


ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΔΑΦΝΩΝ

απο το 1976
Το 1976 το Κοινοτικό Συμβούλιο Δαφνών έχοντας και 
την συμπαράσταση όλων των Δαφνιανών, αξιοποιώντας 
το  πλεονέκτημα της ποιότητας και της φήμης του 
Δαφνιανού κρασιού ξεκίνησε τις πολιτιστικές - 
εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες καταξιώθηκαν με 
το όνομα  ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΔΑΦΝΩΝ.
Στόχος ήταν και είναι πάντα, η  ευρύτερη προβολή 
του Δαφνιανού κρασιού, η καλλιέργεια ευνοϊκής 
καταναλωτικής  συνείδησης γενικότερα για το κρασί, 
η προβολή, η διαφύλαξη και διάδοση της Κρητικής 
μουσικής και παράδοσης, και γενικά η αναβάθμιση του 
πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων  της περιοχής μας. 
Από το 1976 μέχρι σήμερα η γιορτή πραγματοποιείται 
ανελλιπώς. Οι εκδηλώσεις διαρκούν 10 ημέρες και 
πραγματοποιούνται το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου, 
στην πλατεία του χωριού, όπου ο επισκέπτης μπορεί 
να διαλέξει και να απολαύσει καλό Δαφνιανό κρασί, να 
γευτεί πλούσιους παραδοσιακούς μεζέδες και φαγητά, 
παρέα με  γνήσια κρητική μουσική από διαφορετικούς 
εκλεκτούς καλλιτέχνες κάθε βράδυ. 
Η γιορτή κρασιού Δαφνών κατάφερε να καθιερωθεί 
σαν θεσμός πλέον και κάθε χρόνο  προσελκύει χιλιάδες 
ντόπιους αλλά και ξένους επισκέπτες. 42 χρόνια τώρα 
διακρίνεται όχι μόνο για την προσφορά ποιοτικής 

ψυχαγωγίας αλλά και για τον κοινωνικοοικονομικό 
της ρόλο με την στήριξη της ντόπιας αγροτικής 
παραγωγής του κρασιού, συμβάλλοντας παράλληλα 
στη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας 
ταυτότητας και κληρονομιάς, στη προστασία της 
παράδοσης μας, προσπαθώντας να αναδείξει και να 
προβάλλει την καλλιτεχνική δημιουργική ικανότητα 
των νέων και τα ήθη και έθιμα του τόπου μας.



"ΟIνος ευφραIνει 
καρδIαν"

  Η τέχνη της αμπελουργίας εικάζεται ότι ξεκίνησε 
με την αγροτική επανάσταση γύρω στο 5000 π.Χ ενώ 
το αμπέλι καλλιεργείται συστηματικά περίπου 4000 
χρόνια. 
Το κρασί εμφανίζεται δεμένο με τον άνθρωπο, και 
κατέχει εξέχουσα θέση σε πολλούς πολιτισμούς και 
θρησκείες ως μοναδικό ποτό, αρμονικά συνδεδεμένο 
με το μέτρο, την καλή σωματική και ψυχική κατάσταση, 
του ισορροπημένου τρόπου ζωής και τη μακροζωία.
Η Κρήτη φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους σε 
έκταση, αλλά και παραγωγή αμπελώνες της Ελλάδας. 
Ο κρητικός αμπελώνας είναι πλέον ιστορικός και 
διαχρονικός σ’ολόκληρο τον κόσμο. Είναι φυσικό 

λοιπόν το αμπέλι ως καλλιέργεια-ασχολία και το 
κρασί ως προϊόν να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 
την καθημερινότητα των κατοίκων της Κρήτης και με 
πολλές πλευρές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής του.
Τα κρητικά κρασιά αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη 
παραδοσιακών ποικιλιών, εναρμονισμένων απολύτως 
στις κλιματολογικές συνθήκες του νησιού. Το 
πλήθος των ντόπιων ποικιλιών, η ποικιλομορφία και η 
μοναδικότητα των διαφόρων οινοπεριοχών,αλλά και 
η μεγάλη παράδοση των Κρητικών στο κρασί είναι οι 
βάσεις για το σημερινό ποιοτικό πρόσωπο του κρασιού 
της Κρήτης και τη συνεχή ανοδική του πορεία.
Ο χαρακτήρας κρασιού εξαρτάται άμεσα απ’το 
σταφύλι από το οποίο προέρχεται,από την περιοχή 
όπου αυτό καλλιεργείται, από τον τρόπο που που 
οινοποιείται και παλαιώνει.



ΔΑΦΝεσ 
τΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

  Το χωριό Δαφνές είναι πολύ παλιό χωριό, ίσως του 
10ου ή 11ου αιώνα, βρίσκεται νότια του Ηρακλείου σε 
απόσταση 18 χλμ. απο την πόλη και έχει υψόμετρο 320 
μ.  Είναι οικισμός του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου 
με 1204 κατοίκους.
  Μέχρι το 1998 οι Δαφνές αποτελούσαν ανεξάρτητη 
κοινότητα, ενώ  το 1998 εντάχθηκαν στο Δήμο 
Ηρακλείου ως Δημοτικό Διαμέρισμα Δαφνών.
  Οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού προήλθαν από τα 
τότε υφιστάμενα παλαιά και μικρά χωριά, Σκυλοχωριό, 
Ατσίνατος και Ασπροχωριό.Το όνομα του χωριού 
είναι φυτωνύμιο από το δέντρο δάφνη.Η παράδοση 
αναφέρει οτι υπήρχαν αρκετές δάφνες στις επάνω 
Δαφνές, δίπλα στο ναό της Αγίας Ζώνης, όπου υπήρχε 
και μια μικρή πηγή νερού.
  Στο χωριό συναντάμε τους ιερούς ναούς της Αγίας 
Ζώνης(πολιούχος),ναός που πρόσφατα ανακαινίστηκε 
και αποκαταστάθηκε από την Εφορία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, τον Ναό του Αγίου 
Γεωργίου,τον Μιχαήλ Αρχάγγελο και τον Ναό του 
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου με ίχνη τοιχογραφιών. 
Στον οικισμό βρίσκονται Βρεφονηπιακός Σταθμός, 
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, παιδική χαρά και 
αθλητικό γήπεδο.Χαρακτηριστικό στοιχείο του 
χωριού  η μεγάλη πλατεία του, στην οποία κάθε χρόνο, 
το πρώτο 10ημερο του Ιουλίου, πραγματοποιείται η 
ξακουστή Γιορτή Κρασιού.

   Κύρια ασχολία των κατοίκων 
του χωριού είναι η γεωργία.
Το περίφημο Δαφνιανό κρασί 
αποτέλεσε και συνεχίζει να 
αποτελεί ένα από τα κύρια 
προϊόντα του χωριού, σε 
συνδυασμό δε με την ποιότητά 
του κατέκτησε, όχι μόνο την 
αγορά του Ηρακλείου, αλλά 
και ολόκληρης της Κρήτης. 
Οι άριστες εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής, 
καταξίωσαν και έδωσαν στις Δαφνές μια από τις 
τέσσερις ονομασίες προέλευσης ανωτέρας ποιότητας 
(ΟΠΑΠ) που υπάρχουν στην Κρήτη με το όνομα 
“Δαφνές “ , το οποίο προέρχεται από την ποικιλία 
σταφυλιού “ΛΙΑΤΙΚΟ “.



Πολιτιστικος 
Συλλογος Δαφνων...

   Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε στις 20/11/1980. Στεγάζεται 
στο αναπαλαιωμένο κτίριο της “Φάμπρικας” και σήμερα 
απαριθμεί 330 μέλη.Τα 2/3 είναι μόνιμοι κάτοικοι του 
χωριού και το 1/3 άτομα με καταγωγή από τις Δαφνές.
  Τα τελευταία χρόνια ο σύλλογός μας οργανώνει 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, με μεγαλύτερη αυτής της 
Γιορτής Κρασιού. Επίσης, στα πλαίσια του μορφωτικού 
επιπέδου, διοργανώνονται διαλέξεις, προβολές ταινιών, 
εκδρομές, συνεστιάσεις κτλ. Επιπλέον, διαθέτει 
δανειστική Βιβλιοθήκη για τους φιλαναγνώστες...
  Πρόσθετα, προάγει την Κρητική παράδοση και τον 
αθλητισμό με τη δημιουργία λαογραφικού χορευτικού 
ομίλου και με τη δημιουργία παιδικών και ενηλίκων 
τμημάτων γυμναστικής. Ακόμη, παρέχει την ευκαιρία 
σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών να απασχολούνται τον 
ελεύθερο χρόνο τους στην ομάδα δημιουργικής 
απασχόλησης κάνοντας διάφορες δράσεις όπως 

κατασκευές, 
παιχνίδια, ζωγραφική 
κ.α. Είναι παρόν στην 
προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και 
στην καθαριότητα της 
κοινότητας των Δαφνών.
  Τέλος, συνεργάζεται με την Περιφέρεια Κρήτης, 
τον Δήμο Ηρακλείου, τα όργανα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, με συλλόγους της γύρω περιοχής, με 
το Τ.Ε.Ι Ηρακλείου, το ΚΕ.ΘΕ.Α με στόχο πάντα την 
εξύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου, 
τόσο των μελών του όσο και των κατοίκων της 
κοινότητας Δαφνών.
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