
Περίληψη - Summary  

Λουλακούδης Κυριάκος: «Ληνός και οινοπαραγωγή στην 

αρχαιότητα, η περίπτωση του ληνού της Ραφήνας» 

           Στην παρούσα εργασία γίνεται μια πρώτη συνολική προσέγγιση του 

θέματος του ληνού, της τεχνολογίας και της εξέλιξης του καθώς και μια γενική 

επισκόπηση της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοπαραγωγής στην 

αρχαιότητα. Γίνεται καταγραφή και ταξινόμηση των δημοσιευμένων ληνών 

του ελλαδικού χώρου, από έμμεσες ή άμεσες δημοσιεύσεις. Μελετήθηκαν 114 

παραδείγματα ληνών κυρίως σε ότι αφορά θέματα κατασκευής, υλικών, 

τρόπων παραγωγής σε σχέση με τα υλικά. Διερευνήθηκε επίσης η θέση του 

ληνού και η ένταξη του ή μη σε ευρύτερα αγροτικά σύνολα. Με βάση την 

παραπάνω συνολική μελέτη έγινε και η ταύτιση του χώρου 8 της Ραφήνας ως 

εργαστηριακού χώρου παραγωγής οίνου.  

         Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των εγκαταστάσεων 

παραγωγής οίνου της αρχαιότητας, του ελλαδικού χώρου, κυρίως μέσα από 

τα αρχαιολογικά κατάλοιπα των εγκαταστάσεων σύνθλιψης, αλλά και 

δευτερευόντως από τα αρχαιολογικά ευρήματα των αμπελώνων και των 

εικονογραφικών παραστάσεων παραγωγής οίνου στην τέχνη. Τα 

χρονολογικά όρια της μελέτης τοποθετούνται από την κλασική εποχή έως την 

ύστερη αρχαιότητα, έχοντας ως κύριο σκοπό την μελέτη της τεχνολογίας και 

των υλικών των ληνών του αρχαίου κόσμου. 

        Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Στο Α' Μέρος, το οποίο έπεται 

της εισαγωγής, δίνονται κάποια γενικά στοιχεία σχετικά με τον οίνο και την 

αμπελοκαλλιέργεια στην αρχαιότητα, μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα, 

τις αρχαίες φιλολογικές πηγές, καθώς επίσης αποσαφηνίζονται και θέματα 

ορολογίας. Το Β' Μέρος είναι αφιερωμένο στους ληνούς. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα αρχαιολογικά δεδομένα ανά γεωγραφική περιοχή και 

ξεκινώντας από το παλαιότερο καταγεγραμμένο αρχαιολογικό εύρημα. 

Εξετάζονται επίσης τα αρχαιολογικά κατάλοιπα εγκαταστάσεων οινοποίησης 

και ωρίμανσης του οίνου.  Στο δεύτερο κεφάλαιο του Β Μέρους εξετάζεται ο 

ληνός μέσα από την εικονογραφία της κλασικής και της ύστερης αρχαιότητας.  

          Στο Γ' Μέρος της εργασίας αναπτύσσεται το θέμα του ληνού (χώρος 8) 

της Ραφήνας. Εξετάζεται η ένταξη του στο γενικότερο ανασκαφικό πλαίσιο 

του λεγόμενου ''Ρωμαϊκού Βαλανείου'', η περιγραφή, η μελέτη των δεδομένων 

και η τεκμηρίωση της χρήσης του χώρου. Οι μετρήσεις των διαστάσεων στο 

αρχαιολογικό πεδίο έγιναν μέσω των ορθοφωτογραφιών και μέσω του 

προγράμματος ηλεκτρονικής σχεδίασης Autocad Autodesk. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο του Γ' Μέρους γίνεται μια σύντομη προσέγγιση του θέματος της 

αλλαγής της χρήσης διάφορων κτηρίων κατά την ύστερη αρχαιότητα, κυρίως 



την μεταβολή χώρων διαφορετικής χρήσης σε εργαστήρια. Στο Δ' Μέρος 

δίνονται τα τελικά συνολικά συμπεράσματα ολόκληρης της εργασίας.  

 

Loulakoudis Kyriakos: «Wine-press (Linos) and wine production 

in ancient times, the case of wine-press of Rafina»   

          In this paper tried first overall approach to the issue of wine-presses, 

about the technology and  the evolution of those constructions and also 

general overview of viticulture and wine production in ancient times. Is 

recording and classification of published wine-press of Greece, from indirect 

or direct publications. They were studied 114 cases  of wine-presses mainly in 

terms of construction, materials, production methods in relation to materials. 

Also it was investigate the position of wine-presses and if those constructions 

are belonging to larger rural complexes.  On the basis of the above mentioned 

total study was made the identification of the room 8 of Rafina as an 

industrial room of wine production.   

           The purpose of this paper is to study the wine production facilities of 

antiquity, in Greece, mainly through the archaeological remains of the wine-

production facilities, and secondarily by the archaeological findings of the 

vineyards and by iconography of the wine production in the art. The 

chronological borders of this study started in classical period and ends in late 

antiquity, with the main purpose of studying the technology and materials of 

wine-presses at the ancient world. 

         This paper is structure in four parts. In the first part, which following the 

introduction, there are some general data about wine and wine viticulture in 

ancient times, from archeological finds, ancient texts and make clear 

terminology issues. The second part is about wine-presses. In the first chapter 

are presented archeological evidences per geographic area, from the oldest 

recorded archeological find. This chapter also includes archeological finds 

from wine-making facilities. In the second chapter of second part, are being 

studied wine-presses in iconography of classical and late antiquity.   

            In third part is dedicate to Rafina's wine-press (room 8). It is being 

examined the wine-press in the general excavation context of so-called  

''Roman Balneum'', the study of the measuring data and the documentation of 

use of this room. Measurements of dimensions are in the archeological field 

were done through orthophotos and through design computer program 

Autocad Autodesk. In the last chapter of third part is studied the issue of 

changing of use of buildings in late antiquity and in particular buildings 

which changing and used as agriculture laboratories. In the fourth-last part of 

this paper there is the overall conclusion. 

         


