κεραμοσκεπών 

• Εντονότατα βέλη κάμψης της ήδη φθαρμένης ξυλείας, που προκαλεί 

στα δάπεδα των ορόφων κακό συναίσθημα  και αβεβαιότητα στους 

εργαζομένους και στους επισκέπτες 

• Εκτεταμένες ρηγματώσεις των παλαιών κονιαμάτων 

• Φθορές ξύλινων κουφωμάτων 

 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε μέσα από μερικές ενδεικτικές 

φωτογραφίες να παρουσιάσουμε μερικά από τα προβλήματα που 

προαναφέρθηκαν και που απεικονίζουν τη σημερινή κατάσταση των 

κτηρίων. 
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Αποσύνθεση της λιθοδομής και ενίσχυση με σιδερένιες λάμες. 

 

 

Φθορές στα ξύλινα κουφώματα. 
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Φθορές στα ξύλινα κουφώματα και βέλη κάμψης. 

 

 

Αποσύνθεση του επιχρίσματος και φθορά στην ξυλεία του ζευκτού. 
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Απώλεια σοβάδων που δημιουργεί ανασφάλεια. 

 

 

Βέλη κάμψης κατά μήκος του στεγάστρου που δημιουργεί ανασφάλεια στον επισκέπτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 
 

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤHΣ ACHAIA CLAUSS 
 
 

 
 
 
 



 61

5.1 Εισαγωγή 

 

Η τέλεια διάταξη των αμπελώνων του Κλάους, έτσι όπως φαίνονται σε 

φωτογραφίες του τέλους του αιώνα, να περιβάλλουν το οινοποιείο, 

αναδεικνύουν την Gutland σ’ ένα θεαματικό χώρο, που όμοιός του δεν πρέπει 

να υπήρχε μέχρι τότε στην Ελλάδα.  

 

Αλλά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της ιστορίας είναι η αρχιτεκτονική του 

οινοποιείου. Η φύτευση των αμπελιών και η ίδρυση της «Αχάια» συνέπεσαν 

με μία εποχή μετάβασης, μία εποχή «μεταπολίτευσης» από τον Όθωνα, στον 

Γεώργιο τον Α΄. Όταν οι συνθήκες δημόσιας ασφάλειας δεν ενέπνεαν καμία 

εμπιστοσύνη (ο ίδιος ο Κλάους είχε πέσει θύμα ληστείας). Η οικοδόμηση 

λοιπόν ενός πύργου σε σχήμα κωδωνοστασίου, με μικρά ανοίγματα, θα 

χρησίμευε ως καταφύγιο των εργαζομένων του κτήματος σε καιρό επιδρομής 

κακοποιών στοιχείων, κυρίως ληστών. 

 

Ταυτόχρονα, όμως, μέσα απ’ αυτούς τους αρχιτεκτονικούς τύπους, ο Κλάους 

εισήγαγε στην Ελλάδα την οικονομική και πολιτισμική έννοια του «οινικού 

πύργου», του chateau vinicole, έτσι όπως καλλιεργήθηκε και υλοποιήθηκε 

στην περιοχή του Μπορντώ, δημιουργώντας σταδιακά ένα αρχιτεκτονικό 

σύνολο που στο τέλος του 19ου αιώνα είχε αποκτήσει το μέγεθος ενός μικρού 

χωριού (αρχιτεκτονική του αμπελουργικού τμήματος). 

 

 
Η οινοποιία «Αχάια» στο τέλος του 19ου αιώνα. Βιομηχανικός καθεδρικός που δεσπόζει του 

αγροτικού και του αστικού τοπίου. 
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Στη δεκαετία του 1880, τις εγκαταστάσεις της εταιρείας αποτελούσαν ένα 

μέρος προορισμένο για κατοικίες, αρκετά σοφιστικέ, που είχε τη μορφή του 

castellum, και οι οιναποθήκες της παραγωγής και της παλαίωσης. Η εταιρεία 

«Αχάια» διέθετε έναν ατμοκίνητο αποστακτήρα, ένα μηχανικό πατητήρι και 

ένα πλυντήριο φιαλών.  

 

Την εντύπωση του χωριού δημιουργούσαν οι κήποι, οι εσωτερικοί δρόμοι, και 

κυρίως ο ορθόδοξος ναός του Αποστόλου Θωμά -τον οποίο ανήγειρε ο 

Κλάους, εκπληρώνοντας το τάμα του, όταν η γυναίκα του διέφυγε το θάνατο, 

μετά από σοβαρή ασθένεια τύφου που πέρασε- αλλά και το σχολείο για τα 

παιδιά των εργατών και των υπαλλήλων του κτήματος και της οινοποιίας, που 

ήταν Έλληνες, Γερμανοί, Ιταλοί και Μαλτέζοι. 

 

 

 

Σκίτσο που απεικονίζει την καστροπολιτεία που είχε δημιουργήσει ο Κλάους και βρίσκεται 

μέσα στην κάβα Δανιηλίδος που λειτουργεί ως  χώρος υποδοχής. 
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5.2 Η Αρχιτεκτονική του αμπελουργικού κτήματος:  

το Πράσινο νησί του 19ου αιώνα 

 

Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας μας θα κάνουμε μια αναφορά στην 

αρχιτεκτονική ενός ολόκληρου νησιού που βρίσκεται στη Γαλλία και 

συγκεκριμένα στην περιοχή της Gironde, που είναι το μεγαλύτερο 

γεωγραφικό διαμέρισμα της Γαλλίας με πρωτεύουσα το Bordeaux. Βρίσκεται 

νοτιοδυτικά της χώρας, γνωστό ως το Πράσινο νησί. Μέρος που βασίζεται 

κυρίως στη γεωργία και ειδικά στην καλλιέργεια της αμπέλου.  

 

Στην συνέχεια του κειμένου θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την 

αρχιτεκτονική αυτού του νησιού, από το οποίο βγήκε ο όρος αρχιτεκτονική 

του αμπελουργικού κτήματος. 

 

Πρέπει να φανταστεί κανείς τα σπίτια των εργατών, αυτά του διαχειριστή και 

του κυρίου της οιναποθήκης, τις ίδιες τις οιναποθήκες, το υδραγωγείο, το 

«κάστρο», τα γεωργικά κτήρια το σχολείο, τα βαμμένα παραθυρόφυλλα, ένα 

παρτέρι που ανθίζει μπροστά από κάθε κατοικία, ένας μικρός κήπος για κάθε 

εργάτη. Επίσης πρέπει κανείς να φανταστεί ειδικά τις 50 οικογένειες που 

ζούσαν εκεί, 200 περίπου άτομα ανά κατοικία κατά τη διάρκεια του τρύγου, 

όταν το νησί δεχόταν κάποιους εποχιακούς εργάτες. Ο κύριος της 

οιναποθήκης, οι καλλιεργητές, οι εργάτες και οι οικογένειές τους ζούσαν εκεί 

όλο το χρόνο εφοδιασμένοι από την ηπειρωτική χώρα για την καλλιέργεια του 

αμπελιού, των οπωρών, των κήπων και  των σιταριών.  

 

Η αρχιτεκτονική του Πράσινου νησιού εκτός από το ότι είναι μια καλή 

εικονογράφηση της γεωργικής αρχιτεκτονικής της Γαλλίας, η οποία 

ομαλοποιήθηκε κοντά στο 1880, έχει το πλεονέκτημα να μας φτάσει στο 

κράτος. Αυτό το διαπιστώνουμε εύκολα από την ύπαρξη σχολείων, εκκλησιών, 

χώρων μαζικής εστίασης αλλά και δικαστηρίου.  

 

Με άλλα λόγια το σύνολο των σπιτιών επέτρεπε να στεγαστούν τουλάχιστον 

120 άτομα, τριάντα οικογένειες των τεσσάρων ατόμων τουλάχιστον.  
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Αναφέρονται τρεις τύποι κατασκευής που υιοθετούνται. Ο πρώτος και πιο 

απλός ενώνει τις τέσσερις κατοικίες, ο δεύτερος επανασυντάσσει έξι και 

επαναλαμβάνεται δύο φορές, το τρίτο μπλοκ συγκεντρώνει τις δώδεκα 

κατοικίες σε ένα μόνο σπίτι. Ενώ ο διαχειριστής  

 
Η στρατηγική του οινικού πύργου. Η «Αχάια», στο τέλος του 19ου αιώνα, αγροτική πρεσβεία 

του ελληνικού χώρου. 

 

χαίρει μιας αίθουσας εισόδου, μιας ευρείας αίθουσας, μιας μεγάλης κουζίνας 

και των παραρτημάτων της, ενός ευρύχωρου κλιμακοστασίου, πολλών χώρων 

και αιθουσών λουτρού. Τα σπίτια των εργατών είναι οργανωμένα σε ίδιο 

πλάνο που περιλαμβάνει μια κοινή αίθουσα ασβεστωμένη ή μερικές φορές με 

γυμνές πέτρες, καλυμμένη από την ακαθαρσία και εφοδιασμένη από μια μόνο 

μεγάλη καπνοδόχο φτιαγμένη από πέτρα. 

 

Οι τοίχοι χτίζονται από πέτρα Bourg ή Blaye, μετρώντας 32 εκατ. ύψος και 50 

εκατ. μήκος, οι οποίοι διαμορφώνουν και το υπόγειο των σπιτιών. Οι τοίχοι 

συντίθενται μιας τοιχοποιίας από τσιμεντόλιθο ή μισό τσιμεντόλιθο ντυμένο 

με ασβέστη και το χρωματισμό μιας κόκκινης ώχρας.   

Στους τοίχους  που χύνονται τα όμβρια νερά, το κατώτατο όριο αυξάνεται 

μερικά εκατοστόμετρα ενώ μια μικρή υδρορροή απομονώνει τη στήριξη των 
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σπιτιών των ομβρίων νερών. Στο αέτωμα βρίσκεται ο ίδιος ο μηχανισμός: οι 

περιδέσεις των γωνιών ανακτώνται για να πλαισιώνουν τα ανοίγματα αλλά 

και για να ενσωματώσουν τις καπνοδόχους, που προστατεύουν έτσι από τους 

δυνατούς ανέμους ή τους κινδύνους το νησί. Φαντάζεται κανείς ότι η 

κατασκευή του συνόλου των εργατικών κατοικιών ήταν αντικείμενο 

φροντίδας και ιδιαίτερης προσοχής.  

 

Παρόλο που αυτά τα σπίτια μπορούν να μας φανούν άξεστα σήμερα, 

χτίστηκαν με την ελπίδα να αντέξουν πολύ καιρό και να εξυπηρετήσουν 

σωστά τους κατοίκους τους. 

 

Σε αυτή την πολύ λογική και παραδοσιακή αρχιτεκτονική, εφόσον συνδέει με 

σύνεση τα παλαιά με τα νέα υλικά το σίδηρο με το χαλκό, το τούβλο με την 

πέτρα, τη διακόσμηση με την λιτότητα, ο εργολάβος έχτισε ένα υδραγωγείο με 

τη νεογκοθική μέθοδο, αυτό το στοιχείο φάνηκε το πιο ανάρμοστο μέσα σε 

ένα σύνολο άκαμπτο και σωστά ζυγισμένο, ανάμεσα στα σπίτια και τις 

οιναποθήκες.  

 

Για να χτιστεί αυτό ο εργολάβος διάλεξε μια πιο σκληρή πέτρα από αυτές των 

σπιτιών έτσι ώστε να την κάνει να διαρκέσει πιο πολύ καιρό. Το μικρό 

υδραγωγείο ανέρχεται σε μια κωνική βάση για απλοποιηθεί το μέγεθος των 

πετρών. Τόσο από την στερεοτομή του όσο και από τη διακόσμησή του είναι 

εκπληκτικό. Υποστηρίζει μια σκάλα που επιτρέπει να φτάσει κανείς στη 

κορυφή και να αγναντέψει στις στέγες του χωριού. Περιέχει επίσης τις 

αντλίες και το υδραυλικό δίκτυο που διένειμαν ένα πόσιμο και υγιές νερό σε 

κάθε κατοικία.  

 

Αυτό το υδραγωγείο δείχνει τελικά τη δύναμη μιας δυναστείας των ιδιοκτητών 

που επιθύμησαν όλοι εξίσου την αύξηση των πόρων της από μια 

αρχιτεκτονική που συμβολίζει την διαχρονικότητα. Η εκμετάλλευση του 

νησιού, μέσα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα κυρίως, δείχνει επομένως ότι η 

επέκταση των καλλιεργειών συνοδεύτηκε από μια αρχιτεκτονική ανάπτυξη 

και μια υποδομή που συγκέντρωσε μέσα στον ίδιο τόπο και περιόρισε τις 

οικογένειες των εργατών και των υπαλλήλων στον τόπο της εργασίας τους.   
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Μια καμπάνα που ανέρχεται σε μια στήριξη μας θυμίζει επιπλέον ότι οι ώρες 

της εργασίας πρέπει να ηχούσαν τακτικά έτσι ώστε η εκτροφή του κρασιού 

και η καλλιέργεια του αμπελιού να μην παραμελείτο ποτέ.  

 

Όλα αυτά δεν βρίσκονται μέσα στις μεγάλες εργατικές πόλεις του βορρά της 

Γαλλίας. Στη Gironde αυτές οι πόλεις δεν υπάρχουν. Αλλά το τμήμα του 

πράσινου νησιού παραμένει μια μαρτυρία της λογικής οργάνωσης της 

εργασίας του αμπελιού. 

 

 
Η «Αχάια», οινικό χωριό διαταξικού και πολυεθνικού χαρακτήρα. 

 

Όλα αυτά τα παραπάνω πιστεύουμε ότι οραματίστηκε ο Κλάους όταν 

αγόρασε τα πρώτα 60 στρέμματα στην περιοχή Ριγανόκαμπος στα ανατολικά 

της Πάτρας. Να φτιάξει δηλαδή μια ολόκληρη κοινωνία που θα βασίζεται στο 

κρασί στο αμπέλι και στην καλλιέργειά του.  

 

Πιστεύουμε ότι τα κατάφερε σε  αρκετά μεγάλο βαθμό, αφού η Αχάια Κλάους 

είναι μια μικρογραφία των όσων περιγράψαμε παραπάνω.  Αυτό το λέμε 

άνετα αφού η Αχάια φέρει στοιχεία αυτούσια από την αρχιτεκτονική του 

Πράσινου νησιού, όπως ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνονταν τα σπίτια των 

εργατών και οι οιναποθήκες (μακρόστενα κτήρια σε λωρίδες με κεραμίδια και 
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ξύλινα ζευκτά από μέσα) οι πύργοι με τις επάλξεις  στην κατάληξή τους, η 

εκκλησία, το σχολείο, το σπίτι του κυρίου, ενώ παρατηρήσαμε ότι 

χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και τα ίδια υλικά όπως πέτρα, ξύλο και σίδερο και 

κάποιες άλλες λεπτομέρειες όπως τα βαμμένα παραθυρόφυλλα, τα παρτέρια, 

καθώς και ο χρωματισμός των τσιμεντόλιθων, που συνθέτουν την τοιχοποιία 

και είναι αυτός της κόκκινης ώχρας. 

 

 
Η κάθοδος των πληθυσμών. Το χωριό Ροϊτικα οικισμός των εποχιακών εργατών του αμπελιού 

από το χωριό Ρόγοι της ορεινής Αχαίας, που εξελίχθηκε σε μόνιμο οικισμό. 

 

 
Καφεστιατόριον «Άνθεια», στο προάστιο Ιτιές των Πατρών. Ο ζύθος και ο οίνος. 
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5.3 Λεπτομέρειες και υλικά 

 

Στη συνέχεια της εργασίας θα ακολουθήσει σχολιασμός κάποιων 

φωτογραφιών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των 

αρχιτεκτονικών λεπτομερειών τους, ταυτόχρονα όμως είναι και 

αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της Αχάια Κλάους και του όρου που 

γνωρίσαμε μέσα από τις σελίδες αυτής της εργασίας και λέγεται «η 

αρχιτεκτονική του οινικού πύργου».  

 

Στη φωτογραφία 1 όπου απεικονίζεται ο αριστερός πύργος της κεντρικής 

εισόδου μαζί με την είσοδο, μπορούμε να διαπιστώσουμε τον αμυντικό 

χαρακτήρα που είχαν δώσει σε αυτούς τους πύργους, τους οποίους 

τοποθέτησαν αριστερά και δεξιά από την κεντρική πύλη. Μιλάμε για ένα 

αρκετά ψηλό κτίσμα πράγμα το οποίο υποδηλώνει ότι ο συγκεκριμένος 

πύργος λειτουργούσε και ως παρατηρητήριο. Ένα άλλο στοιχείο είναι τα πολύ 

μικρά ανοίγματα που ίσως λειτουργούσαν και ως σκοπευτήρια.  

 

Στην εικόνα 2 φαίνεται ο ίδιος πύργος αλλά από την πίσω όψη. Παρατηρούμε 

τα σιδερένια, φουρούσια που στηρίζουν το μπαλκόνι, με έμφαση στη 

λεπτομέρεια τα οποία δένουν πολύ όμορφα με τα κάγκελα και δημιουργούν 

ένα μικρό αλλά πολύ καλόγουστο μπαλκονάκι, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε 

ότι αυτοί οι πύργοι φιλοξενούσαν και φιλοξενούν τους εργάτες της «Αχάια» 

με τις οικογένειές τους.  

 

Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκαναν τα τζινέτια. Τα τζινέτια είναι κάποιες 

σιδερένιες φουρκέτες σε σχήμα s οι οποίες είναι φυτευτές μέσα στη λιθοδομή 

με σκοπό να συγκρατούν τα τοιχώματα και τη λιθοδομή. Αυτά τα s είναι 

τοποθετημένα σε συγκεκριμένες θέσεις στα άκρα της τοιχοποιίας και 

λειτουργούν σαν ελκυστήρες, ενώ παρατηρούμε και ένα άλλο s σε μεγαλύτερο 

μέγεθος στο κέντρο της τοιχοποιίας, το οποίο τοποθετείται προφανώς όπου 

υπάρχει πάτωμα.  

 

Τέλος παρατηρήσαμε τα παντζούρια στα μπαλκόνια τα οποία είναι ξύλινα 

γερμανικού τύπου με ανοιγόμενες περσίδες ενώ κάτω αριστερά στην εικόνα 
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φαίνεται ένα φανάρι το οποίο είναι τοποθετημένο πάνω στον τοίχο. Πάνω του 

βλέπουμε σιδερένια λεπτομέρεια και ως προς την στήριξή του και ως προς την 

προστασία του. Το ίδιο φανάρι συναντήσαμε και στην κεντρική είσοδο του 

παλαιού οινοποιείου (εικόνα 3) και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα υλικά 

φτιάχνουν μια ατμόσφαιρα η οποία σε μεταφέρει σε άλλες εποχές.  

 

Στην εικόνα 4 φαίνεται η πόρτα που μας οδηγεί στο παλαιό οινοποιείο μέσα 

στο οποίο σήμερα φυλάσσονται κάποια βαρέλια με Μαυροδάφνη και κάποια 

παλιά μηχανήματα. Είναι μια επιβλητική πόρτα που σου δίνει την εντύπωση 

ότι ανοίγοντας τη θα δεις εργάτες να δουλεύουν τα μηχανήματα με τον παλιό 

παραδοσιακό τρόπο. Η πόρτα είναι ξύλινη, με ήλους που την κάνουν πιο 

στιβαρή, και έναν μεγάλο σιδερένιο σύρτη με λουκέτο για τη ασφάλιση του 

χώρου. Δεξιά από την πόρτα βλέπουμε ένα μικρό παραθυράκι με κάγκελα  

τύπου κισσέ, μάλλον για τον έλεγχο της εισόδου πράγμα το οποίο σημαίνει ότι 

το παλαιό οινοποιείο ήταν χώρος με περιορισμένη πρόσβαση. Αριστερά από 

την πόρτα βλέπουμε κάποιες αφιερώσεις από διάσημους επισκέπτες του 

παλαιού οινοποιείου.  

Παρόμοια πόρτα συναντάμε και στο Αυτοκρατορικό Κελάρι (εικόνα 5) με το 

χαρακτηριστικό τοξωτό σιδερένιο υπέρθυρο που συναντήσαμε και στην 

προηγούμενη πόρτα και το χαρακτηριστικό αριθμό πάνω στο κάσωμα, κάτι το 

οποίο είδαμε και στο παλαιό οινοποιείο, στοιχεία που προσδίδουν χαρακτήρα 

μικρής πόλης με γειτονιές. 

 

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναφερθούμε στα ζευκτά που συναντήσαμε 

στο εσωτερικό των κτηρίων. Τα ζευκτά αποτελούνται από δύο κεκλιμένους 

αμείβοντες τον ορθοστάτη τις αντηρίδες και τον ελκυστήρα (εικόνα 6). Όλα 

τα παραπάνω συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικά καρφιά και μεταλλικές 

λάμες. Τα ζευκτά συνδέονται μεταξύ τους με τις τεγίδες. Οι τεγίδες είναι 

ξύλινοι μικρής διατομής δοκοί, οι οποίες συνδέονται κάθετα πάνω στα ζευκτά 

ανά 0,40m. (εικόνα 7). Στο σημείο που συναντάται ο αμείβων με τον 

ελκυστήρα είναι πακτωμένοι μέσα σε εφέδφρανα από μπετόν, ενώ το κάτω 

μέρος του ελκυστήρα στηρίζεται σε έναν άλλο δοκό στον στρωτήρα ο οποίος 

με τη σειρά του στηρίζεται σε σιδερένιες λάμες οι οποίες είναι πακτωμένες 

μέσα  στις πέτρινες κολώνες όπως φαίνεται στην εικόνα 8.     



 70

                                                   

                                                            Αριστερά βλέπουμε το εφέδρανο το οποίο                     

                                                            τοποθετείται κάθε 2μ.  Στην περίπτωσή μας                          

                                                          έχουμε 14 εφέδρανα                   
0.40                                   0,70              

             
                  0,80            
 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τα ζευκτά όπως ακριβώς τα 

είδαμε μέσα στην παλαιά αποθήκη βαρελιών δηλαδή τη σημερινή αίθουσα 

δεξιώσεων. 

 

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο καμάρες που συναντήσαμε στο παλαιό 

οινοποιείο στην αίθουσα δεξιώσεων (εικόνα 9) . Όπως φαίνεται και στο 

σχήμα που ακολουθεί μιλάμε για κολώνες επιχρισμένες με πέτρα, και μεταξύ 

τους δημιουργούν ένα τοξωτό, επίσης πέτρινο ανώφλι. Η διάσταση της 

κολώνας είναι 0,70×0,70μ. και 2,66μ. στο ύψος. Οι κολώνες μεταξύ τους 

απέχουν 3,0μ και κατά μήκος της αίθουσας έχουμε δύο σειρές από έξι 

κολώνες που χωρίζουν το χώρο σε τρεις μεγάλους διαδρόμους ενώ ανάμεσα 

από τις κολώνες δημιουργούνται εφτά καμάρες (εικόνα 10).  

 

Παρατηρήσαμε επίσης τα φωτιστικά που κρέμονται από τον ελκυστήρα του 

ζευκτού τα οποία είναι παλαιού τύπου και δένουν απόλυτα με το χώρο ενώ 

έχουν προστεθεί και καινούρια φώτα για να καλύπτουν τις ανάγκες του χώρου 
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αφού όπως έχει προαναφερθεί ο χώρος σήμερα χρησιμοποιείται για 

δεξιώσεις. Στο βάθος της αίθουσας είδαμε δύο τεράστια βαρέλια που στο 

ύψος τους σχεδόν αγγίζουν το ζευκτό. Τέλος επισημάναμε δύο χτιστούς 

κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού με ανοίγματα, οι οποίοι προορίζονται για 

χρήση μπαρ σε βραδιές δεξιώσεων.   

   

 

 

Προσπαθήσαμε λοιπόν στο παραπάνω κείμενο να αναφέρουμε και να 

σχολιάσουμε κάθε αρχιτεκτονικό στοιχείο που μας έκανε εντύπωση και μας 

τράβηξε το βλέμμα σε αυτό το χώρο.  

 

Σίγουρα θα μας διέφυγαν κάποια στοιχεία αφού μιλάμε για μια τεράστια 

πολιτιστική κληρονομιά που μας άφησε ο Γουσταύος Κλάους. Το κάθε ένα 

από τα παραπάνω στοιχεία παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά το 

σημαντικό της υπόθεσης, είναι ότι όλα μαζί δημιουργούν αυτό το μαγευτικό 

σύνολο, που μας κάνει να ταξιδεύουμε στο χρόνο σε κάθε επίσκεψή μας. 

 



 72

 

(εικόνα 1) 

 

 

(εικόνα 2) 
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(εικόνα 3) 

 

 

(εικόνα 4) 
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(εικόνα 5) 
 

 
 
(εικόνα 6) 
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(εικόνα 7) 
 

 
(εικόνα 8) 
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(εικόνα 9) 
 

 
 
(εικόνα 10) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

 

 

Η ACHAIA CLAUSS ΣΗΜΕΡΑ 
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6.1 Η Εταιρεία 

 

Πέρασαν 140 χρόνια δημιουργικής παρουσίας της Αχάια Κλάους στην 

ελληνική και παγκόσμια οινοποιία. Η Αχάια σήμερα με τις γνώσεις που μόνο η 

πείρα μπορεί να διδάξει, αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τον 

Πελοποννησιακό αμπελώνα και τις ποικιλίες του. Πρεσβευτής πλέον σε 

περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως, με βραβεία, διακρίσεις και μοναδικά 

κρασιά, η εταιρεία δίνει το στίγμα του σύγχρονου Έλληνα οινοποιού. 

 

Την ιστορική πορεία της εταιρείας συνόδευαν γεγονότα και περιπέτειες που 

σημάδευσαν τον Ελληνισμό τα τελευταία 140 χρόνια. Στο διάστημα αυτό δεν 

έλειψαν οι οικονομικές κακουχίες, οι οποίες ξεπεράστηκαν και σήμερα η 

Αχάια Κλάους  είναι μια υγιής επιχείρηση. 

 

Το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται  περίπου στα 

100 άτομα –πολλά από τα οποία είναι εργαζόμενοι 5ης γενιάς που 

εξακολουθούν να μένουν με τις οικογένειές τους στα καταλύματα της 

εταιρείας. Σε περιόδους αιχμής το προσωπικό φτάνει τα 120 άτομα. Η 

προμήθεια των σταφυλιών, εκτός από τους ιδιόκτητους αμπελώνες, γίνεται 

κατά κύριο λόγο από την περιοχή της Αχαΐας αλλά και την ευρύτερη περιοχή 

της Πελοποννήσου (νομός Ηλείας, νομός Αρκαδίας, νομός Κορινθίας-περιοχή 

Νεμέας, νομός Μεσσηνίας-περιοχή Πύλου). Προμήθεια σταφυλιών γίνεται 

και από άλλες αμπελουργικές ζώνες της Ελλάδας σε συνάρτηση με την ανάγκη 

για συγκεκριμένες ποικιλίες σταφυλιών. 

 

Η Αχάια Κλάους εμφιαλώνει κάθε χρόνο περίπου 25.000.000 φιάλες 

κρασιών. Το 30% της ποσότητας αυτής διατίθεται για εσωτερική κατανάλωση 

ενώ το 70% εξάγεται σε περίπου 40 χώρες σε όλο τον κόσμο και κυρίως σε 

χώρες της ευρωοπαϊκήε ένωσης, Η.Π.Α., Καναδά, Ουγγαρία, Πολωνία κ.λ.π. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ξεπερνά τα 17.650.000 Εύρο ετησίως.  

 

 

 



 79

6.2 Προϊόντα και διακρίσεις 

 
Αυτή τη στιγμή η Αχάια Κλάους εμφιαλώνει 30 είδη (κρασιά και 

αποστάγματα). Στη συνέχεια παρουσιάζουμε μερικές από τις ετικέτες της 

Αχάια, ίσως τις πιο αντιπροσωπευτικές, μαζί με τα τεχνικά τους 

χαρακτηριστικά. 

 

 

                              ΦΙΛΑΜΠΕΛΟ 

 
 

 
 

Κατηγορία :  Πελοποννησιακός τοπικός οίνος  
Τύπος : Λευκός, ξηρός. 
Ποικιλίες : Ροδίτης (80%), Chardonnay & Ugni Blanc (20%) 
Αμπελώνας :  Στην ορεινή Αχαΐα, στη ζώνη Πάτρα Ο.Π.Α.Π. για το Ροδίτη, και 

στην ημιορεινή Πυλία, στη ζώνη των τοπικών οίνων Πυλίας, για 
τις ποικιλίες  Chardonnay & Ugni Blanc. 

Τρυγητός :  Αρχές Σεπτεμβρίου για τις ποικιλίες  Chardonnay & Ugni Blanc, 
και τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου για το Ροδίτη. 

Μέθοδος 
οινοποίησης :  

Κλασσική λευκή οινοποίηση, με αλκοολική ζύμωση σε σταθερή 
και χαμηλή θερμοκρασία, 18-20°C. 

Γευστική 
περιγραφή :  

Ανοιχτοκίτρινο χρώμα, με σμαραγδένιες ανταύγειες. 
Μύτη φρουτώδης, στην οποία κυριαρχούν το πεπόνι και τα 
εξωτικά φρούτα. 
Στόμα γεμάτο, δροσερό, ευκολόπιοτο, με έντονο το άρωμα των 
εξωτικών φρούτων. Μακρά επίγευση.  

Συνοδεύεται με:  -Σερβίρεται σε θερμοκρασία 10-12°C 
-Συνοδεύει ορεκτικά, θαλασσινά, ψάρια, λευκά κρέατα, φρούτα. 
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ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ GRANDΕ RESERVE, 

Εσοδείας 
1979 

 

 
Κατηγορία :  Μαυροδάφνη Πατρών,  

Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη 
Οίνος γλυκύς φυσικός 

Τύπος : Ερυθρός, γλυκός, πολύ μακράς παλαίωσης (Grande Réserve), 
οίνος λικέρ 

Αλκοολ.τίτλος :  15% vol. 
Σοδειά :  1979, εδική εμφιάλωση  
Ποικιλία : Μαυροδάφνη (100%) 
Αμπελώνας :  Ζώνη Μαυροδάφνης Πατρών Ο.Π.Ε., (βόρεια και βορειοδυτικά 

της Πάτρας). 
 Απόδοση : 1200 κιλά / στρέμμα 
Τρυγητός :  Τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. 
Μέθοδος 
οινοποίησης :  

Με την παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής φυσικών γλυκών οίνων. 
Διακοπή της αλκοολικής ζύμωσης, με την προσθήκη 
αποστάγματος οίνου.  

Παλαίωση :  Είκοσι χρόνια σε δρύινα βαρέλια . 
Γευστική 
περιγραφή :  

Εμφιαλωμένη αμέσως μετά την έξοδό της από το βαρέλι η 
Μαυροδάφνη Πατρών Grande Réserve, με το καφετί χρώμα 
της μακρόχρονης παλαίωσης, διατηρεί τη θολή, μυστηριώδη 
βαρελίσια της όψη.   
Στο πολυσύνθετο, γλυκό και προκλητικό μπουκέτο,  επικρατούν 
τα αρώματα, που θυμίζουν ρετσέλι σύκου και δαμάσκηνου, 
ξηρούς καρπούς, γλυκό σταφύλι, φρυγανισμένο ψωμί.  
Στο στόμα είναι θεσπέσια, πλούσια, τυπική, με αρώματα 
αποξηραμένων σύκων και σταφίδας, βελούδινη, μελωμένη, πολύ 
ευχάριστη, με μεγάλη διάρκεια γεύσεων και αρωμάτων.   

Συνοδεύεται με:  -Σερβίρεται σε θερμοκρασία 11-13°C 
-Ο οίνος Μαυροδάφνη Πατρών Grande Réserve, είναι ιδανικός 
ως απεριτίφ, με καβουρντισμένα αμύγδαλα, αποξηραμένα σύκα, 
φουά γκρα, αλλά και ως επιδόρπιος οίνος, ταιριάζει εξαιρετικά με 
πεπόνι, ροκφόρ, κρέμα καραμελέ, πικρό κέικ σοκολάτας με 
παγωτό βανίλια.   
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ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ RESERVE “601” 
 
 
 

 
 
Κατηγορία :  Μαυροδάφνη Πατρών,  

Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη 
Οίνος γλυκύς φυσικός 

Τύπος : Ερυθρός, γλυκός, μακράς παλαίωσης (Réserve), οίνος λικέρ 
Αλκοολ.τίτλος  :  15% vol. 
Ποικιλίες : Μαυροδάφνη (60%), Μαύρη Κορινθιακή (40%) 
Αμπελώνας :  Ζώνη Μαυροδάφνης Πατρών Ο.Π.Ε., (βόρεια και βορειοδυτικά 

της Πάτρας), και νομός Αχαΐας αντίστοιχα. 
 Απόδοση : 1200 κιλά / στρέμμα 
Τρυγητός :  Τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου για τη Μαυροδάφνη. 

Δεύτερο δεκαπενθήμερο Αυγούστου για τη Μαύρη Κορινθιακή. 
Μέθοδος 
οινοποίησης :  

Με την παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής φυσικών γλυκών οίνων. 
Ξεχωριστή οινοποίηση για κάθε ποικιλία και διακοπή της 
αλκοολικής ζύμωσης, με την προσθήκη αποστάγματος οίνου.  

Παλαίωση :  Τουλάχιστον 48 μήνες σε γαλλικά δρύινα βαρέλια (225 l). 
Γευστική 
περιγραφή :  

Εμφιαλωμένη αμέσως μετά την έξοδό της από το βαρέλι, η 
Μαυροδάφνη Πατρών Réserve, βαθυκόκκινη με κεραμιδί 
ανταύγειες, διατηρεί τη θολή, μυστηριώδη βαρελίσια της όψη.   
Το μπουκέτο της είναι τυπικό, με τον έντονα οξειδωμένο 
χαρακτήρα, τα αποξηραμένα και τα καραμελοποιημένα φρούτα.  
Η γεύση της είναι απαλή, ευχάριστα ζεστή, με τα αρώματα της 
μύτης να συνοδεύονται από τη μυρωδιά ώριμων σταφυλιών. 
Είναι ευκολόπιοτη, με μακρά επίγευση και παραμονή αρωμάτων.  

Συνοδεύεται με:  -Σερβίρεται σε θερμοκρασία 12-14°C 
-Ο οίνος Μαυροδάφνη Πατρών Réserve, είναι ιδανικός ως 
απεριτίφ, με ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα δαμάσκηνα, αλλά 
και ως επιδόρπιος οίνος, συνοδεύοντας άριστα φρέσκα φρούτα 
(π.χ. ροδάκινα,) μαλακές γραβιέρες ή τυριά τύπου μπλε, παγωτό 
καϊμάκι και σιρόπι βύσσινο, γλυκά με καφέ και σοκολάτα. 
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ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ IMPERIAL 
 

 
 

 
 

Κατηγορία :  Μαυροδάφνη Πατρών,  
Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη 
Οίνος γλυκύς φυσικός 

Τύπος : Ερυθρός, γλυκός, παλαιωμένος, οίνος λικέρ 
Αλκοόλ. τίτλος  :  15% vol. 
Ποικιλίες : Μαυροδάφνη (51%), Μαύρη Κορινθιακή (49%) 
Αμπελώνας :  Ζώνη Μαυροδάφνης Πατρών Ο.Π.Ε., (βόρεια και βορειοδυτικά 

της Πάτρας), και νομός Αχαΐας αντίστοιχα. 
 Απόδοση : 1200 κιλά / στρέμμα 
Τρυγητός :  Τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου για τη Μαυροδάφνη. 

Δεύτερο δεκαπενθήμερο Αυγούστου για τη Μαύρη Κορινθιακή. 
Μέθοδος 
οινοποίησης :  

Με την παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής φυσικών γλυκών οίνων. 
Ξεχωριστή οινοποίηση για κάθε ποικιλία και διακοπή της 
αλκοολικής ζύμωσης, με την προσθήκη αποστάγματος οίνου. 
Έτσι η γλυκύτητα του οίνου Μαυροδάφνη οφείλεται 
αποκλειστικά στα σάκχαρα των σταφυλιών, ενώ το μπουκέτο του 
συνδυάζει τα αρώματα των σταφυλιών με αυτά της μερικής 
ζύμωσης και της παλαίωσης. 

Παλαίωση :  Τουλάχιστον 12 μήνες σε δρύινα βαρέλια (225 l). 
Γευστική 
περιγραφή :  

Λαμπερό κόκκινο χρώμα με πορτοκαλί ανταύγειες.  
Στη μύτη είναι ζεστό, με αρώματα ώριμων και 
καραμελοποιημένων φρούτων, ενώ επικρατεί το ρετσέλι σύκου. 
Στο στόμα είναι γεμάτο, ευχάριστα ζεστό, ισορροπημένο, με 
έντονο το άρωμα αποξηραμένων δαμάσκηνων και καλή διάρκεια.  

Συνοδεύεται με:  -Σερβίρεται σε θερμοκρασία 12-14°C 
-Ο οίνος Μαυροδάφνη είναι ιδανικός ως απεριτίφ, με ξηρούς 
καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, αλλά και ως επιδόρπιος οίνος, 
συνοδεύοντας άριστα φρούτα, κίτρινα τυριά, παγωτά, κρέμες, 
γλυκά ακόμα και με σοκολάτα 
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ΜΕΛΙΣΣΕΑ  
 
 
 

 
 

Κατηγορία :  Μοσχάτος Ρίου Πατρών,  
Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη 
Οίνος φυσικώς γλυκύς  

Τύπος : Λευκός, γλυκός, από λιαστά σταφύλια 
Αλκοόλ. τίτλος  :  15% vol. 
Ποικιλίες : Μοσχάτο άσπρο (100%) 
Αμπελώνας :  Κτήμα Χαιρέτη στη ζώνη Μοσχάτου Ρίου Πατρών Ο.Π.Ε.. 
 Διαμόρφωση : Σε κύπελλα   

Απόδοση : 1000 κιλά / στρέμμα 
Τρυγητός :  Τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. 
Μέθοδος 
οινοποίησης :  

Τα σταφύλια απλώνονται σε λιόπανα για περίπου μία εβδομάδα. 
Με την ευεργετική επίδραση του ήλιου αφυδατώνονται και ο 
χυμός τους γίνεται πιο πλούσιος σε σάκχαρα και αρώματα.   
Ακολουθεί η κλασσική λευκή οινοποίηση, με αλκοολική ζύμωση 
σε σταθερή και χαμηλή θερμοκρασία, 18-20°C. 

Γευστική 
περιγραφή :  

Χρυσοκίτρινο χρώμα.  
Μύτη σύνθετη, τυπική, με αρώματα φρουτώδη (γκρέιπφρουτ), 
μελιού, τριαντάφυλλου και νότες από φλαμούρι και δυόσμος.  
Στόμα πλούσιο, ισορροπημένο, με αρώματα ανθέων και κυρίαρχο 
το άρωμα του βερίκοκου. Μακρά επίγευση.   

Συνοδεύεται με:  -Σερβίρεται σε θερμοκρασία 8-10°C 
-Ο οίνος Μελισσέα είναι ιδανικός ως απεριτίφ (με ξηρούς 
καρπούς) και ως επιδόρπιος οίνος, συνοδεύοντας φρούτα, τυριά 
τύπου μπλε ή ροκφόρ, κοπανιστή Μυκόνου, παγωτά και σορμπέ 
φρούτων, κρέμες (καραμελέ, μπρoυλέ) .  

Περιορισμένης 
παραγωγής :  

 
10000-12000  φιάλες ανάλογα με τη χρονιά  
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ΠΕΛΟΠΑΣ ΛΕΥΚΟΣ 
 
 

 
Κατηγορία :  Πελοποννησιακός τοπικός οίνος  
Τύπος : Λευκός, ξηρός. 
Ποικιλίες : Ροδίτης (90%), Chardonnay & Ugni Blanc (10%) 
Αμπελώνας :  Στην ορεινή Αχαΐα, στη ζώνη Πάτρα Ο.Π.Α.Π. για το Ροδίτη, και 

στην ημιορεινή Πυλία, στη ζώνη των τοπικών οίνων Πυλίας, για 
τις ποικιλίες  Chardonnay & Ugni Blanc. 

Τρυγητός :  Αρχές Σεπτεμβρίου για τις ποικιλίες  Chardonnay & Ugni Blanc, 
και τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου για το Ροδίτη. 

Μέθοδος 
οινοποίησης :  

Κλασσική λευκή οινοποίηση, με αλκοολική ζύμωση σε σταθερή 
και χαμηλή θερμοκρασία, 18-20°C. 

Γευστική 
περιγραφή :  

Ανοιχτοκίτρινο, λαμπερό χρώμα. 
Μύτη φρουτώδης, θυμίζει κυρίως εσπεριδοειδή και σταφύλια.    
Στόμα γεμάτο, ζεστό, ισορροπημένο, δροσερό, φρουτώδες, με 
καλή επίγευση.  

Συνοδεύεται με:  -Σερβίρεται σε θερμοκρασία 10-12°C 
-Συνοδεύει ορεκτικά, θαλασσινά, ψάρια, λευκά κρέατα, φρούτα. 
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ΝΕΑΝΙΚΟΣ 
 

 

 
 

Κατηγορία :  Τοπικός οίνος Πυλίας 
Τύπος : Λευκός, ξηρός. 
Ποικιλίες : Chardonnay & Ugni Blanc  
Αμπελώνας :  Στη ζώνη των τοπικών οίνων Πυλίας. 
Τρυγητός :  Αρχές Σεπτεμβρίου. 
Μέθοδος 
οινοποίησης :  

Κλασσική λευκή οινοποίηση, με αλκοολική ζύμωση σε σταθερή 
και χαμηλή θερμοκρασία, 18-20°C. 

Γευστική 
περιγραφή :  

Λευκοκίτρινο χρώμα. 
Μύτη έντονη και σύνθετη, με θεσπέσιο φρουτώδες άρωμα.  
Στόμα, που χαρακτηρίζεται από νεανική φρεσκάδα, αρωματικό 
και γευστικό πλούτο. Ευχάριστο, ζωηρό, με κυρίαρχες τις  
εξωτικές φρουτώδες νότες. Μακρά επίγευση και παραμονή των 
αρωμάτων.   

Συνοδεύεται με:  -Σερβίρεται σε θερμοκρασία 10-12°C 
-Συνοδεύει ορεκτικά, θαλασσινά, ψάρια, λευκά κρέατα, φρούτα. 
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ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΛΕΥΚΟΣ 
 

 

 
 

Κατηγορία :  Επιτραπέζιος οίνος 
Τύπος : Λευκός, ξηρός 
Μέθοδος 
οινοποίησης :  

Κλασσική λευκή οινοποίηση, με αλκοολική ζύμωση σε σταθερή 
και χαμηλή θερμοκρασία, 18-20°C. 

Γευστική 
περιγραφή :  
 

Ανοιχτοκίτρινο χρώμα. 
Μύτη φρουτώδης, στην οποία κυριαρχούν τα εσπεριδοειδή. 
Στόμα γεμάτο, δροσερό, ευχάριστο.  

Συνοδεύεται με :  -Σερβίρεται σε θερμοκρασία 10-12°C 
-Συνοδεύει ορεκτικά, θαλασσινά, ψάρια, λευκά κρέατα, φρούτα. 
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CAVA CLAUSS 
 

 

 
 

Κατηγορία :  Επιτραπέζιος οίνος 
Κάβα   

Τύπος : Ερυθρός, ξηρός, παλαιωμένος. 
Ποικιλίες : Αγιωργήτικο (100%). 
Αμπελώνας :  Στην περιοχή της Νεμέας. 
Τρυγητός :  Τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. 
Μέθοδος 
οινοποίησης :  

Κλασσική ερυθρή οινοποίηση, με αλκοολική ζύμωση σε σταθερή  
θερμοκρασία, 28-30°C. 

Παλαίωση :  Ελάχιστη παλαίωση 36 μηνών, εκ των οποίων τουλάχιστον 12 
μήνες  σε δρύινα βαρέλια και 12 μήνες σε φιάλες 

Γευστική 
περιγραφή :  
 

Βαθυκόκκινο χρώμα με κεραμιδί ανταύγειες. 
Πλούσιο μπουκέτο με αρώματα κόκκινων φρούτων και 
μπαχαρικών.    
Στόμα γεμάτο, ισορροπημένο, με βελούδινες τανίνες, και μακρά 
επίγευση.   

Συνοδεύεται με:  -Σερβίρεται σε θερμοκρασία δωματίου (18°C). 
-Συνοδεύει κρέατα ψητά ή με πικάντικες σάλτσες, τριχωτό 
κυνήγι, κρεατόπιτες, λιπαρά και έντονα τυριά.    
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CHATEAU CLAUSS 
 
 

 
 

Κατηγορία :  Τοπικός οίνος Πλαγιών Πετρωτού 
Τύπος : Ερυθρός, ξηρός, παλαιωμένος 
Ποικιλίες : Μαυροδάφνη(40%), Cabernet Sauvignon (60%) 
Αμπελώνας :  Ιδιόκτητος αμπελώνας στο κτήμα της ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ, στις 

πλαγιές του Πετρωτού. 
 Διαμόρφωση : Γραμμική   

Απόδοση : 900 κιλά / στρέμμα 
Τρυγητός :  Αρχές Σεπτεμβρίου για το Cabernet Sauvignon και τέλη για τη 

Μαυροδάφνη. 
Μέθοδος 
οινοποίησης :  

Κλασσική ερυθρή οινοποίηση, με αλκοολική ζύμωση σε σταθερή  
θερμοκρασία, 28-30°C. 

Παλαίωση :  Τουλάχιστον 24 μήνες  σε δρύινα βαρέλια και 6 μήνες σε φιάλες 
Γευστική 
περιγραφή :  

Κόκκινο χρώμα με κεραμιδί ανταύγειες. 
Πλούσιο μπουκέτο από αρώματα κόκκινων φρούτων, βανίλιας 
και νότες δρύινου ξύλου.   
Στόμα γεμάτο, βελούδινο, θυμίζει βανίλια και κόκκινα φρούτα, με 
μακρά επίγευση.  

Συνοδεύεται με:  -Σερβίρεται σε θερμοκρασία δωματίου (18°C). 
-Το CHATEAU CLAUSS συνοδεύει κόκκινα κρέατα, κυνήγι, 
παλαιωμένες γραβιέρες.  
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Διακρίσεις 
 

• 1986 «Αμερικάνικο βραβείο» για εξαγωγές στις Η.Π.Α. από το Trade 

Leader’s club 

• 1987 «Grand Prix d’ Honneur» (η μεγαλύτερη διάκριση τιμών), χρυσό 

μετάλλιο για την ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ και αργυρό μετάλλιο για το 

προϊόν PATRAS CLAUSS στην έκθεση Vinexppo Bordeaux France 

• 1991, χρυσό μετάλλιο για τη ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΟΙΝΟΣ 

ΛΕΥΚΟΣ από τη Monde Selectio 

• 1999, χάλκινο μετάλλιο για το κρασί ΠΕΛΟΠΑΣ από τον Challenge 

International du Vin, στο Bordeaux, France 

• 2000, βραβείο Ευρωπαϊκής Ποιότητας 
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ΜΕΡΟΣ 1Ο 

 
 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ 
 
Στη συνέχεια της εργασίας, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε το χώρο με 

την βοήθεια μιας ενότητας φωτογραφιών. Με τις φωτογραφίες που θα 

ακολουθήσουν στοχεύουμε να σας παρουσιάσουμε μια σφαιρική κάτοψη της 

Αχάια Κλάους καθώς και να σας προσανατολίσουμε με το χώρο. Το 

φωτογραφικό ένθετο συνοδεύουν κάποια σκαριφήματα και σχέδια 

αποτύπωσης όλης της έκτασης της Αχάια Κλάους.   

 

Αρχικά θα παρουσιάσουμε μια πανοραμική άποψη όλης της έκτασης, στη 

συνέχεια θα ασχοληθούμε τμηματικά με την κάβα Δανιηλίδος και με το 

παλαιό οινοποιείο καθώς και με το αυτοκρατορικό κελάρι. Τα υπόλοιπα 

τμήματα της οινοποιίας δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε γιατί κατά την 

διάρκεια της προσπάθειάς μας αντιμετωπίσαμε δυσκολίες στην πρόσβαση σε 

ορισμένους χώρους. 

 

Στα σκαριφήματα που ακολουθούν είναι τοποθετημένα βελάκια με νούμερα 

που μας δείχνουν τη θέση που τραβήχτηκε η φωτογραφία αλλά και την 

κατεύθυνση που είχε. Των φωτογραφιών προηγούνται αριθμημένα σχόλια 

ανά φωτογραφία. 

 

Η φωτογράφηση έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη έγινε στις 10 Απριλίου του 

2005 απόγευμα, ενώ η δεύτερη έγινε την επόμενη μέρα το πρωί. Και στις δύο 

φωτογραφίσεις χρησιμοποιήθηκε ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 3.2 mega 

pixel. 
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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

     ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

1. ΠΥΡΓΟΙ 2. ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ 

3. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 4. ΠΛΑΤΕΙΑ 

5. ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ 6. ΚΑΒΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΣ 

7. ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 8. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ 

9. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΚΕΛΑΡΙ 10. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΠ.ΘΩΜΑ 

11. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 12. ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

13. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 14. ΥΠΟΣΤΕΓΟ 
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1. Ο Δεξιός Πύργος εισόδου ενώ ανάμεσά τους παρεμβάλλεται το 

«Αμαλιείον», το οποίο σήμερα είναι σχεδόν εγκαταλελειμμένο και 

προορίζεται για εκθεσιακό κέντρο.  

 

2. Μόλις περάσαμε την κεντρική είσοδο και η πρώτη εικόνα είναι 

ιδιαίτερα όμορφη αφού δεσπόζει το πράσινο. Στο βάθος φαίνεται και η 

«Villa Costanza». 

 

3. Μπροστινή όψη του «Αμαλιείον». 

 

4. Δρόμος που οδηγεί στο πίσω μέρος των εγκαταστάσεων, ενώ φαίνεται 

και η πίσω όψη του Αυτοκρατορικού Κελαριού. 

 

 

5. Η ίδια φωτογραφία τραβηγμένη από το πάνω μέρος. Παρατηρούμε ότι 

αν και πρόκειται για βιομηχανικά κτήρια, διατηρούν ένα ρυθμό που 

δεν ξεφεύγει με τίποτα από το σύνολο.  

 

6. Η πίσω όψη των εγκαταστάσεων. Εκεί βρίσκονται το ξυλουργείο, τα 

σταφυλοκοπτικά μηχανήματα, καθώς και το εκκλησάκι του Αγίου 

Θωμά. 

 

7. Γυρίζουμε πάλι στην κεντρική πλατεία, και τραβάμε σχεδόν από το 

κέντρο, φωτογραφία προς την έξοδο. 

 

8. Εδώ βλέπουμε το κεντρικό κτήριο, το οποίο χρησιμοποιείται ως 

συνεδριακό κέντρο, ενώ στεγάζει και γραφεία αλλά και χημεία. 

 

9. Ομοίως με την προηγούμενη βλέπουμε το ίδιο κτίριο, πρέπει όμως να 

επισημάνουμε ότι παρ’όλο που είναι ένα κτίριο χτισμένο γύρω στα 

1970, δηλαδή  αρκετά χρόνια αργότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα, όχι 

μόνο δεν ξεφεύγει απ΄το σύνολο αλλά του προσδίδει και κύρος. 
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10. Κυκλικό παρτέρι που βρίσκεται στο κέντρο της πλατειάς, με πρασινάδα 

διαμορφωμένη στο λογότυπο της εταιρίας. 

 

11. Εμβληματική προτομή του Γουσταύου Κλάους που δεσπόζει στο πιο 

κεντρικό σημείο της πλατείας. 

 

12. Μια πιο γενική άποψη από το συνεδριακό κέντρο. 

 

13. Το χαρακτηριστικό υπόστεγο που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την 

Κάβα Δανιηλίδος και στο βάθος η κάβα. 

 

14. Η Villa Costanza. Η οικεία του σημερινού ιδιοκτήτη της εταιρίας. 

 

15. Φοίνικες που βρίσκονται ακριβώς πίσω από την προτομή του Κλάους, 

οι οποίοι είναι φυτεμένοι σε κυκλικά παρτέρια μέσα στη λιθόστρωση.  

 

16. Εδώ ξεκινάει το αποστακτήριο. 

 

17. Γενική άποψη από το αποστακτήριο, ενώ αριστερά φαίνεται και η πίσω 

όψη από τον πύργο εισόδου. 

 

18. Εκκλησάκι της Αγίας Άννας το οποίο βρίσκεται μέσα στη Villa 

Costanza. 

 

19. Προτομή του Βλάση Κ.Αντωνόπουλου συνεχιστή του έργου του Κλάους 

(1867-1955). Ακριβώς από κάτω αναγράφεται και το εξής σχόλιο : «ΚΑΙ 

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΙΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

 

20. Φωτογραφία τραβηγμένη από τις επάλξεις. Στο βάθος της 

φωτογραφίας φαίνονται και κάποια αμπέλια που υπάρχουν μέσα στη 

Αχάια Κλάους, καθώς και ο δρόμος που σε οδηγεί στην κεντρική πύλη. 
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21. Ένα μέρος από τις επάλξεις. Βλέπουμε και τα χαρακτηριστικό 

σκαλοπατάκι για έχεις καλύτερο οπτικό πεδίο. 

 

22. Η είσοδος της Δανιηλίδος με χαρακτηριστικά τα σημάδια του χρόνου. 

 

23. Γενική άποψη από την κεντρική πλατεία με τη επιβλητική βρύση στο 

κέντρο της. 

 

24. Η πλαϊνή όψη από την Παλαιά Αποθήκη Βαρελιών. Το πράσινο 

δεσπόζει παντού. Εδώ βλέπουμε το αναρριχόμενο φυτό έχει 

αναρριχηθεί σε όλο το ύψος του κελαριού. 

 

25. Η πίσω όψη από το παλαιό οινοποιείο και η πόρτα που οδηγεί στο 

Αυτοκρατορικό Κελάρι. 

 

26. Η είσοδος που οδηγεί στο Αυτοκρατορικό Κελάρι. 
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ΕΙΚΟΝΑ 7 
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ΕΙΚΟΝΑ 10 
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ΕΙΚΟΝΑ 13 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 14 

 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 15 
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ΕΙΚΟΝΑ 16 

 
 

 
ΕΙΚΟΝΑ 17 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 18 
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ΕΙΚΟΝΑ 19 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 20 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 21 
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ΕΙΚΟΝΑ 22 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 23 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 24 
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ΕΙΚΟΝΑ 25 
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 Β. Η ΚΑΒΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΣ 
 

1. Άποψη από την πλαϊνή όψη της Δανιηλίδος, όπου υπάρχει μια σκάλα η 

οποία οδηγεί στον πρώτο όροφο της κάβας. 

 

2. Γενική άποψη της κάβας τραβηγμένη από την μπροστινή όψη. Δεξιά 

φαίνεται και ο Πύργος των Ληστών με το χαρακτηριστικό ρολόι και το 

καμπαναριό στην οροφή του. 

 

3. Φωτογραφία τραβηγμένη από το εσωτερικό της κάβας και 

συγκεκριμένα από την αριστερή πλευρά. Παρατηρούμε ότι όλα τα 

ανοίγματα είναι με καμάρες προσδίδοντας έτσι μια βαρύτητα στο 

χώρο. 

 

4. Ακριβώς στο κέντρο της Κάβας δεσπόζει ένα τζάκι χτισμένο με τούβλα 

το οποίο έχει πρόσβαση και από τις τέσσερις πλευρές του. 



 108

5. Το τζάκι και από μια άλλη άποψη. Παρατηρούμε  επίσης τον τοίχο 

πάνω από το τζάκι ο οποίος είναι στολισμένος με υλικά  που 

σχετίζονται με το κρασί (μπουκάλια, φελλούς κ.λ.π), και 

διακοσμημένος με επαίνους και βραβεία και μετάλλια που ανήκούν 

στην εταιρία. 

 

6. Στο βάθος βλέπουμε το γραφείο του Κλάους με το χαρακτηριστικό 

καγκελάκι στην είσοδο, για να μας θυμίζει ότι είναι χώρος με 

περιορισμένη πρόσβαση. 

 

7. Άποψη από το γραφείο του Κλάους το οποίο σου δίνει την  εντύπωση 

ότι παραμένει ακριβώς όπως το άφησε ο Γουσταύος. 

 

8. Η θέα από το μπαλκόνι που βρίσκεται στο πίσω τμήμα (βορειοδυτικό) 

της Κάβας, γνωστό ως Bella Vista 

 

 

 

                 
ΕΙΚΟΝΑ 1                                                                  ΕΙΚΟΝΑ 2 
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ΕΙΚΟΝΑ 3 

 
ΕΙΚΟΝΑ 4 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 5 
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ΕΙΚΟΝΑ 6 

 
ΕΙΚΟΝΑ 7 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 8 
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Γ. ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΚΕΛΑΡΙ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ 
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1. Η είσοδος που οδηγεί στο Αυτοκρατορικό Κελάρι. Με 

«αυτοκρατορική» πόρτα. 

 
2. Άποψη από τα βαρέλια, τα οποία είναι στοιβαγμένα με τρόπο τον οποίο 

βλέπουμε. Δηλαδή το μεγάλο βαρέλι στηρίζεται σε μια βάση, η οποία 

αποτελείται από ξύλα -με την ανάλογη κούρμπα στη μέση για να 

λειτουργεί σαν υποδοχή για το βαρέλι- τα οποία στηρίζονται σε 

μεγάλες πέτρες σε σχήμα κύβου. Αύτη η στήριξη υπάρχει σε τρία 

σημεία, δύο στα άκρα και μια στη μέση. 

 

3. Τα βαρέλια είναι στοιχισμένα σύμφωνα με τις καμάρες δημιουργώντας 

έτσι από μόνα τους διαδρόμους. 

 

4. Βαρέλια σε διάφορα μεγέθη που φτάνουν σχεδόν στο ύψος της 

καμάρας. 

 

5. Στοιβαγμένα βαρέλια με τέλειο τρόπο, πνιγμένα στη σκόνη επιτρέπουν 

στο κρασί να ωριμάσει. 

 

6. Μερικά μας δίνουν την εντύπωση ότι μπορούν να αποθηκεύουν κρασί 

για αιώνες. 

 

7. Η πόρτα που ενώνει το Αυτοκρατορικό Κελάρι με το Κελάρι 9 (Παλαιό 

Οινοποιείο), αφού δεν επικοινωνούν πλέον, διότι η έχει χτιστεί ο τοίχος 

ανάμεσα στις καμάρες που τα ένωνε. 

 

8. Άποψη από την πίσω είσοδο του Παλαιού Οινοποιείου. 

 

9. Εδώ υπάρχουν επίσης βαρέλια στα οποία ωριμάζει κρασί και 

συγκεκριμένα Μαυροδάφνη από το 1906.  

 

10. Ο ένας από τους δύο διαδρόμους που υπάρχουν σε αυτό το χώρο, αφού 

εδώ συναντάμε μια σειρά από καμάρες. Μικρά ανοίγματα επιτρέπουν 
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στο φυσικό φως να μπει μέσα, δημιουργώντας σε συνδυασμό με την 

πέτρα και το ξύλο όμορφους χρωματισμούς και ατμόσφαιρα εποχής. 

 

11. Μηχανή που βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Σε αυτή την αίθουσα 

συναντήσαμε πολλές μηχανές για τις οποίες όμως δεν καταφέραμε να 

αντλήσουμε πληροφορίες γιατί ποτέ δεν συναντήσαμε τον υπεύθυνο 

μηχανολόγο της Αχάια. 

 

12. Μηχανή Ιταλικής προελεύσεως. 

 

13. Πιθανώς σταφυλοκοπτική μηχανή επίσης Ιταλικής προελεύσεως. 

 

14. Εδώ βλέπουμε και τον δεύτερο διάδρομο που υπάρχει σε αυτό το χώρο. 

 

15. Η πόρτα που συνδέει το παλαιό οινοποιείο με την αίθουσα δεξιώσεων. 

 

16. Σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν δύο σειρές από καμάρες που 

δημιουργούν τρεις μεγάλους διαδρόμους, και μοιράζουν τέλεια το 

χώρο. 

 

17. Η αίθουσα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 1000 κάτι το οποίο 

συναντάμε στην φημισμένη πλέον χοροεσπερίδα της πρωτοχρονιάς. 

 

18. Η αριστερή πλευρά της αίθουσας (προς τη μεριά του Αυτοκρατορικού 

Κελαριού). Φαίνεται καθαρά ότι έχει χτιστεί το κενό ανάμεσα στις 

καμάρες για να διαχωρίσει την αίθουσα από το Αυτοκρατορικό Κελάρι 

(παλιότερα ήσαν ενωμένες). 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο 

ΧΑΡΤΕΣ 

 
 

 

 

 

 

 
 

• ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

• ΧΑΡΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

• ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 
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•  
 
 
 

•  
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ΜΕΡΟΣ 3Ο 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Αίθουσα Δεξιώσεων 

 
• Παλαιό οινοποιείο 

 
• Αυτοκρατορικό Κελάρι 
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Αίθουσα δεξιώσεων. 
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Παλαιό Οινοποιείο 

 
 
 
 
 



 130

 
 
 

 



 131

Αυτοκρατορικό Κελλάρι 
 

 
 
 
 
 
 



 132

ΜΕΡΟΣ 4Ο 
 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
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