
Για τη Διάσωση της Διατροφικής μας Κληρονομιάς!



Ονειρευόμασταν να φέρουμε τη φύση στο ποτήρι μας...



Περιηγηθήκαμε στις 

ευωδιαστές πλαγιές

της Οίτης και της Γκιώνας,

για την αναζήτηση 

Άγριων αμπελιών

με αρχαίες καταβολές...



Ήταν θαυμάσια η εικόνα εκείνου 

του αμπελιού που ζούσε 

σφιχταγκαλιασμένο με τον 

αιωνόβιο πλάτανο στην όχθη

του Μόρνου και έμοιαζαν

θαρρείς τα δυό τους 

να παραβγαίνουν στο ψήλωμα...



Βαδίζαμε με βήμα βαρύ 

απο ευθύνη, σαν διασώστες 

κάποιου που κινδυνεύει...

...Ενός υλικού για το οποίο 

σήμερα οι πολλοί αδιαφορούν, 

το καίνε ή το προσπερνούν. 



Ξεκινήσαμε από το 1977 

να οινοποιούμε μόνοι μας,

ψάχνοντας το κρασί 

χωρίς θειώδη και χημικά...

Από το 2000 

βγάζαμε και ετικέτα!



...Όμως το κρασί χαλούσε και ξύνιζε το καλοκαίρι.



Ένα ναυάγιο... μας έδωσε την ιδέα να πάμε πίσω 

στους προγόνους μας.



Οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαχναν οίνους χωρίς 

χημικά συντηρητικά, είχαν λύσει τα προβλήματα

συντήρησης με φυσικό τρόπο 

και μπορούσαν να τους μεταφέρουν μαζικά!



Ανατρέξαμε στα βιβλία του Πλάτωνα και του Διοσκουρίδη...



Οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν δύο οίνους...

Παρήγαν τον Άκρατο Οίνο (υψηλόβαθμο)…



...Και έπιναν τον Κεκραμμένο Οίνο, 
που ήταν ο Άκρατος Οίνος αναμεμειγμένος 
με νερό πηγής. Έκαναν κράση!
Έπιναν κρασί με τον βαθμό οινοπνεύματος 
που επέλεγαν τη συγκεκριμένη στιγμή!



Κι όπως φυτρώνει ένα βλαστάρι με θάρρος, παίρνοντας 

δύναμη από τους χυμούς της γης και το φως του Ήλιου... 



…Έτσι φύτρωσε το Ηλέσιον!



Παιδί του Ήλιου… αλλά και του Ειλεσίου, 
της αρχαίας ομηρικής κοινότητας, η οποία κατοικούσε 
στις πλαγιές του Κιθαιρώνα.

Σαββατιανό



...Εκεί που σήμερα είναι τα αμπέλια που τρυγάμε!

Ροδίτης



Η αγάπη για το φυσικό κρασί αναζήτησε λεύτερα αμπέλια
χωρίς φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα, με βαθιές ρίζες
για να μπορούν να γεύονται όλα τα συστατικά της μάνας γης. 

Αγιωργίτικο



...Και τα βρήκαμε!

Αμπέλια που τα συντροφεύουν κυκλάμινα και κέδροι,
πουλιά ταξιδευτές που κόπιασαν στους καρπούς 
για να πάρουν δυνάμεις και μυρωδάτοι αγέρηδες
που τα συνήθισαν στα χάδια.



Άγρυπνοι φρουροί τους ο θεός Διόνυσος, ο μέγας Πάν, 

οι Νύμφες και οι Σάτυροι με το γελαστό τους βλέμμα.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΛΕΣΙΟΝ

Κατ’ αρχήν η ερυθρά οινοποίηση...

Σε όλα τα σταφύλια, λευκά και ερυθρά.



Στην συνέχεια η αφαίρεση του ύδατος

από ένα μέρος του σταφυλοπολτού...



Και η δημιουργία του Σταφυλόμελου...

Το οποίο δίνει στο μούστο τη δύναμη 

για να φτιαχτεί

ο υψηλόβαθμος Άκρατος Οίνος!



Ακολουθεί 

η ζύμωση...



…Και η παλαίωση.





...Το αποτέλεσμα εμφιαλώνεται!



Άκρατος Οίνος Ηλέσιον!



Ειδύλλι

(σταφυλόνερο)



Σταφυλόμελο



Κρασί

(Κεκραμμένος Οίνος) 

Ηλέσιον!



Οι Οίνοι του 2008 παραμένουν σε άριστη κατάσταση
Πιστοποιώντας στη πράξη την επιτυχία της καινοτομίας 
της Κοινότητας του Ηλέσιον.



Περισσότερο από κρασί Βιολογικό...
Περισσότερο από κρασί χωρίς πρόσθετα θειώδη...
ΑρχαιοΕλληνικοί Οίνοι Ηλέσιον!



Χάρτινες Συσκευασίες



Συσκευασίες Δώρου

Διπλέτα Κεκραμμένου Οίνου



Συσκευασίες Δώρου
Τριπλέτα Κεκραμμένου Οίνου



Συσκευασίες Δώρου
Τριπλέτα Κεκραμμένου Οίνου



Συσκευασίες Δώρου

Παλαιωμένη Τριπλέτα Κεκραμμένου Οίνου



Η νέα ερευνητική δράση της Κοινότητας «ΗΛΕΣΙΟΝ»

Ρύζι Φυσικής Καλλιέργειας!



...και το όνομα αυτού «Ρυζείς»!
Καστανό Ρύζι Φυσικής Καλλιέργειας, 
Χωρίς ίχνος χημικών, ούτε καν βιολογικών ραντισμάτων!



Από το πρώτο Συμπόσιο του Ηλέσιον το 2008



Παρουσίαση των προϊόντων Ηλέσιον 

στο Ecofestival 2009



Παρουσίαση των 

προϊόντων Ηλέσιον 

στην Κολωνία 

(Γερμανία) το 2011



Για τη Διάσωση της Διατροφικής μας Κληρονομιάς!
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