
 
 
Λίγα λόγια για το Κτήμα και το Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου 
 
Το ςθμερινό Κτιμα Γεροβαςιλείου είναι το αποτζλεςμα τθσ αναβίωςθσ του 
οικογενειακοφ αμπελϊνα του Βαγγζλθ Γεροβαςιλείου. Με εκτεταμζνεσ ςπουδζσ 
ςτθ Γεωπονία, τθν Οινολογία, τθν Αμπελουργία και τθν Τεχνολογία Οινολογικϊν 
Μθχανθμάτων και με πολφχρονθ εμπειρία ςτο χϊρο, ο Βαγγζλθσ Γεροβαςιλείου 
ξεκίνθςε το εγχείρθμα αυτό το 1981. Το χτίςιμο του οινοποιείου που 
πραγματοποιικθκε ςτο χϊρο των αμπελϊνων το 1986 ιρκε να ςυμπλθρϊςει το 
όραμα για τθν καλλιζργεια και τθν παραγωγι ςταφυλιϊν που οδθγοφν ςτθ 
δθμιουργία ποιοτικϊν κραςιϊν τα οποία φζρουν τθ ςφραγίδα, εκτόσ των άλλων, 
τθσ γθσ που τα παράγει. Βαςικι παράμετροσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ 
είναι ο ςυνδυαςμόσ παραδοςιακϊν μεκόδων καλλιζργειασ και παραγωγισ με τθν 
παρακολοφκθςθ και τθ χριςθ των εξελίξεων τθσ τεχνολογίασ. Παράλλθλα, ο 
ςεβαςμόσ ςτο περιβάλλον, ςτον εργαηόμενο και τον καταναλωτι αποτελοφν βαςικι 
προτεραιότθτα.  
 
Η αγάπθ ωςτόςο, του Βαγγζλθ Γεροβαςιλείου και το ενδιαφζρον του ίδιου και τθσ 
οικογζνειάσ του για τον κόςμο του κραςιοφ και τθσ αμπελουργίασ δεν περιορίηεται 
ςτθν παραγωγι κραςιϊν με άριςτεσ προδιαγραφζσ. Εςτιάηοντασ ςτθ ςθμαςία του 
κραςιοφ ωσ πολιτιςτικοφ και κοινωνικοφ αγακοφ πετυχαίνει να κάνει το Κτιμα 
Γεροβαςιλείου ζνα χϊρο ανοιχτό και επιςκζψιμο για το ευρφ κοινό αλλά και για 
ομάδεσ με ειδικά ενδιαφζροντα γφρω από το αμπζλι και το κραςί. Δθμιουργεί 
ακόμα, το Μουςείο Οίνου Γεροβαςιλείου για να ςτεγάςει τθν πλοφςια ςυλλογι του 
από αντικείμενα αμπελοοινικισ τζχνθσ και 2000 ςπάνια ανοιχτιρια για να τθν κάνει 
προςβάςιμθ ςτο ευρφ κοινό. 
 
Μια επίςκεψθ ςτο Κτιμα Γεροβαςιλείου μπορεί να προςφζρει ςε όλουσ και 
ιδιαίτερα ςτα παιδιά ζναν πλοφτο εμπειριϊν μζςα από τθν επαφι με τθν ομορφιά 
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ενόσ ενεργοφ παραγωγικοφ χϊρου. Η ςυνφπαρξθ 
Αμπελϊνα – Οινοποιείου δίνει τθ δυνατότθτα κατανόθςθσ όλθσ τθσ πορείασ του 
κραςιοφ από τθ ςτιγμι που το αμπζλι φυτεφεται μζχρι να φτάςει ςτο τραπζηι. 
Κακϊσ θ αμπελοκαλλιζργεια και θ αμπελουργία εξακολουκοφν να βαςίηονται ςε 
αρκετά ςτάδια, ςε παραδοςιακζσ μεκόδουσ, διατθρϊντασ τθν χειρωνακτικι 
εργαςία ςτο κζντρο τθσ διαδικαςίασ, αναδεικνφουν τθν αξία τθσ παράδοςθσ και του 
ανκρϊπινου μόχκου. Τζλοσ, θ αδιαμφιςβιτθτθ εξάρτθςθ του αποτελζςματοσ από 
το ςεβαςμό ςτισ επιταγζσ τθσ φφςθσ και του χρόνου αποτελεί άριςτο παράδειγμα 
μελζτθσ του περιβάλλοντοσ  και τθσ ςχζςθσ του ανκρϊπου με αυτό. 
Με το Μουςείο Οίνου το ταξίδι ςτον κόςμο του κραςιοφ γίνεται ταξίδι ςτο χρόνο. 
Αντικείμενα που ςχετίηονται τόςο με τθν καλλιζργεια και τθν οινοποίθςθ του 
κραςιοφ όςο με τθν μεταφορά και τθν κατανάλωςι του αφθγοφνται και εξθγοφν 
πϊσ θ κακθμερινι ανάγκθ ωκεί τον άνκρωπο ςτθν ευρεςιτεχνία και τθν εξζλιξθ 
παράλλθλα με τθν δθμιουργία και τθν τζχνθ. 


