
Το αμπέλι καλλιεργείται στη γη της 
Αττικής πάνω από 3.000 χρόνια. Όλα τα 
ιερά και οι τόποι λατρείας είναι περιτριγυ-
ρισμένα ακόμα και σήμερα από αμπέλια. 
Εξ άλλου κρασί και σταφύλια αποτελού-
σαν  πάντα ένα τα σημαντικότερα προϊό-
ντα της περιοχής. Οι αττικοί αμφορείς 
ταξίδεψαν το κρασί στα πέρατα του 
κόσμου ενώ κύλικες, κρατήρες και άλλα 
αγγεία μαρτυρούν την οινική ιστορία της 
Αθήνας. Είναι μοναδική στο κόσμο μια 
αμπελοοινική παράδοση τόσων χιλιετιών. 

Η Αθήνα όμως έχει έναν ακόμα λόγο που 
την κάνει να ξεχωρίζει. Είναι η μόνη 
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που τα αμπέλια 
και τα οινοποιεία της βρίσκονται σε 
απόσταση αναπνοής από την πόλη. Οι 
Δρόμοι κρασιού Αθήνας σας καλούν σε 
ένα μαγικό ταξίδι σε έναν από τους  
ιστορικότερους αμπελώνες του πλανήτη.

Vines have been cultivated in Attica for more 
than 3.000 years.  Many of the ancient sacred sites 
are still encircled by winding vines, and wine and 
grapes have long been among the most important 
products of this area. Conveyed  in traditional Attica 
amphorae, the wines travelled to be quaffed at 
dining tables across the world, while the prolific cups, 
vases and other drinking vessels found at archaeo-
logical sites around Attica attest to this area’s rich 
wine heritage. Such a lengthy history of wine 
production spanning millennia is unheard of 
elsewhere in the world. 

There’s another reason why Athens stands out in the 
wine world. It is the only European capital which 
boasts vineyards and winemaking facilities within 
such easy reach of the city. 

The Wine Roads of Athens invite you to take a 
magical, tastebud-tingling journey through one of the 
most historic wine-producing areas on the planet. 

Δρόμοι του Κρασιού Αθήνας 
Wines of Athens
25ης Μαρτίου 34, 1ος ορ, 
ΤΘ19003 Μαρκόπουλο, T/F: 22940 32508 
info@winesofathens.com
www.winesofathens.com

Δρόμοι του Κρασιού Αθήνας
Wineroads of Athens 
www.winesofathens.com
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Οινοποιείο Παπαγιαννάκου
Papagiannakos Domaine

Αμπελώνες Μάρκου
Markou Vineyards

Mικροοινοποιία 
Μυλωνά
Mylonas Winery

Οινοποιία 
Αναστασία Φράγκου
Anastasia Fragou ‘s 
Winery

Κτήμα Κοκοτού
Ktima Kokotos



Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Οι Δρόμοι κρασιού Αθήνας-Wines of Athens είναι μια 
πρωτοβουλία οινοπαραγωγών  της Αττικής με σκοπό να συνδεθούν τα οινοποιεία με τους διάσπαρτους αρχαιολογικούς 
χώρους και τα φυσικά αξιοθέατα της περιοχής. Ένα οργανωμένο σύστημα διαδρομών που θα βοηθάει τους επισκέπτες να 
γνωρίσουν τα κρασιά αλλά και τα αξιοθέατα γύρω από την Αθήνα. Τα οινοποιεία των Δρόμων κρασιού Αθήνας στοχεύουν 
στην παραγωγή ποιοτικών οίνων και στην ανάδειξη του Σαββατιανού, της ντόπιας ποικιλίας της Αττικής. Η ιστορικότητα 
του αμπελώνα συμβαδίζει με την ποιότητα και την μοντέρνα τεχνολογία.
Όλα τα οινοποιεία είναι επισκέψιμα, οργανώνουν ειδικές δοκιμές των κρασιών τους και δίνουν την ευκαιρία στους 
επισκέπτες να αγοράσουν επιτόπου τα κρασιά τους. Το σήμερα αγκαλιάζει τον μύθο με απόλυτο σεβασμό στην παράδοση. 
Ένας συναρπαστικός αμπελώνας σας περιμένει για ένα ταξίδι στην ιστορία.  

From myth to reality. The Wine Roads of Athens, an initiative by wine-producers of Attica, aims to connect 
the wineries with the scattered archaeological sites and natural attractions of the area. It is a network of trails and routes 
that give visitors the chance to taste local wines while also enjoying the sights and sites of this oft-overlooked region. The 
wineries of the Wine Roads of Athens are focused on the production of quality wines and the evolution of Savatiano, the 
local grape variety. At the wineries, where visitors are warmly welcomed, age-old wine-making traditions meet state-of-the-
art technology, respecting the past while embracing the future.

Visit the wineries, taste the local wines and discover the spirit of Dionysus. 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την 
ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας 
στις μικρές επιχειρήσεις» με κωδικό MIS 352717 του Ε.Π. Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας με τη συγχρηματο-
δότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) 
και εθνικών πόρων.

Ktima Kokotos
Stamata, 14575 Attiki
Τ: +30-210-8145113
www.ktimakokotou.gr
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Mylonas Winery
3 Ippokratous st., 
19001 Keratea, Attiki
T: +30-22990-68156, 
www.mylonas-wines.gr

Papagiannakos Domaine
Poussi-Kalogeri, Markopoulo 
Mesogeas, 19003 Attiki
T: +30-22990-25206
www.papagiannakos.gr

Markou Vineyards
1st klm Peanias-Markopoulou Av. 
19002 Attiki 
Τ: +30-210-6644711
www.markouwines.gr

Anastasia Fragou‘s Winery
26th klm Marathonos Av. 
19009 Rafina
Τ: +30-22940-32508
www.fragouwines.gr


