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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
 ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ ΘΡΑΚΗΣ»       

    
     Το «ούζο Θράκης» ανήκει στην κατηγορία του “αποσταγμένου anis”  και αποτελεί 

γεωγραφική ένδειξη καταχωρισμένη στο Παράρτημα ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 110/2008 υπέρ 

της Ελλάδος. 

 

 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

     Τα βασικά χαρακτηριστικά και η μέθοδος παρασκευής του «ούζου Θράκης» πα-

ραμένουν αυτά του ούζου, όπως περιγράφονται στον τεχνικό φάκελο για το ούζο που 

έχει ήδη κατατεθεί από κοινού από την Ελλάδα και την Κύπρο. Χρησιμοποιείται η 

παραδοσιακή συνταγή που έχει μεταφερθεί από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας 

και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Το ούζο Θράκης είναι «γλυκόπιοτο» και διακρίνε-

ται για την απαλή γεύση του και το έντονο άρωμα αστεροειδούς γλυκάνισου. Για την 

αρωμάτιση με απόσταξη της αιθυλικής αλκοόλης στους παραδοσιακούς χάλκινους 

άμβυκες εκτός από γλυκάνισο χρησιμοποιούνται μάραθος, κορίανδρος, απόσταγμα 

μαστίχας Χίου και άλλοι αρωματικοί σπόροι. 

  

 
ΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ 

     Από την εποχή του Βυζαντίου αποστάγματα αρωματισμένα με γλυκάνισο προσ-

φέρονταν ως απεριτίφ σε όλες τις μεσογειακές περιφέρειες. Το ελληνικό στοιχείο της 

Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας και της Σμύρνης αποτέλεσε το κέντρο της 

τεχνικής των αποσταγμάτων. Η εύφορη γη της Μικράς Ασίας και της Θράκης παρείχε 

άριστη πρώτη ύλη (σταφύλια και σύκα), και  η καλλιέργεια του γλυκάνισου αποτέλεσε 

απαραίτητο στοιχείο για την παρασκευή της «ρακής». 

      Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το ποτό που παρασκεύαζαν οι «ρακιτζήδες» κα-

τόρθωσε να κατακτήσει την εύπορη τάξη παρέχοντας σ’ αυτούς ειδικά προνόμια. 

     Έτσι γεννήθηκε το «ούζο» που κυκλοφόρησε για πολλές δεκαετίες σε αρκετές πε-

ριοχές της Ελλάδας, όπως και στη Θράκη με την παλιά ονομασία «ρακί». 

     Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, πρόσφυγες εγκαθίστανται στην περιοχή της 

Θράκης. Μαζί τους φέρνουν όλες τις τέχνες που γνωρίζουν, μια από αυτές είναι και η 

χρήση της παρασκευής ούζου. Το «καζανισμένο ούζο», όπως το αποκαλούν, έχει ως 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα ελαφρά αρώματα και είναι γλυκόπιοτο. 

     Πολλές εκδηλώσεις και έθιμα, τα οποία τηρούνται ακόμη και σήμερα αποδεικνύο-

υν ότι το ούζο στη Θράκη συντροφεύει τις ευχάριστες στιγμές. Πριν τον αρραβώνα, ο 
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πατέρας της νύφης καλεί το γαμπρό στο σπίτι του με ένα μπουκάλι ούζο για να γνω-

ριστούν.  Το κάλεσμα για το γάμο το έκανε ο παράγαμπρος. Πήγαινε από σπίτι σε 

σπίτι με ένα μπουκάλι ούζο, ένα ποτήρι βασιλικό, και κερνούσε του σπιτικούς λέγον-

τας το κάλεσμα. Ούζο έπιναν και την ημέρα του γάμου στην τελετή ξυρίσματος του  

γαμπρού. 

     Έθιμο Θρακιώτικο είναι και η «Γυναικοκρατία» ή «μέρα της Μπάμπως». Είναι η 

μέρα της γιαγιάς, της μαμής, όπως την έλεγαν οι παλιοί, η οποία με την πείρα και τη 

σοφία της βοηθούσε τις γυναίκες στη  γέννα. Την ημέρα αυτή στο τραπέζι που καλο-

ύσαν οι γυναίκες τη μαμή, κυριαρχούσαν οι μεζέδες και το ούζο. Το γλέντι συνοδευό-

ταν από τους ήχους του παραδοσιακού Θρακιώτικου οργάνου, της «γκάιντας».  

 

  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  -  ΠΡΟΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

     Η γεωγραφική ένδειξη «ούζο Θράκης» έχει αναγνωρισθή σε εθνικό επίπεδο με 

την υπ’ αριθ. 3025368/3991/0029/14-12-2010 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών 

(ΦΕΚ 2024/Β’/27-12-2010): Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Θράκης».         

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της γεωγ-

ραφικής ένδειξης «ούζο Θράκης», πρέπει το ποτό να παράγεται εντός των ορίων της 

Θράκης, η οποία περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης και Έβ-

ρου  της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης. 

     Συγκεκριμένα, στην ως άνω γεωγραφική περιοχή, πρέπει να πραγματοποιείται η 

διαδικασία παραγωγής, από του σταδίου της αρωμάτισης με απόσταξη της αιθυλικής 

αλκοόλης, έως την τελική παρασκευή του ποτού, καθώς και η εμφιάλωση του ποτού. 

    Η ένδειξη «Θράκης» αναγράφεται πλησίον της επωνυμίας πώλησης «ούζο» και  

με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους από τους χαρακτήρες αυτής. Εναλλακτι-

κώς μπορεί να χρησιμοποιείται η ένδειξη «ούζο Θρακιώτικο». 

     Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξης «Θράκη», λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και 

σύνθετων λέξεων που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκοολούχου πο-

τού.    

          Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της εν λόγω υπουργικής απόφα-

σης αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄’/18-12-2001) και τιμωρείται 

σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και το εδάφιο η του άρ-

θρου 12 του εν λόγω νόμου. 

     Αρμόδια Αρχή για την έγκριση και τον έλεγχο χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης 

«ούζο Θράκης» ορίζονται οι  Χημικές Υπηρεσίες Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης. 


