ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) 1234/2007
ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟ 2).

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ
Ονομαζία : Μalvasia Χάνδακαρ - Candia

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Ιζοδύναμορ Όπορ:

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΟΙΝΩΝ
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Malvasia Χάνδακαρ - Candia αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο 3. θαη 15. ησλ
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1234/2007.

2.1
Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος από λιαζηά
ζηαθύλια/ Λιαζηόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά
Διάρηζηνο θπζηθφο πξηλ ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ αιθννιηθφο ηίηινο:
13,0% vol
-

Διάρηζηνο θπζηθφο κεηά ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ αιθννιηθφο ηίηινο:

18,8 % vol
-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 18,0% vol.

-

Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % vol

-

Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα : Διάρηζηε 80.0 mg/L

-

Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5

-

Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8

mg/l

Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: θερξηκπαξέλην ρξψκα
2. Οζκή: επσδία κπαραξηθψλ, κειηνχ θαη ζηαθίδαο θαη δεπηεξεπφλησο
ιεκνλαλζψλ
3. Γεχζε: Βεινχδηλε, ζηφκα γεκάην κε καθξά επίγεπζε

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

2.2
Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος λικέπ από λιαζηά
ζηαθύλια
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
Διάρηζηνο θπζηθφο πξηλ ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ αιθννιηθφο ηίηινο: 13,0% vol
-

Διάρηζηνο θπζηθφο κεηά ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ αιθννιηθφο ηίηινο: 18,8 %

vol
-

Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 21,0% vol.

-

Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0 – 22,0 % vol

-

Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5

-

Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8

-

Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Υξψκα ιακπεξφ βπζζηλί κε έληνλεο θαθεηηέο αληαχγεηεο
2. Οζκή: αξψκαηα απνμεξακέλσλ θξνχησλ, μεξψλ θαξπψλ, θαθέ θαη θαθάν
3. Γεχζε: ηδηαίηεξα καθξά θαη αξσκαηηθή

Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ

Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 118κα παπάγπαθορ 1, οι οποίερ
ζςνδέονηαι με ηην ονομαζία πποέλεςζηρ ή ηη γεωγπαθική ένδειξη.
χκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 607/2009 φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη απφ ηνλ Καλ(ΔΚ) 670/2011 ηεο Δπηηξνπήο θαη φπσο έρνπλ νξηζηεί θαη
θαηαρσξεζεί ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ «E-Bacchus», νη παξαδνζηαθέο
ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε
Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) Malvasia Υάλδαθαο-Candia θαη κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο (ΟΠΑΠ) ζηε ζέζε ησλ ΠΟΠ
Γιπθφο θπζηθφο , Φπζηθψο γιπθχο
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη, Μνλαζηήξη,
Πχξγνο, Ληαζηφο.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ

3.

Ο Οίνορ από λιαζηά ζηαθύλια/λιαζηόρ ΠΟΠ Malvasia Χάνδακαρ-Candia
παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αζχξηηθν, Αζήξη, Βηδηαλφ, Θξαςαζήξη,
Ληάηηθν (κε ιεπθή νηλνπνίεζε), Μνζράην άζπξν (Μνζράην πίλαο) θαη Malvasia di
Candia aromatica. Οη αλσηέξσ πνηθηιίεο κεηέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ εθηφο ησλ
δχν ηειεπηαίσλ νη νπνίεο εθφζνλ κεηέρνπλ ζα θαιχπηνπλ ζπλνιηθά πνζνζηφ κέρξη
15%.
- Παξάγεηαη ρσξίο εκπινπηηζκφ απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα πνπ έρνπλ αθεζεί
ζηνλ ήιην ή ζηε ζθηά γηα κεξηθή αθπδάησζε.
- Σν γιεχθνο ησλ ζηαθπιηψλ έρεη πξηλ ην ιηάζηκν ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε
ζάθραξα ηνπιάρηζηνλ 220 γξακκάξηα αλά ιίηξν, κεηά δε ην ιηάζηκν ηνπιάρηζηνλ
320 γξακκάξηα αλά ιίηξν.
-Σα ζάθραξα θαη ε αιθνφιε πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ έηνηκν νίλν πξνέξρνληαη
απνθιεηζηηθά απφ ηα ζηαθχιηα πνπ νηλνπνηήζεθαλ, ρσξίο λα πξνζηεζεί πξηλ,
θαηά ή κεηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε, ζπκππθλσκέλν γιεχθνο, αλαθαζαξηζκέλν
ζπκππθλσκέλν γιεχθνο, αιθνφιε, πξντφληα απφζηαμεο ή απνζηάγκαηα.
Ζ γιεπθνπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ, ε νηλνπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ νίλσλ
πξαγκαηνπνηνχληαη

απνθιεηζηηθά

ζε

νηλνπνηεία

πνπ

είλαη

θαηάιιεια

εμνπιηζκέλα γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.

Ο Οίνορ λικέπ από λιαζηά ζηαθύλια ΠΟΠ Malvasia Χάνδακαρ-Candia παξάγεηαη
απφ ηνλ νίλν από λιαζηά ζηαθύλια κε πξνζζήθε:
- Οπδέηεξεο αιθνφιεο νηληθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
αιθνφιεο πνπ πξνέξρεηαη απφ απφζηαμε ζηαθίδσλ, κε απνθηεκέλν θαη’
φγθν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 96% vol.
- Πξντφληνο απφζηαμεο νίλνπ ή ζηαθίδσλ κε απνθηεκέλν θαη’ φγθν
αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 52% vol θαη φρη αλψηεξν απφ 86% vol.
- Μίγκαηνο ελφο απφ ηα πξντφληα ησλ δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ κε
γιεχθνο ιηαζκέλσλ ζηαθπιηψλ απφ ηηο ίδηεο πνηθηιίεο παξαγσγήο ηνπ νίλνπ
απφ ιηαζηά ζηαθχιηα.
- Απνζηάγκαηνο νίλνπ κε απνθηεκέλν θαη' φγθν αιθννιηθφ ηίηιν φρη
θαηψηεξν απφ 52% vol θαη φρη αλψηεξν απφ 86% vol.
- Απνζηάγκαηνο ζηαθίδαο κε απνθηεκέλν θαη' φγθν αιθννιηθφ ηίηιν φρη
θαηψηεξν απφ 52% vol θαη θαηψηεξν απφ 94,5% vol.

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Ζ πξνζζήθε ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ γίλεηαη κέρξη ηελ 31ε Μαΐνπ ηνπ ακέζσο
επνκέλνπ ηεο παξαγσγήο έηνπο.
Ζ γιεπθνπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ, ε νηλνπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ νίλσλ
πξαγκαηνπνηνχληαη

απνθιεηζηηθά

ζε

νηλνπνηεία

πνπ

είλαη

θαηάιιεια

εμνπιηζκέλα γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.

4. ΕΙΔΙΚΕ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ

- Γηα ηνπο νίλνπο ΠΟΠ Malvasia Υάλδαθαο-Candia ν ειάρηζηνο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο
νμεηδσηηθήο παιαίσζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζε δξχηλα βαξέιηα,
είλαη ηνπιάρηζηνλ 24 κήλεο.

-ηα γιεχθε θαη ζηνπο νίλνπο απφ λιαζηά ζηαθύλια/ λιαζηό και οίνο λικέπ από λιαζηά
ζηαθύλια κπνξεί λα εθαξκφδνληαη νηλνινγηθέο πξαθηηθέο θαη θαηεξγαζίεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη δελ επηηξέπεηαη:
α. Αλάκεημε ησλ νίλσλ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα/ιηζηφο θαη ιηθέξ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα
κεηαμχ ηνπο.
β. Πξνζζήθε θαξακεινρξψκαηνο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο ρξσζηηθήο νπζίαο.
γ. Πξνζζήθε αιθνφιεο ή πξντφλησλ απφζηαμεο ζηνλ νίλν απφ ιηαζηά ζηαθχιηα.

-Γηα ηνπο νίλνπο ΠΟΠ Malvasia Υάλδαθαο-Candia, η μόπθωζη ησλ πξέκλσλ ησλ
πνηθηιηψλ ακπέινπ γίλεηαη ζε θππειινεηδή ή ζε γξακκηθά ζρήκαηα. Σα ζηαθχιηα
πξνέξρνληαη απφ ακπειψλεο ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ. Οη
ακπειψλεο δελ αξδεχνληαη εθηφο απφ πεξηφδνπο έληνλεο θαη απνδεδεηγκέλεο
μεξαζίαο πνπ δχλαηαη λα ππνβαζκίζεη ηελ παξαγσγή θαη λα δεκηψζεη ην θπηηθφ
θεθάιαην. Σα εδαθνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ ηεο νξηνζεηεκέλεο δψλεο είλαη θαηάιιεια
γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ πνηθηιηψλ ακπέινπ απφ ηα ζηαθχιηα ησλ νπνίσλ παξάγνληαη νη αλσηέξσ νίλνη.
5. ΟΡΙΟΘΕΣΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Π.Ο.Π. Malvasia Υάλδαθαο-Candia πνπ
θαζνξίζηεθε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 131/8.12. 2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνειεχζεσο «ΥΑΝΓΑΚΑ –CANDIA» (ΦΔΚ 260/13-12-2011)
Ζ δψλε παξαγσγήο ηνπ ΠΟΠ Μalvasia Υάλδαθαο-Candia πεξηιακβάλεη ηνπο ακπειψλεο ησλ
θηεκαηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξραλψλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ
Καιπβίσλ, Πξαηησξίσλ, Πχξγνπ, Σεθειίνπ, Υαξαθίνπ θαη Υάξαθνο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Αζηεξνπζίσλ θαη ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νίθνπ Καδαληδάθε ηνπ Γήκνπ Αξραλψλ Αζηεξνπζίσλ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγίαο Βαξβάξαο, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Αγίσλ
Γέθα, Ακπεινχδνπ, Βαγηνληάο θαη Υνπζηνπιηαλψλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γφξηπλαο, ησλ

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Αζεκίνπ, Γηνλπζίνπ, Λνπξψλ θαη νθαξά ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Κνθηλά θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Γέξγεξεο θαη Παλάζνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Ρνπβά
ηνπ Γήκνπ Γφξηπλαο, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γνξγνιατλή, ησλ νηθηζκψλ Αζαλάησλ,
Γνπξλψλ, Γξαθνπιηάξε, Λνθνππφιεσο, εκέιεο θαη Φνηληθηάο ηεο Γεκνηηθήο θνηλφηεηαο 3νπ
Γηακεξίζκαηνο Γήκνπ Ζξαθιείνπ θαη ησλ νηθηζκψλ Αγίαο Δηξήλεο, Βιπρηάο, Κλσζνχ θαη
Μαξαζίηε ηεο Γεκνηηθήο θνηλφηεηαο 4νπ Γηακεξίζκαηνο Γήκνπ Ζξαθιείνπ θαη ησλ Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ Βαζηιεηψλ, Βνπηψλ, Γαθλέ, θαιαλίνπ θαη ηαπξαθίσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Ζξαθιείνπ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παιηαλήο θαη ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Σεκέλνπο ηνπ
Γήκνπ Ζξαθιείνπ, ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γαδίνπ θαη ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Καιεζηψλ
ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γαδίνπ, ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Κξνχζσλα θαη ησλ Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ Αζηπξαθίνπ, Γσληψλ Μαιεβηδίνπ, Γακάζηαο, Κακαξηψηνπ, Κεξακνπηζίνπ,
Μαξάζνπ, Μνλήο θαη Σπιίζνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Σπιίζνπ ηνπ Γήκνπ Μαιεβηδίνπ, ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αξθαινρσξίνπ θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Γαξίπαο, Καζηειιηαλψλ,
Παλνξάκαηνο, Παξηίξσλ θαη Παηζηδεξνχ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αξθαισρνξίνπ, ηεο
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θξαςαλνχ θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Δπαγγειηζκνχ θαη Καζηειιίνπ
ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καζηειιίνπ ηνπ Γήκνπ Μίλσα Πεδηάδαο, ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο
Μνξνλίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Εαξνχ θαη ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Ρνπθά ηεο Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο Μνηξψλ ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ θαζψο θαη ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Δπηζθνπήο ηνπ
Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ.
6. ΜΕΓΙΣΗ ΑΠΟΔΟΗ (ΑΠΟΔΟΕΙ) ΑΝΑ ΕΚΣΑΡΙΟ (HA)
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο ( 10000) ρηιηφγξακκα
λσπά ζηαθχιηα.
Μέγιζηη απόδοζη ζε εκαηόλιηπα ηελικού πποϊόνηορ ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) ζε ηειηθφ πξντφλ γηα ηνλ οίνο λικέπ από λιαζηά
ζηαθύλια δελ ππεξβαίλεη ηα 70 HL.
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) ζε ηειηθφ πξντφλ για ηον οίνο από λιαζηά
ζηαθύλια/ λιαζηό δελ ππεξβαίλεη ηα 63 HL.

7. ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΑΜΠΕΛΟΤ
Ο νίλνο απφ ιηαζηά ζηαθχιηα/ιηαζηφο Π.Ο.Π. Malvasia Υάλδαθαο-Candia θαη ν Οίλνο ιηθέξ
απφ ιηαζηά ζηαθχιηα Π.Ο.Π. Malvasia Υάλδαθαο-Candia παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα ησλ
πνηθηιηψλ Αζχξηηθν, Αζήξη, Βηδηαλφ, Θξαςαζήξη, Ληάηηθν (κε ιεπθή νηλνπνίεζε), Μνζράην
άζπξν (Μνζράην πίλαο) θαη Malvasia di Candia aromatica. Οη αλσηέξσ πνηθηιίεο κεηέρνπλ
ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ εθηφο ησλ δχν ηειεπηαίσλ νη νπνίεο εθφζνλ κεηέρνπλ ζα
θαιχπηνπλ ζπλνιηθά πνζνζηφ κέρξη 15%.

8. Δ ΕΜΟ ΜΕ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ
8.1 Δ ΕΜΟ ΜΕ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΑΠΟ ΛΙΑΣΑ ΣΑΦΤΛΙΑ ΛΙΑΣΟ

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
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α.

Ποιόηηηα

Οη νίλνη Π.Ο.Π. Malvasia Υάλδαθαο-Candia πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θπζηθνρεκηθά θαη
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηαπηφηεηάο ηνπο αλαδεηθλχνπλ εχθνια ηα πνηνηηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ θπζηθψλ θαη ηερληθψλ ζπληειεζηψλ ηεο
πεξηνρήο.

β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Ζ ακπεινπξγία ζπλέρηζε λα ππάξρεη ζηελ Κξήηε ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο.
Ηδηαίηεξα ηελ Ρσκατθή πεξίνδν ε ακπεινπξγία άλζηζε φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ηα
εξγαζηήξηα παξαγσγήο Κξεηηθψλ ακθνξέσλ αιιά θαη ηελ εμαγσγή ησλ ακθνξέσλ απηψλ ζε
φιε ηε Μεζφγεην (απφ ηελ Πάθν σο ηε Καξρεδφλα θαη απφ ηελ Λπψλ θαη ην ηξαζβνχξγν
σο ηα ιηκάληα ηνπ Δχμεηλνπ πφληνπ). Δπίζεο νη εθαηνληάδεο ιαμεπηνί ή θηηζηνί ιελνί είλαη
αδηάςεπζηνη
κάξηπξεο
απηήο
ηεο
αιήζεηαο.
Διαγράφηκε:

1.Η ιςτορικότθτα του τοπωνυμίου Χάνδακασ - Candia
Oπωσ γράφει ο Peter Topping ςτθν ανακοίνωςι του με τίτλο Viticulture in Venetian
Crete (XIII th C.) [πεπραγμζνα Δϋ Διεκνοφσ Κρθτολογικοφ Συνεδρίου, τ.Βϋ, Ακινα 1981, ς.
509 - 520]: «Candia and Candida derive from Χάνδαξ, the hellenized Byzantine from οf the
Arabic al-Khandaq, the ditch».
Αυτό που τόςο ςυνοπτικά αναφζρει ο Topping, αναπτφςςεται από τον Στζφανον
Ξανδουδίδθ, μεγάλο μελετθτι τθσ ιςτορίασ τθσ Κριτθσ, ςτθ μελζτθ του «Επαρχίαι και
πόλεισ τθσ Κριτθσ» που δθμοςιεφκθκε το 1926 *Επετθρίσ Εταιρείασ Βυηαντινϊν Σπουδϊν
3/1926/34 - 66+. Ππωσ γράφει ο ίδιοσ, το κφριο κζμα τθσ ζρευνάσ του ιταν: «Ρότε και πωσ
ζκαςτο όνομα των επαρχιϊν και πόλεων τθσ Κριτθσ ζλαβε αρχιν και πωσ μετεδόκθ μζχρισ
θμϊν». Σχετικά με τθ ςθμερινι πόλθ και τον νομό Ηρακλείου, γράφει τα εξισ: «Το
ςθμερινόν Ηράκλειον, είναι κτίςμα Αράβων. Οι καταλαβόντεσ δθλαδι τθν νιςον Σαρακθνοί
κατά το 824 μ.Χ., ζκτιςαν οχφρωμα ονομάςαντεσ αυτό Chandak (= τάφρον, χάντακα). Οι
Βυηαντινοί χρονογράφοι αναφζρουςι ότι οι Άραβεσ ορφξαντεσ τάφρον *χαντάκι+, ωρμϊντεσ
εντεφκεν εγζνοντο εντόσ μικροφ κφριοι τθσ νιςου. Το οχφρωμα εγζνετο πόλισ και πρωτεφουςα τθσ νιςου υπό το όνομα Chandak (και βυηαντινά Χάνδαξ). Αφοφ μετά 137 ζτθ οι
Βυηαντινοί ανεκτιςαντο τθν νιςον δια πολζμου, διετιρθςαν τθν πόλιν μετά του αραβικοφ
ονόματοσ Χάνδαξ, και ζκτοτε παρζμεινεν αυτι ωσ πρωτεφουςα τθσ νιςου.
» Οι Βενετοί, κατά τθν ςυνικειάν των να μθν αλλάηουν τα ονόματα, διετιρθςαν τθν
ονομαςίαν τθσ πόλεωσ λζγοντασ αυτιν Candica και Candiga, μετά δε παρετυμολογία Candida και Candia. Ζκτοτε όχι μόνο θ πόλισ, αλλά και ολόκλθροσ θ νιςοσ λζγεται υπό του μθ
ελλθνόφωνοσ κόςμου Candia, Candie μζχρι ςιμερον *εννοείται ζωσ το 1926+. Η ονομαςία
Ηράκλειον εδόκθ εισ τθν πόλιν κατά τθν πρϊτθν διοικθτικιν διοργάνωςιν τθσ νιςου το
1822 και επιςθμοποιικθκε το 1866 και εξισ».
Συνοψίηοντασ, ο Ξανκουδίδθσ διατυπϊνει τθν προςωπικι του άποψθ: «Είναι άλλο
ηιτθμα αν θ εισ Ηράκλειον μετονομαςία τθσ μεςαιωνικισ πόλεωσ είναι ορκι. Δεν είναι
πρϊτον εξακριβωμζνον αν επί τθσ κζςεωσ ταφτθσ, εφϋθσ εκτίςκθ ο Αραβικόσ Χάνδαξ, ζκειτο
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το αρχαίον Ηράκλειον ι το Μάτιον, αλλά και τοφτου τεκζντοσ, το μεν Ηράκλειον ιτο μικρόν
και άςθμον πόλιμα κατά τθν αρχαιότθτα, ενϊ ο Χάνδαξ είχε λαμπράν και ζνδοξον
μεςαιωνικιν και νεωτζραν ιςτορίαν *ωσ Candia] και γενικϊσ επί ολόκλθρον χιλιετθρίδα.
Σοιαφτασ παραδόςεισ ιςτορικάσ ζχουςα θ πόλισ με τα μεςαιωνικά τθσ τείχθ και τα άλλα
μνθμεία [των Βενετϊν] ζπρεπε να διατθριςθ το μεςαιωνικό τθσ όνομα και να μθ το
ανταλλάξει διϋ άλλου αςθμάντου ουδζν μαρτυροφντοσ».
Ρράγματι, το βυηαντινό όνομα Χάνδακασ, για το κάςτρο και τθν ευρφτερθ γεωργικι
περιοχι του, διατθρικθκε αυτοφςιο επί 250 χρόνια, από το 961 που ανακατζλαβαν οι
Βυηαντινοί τθν Κριτθ από τουσ Άραβεσ, μζχρι το 1211 όταν, μετά τθν κατάλυςθ τθσ
Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ από τουσ Σταυροφόρουσ το 1204, οι Βενετοί εγκαταςτάκθκαν
ςτθν Κριτθ, κακϊσ και ςε άλλα μεγάλα λιμάνια τθσ Ελλάδοσ. Ζκτοτε ςυνζχιςε να επιηεί
παρεφκαρμζνο Candica και τελικά Candia ακόμθ και επί Τουρκοκρατίασ. Τθν άποψθ του
Ξανκουδίδθ υποςτθρίηουν και άλλοι ιςτορικοί - Ζλλθνεσ και ξζνοι - γιατί θ Κριτθ είχε
διαιρεκεί επί Βενετοκρατίασ ςε 4 διαμερίςματα: θτείασ, Χάνδακα – Candia, Ρεκφμνου
και Χανίων. Η διοικθτικι αυτι διαίρεςθ ιςχφει και ςιμερα, όλα δε τα territoria, οι
ςθμερινοί νομοί, διατιρθςαν το όνομά τουσ, εκτόσ από το territoriο του Χάνδακα – Candia
που ζγινε, κακϊσ, νομόσ Ηρακλείου.
Από το φωτοαντίγραφο χαλκογραφίασ του Ε. Rewich (1486) που επιςυνάπτεται –
μία από τισ πολλζσ που υπάρχουν – αποδεικνφεται και οπτικά θ ταφτιςθ Χάνδακα – Candia.
Είναι φανερό από όςα προαναφζρκθκαν , ότι τα τοπωνφμια Χάνδακασ - Candia
είναι τα ιςτορικά ονόματα του ςθμερινοφ νομοφ Ηρακλείου Κριτθσ, τα οποία χαρακτιριηαν τθν περιοχι επί 1000 χρόνια, ενϊ το ςθμερινό Ηράκλειο, χωρίσ ιςτορία υπϋαυτό
το όνομα, εδραιϊκθκε ουςιαςτικά κατά τον ΒϋΡαγκόςμιο πόλεμο.
Ωσ εκ τοφτου, οι οινοποιθτικοί φορείσ του νομοφ Ηρακλείου αιτιςαντο τθν αναγνϊριςθ τθσ ιςτορικισ γεωγραφικισ ονομαςίασ τθσ περιοχισ τουσ ωσ Προςτατευόμενθσ
Ονομαςίασ Προζλευςθσ Χάνδακασ – Candia, για τουσ οίνουσ τθσ παραγωγισ τουσ, υπό
τουσ όρουσ που κακορίςκθκαν με τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ.
Επϋαυτοφ υπάρχει το προθγοφμενο τθσ ιςτορικισ Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ
Ρροζλευςθσ Jerez (ιςπανικά), Xérès (γαλλικά) Sherry (αγγλικά, εκ παραφκοράσ από το Αραβικό όνομα των χρόνων που τθν περιοχι κατείχαν οι ϋΑραβεσ).

2. Η ποικιλία αμπζλου malvasia και ο οίνοσ malvasia
H Jancis Robinson, ςτο ζγκριτο βιβλίο τθσ για τισ ποικιλίεσ που καλλιεργοφνται
ςιμερα ανά τον κόςμο και επομζνωσ και για τθν μαλβαηία, ζχει καταγράψει τα ςυνϊνυμα
τθσ ποικιλίασ ςτισ διάφορεσ χϊρεσ, όπωσ malvoisie (Γαλλία), malvasier (Γερμανία), malvazija
(Γιουγκοςλαβία), malvasia (Ιταλία) malmsey (Μεγάλθ Βρετανία). Στθν Ελλάδα, ωσ ςυνϊνυμο τθσ μαλβαηία αναγράφεται: μονεμβαςία. Η Robinson ςθμειϊνει ότι θ ποικιλία
malvasia ζλκει το όνομά τθσ από ζνα λιμάνι τθσ νότιασ Ελλάδασ, τθν Μονεμβαςιά.
Στθν πραγματικότθτα πρόκειται για το κάςτρο τθσ Μονεμβαςίασ που χτίςτθκε τον 8ο

αιϊνα μ.Χ. για τθν προςταςία του Βυηαντινοφ πλθκυςμοφ τθσ Ρελοποννιςου από τισ
επιδρομζσ των Σλάβων. Το κάςτρο αυτό βρίςκεται ςτισ υπϊρειεσ τθσ οροςειράσ του
Ράρνωνα που τα χρόνια εκείνα λεγόταν Μαλεβόσ, γιϋαυτό οι Φράγκοι ονόμαηαν τθν πόλθ
Malevoisie και οι Βενετοί Malvasia.
Είναι γνωςτό ότι τα χρόνια εκείνα, το εμπόρευμα είχε ςτουσ δρόμουσ τθσ
κάλαςςασ το όνομα του λιμανιοφ φόρτωςθσ, όπωσ επιβεβαιϊνεται ακόμθ και ςιμερα από
τθν περίπτωςθ του Porto (= Λιμάνι, από το οποίο εξάγεται ο Ρορτογαλικόσ οίνοσ τθσ
ενδοχϊρασ του Douro). Ωσ εκ τοφτου, το γλυκό κραςί που παραγόταν ςτθν ενδοχϊρα του
κάςτρου τθσ Μονεμβάςιασ, το φόρτωναν μονεμβαςιϊτικα, βενετικά και γενουάτικα καράβια από το λιμάνι Μονεμβαςία - Malvasia και ωσ εκ τοφτου το εμπορεφονταν με το όνομα
μονεμβαςιά οι ντόπιοι ζμποροι και malvasia οι ξζνοι.
Ο βυηαντινόσ οίνοσ μονεμβαςία – malvasia πρζπει να γνϊριςε μεγάλθ εμπορικι
επιτυχία κατά τον 14ο και 15ο αιϊνα γιατί – όπωσ προκφπτει από αποφάςεισ τθσ βενετικισ
Γερουςίασ του 1432-1446, -, ςτθν Καςτρόπολθ τθσ Μονεμβαςίασ υπιρχε κοινότθτα βενετϊν
εμπόρων, οι οποίοι ζςτελναν τα γλυκά κραςιά μζςω Κριτθσ ςτθ Βενετία *βλ. H. Noiret,
Documents inédits pour servir à l’ histoire de la domination vénetienne en Crète de 1380 à
1485, tirés des archives de Venise, Ραρίςι 1872, ς. 354].
«Και μόνον αυτό αρκεί για να κρίνει κανείσ τθ ςπουδαιότθτα του οινεμπορίου ςτθ
Μονεμβαςία κατά το πρϊτο μιςό του 15ου αιϊνα» γράφει ο Fr. Thiriet, ο οποίοσ μελζτθςε
τισ αποφάςεισ τθσ Γερουςίασ τθσ Βενετίασ τισ ςχετικζσ με τθν Ελλάδα *βλ. Fr. Thiriet,
Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, τόμοσ 3, Ραρίςι 1961,
ς. 30, 129].
Κακϊσ τα χρόνια εκείνα ςτα αμπζλια καλλιεργοφντο διάφορεσ ποικιλίεσ, ο οίνοσ που
παραγόταν ςτθν ενδοχϊρα του κάςτρου τθσ Μονεμβαςίασ ιταν πολυποικιλιακόσ. Πμωσ
όπωσ ςυμβαίνει πάντα, επικρατοφςε μια κάποια ποικιλία, το όνομα τθσ οποίασ είναι
άγνωςτο. Πταν όμωσ οι Βενετοί επιραν μοςχεφματά τθσ για να τθν καλλιεργιςουν ςτισ
κτιςεισ τουσ – ςτθν Κριτθ και τα Κυκλαδονιςια – ονόμαςαν τθν ποικιλία malvasia από το
όνομα του λιμανιοφ φόρτωςθσ. Ο γθγενισ πλθκυςμόσ τθν ζλεγε, ωσ φυςικό, μονεμβαςιά.
Είναι αυτι θ ποικιλία που θ J. Robinson αναφζρει, όπωσ προαναφζρκθκε, ωσ ςυνϊνυμθ
τθσ μαλβαηία. Η ποικιλία αμπζλου malvasia των Βενετϊν, θ malvoisie των Φράγκων,
καλλιεργείται ακόμθ και ςιμερα ςποραδικά ςε οριςμζνα Κυκλαδονιςια με το όνομα
μονεμβαςίτικο, αλλά θ κιβωτόσ που το διαφφλαξε είναι θ Ράροσ, όπου θ ποικιλία αυτι, με
το όνομα μονεμβαςιά, αποτελεί τθ λευκι ποικιλία του νθςιοφ και από αυτι παράγονται οι
οίνοι Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ Ράροσ.
Στθν Κριτθ, κατά τουσ πρϊτουσ αιϊνεσ τθσ βενετοκρατίασ, θ καλλιζργεια τθσ ποικιλίασ εντατικοποιικθκε κατ’ απαίτθςθ των εμπόρων προσ τθν οποία ευκυγραμμίςτθκαν οι
φεουδάρχεσ. Πμωσ θ Κριτθ είχε τισ δικζσ τθσ γθγενείσ ποικιλίεσ – με κυρίαρχθ τθν ποικιλία
ακιρι – από τισ οποίεσ παριγοντο οι vini cretensi που αναφζρονται από τισ πθγζσ και τουσ
περιθγθτζσ. Κατ’ ακολουκία θ νζα ποικιλία αποτελοφςε μικρό ποςοςτό ςτουσ αμπελϊνεσ
τθσ Κριτθσ. Ωσ εκ τοφτου, τα χρόνια τθσ μεγάλθσ ακμισ του βενετοκρθτικοφ οινεμπορίου
ιταν αδφνατον να επαρκοφςε θ ποςότθτα των ςταφυλιϊν τθσ για να παράγουν αυτοφςια
γλυκιά malvasia ςτισ τεράςτιεσ για τθν εποχι εκείνθ, ποςότθτεσ που εξιγοντο. Είναι φυςικό

να κατζφευγαν ς’ εκείνεσ τισ γθγενείσ ποικιλίεσ, που τα ςταφφλια τουσ ιταν κατάλλθλα για
παραγωγι γλυκϊν οίνων. Και είναι γνωςτό από τισ αρχαίεσ πθγζσ (Ρλίνιοσ ο Ρρεςβφτεροσ,
Ρολφβιο κά), ότι θ Κριτθ φθμιηόταν κατά τουσ ρωμαϊκοφσ χρόνουσ για τουσ γλυκοφσ οίνουσ
τθσ, μεγάλεσ ποςότθτεσ των οποίων εξιγοντο ςτθ ϊμθ: τουσ γνωςτοφσ ωσ vinum passum.
Ζτςι το οινεμπόριο μεταβάφτιςε τουσ γλυκοφσ vini cretensi ςε malvasia κατά τθ
διάρκεια των αιϊνων που ο τφποσ του οίνου αυτοφ ιταν τθσ μόδασ. Ωσ εκ τοφτου ο οίνοσ
malvasia di Candia που αποτελοφςε τον πιο ονομαςτό οίνο του βενετοκρθτικοφ οινεμπορίου από τον 14ο ζωσ και τον 17ο αιϊνα, ιταν ζνασ πολυποικιλιακόσ οίνοσ, όπωσ και
εκείνοσ του κάςτρου τθσ Μονεμβαςιάσ.
Επιβεβαίωςθ αποτελεί θ μαρτυρία τθσ Historia Candiana που γράφτθκε ςτισ αρχζσ
του 17ου αιϊνα από τον Andrea Cornaro, βενετοκρθτικό φεουδάρχθ, ο οποίοσ διζκετε
πολλά αμπζλια ςτθν περιοχι τθσ Ρεδιάδασ ςτα νοτιοανατολικά του Χάνδακα: «Μπορεί να
ευδοκιμεί το κλιμα malvasia ςε όλα τα μζρθ του νθςιοφ ωςτόςο μετά βίασ ςυγκεντρϊνεται
ποςότθτα δζκα αμφορζων ετθςίωσ από τουσ κατοίκουσ που πωλείται ςε πολφ υψθλι τιμι
ςαν κάτι ςπάνιο και πολφτιμο … Μερικζσ φορζσ κάποια δοχεία malvasia ςτζλνονται ςτθ
Βενετία ςε ευγενείσ και άλλα υψθλά πρόςωπα όμωσ ςε μικρζσ ποςότθτεσ και επίςθσ ςαν να
πρόκειται για κάτι ςπάνιο και πολφτιμο. Ωςτόςο κατά τθν εξαγωγι κραςιϊν από τθν Κριτθ
για να τα πουλιςουν όςοι τα εμπορεφονται δίνουν ςε όλα το όνομα malvasia di Candia».
Αποκαλυπτικά τθσ νοοτροπίασ του οινεμπορίου εκείνων των χρόνων είναι όςα
γράφει ο Oftert Dapper ςτο βιβλίο Description exacte des îles de l’ Archipel … dont les principales sont Chypre, Rhodes, Candie …, Άμςτερνταμ 1703, ς. 474: «Λζνε ότι ο οίνοσ
ονομάςτθκε Malvoisie ι Malvasia … από τθν πόλθ Malvasia, άλλωσ Napoli delle Malvazia,
που βρίςκεται ςτα παράλια του Μωριά … Φαίνεται ότι το κραςί τθσ Κριτθσ, όντασ εξίςου
καλό και ευχάριςτο με αυτό που παραγόταν ςτα περίχωρα αυτισ τθσ πόλθσ, και το οποίο
κα μποροφςε μάλιςτα να το ςυναγωνιςκεί και ωσ προσ τθν τιμι, φαίνεται, λζω, ότι
ονομάςτθκε Malvoisie ι Malvazia, όπωσ το ορκογραφοφν οι Ιταλοί, από το όνομα αυτισ τθσ
πόλθσ, λόγω τθσ ομοιότθτασ που ζχει με το κραςί που παράγεται ςτθν περιοχι τθσ. Με τον
ίδιο τρόπο, μερικοί αποκαλοφν το καλφτερο κραςί των Καναρίων Νιςων Malvoisie des
Canaries, επειδι είναι γλυκό και ευχάριςτο ςτθ γεφςθ όπωσ θ Malvoisie και δεν
παρατθρείται παρά μόνον πολφ μικρι διαφορά μεταξφ των κραςιϊν».
Δεν ιταν όμωσ μόνο το κραςί των Καναρίων Νιςων·και άλλων περιοχϊν οι οίνοι
βαφτίςτθκαν μαλβαηίεσ, όπωσ π.χ. ο ιταλικόσ Malvasia delle Lipari, που ακόμθ και ςιμερα
ζρχεται ςτο εμπόριο με αυτό το ιςτορικά φορτιςμζνο όνομα χωρίσ να παραςκευάηεται από
τθν πρωταρχικι ποικιλία malvasia τθσ Μονεμβαςίασ.
Ο Olivier de Serres, ο κεμελιωτισ τθσ γεωργίασ τθσ Γαλλίασ γράφει περί το 1600
αναφερόμενοσ ςτθ ςφγχυςθ που επικρατοφςε ςχετικά με τα ονόματα των ποικιλιϊν
αμπζλου τθσ αρχαιότθτασ: «Η ίδια ςφγχυςθ επικρατεί και ςιμερα, όπου θ ίδια ποικιλία ζχει
άλλο όνομα ςε διάφορεσ περιοχζσ που καλλιεργείται ςε αυτό το βαςίλειο». Και αφοφ
αναφζρει τα ονόματα διαφόρων ποικιλιϊν, μεταξφ των οποίων και μια κάποια malvoisie,
προςκζτει: «Πποιο όνομα, όμωσ, και εάν ζχουν οι ποικιλίεσ μασ δεν ζχει ςθμαςία, αρκεί να
ζχουν τθν επικυμθτι ποιότθτα και να ανταποκρίνονται ςτθν πρόκεςι μασ» [Le théâtre d’
agriculture et mesnage des champs, 1600, ανατ. Ραρίςι 2001, ςελ. 281+.

Με άλλα λόγια, όποιο και εάν ιταν το πραγματικό όνομα τθσ ποικιλίασ που
καλλιεργείτο ςτθ Γαλλία τθν εποχι εκείνθ ωσ malvoisie, δεν είχε ςθμαςία, αρκεί τα
ςταφφλια τθσ να ιταν κατάλλθλα για να δϊςουν ζνα γλυκό κραςί τφπου malvasia. Αυτό
ιταν το ρεαλιςτικό εμπορικό πνεφμα τθσ εποχισ.
Ππωσ ζχει γράψει ο Κακθγθτισ Αμπελουργίασ Βαςίλειοσ Λογοκζτθσ, ο οποίοσ είχε
ςπουδάςει ςτθν Ιταλία και είχε μελετιςει τισ ιταλικζσ ςχετικζσ πθγζσ: «Εκτόσ τθσ ειςαγωγισ
του οίνου malvasia εκ τθσ ελλθνικισ περιοχισ, επεηθτικθ θ ειςαγωγι και των ποικιλιϊν
από τασ οποίασ παριγετο. Ήρξατο τότε θ μεταφορά και ειςαγωγι μοςχευμάτων ποικιλιϊν
εκ Μονεμβαςία, Κριτθσ και των νιςων του Αιγαίου. Αλλ’ όταν δεν ιτο δυνατόν να εφρουν
ακριβϊσ τασ επικυμθτάσ ποικιλίασ, ι εξ αγνοίασ ι κακϊν πλθροφοριϊν, μετζφερον και
άλλασ των περιοχϊν αυτϊν. Άλλωςτε ειςιγοντο εισ τθν Δφςιν και υπό το γενικόν όνομα
greco. Ρζραν τοφτου και εισ τασ προαναφερκείςασ χϊρασ ολίγον κατ’ ολίγον ιρχιςαν να
δίνουν το όνομα μαλβαηία και εισ τοπικάσ ποικιλίασ (Malvasia roja, Dona Branca,
Vermentino, Valteliner rouge précoce, Clairette, Pinot gris, Savagrin jaune κ.α.). Επίςθσ εισ
τθν Ιταλία απαντϊνται διάφοραι ποικιλίαι φζρουςαι το όνομα Malvasia nostrale (= εντόπια,
εγχϊριοσ)» *Αι Μαλβαηίαι: προζλευςισ, γεωγραφικι διαδρομι, ποικιλίαι, ςτθν ΕΕΓΔΣ του
Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, Θεςςαλονίκθ 1965, ς. 177-218].
Ππωσ προκφπτει εκ των ωσ άνω αποςπαςμάτων, τα οποία ενδεικτικά επιλζχκθκαν
μεταξφ των πολλϊν που μποροφν να αναφερκοφν, δεν υπιρχε μια ςυγκεκριμζνθ ποικιλία
αμπζλου malvasia από τθν οποία να παριγετο ο φθμιςμζνοσ οίνοσ malvasia di Candia
που χάρθ ςτθν προϊκθςθ και τθν εμπορικι διορατικότθτα των Βενετϊν κυρίαρχων του
νθςιοφ, κυριάρχθςε ςτισ αγορζσ από τον 14ο ζωσ και τον 17ο αιϊνα. Ο οίνοσ παριγετο
από διάφορεσ γθγενείσ ποικιλίεσ τθσ Κριτθσ· ιταν ο vinum cretense πριν μεταβαπτιςκεί
για λόγουσ εμπορικοφσ ςε malvasia di Candia.
3. Η ποικιλία αμπζλου Malvasia di Candia ςτθν Ιταλία
Είναι γνωςτό ότι ςε ετικζτεσ ιταλικϊν οίνων αναγράφεται θ ζνδειξθ Malvasia di
Candia, θ οποία γεννά αναμφίβολα απορία ςτουσ καταναλωτζσ, κυρίωσ τουσ Ιταλοφσ, οι
οποίοι γνωρίηουν ότι Candia είναι γεωγραφικό όνομα τθσ Κριτθσ από τα χρόνια τθσ
καλαςςοκράτθρασ Βενετίασ. Από ιταλικισ πλευράσ υποςτθρίηεται ότι πρόκειται για όνομα
ποικιλίασ, που είναι γραμμζνθ με αυτό το όνομα ςτον εκνικό κατάλογο ποικιλιϊν τθσ
Ιταλίασ, ςτθν οποία ειςιχκθςαν μοςχεφματά τθσ από τθν Κριτθ κατά τον 16ο αιϊνα.
Ο Guillaume Pelicier, πρεςβευτισ τθσ Γαλλίασ ςτθ Βενετία τον 16ο αιϊνα ιςχυρίηεται
ςε επιςτολι του (22 Ιουλίου 1540) ότι ανζκεςε ςε φίλουσ του εμπόρουσ να μεταφζρουν
από τθν Κριτθ ςτθ Βενετία μοςχεφματα τθσ ποικιλίασ αμπζλου, από τα ςταφφλια τθσ
οποίασ παριγετο ο οίνοσ malvasia, τθν οποία ο ίδιοσ ονόμαςε Malvaisye de Candye, και με
αυτό το όνομα διαδόκθκε ςτθ ςυνζχεια και ςε άλλεσ περιοχζσ. [H. Omont, Catalogue des
manuscrits grecs de Guillaume Pelicier, Ραρίςι 1886, ς. 65-67].
Κςωσ αυτό να είναι το ιςτορικό τθσ ποικιλίασ αμπζλου που καλλιεργείται ςιμερα
ςτθν Ιταλία με το όνομα Malvasia di Candia. Ροιάσ όμωσ ποικιλίασ μοςχεφματα προμικευςαν ωσ «malvasia» οι ζμποροι ςτον κ. πρζςβθ ςτα μζςα του 16ου αιϊνα, όταν ο οίνοσ
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malvasia di Candia παραγόταν από διάφορεσ κρθτικζσ ποικιλίεσ, που τα ςταφφλια τουσ ιταν
κατάλλθλα να δϊςουν γλυκό κραςί τφπου malvasia;
Αποκαλυπτικι επί του κζματοσ είναι μια ςφγχρονθ επιςτθμονικι εργαςία επί των
ποικιλιϊν malvasia φωτοαντίγραφο τθσ οποίασ επιςυνάπτεται και τθσ οποίασ παρατίκενται
αποςπάςματα αμζςωσ πιο κάτω.

4.

Σφγχρονεσ επιςτθμονικζσ απόψεισ για τθν ποικιλία Malvasia
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Στο ζγκριτο περιοδικό American Journal of Enology and Viticulture 58.1 (2007) 124131, δθμοςιεφεται θ μελζτθ ζξι γάλλων ερευνθτϊν (Th. Lacombe κ.α.) ςχετικά με τισ ςχζςεισ
και τθ γενετικι ποικιλότθτα των παραλλαγϊν που καλλιεργοφνται με το όνομα Malvasia
ςτθν Τράπεηα γενετικοφ υλικοφ ςτο Domaine de Vassal του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Αγροτικϊν
Ερευνϊν (INRA) τθσ Γαλλίασ. Σφμφωνα με αυτι τθ μελζτθ: «Στθ βιομθχανία παραςκευισ
οίνων, το όνομα τθσ ποικιλίασ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο με τθν ποιότθτα και τθ φιμθ ενόσ
οίνου. Ζτςι θ ονομαςία Malvasia ζχει ενδιαφζρον λόγω τθσ ιςτορίασ και τθσ
πολυπλοκότθτάσ τθσ. Ο όροσ προζρχεται από τθν Μονεμβαςία, ελλθνικι τοποκεςία ςτα
νότια παράλια τθσ Πελοποννιςου».
Μελετικθκαν 70 παραλλαγζσ Malvasia προερχόμενεσ από διάφορεσ χϊρεσ. Η
ταυτοποίθςι τουσ με βάςθ αμπελογραφικά κριτιρια και DNA οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα ότι
υπάρχουν 49 διαφορετικζσ ποικιλίεσ των οποίων θ περαιτζρω ανάλυςθ ζδειξε ότι 37 από
αυτζσ ζχουν 120 ςυνϊνυμα ςε 18 χϊρεσ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςωςτό είναι, κατά τθ
γνϊμθ των ερευνθτϊν, θ ποικιλία να αναφζρεται με το πραγματικό τθσ όνομα π.χ. Pinot
gris και όχι Malvasia. Ακριβϊσ για αυτό, ςτον Εκνικό Κατάλογο Ποικιλιϊν τθσ Γαλλίασ δεν
αναγράφονται πια ποικιλίεσ με το όνομα Malvoisie. Σθμειωτζον ότι ςτον πίνακα 1 τθσ
μελζτθσ, ςτον οποίο αναγράφονται οι Μαλβαηίεσ που μελετικθκαν, θ ελλθνικι μαλβαηία
αναγράφεται ωσ Monemvassia και προζρχεται από τθν Ράρο.
Το 73% των Malvasia που μελετικθκαν είναι λευκζσ – μεταξφ αυτϊν και θ
Monemvassia -, αλλά υπάρχουν επίςθσ ερυκρζσ, ροηζ και «γκρίηεσ». Από το ςφνολο, μόνο
οκτϊ ζχουν μοςχάτουσ ι αρωματικοφσ χαρακτιρεσ, ενϊ οι περιςςότερεσ – κακϊσ και θ
Monemvassia – δεν ζχουν. Επιβεβαιϊνονται ζτςι οι ιςτορικζσ πθγζσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ
θ Μονεμβας(ι)ά είχε λευκά ςταφφλια χωρίσ μοςχάτθ ι ανεπτυγμζνθ αρωματικι οςμι.
Οι μελετθτζσ ςυμπεραίνουν ότι οι ποικιλίεσ που ονομάηονται Malvasia είναι μια
ςφνκετθ ομάδα που ςτερείται γενετικισ ι μορφολογικισ φαινοτυπικισ βάςθσ. Η χριςθ
του όρου Malvasia ωσ ονόματοσ μιασ ποικιλίασ δεν βαςίηεται άμεςα ςε ειδικά
χαρακτθριςτικά ι προζλευςθ, αλλά περιλαμβάνει ιςτορικοφσ και κοινωνικοφσ
παράγοντεσ.
Αυτι θ ςφγχρονθ επιςτθμονικι μελζτθ επιβεβαιϊνει όςα εκ προςωπικισ εμπειρίασ
αλλά και μελζτθσ των αρχειακϊν πθγϊν, ζχει γράψει ο Κακθγθτισ Βαςίλειοσ Λογοκζτθσ,
όπωσ αυτά παρατίκενται ωσ άνω, ςτο τζλοσ του δεφτερου κζματοσ.
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1. Τα κραςιά τθσ Κριτθσ ςτουσ νεϊτερουσ χρόνουσ
Ο βενετοτουρκικόσ πόλεμοσ για τθν Κριτθ κράτθςε 24 ολόκλθρα χρόνια· άρχιςε το 1645 με
τθν κατάλθψθ των Χανίων και ζκλειςε το 1669 με τθν άλωςθ του Κάςτρου του Χάντακα,
αυτισ τθσ μεγάλθσ βενετικισ αγοράσ. Ζτςι ςταμάτθςε το ανκθρό εξαγωγικό οινεμπόριο ςτισ
μεγάλεσ καταναλϊτριεσ χϊρεσ του βορρά, το οποίο εξαςφάλιηε θ εμπορικι δραςτθριότθτα
τθσ Βενετίασ.
Το κενό καλφφκθκε μερικϊσ χάρθ ςτισ διπλωματικζσ ςχζςεισ που ανζπτυξε θ Γαλλία
με τθ Μεγάλθ Ρφλθ, κακϊσ και τισ προςπάκειεσ διείςδυςθσ τθσ κακολικισ Εκκλθςίασ ςτον
νθςιωτικό ορκόδοξο πλθκυςμό. Ζτςι, πολλά γαλλικά καράβια φόρτωναν κραςιά ςτα
λιμάνια τθσ Κριτθσ και των νθςιϊν, κυρίωσ τθσ Σαντορίνθσ.
Τθν πρϊτθ γραπτι μαρτυρία για τθν ποιότθτα των κραςιϊν τθσ Κριτθσ μετά τθν
κατάλυςθ του βενετικοφ «Βαςιλείου τθσ Candia», τθν οφείλουμε ςτον μεγάλο Γάλλο
βοτανολόγο Pitton de Tournefort, ο οποίοσ ζφκαςε ςτθν Κριτθ το Μάιο του 1700 και
διζμεινε ςτο νθςί επί τρίμθνο αναηθτϊντασ ςπάνια φυτά και βότανα. Οι ταξιδιωτικζσ
εντυπϊςεισ του είναι γραμμζνεσ υπό μορφι επιςτολϊν. Στισ δυο πρϊτεσ βρίςκονται
ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ για τθ γεωργία τθσ Κριτθσ και φυςικά για τα κραςιά τθσ: «Τα
κραςιά του νθςιοφ που παράγονται ςε αφκονία είναι εξαίρετα, κόκκινα, άςπρα και
κοκκινζλια. Ζχουν τόςθ οξφτθτα (verdeur), όςθ χρειάηεται για να διορκϊςει τθ γλυκφτθτα
(liqueur)· αυτι θ γλυκιά γεφςθ ςυνοδεφεται από ζνα απολαυςτικό άρωμα (baume) που
κάνει όςουσ ζχουν δοκιμάςει τα κραςιά του νθςιοφ να περιφρονοφν κάκε άλλο κραςί … Οι
Τοφρκοι δεν κα μποροφςαν να αποφφγουν να πιοφν τόςο καλό κραςί, τουλάχιςτον τθ
νφχτα. Και όταν αρχίηουν να πίνουν φκάνουν ςτον πάτο τθσ δεξαμενισ. Οι Ζλλθνεσ το
πίνουν νφχτα και θμζρα με μικρζσ γουλιζσ, πανευτυχείσ να ξεχνοφν κάπου-κάπου μ’ αυτό το
πιοτό τθ μιηζρια τουσ».
Στο δρόμο για τθν Κδα, ο Tournefort και οι δυο ςυνεργάτεσ του κοιμικθκαν ςτο
μοναςτιρι του Αρκαδιοφ: «Το ωραιότερο και πλουςιότερο τθσ Κριτθσ … Η κάβα του είναι
ζνα από τα ωραιότερα μζρθ του μοναςτθριοφ· υπάρχουν 200 βαρζλια κραςί και το
καλφτερο είναι αυτό του θγουμζνου … χωρίσ κακόλου ςχεδόν γλυκφτθτα, μαλακό,
βελοφδινο, με ζνα διειςδυτικό άρωμα, ζχει κόκκινο χρϊμα όπωσ το κραςί Alicante
(ιςπανικό λιμάνι, που οφείλει και αυτό το όνομά του ςτουσ Άραβεσ που το κυρίευςαν το
715).
Ο ενκουςιαςμόσ του ιταν γνιςιοσ, γιατί όταν τον επόμενο χρόνο βρζκθκε ςτα βάκθ
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τθσ Αςίασ, ςε ζνα μοναςτιρι Αρμενίων ςτουσ πρόποδεσ του Αραράτ, κυμικθκε το κραςί τθσ
Κριτθσ: «Ήπιαμε ςε αυτό το μοναςτιρι ζνα εξαίρετο κοκκινζλι με πορτοκαλιζσ αποχρϊςεισ,
που ιταν το ίδιο καλό όπωσ εκείνο τθσ Κριτθσ».
Στθν πρϊτθ του επιςτολι προσ επϊνυμο άρχοντα που είχε χρθματοδοτιςει το ταξίδι
του, γράφει: «Je ne fais qu’ executer vos ordres, en vous rendant un compte exact de ce que
nous avons vu en Candie, cette île si fameuse et si connue autrefois sous le nom de Crète».
Στθ ςυνζχεια, όταν βρίςκεται ςτθν πρωτεφουςα του νθςιοφ, γράφει: «Candie est la carcasse
d’ une grande ville, bien peuplée du temps des Vénitiens, marchande, riche et tres forte».
Επιβεβαιϊνει ζτςι ο Tournefort, ότι επί Σουρκοκρατίασ θ βυηαντινι πόλθ
Χάνδακασ εξακολουκοφςε να λζγεται Candia, μια πόλθ που επί 450 χρόνια υπιρξε τόςο
ςθμαντικό εμπορικό κζντρο τθσ καλαςςοκράτθρασ Βενετίασ, ϊςτε το όνομα τθσ
επεςκίαςε εκείνο τθσ Κριτθσ, θ οποία ςε όλα αυτά τα χρόνια ιταν γνωςτι ςτα βαςίλεια
τθσ Δφςθσ με το όνομα Candia.
Τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ πόλθ Candia ιταν τόςο ςθμαντικό εμπορικό κζντρο,
ανζλυςε ςε μελζτθ του ο Feddy Thieriet, μεγάλοσ ερευνθτισ των αρχείων τθσ Βενετίασ, με
κζμα: «Candie, grande place marchante dans la première moitié du XVe siècle [βλ. Κρθτικά
Χρονικά 15-16 (1961-1962) 338-352].
Στισ αρχζσ του 19ου αιϊνα – 120 περίπου χρόνια μετά τον Tournefort – επιςκζφκθκε
το νθςί ο αυςτριακόσ γιατρόσ F.W. Sieber. Το βιβλίο του Travels in the island of Crete, in the
year 1817, Λονδίνο 1823, μεταφράςτθκε ελλθνικά και εκδόκθκε το 1994 με τίτλο
Ταξιδεφοντασ ςτθ νιςο Κριτθ. Από τισ πολλζσ και πολφτιμεσ πλθροφορίεσ που μασ δίνει ο
Sieber για τα χρόνια εκείνα, λίγο πριν ξεςπάςει θ Επανάςταςθ του 1821, κα ςτακοφμε ςε
αυτζσ που αφοροφν τθ μαλβαηία – τον malmsey – γιατί αποδεικνφουν ότι μπορεί πια να
μθν εξαγόταν όπωσ τα χρόνια τθσ Βενετοκρατίασ, αλλά εξακολουκοφςε να παράγεται για
εςωτερικι κατανάλωςθ.
Ευριςκόμενοσ ςτα Χανιά, ο Sieber επιςκζφκθκε ςτο Ακρωτιρι τθ μονι τθσ Αγίασ
Τριάδασ: «Τοποκζτθςαν οι καλόγεροι μια ςτρογγυλι τάβλα και ζςπευςαν, ζπειτα από ζνα
νεφμα του θγουμζνου, να μασ ςερβίρουν φαγθτά. Ο καλφτεροσ malmsey, λαμπερόσ ςαν
χρυςάφι, ξεχφκθκε από τθν καράφα. Ζχυςα το πρϊτο ποτιρι ςτο αυτοςχζδιο τραπζηι και
ιπια το δεφτερο προσ τιμιν του κεοφ του κραςιοφ. Ο Ιμπραιμ, ο Τοφρκοσ οδθγόσ μου,
πρόςκεςε, αντίκετα προσ τθ κρθςκεία του, ότι το τρίτο είναι τονωτικό. Πταν ςκόρπιςαν οι
καλόγεροι άρχιςε να παραβαίνει τον όρκο του. Ήπιε, αλλά είπε ότι δεν του άρεςε και πολφ·
ο ψεφτθσ!».
Στο Μυλοπόταμο, περιοχι του εκφμνου φθμιςμζνθ ςτα χρόνια των Βενετϊν για
τθν ποιότθτα τθσ malvasia που εξιγετο από το λιμάνι του, ιταν καλεςμζνοσ «ςε μια γιορτι
ςτο ςπίτι ενόσ από τουσ πλουςιότερουσ Ζλλθνεσ εμπόρουσ». Το τραπζηι ιταν ωραία
ςτρωμζνο και το φαγθτό καλά καρυκευμζνο. «Σο κραςί του Αρχιπελάγουσ, ιδιαίτερα ο

εξαίςιοσ malmsey, κφμιηε το νζκταρ των κεϊν που γεννικθκε ςε αυτό το νθςί» *εννοεί τον
Δία+.
Πταν βρζκθκε ςτθν ανατολικι πλευρά του νθςιοφ, ςτθν Ιεράπετρα και τθ Σθτεία,
ιταν καλεςμζνοσ ςτο ςπίτι ενόσ δαςκάλου: «Το γεφμα ιταν ευχάριςτο και λιτό … και
ιπιαμε γνιςιο malmsey».
Ο Sieber είχε νοικιάςει ςπίτι ςτον Χάνδακα. Ρθγαίνοντασ από το ζκυμνο ςτον
Χάνδακα, περνοφςαν από ολάνκιςτεσ κλθματαριζσ που ζβγαηαν ζνα αςυνικιςτο όμορφο
άρωμα, που ιταν αδφνατο να το ςυναντιςουμε ςτισ χώρεσ μασ του Βορρά *Ήταν άνοιξθ
όταν γφριηαν ςτον τόπο διαμονισ του. Ο μεταφραςτισ γράφει τθν πόλθ – πολφ ςωςτά –
ςτα ελλθνικά Χάνδακασ, αλλά ο Sieber γράφει Candia].
Διαπιςτϊνουμε ότι είτε ςε μοναςτιρι, είτε ςε γιορτι πλοφςιου εμπόρου, είτε ςτο
ταπεινό ςπίτι ενόσ δαςκάλου και εάν βρζκθκε o Sieber το 1817, ιπιε malvasia· ζτςι
εξακολουκοφςαν να αποκαλοφν οι Κρθτικοί τα καλισ ποιότθτασ κραςιά τουσ. Και οι ξζνοι,
Candia ζλεγαν τον Χάνδακα.
Στο περίφθμο λεξικό τθσ βενετικισ διαλζκτου (Dizionario del dialetto veneziano) του
Jiuseppe Boerio, που τυπϊκθκε ςτθ Βενετία το 1856, διαβάηουμε ότι θ malvasia είναι κραςί
με καλαςςινι προζλευςθ (vino navigato) και ότι ονομαηόταν vino greco και grechetto. Δεν
υπάρχει ωσ εκ τοφτου αμφιβολία, ότι για τουσ Βενετοφσ θ μαλβαηία ιταν ελλθνικό κραςί
και μάλιςτα καλαςςινό, ςυμπζρανε θ Κακθγιτρια και Ακαδθμαϊκόσ Χρφςα Μαλτζηου,
Διευκφντρια του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου τθσ Βενετίασ, κατά τθν ειςιγθςι τθσ ςτο διεκνζσ
Συμπόςιο του 2005, ςτο οποίο κα αναφερκοφμε ςτθ ςυνζχεια.

2. Σφγχρονθ Εποχι
To 1943 δθμοςιεφκθκε θ πολφ ςθμαντικι μελζτθ του Κακθγθτι τθσ Αμπελουργίασ
Βάςου Κριμπά με κζμα: Ο οίνοσ και αι ποικιλίαι αμπζλου Mαλβαηία, ςτθν οποία
διατυπϊνεται θ άποψθ ότι ο οίνοσ malvasia παραγόταν από ςταφφλια πολλϊν ποικιλιϊν
αμπζλου, οριςμζνεσ των οποίων κατονομάηονται και ότι θ καταγωγι του περίφθμου αυτοφ
οίνου είναι το τρίγωνο Mονεμβαςιά – Κριτθ – Θιρα [νιςοι Κυκλάδων]. Στθν ίδια μελζτθ
αναφζρεται ότι ςτισ θμζρεσ του παραγόταν ςτθν Κριτθ malvasia από τισ ποικιλίεσ
Θραψακιρι και Σαχτάσ.
Το 1965 δθμοςιεφεται θ μελζτθ του Κακθγθτι Αμπελουργίασ Βαςιλείου Λογοκζτθ,
ςτθν οποία ζχουμε ιδθ αναφερκεί, και από το 1995 αρχίηει μια ςειρά διεκνϊν ςυμποςίων
ςτο Κάςτρο τθσ Μονεμβαςιάσ και ςτθν Κριτθ, με κορυφαίο εκείνο που διοργάνωςε το
Ινςτιτοφτο Βυηαντινϊν Ερευνϊν του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν το 2006 ςτθν Ακινα, με
ςυμμετοχι 20 ερευνθτϊν, τα πρακτικά του οποίου εκδόκθκαν το 2008· ςτισ 498 ςελίδεσ του
διερευνϊνται όλα τα κζματα που αφοροφςαν τον ονομαςτότερο οίνου του Μεςαίωνα και
τθσ Αναγζννθςθσ, τον γνιςιο malvasia, που δζςποςε ςτισ αγορζσ μζχρι και τα μζςα του
17ου αιϊνα και δθμιοφργθςε ζναν τφπο οίνου, τον οποίο μιμικθκαν περιοχζσ τθσ δυτικισ
Ευρϊπθσ, ςε οριςμζνεσ των οποίων παράγεται και ςιμερα με διάφορεσ παραλλαγζσ του
ονόματοσ malvasia.

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Πλθ αυτι θ επιςτθμονικι κινθτικότθτα τόνωςε τισ προςπάκειεσ των οινοπαραγωγϊν
του ιςτορικοφ τριγϊνου Μονεμβαςιά – Κριτθ – Κυκλάδεσ, οι οποίοι παραςκευάηουν από
ετϊν γλυκοφσ οίνουσ με τθν παραδοςιακι, ιδθ από τθν Αρχαιότθτα, μζκοδο τθσ μερικισ
ςυμπφκνωςθσ του χυμοφ των ραγϊν με ζκκεςθ των ςταφυλιϊν ςτον ιλιο, και ηθτοφςαν
ερείςματα για τθν νομοκετικι αναγνϊριςθ του ονόματοσ malvasia γιϋαυτόν τον τφπο οίνου.
Το ενδιαφζρον τουσ τεκμθριϊνεται τόςο από τισ επιςυναπτόμενεσ προ 30 ετϊν ετικζτεσ με
τθν ζνδειξθ Malvasia of Crete και Mαλβιτςίνο, κρθτικι παραλλαγι του ονόματοσ malvasia,
όςο και από επιςτολζσ προσ το Ινςτιτοφτο Οίνου, Κδρυμα Ζρευνασ του τότε Υπουργείου
Γεωργίασ, με τισ οποίεσ αιτοφντο τεχνικζσ πλθροφορίεσ και επιςτθμονικι ςυνδρομι.
Η τελικι απόφαςθ ελιφκθ όταν οριςμζνεσ αμπελουργικζσ εκμεταλλεφςεισ από
διάφορεσ περιοχζσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ ειςιγαγαν από τθν Ιταλία μοςχεφματα των
ποικιλιϊν malvasia di Candia και malvasia di Candia aromatica και άρχιςαν να κυκλοφοροφν
ξθροφσ οίνουσ τθσ παραγωγισ τουσ με αυτζσ τθσ ποικιλιακζσ ενδείξεισ. Όμωσ ςτθν Ελλάδα
τόςο το όνομα Malvasia όςο και το Candia είναι γεωγραφικά ιςτορικά ονόματα που
αντιςτοιχοφν ςτισ βυηαντινζσ περιοχζσ Μονεμβαςιά και Χάνδακασ. Δεν είναι, ωσ εκ
τοφτου, κοινόχρθςτεσ.
Ζτςι οι φορείσ αυτϊν των περιοχϊν, υποςτθριηόμενοι και από επιςτιμονεσ
ερευνθτζσ τθσ ιςτορίασ του οίνου μαλβαηία, εηιτθςαν τθν προςταςία του ιςτορικοφ
τριγϊνου παραγωγισ του οίνου malvasia. Ιςτορικοί, πολιτιςμικοί και οικονομικοί
παράγοντεσ το επζβαλλαν. Οι φορείσ του νομοφ Ηρακλείου Κριτθσ, επζλεξαν, ωσ φυςικό,
το ιςτορικό όνομα Malvasia Χάνδακασ-Candia. Η ζνδειξθ αυτι μπορεί να χρθςιμοποιείται
υπό τουσ όρουσ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 131/8-12-2011 (ΦΕΚ 260/13-12-2011) για
γλυκοφσ οίνουσ παραγόμενουσ κατά τθν παραδοςιακι μζκοδο εντόσ κακοριςμζνθσ
αμπελουργικισ ηϊνθσ του νομοφ Ηρακλείου Κριτθσ, θ οποία περιλαμβάνει κοινότθτεσ που
αντιςτοιχοφν ςτθν περιοχι Χάνδακασ-Candia, ιςτορικά ονόματα του νομοφ Ηρακλείου
Κριτθσ.

δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

ηελ ακπεινπξγηθή δψλε κέζα ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξαρζνχλ νη νίλνη Π.Ο.Π. Malvasia
Υάλδαθαο-Candia, ην πςφκεηξν θηάλεη πεξίπνπ έσο 700 κέηξα. Οη νξεηλνί φγθνη πνπ
ππάξρνπλ ζην θέληξν ηεο δψλεο πξνζηαηεχνπλ ηνπο ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο απφ ηνπο
ζεξκνχο λφηηνπο αλέκνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε
ηεο ακπέινπ. Παξάιιεια νη δξνζεξνί βφξεηνη άλεκνη, (απνπζία νξεηλψλ φγθσλ ζηελ βφξεηα
πιεπξά), βνεζνχλ ψζηε ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ λα δηαηεξείηαη
ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα κε απνηέιεζκα, αθελφο ηνλ πεξηνξηζκφ ζεξκηθψλ απνπιεμηψλ
ζηνπο ακπειψλεο θαη αθεηέξνπ ηελ νςηκφηεξε σξίκαλζε ησλ νηλνζηαθχισλ.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα, κε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 18°C,
θαη κέζε εηήζηα βξνρφπησζε 440mm. To έδαθνο παξνπζηάδεη έληνλν αλάγιπθν.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο, ην αλάγιπθν θαη ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ( κεγάιεο πιαγηέο), παίδνπλ
νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επηθξάηεζε ελφο ρεξζαίνπ κεζνγεηαθνχ κηθξνθιίκαηνο, πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπην ρεηκψλα θαη δξνζεξφ θαινθαίξη. Απηέο νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο

Διαγράφηκε: Αθκάδεη ην εκπφξην
ηελ επνρή ηεο Δλεηνθξαηίαο, ηδηαίηεξα
ζηελ πεξηνρή ηνπ Υάλδαθα…¶
¶
1339, Φεβποςαπίος 23¶
Χάνδακαρ¶
¶
«Ο Γεψξγηνο Ρνπράο, θάηνηθνο ζην
ρσξηφ Πεληακφδη, έιαβε απφ ηνλ
Μαξίλν Gisi, θάηνηθν ζην Υάλδαθα, 12
ππέξππξα, κέξνο απφ ηε ζπλνιηθή αμία
ηεο εηήζηαο παξαγσγήο κνχζηνπ
Μαιβαδία απφ ην ακπέιη ηνπ ζην ρσξηφ
Πελεξάδη, ηνλ νπνίν ζα ηνπ παξαδψζεη
ηνλ πξνζερή Αχγνπζην. Ο Ρνπράο
ππνρξεψλεηαη επίζεο λα πνπιήζεη ζηνλ
Gisi φια ηα θιήκαηα Μαιβαδία απφ ην
ακπέιη ηνπ ηνλ θαηξφ ηνπ θιαδέκαηνο
ζηελ ηηκή πνπ απηά πνπιηνχληαη ζηελ
πεξηνρή εθείλε.¶
¶
A.S.V., Notai di Candia,
b.22(Franciscus de Cruce),
f.9r.Έθδ.:X.Γάζπαξεο, Franciscus de
Cruce. Ννηάξηνο ζηνλ Υάλδαθα. 13381339, Βελεηία 1999, ζ.105 αξ.119.¶
¶
1353, Μαΐος 2¶
Χάνδακαρ¶
¶
«Παξαρσξνχληαη ζηνλ Νηθφιαν Quirino
ηνπ Μαξίλνπ κίζε θαβαιαξία ζην ρσξηφ
Παξαζθή θαη 4 ζεξβεληαξίεο ζηα ρσξηά
Ππξγνο θαη Λνπηξάθη, πνπ αλήθαλ
θάπνηε ζηνλ Μαξίλν Gradonico θαη ζηε
ζπλέρεα είραλ πεξηέιζεη ζην γην ηνπ
Μάξθν. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ηειεπηαίνπ
βγήθαλ ζε δεκφζην πιεηζηεξηαζκφ θαη
πεξηήιζαλ ζηνλ παξαπάλσ Νηθφιαν.
Μεηαμχ ησλ φξσλ ηεο παξαρψξεζεο
πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηζρχο ηεο
παξαρψξεζεο ζε γνληθφ ελφο
ακπειηνχ, ην νπνίν ν παπάο Γεψξγηνο
Βνπδφκαηνο είρε θπηέςεη κε θιήκαηα
καιβαδίαο ( vites monovasie ).¶
¶
A.S.V., Duca di Candia, b.18, ζζ. 392 –
393 ( παιηά ξχζκηζε ζζ. 523524).Έθδ.: Υ.Γαζπαξεο, Catastici
feudorum Crete. Catasticum Sexterii
Dorsoduri.1227-1418, η.2, Αζήλα 2004,
ζζ.573-574 αξ.1095.¶
¶
1355, Αππιλίος 1¶
Χάνδακαρ¶
¶
«Αληαιιαγή γεο αλάκεζα ζηνλ Μάξθν
Dandulo θαη ηνλ Μάξθν Quirino. Μεηαμχ
απηψλ αλαθέξνληαη ακπέιηα ζηελ
πεξηνρή αλάκεζα ζηα ρσξηά Πνηζφλη
θαη Παξαζθή. Έλα απφ ηα ακπέιηα
αλαθέξεηαη φηη ήηαλ θπηεκέλν κε
θιήκαηα καιβαδίαο (vites monovasie).»¶
¶
A.S.V., Duca di candia, b.19, quaderno
II, θ. 49 λ.¶
¶
1608, Μαπηίος 14¶
Χάνδακαρ¶
¶
«Ο Ησάλλεο Βαξάλεο ηνπ κηζέξ
Σδψξηδε απφ ηνπο Κνπλάβνπο ηεο
Πεδηάδαο έιαβε σο νηθνλνκηθή
ελίζρπζε 100 ππέξππξα, γηα ηελ
...
Μορφοποιήθηκε

...

ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π Μalvasia Υάλδαθαο-Candia, φπσο αλαθέξεηαη
ιεπηνκεξψο ζηηο αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.

8.2 Δ ΕΜΟ ΜΕ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΛΙΚΕΡ ΑΠΟ ΛΙΑΣΑ ΣΑΦΤΛΙΑ
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ

α.

Ποιόηηηα

Οη νίλνη Π.Ο.Π. Malvasia Υάλδαθαο-Candia πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θπζηθνρεκηθά θαη
νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηαπηφηεηάο ηνπο αλαδεηθλχνπλ εχθνια ηα πνηνηηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ θπζηθψλ θαη ηερληθψλ ζπληειεζηψλ ηεο
πεξηνρήο.

β.

Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Ζ ακπεινπξγία ζπλέρηζε λα ππάξρεη ζηελ Κξήηε ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο.
Ηδηαίηεξα ηελ Ρσκατθή πεξίνδν ε ακπεινπξγία άλζηζε φπσο απηφ θαίλεηαη απφ ηα
εξγαζηήξηα παξαγσγήο Κξεηηθψλ ακθνξέσλ αιιά θαη ηελ εμαγσγή ησλ ακθνξέσλ απηψλ ζε
φιε ηε Μεζφγεην (απφ ηελ Πάθν σο ηε Καξρεδφλα θαη απφ ηελ Λπψλ θαη ην ηξαζβνχξγν
σο ηα ιηκάληα ηνπ Δχμεηλνπ πφληνπ). Δπίζεο νη εθαηνληάδεο ιαμεπηνί ή θηηζηνί ιελνί είλαη
αδηάςεπζηνη
κάξηπξεο
απηήο
ηεο
αιήζεηαο.

1.Η ιςτορικότθτα του τοπωνυμίου Χάνδακασ - Candia
Oπωσ γράφει ο Peter Topping ςτθν ανακοίνωςι του με τίτλο Viticulture in Venetian
Crete (XIII th C.) [πεπραγμζνα Δϋ Διεκνοφσ Κρθτολογικοφ Συνεδρίου, τ.Βϋ, Ακινα 1981, ς.
509 - 520]: «Candia and Candida derive from Χάνδαξ, the hellenized Byzantine from οf the
Arabic al-Khandaq, the ditch».
Αυτό που τόςο ςυνοπτικά αναφζρει ο Topping, αναπτφςςεται από τον Στζφανον
Ξανδουδίδθ, μεγάλο μελετθτι τθσ ιςτορίασ τθσ Κριτθσ, ςτθ μελζτθ του «Επαρχίαι και
πόλεισ τθσ Κριτθσ» που δθμοςιεφκθκε το 1926 *Επετθρίσ Εταιρείασ Βυηαντινϊν Σπουδϊν
3/1926/34 - 66+. Ππωσ γράφει ο ίδιοσ, το κφριο κζμα τθσ ζρευνάσ του ιταν: «Ρότε και πωσ
ζκαςτο όνομα των επαρχιϊν και πόλεων τθσ Κριτθσ ζλαβε αρχιν και πωσ μετεδόκθ μζχρισ
θμϊν». Σχετικά με τθ ςθμερινι πόλθ και τον νομό Ηρακλείου, γράφει τα εξισ: «Το
ςθμερινόν Ηράκλειον, είναι κτίςμα Αράβων. Οι καταλαβόντεσ δθλαδι τθν νιςον Σαρακθνοί
κατά το 824 μ.Χ., ζκτιςαν οχφρωμα ονομάςαντεσ αυτό Chandak (= τάφρον, χάντακα). Οι
Βυηαντινοί χρονογράφοι αναφζρουςι ότι οι Άραβεσ ορφξαντεσ τάφρον *χαντάκι+, ωρμϊντεσ

Διαγράφηκε: ηε Βπδαληηλή επνρή
πνπ αθνινχζεζε ιφγσ θαη ησλ
ζπκβνιηζκψλ ηνπ νίλνπ γηα ηνλ
Υξηζηηαληζκφ ε ακπεινπξγία
δηαηεξήζεθε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε
αλαθνξά ηνπ Πησρνπξφδξνκνπ γηα ηνλ
«Κξεηηθφ αζήξηλ» .
Μεγάιε άλζηζε γλψξηζε ε ακπεινπξγία
ηελ πεξίνδν ηεο Βελεηνθξαηίαο. Οη
έκπνξνη ησλ Δζλψλ (Δλεηνί) βξήθαλ
επηθεξδέο εκπφξην ζηα Κξεηηθά θξαζηά
θαη ηα δηέδσζαλ ζε φιν ην γλσζηφ ηφηε
θφζκν. Σν «καιβαδία» γίλεηαη ην
γλσζηφηεξν θξαζί ηνπ Μεζαίσλα.
Υαξαθηεξηζηηθφ πξφζθαην δεκνζίεπκα
αλαθέξεη πσο ζηελ πφιε Λβηβ
(Λενληφπνιε) ηεο ζεκεξηλήο Οπθξαλίαο
εγθαηαζηάζεθε ν Κξεηηθφο έκπνξνο
θξαζηψλ Κσλζηαληίλνο Κνξληαθηφο ζηα
1554 ηδξχνληαο Διιεληθή παξνηθία.¶

εντεφκεν εγζνοντο εντόσ μικροφ κφριοι τθσ νιςου. Το οχφρωμα εγζνετο πόλισ και πρωτεφουςα τθσ νιςου υπό το όνομα Chandak (και βυηαντινά Χάνδαξ). Αφοφ μετά 137 ζτθ οι
Βυηαντινοί ανεκτιςαντο τθν νιςον δια πολζμου, διετιρθςαν τθν πόλιν μετά του αραβικοφ
ονόματοσ Χάνδαξ, και ζκτοτε παρζμεινεν αυτι ωσ πρωτεφουςα τθσ νιςου.
» Οι Βενετοί, κατά τθν ςυνικειάν των να μθν αλλάηουν τα ονόματα, διετιρθςαν τθν
ονομαςίαν τθσ πόλεωσ λζγοντασ αυτιν Candica και Candiga, μετά δε παρετυμολογία Candida και Candia. Ζκτοτε όχι μόνο θ πόλισ, αλλά και ολόκλθροσ θ νιςοσ λζγεται υπό του μθ
ελλθνόφωνοσ κόςμου Candia, Candie μζχρι ςιμερον *εννοείται ζωσ το 1926+. Η ονομαςία
Ηράκλειον εδόκθ εισ τθν πόλιν κατά τθν πρϊτθν διοικθτικιν διοργάνωςιν τθσ νιςου το
1822 και επιςθμοποιικθκε το 1866 και εξισ».
Συνοψίηοντασ, ο Ξανκουδίδθσ διατυπϊνει τθν προςωπικι του άποψθ: «Είναι άλλο
ηιτθμα αν θ εισ Ηράκλειον μετονομαςία τθσ μεςαιωνικισ πόλεωσ είναι ορκι. Δεν είναι
πρϊτον εξακριβωμζνον αν επί τθσ κζςεωσ ταφτθσ, εφϋθσ εκτίςκθ ο Αραβικόσ Χάνδαξ, ζκειτο
το αρχαίον Ηράκλειον ι το Μάτιον, αλλά και τοφτου τεκζντοσ, το μεν Ηράκλειον ιτο μικρόν
και άςθμον πόλιμα κατά τθν αρχαιότθτα, ενϊ ο Χάνδαξ είχε λαμπράν και ζνδοξον
μεςαιωνικιν και νεωτζραν ιςτορίαν *ωσ Candia] και γενικϊσ επί ολόκλθρον χιλιετθρίδα.
Σοιαφτασ παραδόςεισ ιςτορικάσ ζχουςα θ πόλισ με τα μεςαιωνικά τθσ τείχθ και τα άλλα
μνθμεία [των Βενετϊν] ζπρεπε να διατθριςθ το μεςαιωνικό τθσ όνομα και να μθ το
ανταλλάξει διϋ άλλου αςθμάντου ουδζν μαρτυροφντοσ».
Ρράγματι, το βυηαντινό όνομα Χάνδακασ, για το κάςτρο και τθν ευρφτερθ γεωργικι
περιοχι του, διατθρικθκε αυτοφςιο επί 250 χρόνια, από το 961 που ανακατζλαβαν οι
Βυηαντινοί τθν Κριτθ από τουσ Άραβεσ, μζχρι το 1211 όταν, μετά τθν κατάλυςθ τθσ
Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ από τουσ Σταυροφόρουσ το 1204, οι Βενετοί εγκαταςτάκθκαν
ςτθν Κριτθ, κακϊσ και ςε άλλα μεγάλα λιμάνια τθσ Ελλάδοσ. Ζκτοτε ςυνζχιςε να επιηεί
παρεφκαρμζνο Candica και τελικά Candia ακόμθ και επί Τουρκοκρατίασ. Τθν άποψθ του
Ξανκουδίδθ υποςτθρίηουν και άλλοι ιςτορικοί - Ζλλθνεσ και ξζνοι - γιατί θ Κριτθ είχε
διαιρεκεί επί Βενετοκρατίασ ςε 4 διαμερίςματα: θτείασ, Χάνδακα – Candia, Ρεκφμνου
και Χανίων. Η διοικθτικι αυτι διαίρεςθ ιςχφει και ςιμερα, όλα δε τα territoria, οι
ςθμερινοί νομοί, διατιρθςαν το όνομά τουσ, εκτόσ από το territoriο του Χάνδακα – Candia
που ζγινε, κακϊσ, νομόσ Ηρακλείου.
Από το φωτοαντίγραφο χαλκογραφίασ του Ε. Rewich (1486) που επιςυνάπτεται –
μία από τισ πολλζσ που υπάρχουν – αποδεικνφεται και οπτικά θ ταφτιςθ Χάνδακα – Candia.
Είναι φανερό από όςα προαναφζρκθκαν , ότι τα τοπωνφμια Χάνδακασ - Candia
είναι τα ιςτορικά ονόματα του ςθμερινοφ νομοφ Ηρακλείου Κριτθσ, τα οποία χαρακτιριηαν τθν περιοχι επί 1000 χρόνια, ενϊ το ςθμερινό Ηράκλειο, χωρίσ ιςτορία υπϋαυτό
το όνομα, εδραιϊκθκε ουςιαςτικά κατά τον ΒϋΡαγκόςμιο πόλεμο.
Ωσ εκ τοφτου, οι οινοποιθτικοί φορείσ του νομοφ Ηρακλείου αιτιςαντο τθν αναγνϊριςθ τθσ ιςτορικισ γεωγραφικισ ονομαςίασ τθσ περιοχισ τουσ ωσ Προςτατευόμενθσ
Ονομαςίασ Προζλευςθσ Χάνδακασ – Candia, για τουσ οίνουσ τθσ παραγωγισ τουσ, υπό
τουσ όρουσ που κακορίςκθκαν με τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ.

Επϋαυτοφ υπάρχει το προθγοφμενο τθσ ιςτορικισ Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ
Ρροζλευςθσ Jerez (ιςπανικά), Xérès (γαλλικά) Sherry (αγγλικά, εκ παραφκοράσ από το Αραβικό όνομα των χρόνων που τθν περιοχι κατείχαν οι ϋΑραβεσ).

2. Η ποικιλία αμπζλου malvasia και ο οίνοσ malvasia
H Jancis Robinson, ςτο ζγκριτο βιβλίο τθσ για τισ ποικιλίεσ που καλλιεργοφνται
ςιμερα ανά τον κόςμο και επομζνωσ και για τθν μαλβαηία, ζχει καταγράψει τα ςυνϊνυμα
τθσ ποικιλίασ ςτισ διάφορεσ χϊρεσ, όπωσ malvoisie (Γαλλία), malvasier (Γερμανία), malvazija
(Γιουγκοςλαβία), malvasia (Ιταλία) malmsey (Μεγάλθ Βρετανία). Στθν Ελλάδα, ωσ ςυνϊνυμο τθσ μαλβαηία αναγράφεται: μονεμβαςία. Η Robinson ςθμειϊνει ότι θ ποικιλία
malvasia ζλκει το όνομά τθσ από ζνα λιμάνι τθσ νότιασ Ελλάδασ, τθν Μονεμβαςιά.
Στθν πραγματικότθτα πρόκειται για το κάςτρο τθσ Μονεμβαςίασ που χτίςτθκε τον 8ο
αιϊνα μ.Χ. για τθν προςταςία του Βυηαντινοφ πλθκυςμοφ τθσ Ρελοποννιςου από τισ
επιδρομζσ των Σλάβων. Το κάςτρο αυτό βρίςκεται ςτισ υπϊρειεσ τθσ οροςειράσ του
Ράρνωνα που τα χρόνια εκείνα λεγόταν Μαλεβόσ, γιϋαυτό οι Φράγκοι ονόμαηαν τθν πόλθ
Malevoisie και οι Βενετοί Malvasia.
Είναι γνωςτό ότι τα χρόνια εκείνα, το εμπόρευμα είχε ςτουσ δρόμουσ τθσ
κάλαςςασ το όνομα του λιμανιοφ φόρτωςθσ, όπωσ επιβεβαιϊνεται ακόμθ και ςιμερα από
τθν περίπτωςθ του Porto (= Λιμάνι, από το οποίο εξάγεται ο Ρορτογαλικόσ οίνοσ τθσ
ενδοχϊρασ του Douro). Ωσ εκ τοφτου, το γλυκό κραςί που παραγόταν ςτθν ενδοχϊρα του
κάςτρου τθσ Μονεμβάςιασ, το φόρτωναν μονεμβαςιϊτικα, βενετικά και γενουάτικα καράβια από το λιμάνι Μονεμβαςία - Malvasia και ωσ εκ τοφτου το εμπορεφονταν με το όνομα
μονεμβαςιά οι ντόπιοι ζμποροι και malvasia οι ξζνοι.
Ο βυηαντινόσ οίνοσ μονεμβαςία – malvasia πρζπει να γνϊριςε μεγάλθ εμπορικι
επιτυχία κατά τον 14ο και 15ο αιϊνα γιατί – όπωσ προκφπτει από αποφάςεισ τθσ βενετικισ
Γερουςίασ του 1432-1446, -, ςτθν Καςτρόπολθ τθσ Μονεμβαςίασ υπιρχε κοινότθτα βενετϊν
εμπόρων, οι οποίοι ζςτελναν τα γλυκά κραςιά μζςω Κριτθσ ςτθ Βενετία *βλ. H. Noiret,
Documents inédits pour servir à l’ histoire de la domination vénetienne en Crète de 1380 à
1485, tirés des archives de Venise, Ραρίςι 1872, ς. 354].
«Και μόνον αυτό αρκεί για να κρίνει κανείσ τθ ςπουδαιότθτα του οινεμπορίου ςτθ
Μονεμβαςία κατά το πρϊτο μιςό του 15ου αιϊνα» γράφει ο Fr. Thiriet, ο οποίοσ μελζτθςε
τισ αποφάςεισ τθσ Γερουςίασ τθσ Βενετίασ τισ ςχετικζσ με τθν Ελλάδα *βλ. Fr. Thiriet,
Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, τόμοσ 3, Ραρίςι 1961,
ς. 30, 129].
Κακϊσ τα χρόνια εκείνα ςτα αμπζλια καλλιεργοφντο διάφορεσ ποικιλίεσ, ο οίνοσ που
παραγόταν ςτθν ενδοχϊρα του κάςτρου τθσ Μονεμβαςίασ ιταν πολυποικιλιακόσ. Πμωσ
όπωσ ςυμβαίνει πάντα, επικρατοφςε μια κάποια ποικιλία, το όνομα τθσ οποίασ είναι
άγνωςτο. Πταν όμωσ οι Βενετοί επιραν μοςχεφματά τθσ για να τθν καλλιεργιςουν ςτισ
κτιςεισ τουσ – ςτθν Κριτθ και τα Κυκλαδονιςια – ονόμαςαν τθν ποικιλία malvasia από το
όνομα του λιμανιοφ φόρτωςθσ. Ο γθγενισ πλθκυςμόσ τθν ζλεγε, ωσ φυςικό, μονεμβαςιά.

Είναι αυτι θ ποικιλία που θ J. Robinson αναφζρει, όπωσ προαναφζρκθκε, ωσ ςυνϊνυμθ
τθσ μαλβαηία. Η ποικιλία αμπζλου malvasia των Βενετϊν, θ malvoisie των Φράγκων,
καλλιεργείται ακόμθ και ςιμερα ςποραδικά ςε οριςμζνα Κυκλαδονιςια με το όνομα
μονεμβαςίτικο, αλλά θ κιβωτόσ που το διαφφλαξε είναι θ Ράροσ, όπου θ ποικιλία αυτι, με
το όνομα μονεμβαςιά, αποτελεί τθ λευκι ποικιλία του νθςιοφ και από αυτι παράγονται οι
οίνοι Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ Ράροσ.
Στθν Κριτθ, κατά τουσ πρϊτουσ αιϊνεσ τθσ βενετοκρατίασ, θ καλλιζργεια τθσ ποικιλίασ εντατικοποιικθκε κατ’ απαίτθςθ των εμπόρων προσ τθν οποία ευκυγραμμίςτθκαν οι
φεουδάρχεσ. Πμωσ θ Κριτθ είχε τισ δικζσ τθσ γθγενείσ ποικιλίεσ – με κυρίαρχθ τθν ποικιλία
ακιρι – από τισ οποίεσ παριγοντο οι vini cretensi που αναφζρονται από τισ πθγζσ και τουσ
περιθγθτζσ. Κατ’ ακολουκία θ νζα ποικιλία αποτελοφςε μικρό ποςοςτό ςτουσ αμπελϊνεσ
τθσ Κριτθσ. Ωσ εκ τοφτου, τα χρόνια τθσ μεγάλθσ ακμισ του βενετοκρθτικοφ οινεμπορίου
ιταν αδφνατον να επαρκοφςε θ ποςότθτα των ςταφυλιϊν τθσ για να παράγουν αυτοφςια
γλυκιά malvasia ςτισ τεράςτιεσ για τθν εποχι εκείνθ, ποςότθτεσ που εξιγοντο. Είναι φυςικό
να κατζφευγαν ς’ εκείνεσ τισ γθγενείσ ποικιλίεσ, που τα ςταφφλια τουσ ιταν κατάλλθλα για
παραγωγι γλυκϊν οίνων. Και είναι γνωςτό από τισ αρχαίεσ πθγζσ (Ρλίνιοσ ο Ρρεςβφτεροσ,
Ρολφβιο κά), ότι θ Κριτθ φθμιηόταν κατά τουσ ρωμαϊκοφσ χρόνουσ για τουσ γλυκοφσ οίνουσ
τθσ, μεγάλεσ ποςότθτεσ των οποίων εξιγοντο ςτθ ϊμθ: τουσ γνωςτοφσ ωσ vinum passum.
Ζτςι το οινεμπόριο μεταβάφτιςε τουσ γλυκοφσ vini cretensi ςε malvasia κατά τθ
διάρκεια των αιϊνων που ο τφποσ του οίνου αυτοφ ιταν τθσ μόδασ. Ωσ εκ τοφτου ο οίνοσ
malvasia di Candia που αποτελοφςε τον πιο ονομαςτό οίνο του βενετοκρθτικοφ οινεμπορίου από τον 14ο ζωσ και τον 17ο αιϊνα, ιταν ζνασ πολυποικιλιακόσ οίνοσ, όπωσ και
εκείνοσ του κάςτρου τθσ Μονεμβαςιάσ.
Επιβεβαίωςθ αποτελεί θ μαρτυρία τθσ Historia Candiana που γράφτθκε ςτισ αρχζσ
του 17ου αιϊνα από τον Andrea Cornaro, βενετοκρθτικό φεουδάρχθ, ο οποίοσ διζκετε
πολλά αμπζλια ςτθν περιοχι τθσ Ρεδιάδασ ςτα νοτιοανατολικά του Χάνδακα: «Μπορεί να
ευδοκιμεί το κλιμα malvasia ςε όλα τα μζρθ του νθςιοφ ωςτόςο μετά βίασ ςυγκεντρϊνεται
ποςότθτα δζκα αμφορζων ετθςίωσ από τουσ κατοίκουσ που πωλείται ςε πολφ υψθλι τιμι
ςαν κάτι ςπάνιο και πολφτιμο … Μερικζσ φορζσ κάποια δοχεία malvasia ςτζλνονται ςτθ
Βενετία ςε ευγενείσ και άλλα υψθλά πρόςωπα όμωσ ςε μικρζσ ποςότθτεσ και επίςθσ ςαν να
πρόκειται για κάτι ςπάνιο και πολφτιμο. Ωςτόςο κατά τθν εξαγωγι κραςιϊν από τθν Κριτθ
για να τα πουλιςουν όςοι τα εμπορεφονται δίνουν ςε όλα το όνομα malvasia di Candia».
Αποκαλυπτικά τθσ νοοτροπίασ του οινεμπορίου εκείνων των χρόνων είναι όςα
γράφει ο Oftert Dapper ςτο βιβλίο Description exacte des îles de l’ Archipel … dont les principales sont Chypre, Rhodes, Candie …, Άμςτερνταμ 1703, ς. 474: «Λζνε ότι ο οίνοσ
ονομάςτθκε Malvoisie ι Malvasia … από τθν πόλθ Malvasia, άλλωσ Napoli delle Malvazia,
που βρίςκεται ςτα παράλια του Μωριά … Φαίνεται ότι το κραςί τθσ Κριτθσ, όντασ εξίςου
καλό και ευχάριςτο με αυτό που παραγόταν ςτα περίχωρα αυτισ τθσ πόλθσ, και το οποίο
κα μποροφςε μάλιςτα να το ςυναγωνιςκεί και ωσ προσ τθν τιμι, φαίνεται, λζω, ότι
ονομάςτθκε Malvoisie ι Malvazia, όπωσ το ορκογραφοφν οι Ιταλοί, από το όνομα αυτισ τθσ
πόλθσ, λόγω τθσ ομοιότθτασ που ζχει με το κραςί που παράγεται ςτθν περιοχι τθσ. Με τον
ίδιο τρόπο, μερικοί αποκαλοφν το καλφτερο κραςί των Καναρίων Νιςων Malvoisie des
Canaries, επειδι είναι γλυκό και ευχάριςτο ςτθ γεφςθ όπωσ θ Malvoisie και δεν

παρατθρείται παρά μόνον πολφ μικρι διαφορά μεταξφ των κραςιϊν».
Δεν ιταν όμωσ μόνο το κραςί των Καναρίων Νιςων·και άλλων περιοχϊν οι οίνοι
βαφτίςτθκαν μαλβαηίεσ, όπωσ π.χ. ο ιταλικόσ Malvasia delle Lipari, που ακόμθ και ςιμερα
ζρχεται ςτο εμπόριο με αυτό το ιςτορικά φορτιςμζνο όνομα χωρίσ να παραςκευάηεται από
τθν πρωταρχικι ποικιλία malvasia τθσ Μονεμβαςίασ.
Ο Olivier de Serres, ο κεμελιωτισ τθσ γεωργίασ τθσ Γαλλίασ γράφει περί το 1600
αναφερόμενοσ ςτθ ςφγχυςθ που επικρατοφςε ςχετικά με τα ονόματα των ποικιλιϊν
αμπζλου τθσ αρχαιότθτασ: «Η ίδια ςφγχυςθ επικρατεί και ςιμερα, όπου θ ίδια ποικιλία ζχει
άλλο όνομα ςε διάφορεσ περιοχζσ που καλλιεργείται ςε αυτό το βαςίλειο». Και αφοφ
αναφζρει τα ονόματα διαφόρων ποικιλιϊν, μεταξφ των οποίων και μια κάποια malvoisie,
προςκζτει: «Πποιο όνομα, όμωσ, και εάν ζχουν οι ποικιλίεσ μασ δεν ζχει ςθμαςία, αρκεί να
ζχουν τθν επικυμθτι ποιότθτα και να ανταποκρίνονται ςτθν πρόκεςι μασ» [Le théâtre d’
agriculture et mesnage des champs, 1600, ανατ. Ραρίςι 2001, ςελ. 281+.
Με άλλα λόγια, όποιο και εάν ιταν το πραγματικό όνομα τθσ ποικιλίασ που
καλλιεργείτο ςτθ Γαλλία τθν εποχι εκείνθ ωσ malvoisie, δεν είχε ςθμαςία, αρκεί τα
ςταφφλια τθσ να ιταν κατάλλθλα για να δϊςουν ζνα γλυκό κραςί τφπου malvasia. Αυτό
ιταν το ρεαλιςτικό εμπορικό πνεφμα τθσ εποχισ.
Ππωσ ζχει γράψει ο Κακθγθτισ Αμπελουργίασ Βαςίλειοσ Λογοκζτθσ, ο οποίοσ είχε
ςπουδάςει ςτθν Ιταλία και είχε μελετιςει τισ ιταλικζσ ςχετικζσ πθγζσ: «Εκτόσ τθσ ειςαγωγισ
του οίνου malvasia εκ τθσ ελλθνικισ περιοχισ, επεηθτικθ θ ειςαγωγι και των ποικιλιϊν
από τασ οποίασ παριγετο. Ήρξατο τότε θ μεταφορά και ειςαγωγι μοςχευμάτων ποικιλιϊν
εκ Μονεμβαςία, Κριτθσ και των νιςων του Αιγαίου. Αλλ’ όταν δεν ιτο δυνατόν να εφρουν
ακριβϊσ τασ επικυμθτάσ ποικιλίασ, ι εξ αγνοίασ ι κακϊν πλθροφοριϊν, μετζφερον και
άλλασ των περιοχϊν αυτϊν. Άλλωςτε ειςιγοντο εισ τθν Δφςιν και υπό το γενικόν όνομα
greco. Ρζραν τοφτου και εισ τασ προαναφερκείςασ χϊρασ ολίγον κατ’ ολίγον ιρχιςαν να
δίνουν το όνομα μαλβαηία και εισ τοπικάσ ποικιλίασ (Malvasia roja, Dona Branca,
Vermentino, Valteliner rouge précoce, Clairette, Pinot gris, Savagrin jaune κ.α.). Επίςθσ εισ
τθν Ιταλία απαντϊνται διάφοραι ποικιλίαι φζρουςαι το όνομα Malvasia nostrale (= εντόπια,
εγχϊριοσ)» *Αι Μαλβαηίαι: προζλευςισ, γεωγραφικι διαδρομι, ποικιλίαι, ςτθν ΕΕΓΔΣ του
Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, Θεςςαλονίκθ 1965, ς. 177-218].
Ππωσ προκφπτει εκ των ωσ άνω αποςπαςμάτων, τα οποία ενδεικτικά επιλζχκθκαν
μεταξφ των πολλϊν που μποροφν να αναφερκοφν, δεν υπιρχε μια ςυγκεκριμζνθ ποικιλία
αμπζλου malvasia από τθν οποία να παριγετο ο φθμιςμζνοσ οίνοσ malvasia di Candia
που χάρθ ςτθν προϊκθςθ και τθν εμπορικι διορατικότθτα των Βενετϊν κυρίαρχων του
νθςιοφ, κυριάρχθςε ςτισ αγορζσ από τον 14ο ζωσ και τον 17ο αιϊνα. Ο οίνοσ παριγετο
από διάφορεσ γθγενείσ ποικιλίεσ τθσ Κριτθσ· ιταν ο vinum cretense πριν μεταβαπτιςκεί
για λόγουσ εμπορικοφσ ςε malvasia di Candia.
3. Η ποικιλία αμπζλου Malvasia di Candia ςτθν Ιταλία
Είναι γνωςτό ότι ςε ετικζτεσ ιταλικϊν οίνων αναγράφεται θ ζνδειξθ Malvasia di
Candia, θ οποία γεννά αναμφίβολα απορία ςτουσ καταναλωτζσ, κυρίωσ τουσ Ιταλοφσ, οι

οποίοι γνωρίηουν ότι Candia είναι γεωγραφικό όνομα τθσ Κριτθσ από τα χρόνια τθσ
καλαςςοκράτθρασ Βενετίασ. Από ιταλικισ πλευράσ υποςτθρίηεται ότι πρόκειται για όνομα
ποικιλίασ, που είναι γραμμζνθ με αυτό το όνομα ςτον εκνικό κατάλογο ποικιλιϊν τθσ
Ιταλίασ, ςτθν οποία ειςιχκθςαν μοςχεφματά τθσ από τθν Κριτθ κατά τον 16ο αιϊνα.
Ο Guillaume Pelicier, πρεςβευτισ τθσ Γαλλίασ ςτθ Βενετία τον 16ο αιϊνα ιςχυρίηεται
ςε επιςτολι του (22 Ιουλίου 1540) ότι ανζκεςε ςε φίλουσ του εμπόρουσ να μεταφζρουν
από τθν Κριτθ ςτθ Βενετία μοςχεφματα τθσ ποικιλίασ αμπζλου, από τα ςταφφλια τθσ
οποίασ παριγετο ο οίνοσ malvasia, τθν οποία ο ίδιοσ ονόμαςε Malvaisye de Candye, και με
αυτό το όνομα διαδόκθκε ςτθ ςυνζχεια και ςε άλλεσ περιοχζσ. [H. Omont, Catalogue des
manuscrits grecs de Guillaume Pelicier, Ραρίςι 1886, ς. 65-67].
Κςωσ αυτό να είναι το ιςτορικό τθσ ποικιλίασ αμπζλου που καλλιεργείται ςιμερα
ςτθν Ιταλία με το όνομα Malvasia di Candia. Ροιάσ όμωσ ποικιλίασ μοςχεφματα προμικευςαν ωσ «malvasia» οι ζμποροι ςτον κ. πρζςβθ ςτα μζςα του 16ου αιϊνα, όταν ο οίνοσ
malvasia di Candia παραγόταν από διάφορεσ κρθτικζσ ποικιλίεσ, που τα ςταφφλια τουσ ιταν
κατάλλθλα να δϊςουν γλυκό κραςί τφπου malvasia;
Αποκαλυπτικι επί του κζματοσ είναι μια ςφγχρονθ επιςτθμονικι εργαςία επί των
ποικιλιϊν malvasia φωτοαντίγραφο τθσ οποίασ επιςυνάπτεται και τθσ οποίασ παρατίκενται
αποςπάςματα αμζςωσ πιο κάτω.

4.

Σφγχρονεσ επιςτθμονικζσ απόψεισ για τθν ποικιλία Malvasia

Στο ζγκριτο περιοδικό American Journal of Enology and Viticulture 58.1 (2007) 124131, δθμοςιεφεται θ μελζτθ ζξι γάλλων ερευνθτϊν (Th. Lacombe κ.α.) ςχετικά με τισ ςχζςεισ
και τθ γενετικι ποικιλότθτα των παραλλαγϊν που καλλιεργοφνται με το όνομα Malvasia
ςτθν Τράπεηα γενετικοφ υλικοφ ςτο Domaine de Vassal του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Αγροτικϊν
Ερευνϊν (INRA) τθσ Γαλλίασ. Σφμφωνα με αυτι τθ μελζτθ: «Στθ βιομθχανία παραςκευισ
οίνων, το όνομα τθσ ποικιλίασ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο με τθν ποιότθτα και τθ φιμθ ενόσ
οίνου. Ζτςι θ ονομαςία Malvasia ζχει ενδιαφζρον λόγω τθσ ιςτορίασ και τθσ
πολυπλοκότθτάσ τθσ. Ο όροσ προζρχεται από τθν Μονεμβαςία, ελλθνικι τοποκεςία ςτα
νότια παράλια τθσ Πελοποννιςου».
Μελετικθκαν 70 παραλλαγζσ Malvasia προερχόμενεσ από διάφορεσ χϊρεσ. Η
ταυτοποίθςι τουσ με βάςθ αμπελογραφικά κριτιρια και DNA οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα ότι
υπάρχουν 49 διαφορετικζσ ποικιλίεσ των οποίων θ περαιτζρω ανάλυςθ ζδειξε ότι 37 από
αυτζσ ζχουν 120 ςυνϊνυμα ςε 18 χϊρεσ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςωςτό είναι, κατά τθ
γνϊμθ των ερευνθτϊν, θ ποικιλία να αναφζρεται με το πραγματικό τθσ όνομα π.χ. Pinot
gris και όχι Malvasia. Ακριβϊσ για αυτό, ςτον Εκνικό Κατάλογο Ποικιλιϊν τθσ Γαλλίασ δεν
αναγράφονται πια ποικιλίεσ με το όνομα Malvoisie. Σθμειωτζον ότι ςτον πίνακα 1 τθσ
μελζτθσ, ςτον οποίο αναγράφονται οι Μαλβαηίεσ που μελετικθκαν, θ ελλθνικι μαλβαηία
αναγράφεται ωσ Monemvassia και προζρχεται από τθν Ράρο.
Το 73% των Malvasia που μελετικθκαν είναι λευκζσ – μεταξφ αυτϊν και θ
Monemvassia -, αλλά υπάρχουν επίςθσ ερυκρζσ, ροηζ και «γκρίηεσ». Από το ςφνολο, μόνο
οκτϊ ζχουν μοςχάτουσ ι αρωματικοφσ χαρακτιρεσ, ενϊ οι περιςςότερεσ – κακϊσ και θ

Monemvassia – δεν ζχουν. Επιβεβαιϊνονται ζτςι οι ιςτορικζσ πθγζσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ
θ Μονεμβας(ι)ά είχε λευκά ςταφφλια χωρίσ μοςχάτθ ι ανεπτυγμζνθ αρωματικι οςμι.
Οι μελετθτζσ ςυμπεραίνουν ότι οι ποικιλίεσ που ονομάηονται Malvasia είναι μια
ςφνκετθ ομάδα που ςτερείται γενετικισ ι μορφολογικισ φαινοτυπικισ βάςθσ. Η χριςθ
του όρου Malvasia ωσ ονόματοσ μιασ ποικιλίασ δεν βαςίηεται άμεςα ςε ειδικά
χαρακτθριςτικά ι προζλευςθ, αλλά περιλαμβάνει ιςτορικοφσ και κοινωνικοφσ
παράγοντεσ.
Αυτι θ ςφγχρονθ επιςτθμονικι μελζτθ επιβεβαιϊνει όςα εκ προςωπικισ εμπειρίασ
αλλά και μελζτθσ των αρχειακϊν πθγϊν, ζχει γράψει ο Κακθγθτισ Βαςίλειοσ Λογοκζτθσ,
όπωσ αυτά παρατίκενται ωσ άνω, ςτο τζλοσ του δεφτερου κζματοσ.
γ.

Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

1. Τα κραςιά τθσ Κριτθσ ςτουσ νεϊτερουσ χρόνουσ
Ο βενετοτουρκικόσ πόλεμοσ για τθν Κριτθ κράτθςε 24 ολόκλθρα χρόνια· άρχιςε το 1645 με
τθν κατάλθψθ των Χανίων και ζκλειςε το 1669 με τθν άλωςθ του Κάςτρου του Χάντακα,
αυτισ τθσ μεγάλθσ βενετικισ αγοράσ. Ζτςι ςταμάτθςε το ανκθρό εξαγωγικό οινεμπόριο ςτισ
μεγάλεσ καταναλϊτριεσ χϊρεσ του βορρά, το οποίο εξαςφάλιηε θ εμπορικι δραςτθριότθτα
τθσ Βενετίασ.
Το κενό καλφφκθκε μερικϊσ χάρθ ςτισ διπλωματικζσ ςχζςεισ που ανζπτυξε θ Γαλλία
με τθ Μεγάλθ Ρφλθ, κακϊσ και τισ προςπάκειεσ διείςδυςθσ τθσ κακολικισ Εκκλθςίασ ςτον
νθςιωτικό ορκόδοξο πλθκυςμό. Ζτςι, πολλά γαλλικά καράβια φόρτωναν κραςιά ςτα
λιμάνια τθσ Κριτθσ και των νθςιϊν, κυρίωσ τθσ Σαντορίνθσ.
Τθν πρϊτθ γραπτι μαρτυρία για τθν ποιότθτα των κραςιϊν τθσ Κριτθσ μετά τθν
κατάλυςθ του βενετικοφ «Βαςιλείου τθσ Candia», τθν οφείλουμε ςτον μεγάλο Γάλλο
βοτανολόγο Pitton de Tournefort, ο οποίοσ ζφκαςε ςτθν Κριτθ το Μάιο του 1700 και
διζμεινε ςτο νθςί επί τρίμθνο αναηθτϊντασ ςπάνια φυτά και βότανα. Οι ταξιδιωτικζσ
εντυπϊςεισ του είναι γραμμζνεσ υπό μορφι επιςτολϊν. Στισ δυο πρϊτεσ βρίςκονται
ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ για τθ γεωργία τθσ Κριτθσ και φυςικά για τα κραςιά τθσ: «Τα
κραςιά του νθςιοφ που παράγονται ςε αφκονία είναι εξαίρετα, κόκκινα, άςπρα και
κοκκινζλια. Ζχουν τόςθ οξφτθτα (verdeur), όςθ χρειάηεται για να διορκϊςει τθ γλυκφτθτα
(liqueur)· αυτι θ γλυκιά γεφςθ ςυνοδεφεται από ζνα απολαυςτικό άρωμα (baume) που
κάνει όςουσ ζχουν δοκιμάςει τα κραςιά του νθςιοφ να περιφρονοφν κάκε άλλο κραςί … Οι
Τοφρκοι δεν κα μποροφςαν να αποφφγουν να πιοφν τόςο καλό κραςί, τουλάχιςτον τθ
νφχτα. Και όταν αρχίηουν να πίνουν φκάνουν ςτον πάτο τθσ δεξαμενισ. Οι Ζλλθνεσ το
πίνουν νφχτα και θμζρα με μικρζσ γουλιζσ, πανευτυχείσ να ξεχνοφν κάπου-κάπου μ’ αυτό το
πιοτό τθ μιηζρια τουσ».
Στο δρόμο για τθν Κδα, ο Tournefort και οι δυο ςυνεργάτεσ του κοιμικθκαν ςτο

μοναςτιρι του Αρκαδιοφ: «Το ωραιότερο και πλουςιότερο τθσ Κριτθσ … Η κάβα του είναι
ζνα από τα ωραιότερα μζρθ του μοναςτθριοφ· υπάρχουν 200 βαρζλια κραςί και το
καλφτερο είναι αυτό του θγουμζνου … χωρίσ κακόλου ςχεδόν γλυκφτθτα, μαλακό,
βελοφδινο, με ζνα διειςδυτικό άρωμα, ζχει κόκκινο χρϊμα όπωσ το κραςί Alicante
(ιςπανικό λιμάνι, που οφείλει και αυτό το όνομά του ςτουσ Άραβεσ που το κυρίευςαν το
715).
Ο ενκουςιαςμόσ του ιταν γνιςιοσ, γιατί όταν τον επόμενο χρόνο βρζκθκε ςτα βάκθ
τθσ Αςίασ, ςε ζνα μοναςτιρι Αρμενίων ςτουσ πρόποδεσ του Αραράτ, κυμικθκε το κραςί τθσ
Κριτθσ: «Ήπιαμε ςε αυτό το μοναςτιρι ζνα εξαίρετο κοκκινζλι με πορτοκαλιζσ αποχρϊςεισ,
που ιταν το ίδιο καλό όπωσ εκείνο τθσ Κριτθσ».
Στθν πρϊτθ του επιςτολι προσ επϊνυμο άρχοντα που είχε χρθματοδοτιςει το ταξίδι
του, γράφει: «Je ne fais qu’ executer vos ordres, en vous rendant un compte exact de ce que
nous avons vu en Candie, cette île si fameuse et si connue autrefois sous le nom de Crète».
Στθ ςυνζχεια, όταν βρίςκεται ςτθν πρωτεφουςα του νθςιοφ, γράφει: «Candie est la carcasse
d’ une grande ville, bien peuplée du temps des Vénitiens, marchande, riche et tres forte».
Επιβεβαιϊνει ζτςι ο Tournefort, ότι επί Σουρκοκρατίασ θ βυηαντινι πόλθ
Χάνδακασ εξακολουκοφςε να λζγεται Candia, μια πόλθ που επί 450 χρόνια υπιρξε τόςο
ςθμαντικό εμπορικό κζντρο τθσ καλαςςοκράτθρασ Βενετίασ, ϊςτε το όνομα τθσ
επεςκίαςε εκείνο τθσ Κριτθσ, θ οποία ςε όλα αυτά τα χρόνια ιταν γνωςτι ςτα βαςίλεια
τθσ Δφςθσ με το όνομα Candia.
Τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ πόλθ Candia ιταν τόςο ςθμαντικό εμπορικό κζντρο,
ανζλυςε ςε μελζτθ του ο Feddy Thieriet, μεγάλοσ ερευνθτισ των αρχείων τθσ Βενετίασ, με
κζμα: «Candie, grande place marchante dans la première moitié du XVe siècle [βλ. Κρθτικά
Χρονικά 15-16 (1961-1962) 338-352].
Στισ αρχζσ του 19ου αιϊνα – 120 περίπου χρόνια μετά τον Tournefort – επιςκζφκθκε
το νθςί ο αυςτριακόσ γιατρόσ F.W. Sieber. Το βιβλίο του Travels in the island of Crete, in the
year 1817, Λονδίνο 1823, μεταφράςτθκε ελλθνικά και εκδόκθκε το 1994 με τίτλο
Ταξιδεφοντασ ςτθ νιςο Κριτθ. Από τισ πολλζσ και πολφτιμεσ πλθροφορίεσ που μασ δίνει ο
Sieber για τα χρόνια εκείνα, λίγο πριν ξεςπάςει θ Επανάςταςθ του 1821, κα ςτακοφμε ςε
αυτζσ που αφοροφν τθ μαλβαηία – τον malmsey – γιατί αποδεικνφουν ότι μπορεί πια να
μθν εξαγόταν όπωσ τα χρόνια τθσ Βενετοκρατίασ, αλλά εξακολουκοφςε να παράγεται για
εςωτερικι κατανάλωςθ.
Ευριςκόμενοσ ςτα Χανιά, ο Sieber επιςκζφκθκε ςτο Ακρωτιρι τθ μονι τθσ Αγίασ
Τριάδασ: «Τοποκζτθςαν οι καλόγεροι μια ςτρογγυλι τάβλα και ζςπευςαν, ζπειτα από ζνα
νεφμα του θγουμζνου, να μασ ςερβίρουν φαγθτά. Ο καλφτεροσ malmsey, λαμπερόσ ςαν
χρυςάφι, ξεχφκθκε από τθν καράφα. Ζχυςα το πρϊτο ποτιρι ςτο αυτοςχζδιο τραπζηι και
ιπια το δεφτερο προσ τιμιν του κεοφ του κραςιοφ. Ο Ιμπραιμ, ο Τοφρκοσ οδθγόσ μου,

πρόςκεςε, αντίκετα προσ τθ κρθςκεία του, ότι το τρίτο είναι τονωτικό. Πταν ςκόρπιςαν οι
καλόγεροι άρχιςε να παραβαίνει τον όρκο του. Ήπιε, αλλά είπε ότι δεν του άρεςε και πολφ·
ο ψεφτθσ!».
Στο Μυλοπόταμο, περιοχι του εκφμνου φθμιςμζνθ ςτα χρόνια των Βενετϊν για
τθν ποιότθτα τθσ malvasia που εξιγετο από το λιμάνι του, ιταν καλεςμζνοσ «ςε μια γιορτι
ςτο ςπίτι ενόσ από τουσ πλουςιότερουσ Ζλλθνεσ εμπόρουσ». Το τραπζηι ιταν ωραία
ςτρωμζνο και το φαγθτό καλά καρυκευμζνο. «Σο κραςί του Αρχιπελάγουσ, ιδιαίτερα ο
εξαίςιοσ malmsey, κφμιηε το νζκταρ των κεϊν που γεννικθκε ςε αυτό το νθςί» *εννοεί τον
Δία+.
Πταν βρζκθκε ςτθν ανατολικι πλευρά του νθςιοφ, ςτθν Ιεράπετρα και τθ Σθτεία,
ιταν καλεςμζνοσ ςτο ςπίτι ενόσ δαςκάλου: «Το γεφμα ιταν ευχάριςτο και λιτό … και
ιπιαμε γνιςιο malmsey».
Ο Sieber είχε νοικιάςει ςπίτι ςτον Χάνδακα. Ρθγαίνοντασ από το ζκυμνο ςτον
Χάνδακα, περνοφςαν από ολάνκιςτεσ κλθματαριζσ που ζβγαηαν ζνα αςυνικιςτο όμορφο
άρωμα, που ιταν αδφνατο να το ςυναντιςουμε ςτισ χώρεσ μασ του Βορρά *Ήταν άνοιξθ
όταν γφριηαν ςτον τόπο διαμονισ του. Ο μεταφραςτισ γράφει τθν πόλθ – πολφ ςωςτά –
ςτα ελλθνικά Χάνδακασ, αλλά ο Sieber γράφει Candia].
Διαπιςτϊνουμε ότι είτε ςε μοναςτιρι, είτε ςε γιορτι πλοφςιου εμπόρου, είτε ςτο
ταπεινό ςπίτι ενόσ δαςκάλου και εάν βρζκθκε o Sieber το 1817, ιπιε malvasia· ζτςι
εξακολουκοφςαν να αποκαλοφν οι Κρθτικοί τα καλισ ποιότθτασ κραςιά τουσ. Και οι ξζνοι,
Candia ζλεγαν τον Χάνδακα.
Στο περίφθμο λεξικό τθσ βενετικισ διαλζκτου (Dizionario del dialetto veneziano) του
Jiuseppe Boerio, που τυπϊκθκε ςτθ Βενετία το 1856, διαβάηουμε ότι θ malvasia είναι κραςί
με καλαςςινι προζλευςθ (vino navigato) και ότι ονομαηόταν vino greco και grechetto. Δεν
υπάρχει ωσ εκ τοφτου αμφιβολία, ότι για τουσ Βενετοφσ θ μαλβαηία ιταν ελλθνικό κραςί
και μάλιςτα καλαςςινό, ςυμπζρανε θ Κακθγιτρια και Ακαδθμαϊκόσ Χρφςα Μαλτζηου,
Διευκφντρια του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου τθσ Βενετίασ, κατά τθν ειςιγθςι τθσ ςτο διεκνζσ
Συμπόςιο του 2005, ςτο οποίο κα αναφερκοφμε ςτθ ςυνζχεια.
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

2. Σφγχρονθ Εποχι
To 1943 δθμοςιεφκθκε θ πολφ ςθμαντικι μελζτθ του Κακθγθτι τθσ Αμπελουργίασ
Βάςου Κριμπά με κζμα: Ο οίνοσ και αι ποικιλίαι αμπζλου Mαλβαηία, ςτθν οποία
διατυπϊνεται θ άποψθ ότι ο οίνοσ malvasia παραγόταν από ςταφφλια πολλϊν ποικιλιϊν
αμπζλου, οριςμζνεσ των οποίων κατονομάηονται και ότι θ καταγωγι του περίφθμου αυτοφ
οίνου είναι το τρίγωνο Mονεμβαςιά – Κριτθ – Θιρα [νιςοι Κυκλάδων]. Στθν ίδια μελζτθ
αναφζρεται ότι ςτισ θμζρεσ του παραγόταν ςτθν Κριτθ malvasia από τισ ποικιλίεσ
Θραψακιρι και Σαχτάσ.
Το 1965 δθμοςιεφεται θ μελζτθ του Κακθγθτι Αμπελουργίασ Βαςιλείου Λογοκζτθ,

ςτθν οποία ζχουμε ιδθ αναφερκεί, και από το 1995 αρχίηει μια ςειρά διεκνϊν ςυμποςίων
ςτο Κάςτρο τθσ Μονεμβαςιάσ και ςτθν Κριτθ, με κορυφαίο εκείνο που διοργάνωςε το
Ινςτιτοφτο Βυηαντινϊν Ερευνϊν του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν το 2006 ςτθν Ακινα, με
ςυμμετοχι 20 ερευνθτϊν, τα πρακτικά του οποίου εκδόκθκαν το 2008· ςτισ 498 ςελίδεσ του
διερευνϊνται όλα τα κζματα που αφοροφςαν τον ονομαςτότερο οίνου του Μεςαίωνα και
τθσ Αναγζννθςθσ, τον γνιςιο malvasia, που δζςποςε ςτισ αγορζσ μζχρι και τα μζςα του
17ου αιϊνα και δθμιοφργθςε ζναν τφπο οίνου, τον οποίο μιμικθκαν περιοχζσ τθσ δυτικισ
Ευρϊπθσ, ςε οριςμζνεσ των οποίων παράγεται και ςιμερα με διάφορεσ παραλλαγζσ του
ονόματοσ malvasia.
Πλθ αυτι θ επιςτθμονικι κινθτικότθτα τόνωςε τισ προςπάκειεσ των οινοπαραγωγϊν
του ιςτορικοφ τριγϊνου Μονεμβαςιά – Κριτθ – Κυκλάδεσ, οι οποίοι παραςκευάηουν από
ετϊν γλυκοφσ οίνουσ με τθν παραδοςιακι, ιδθ από τθν Αρχαιότθτα, μζκοδο τθσ μερικισ
ςυμπφκνωςθσ του χυμοφ των ραγϊν με ζκκεςθ των ςταφυλιϊν ςτον ιλιο, και ηθτοφςαν
ερείςματα για τθν νομοκετικι αναγνϊριςθ του ονόματοσ malvasia γιϋαυτόν τον τφπο οίνου.
Το ενδιαφζρον τουσ τεκμθριϊνεται τόςο από τισ επιςυναπτόμενεσ προ 30 ετϊν ετικζτεσ με
τθν ζνδειξθ Malvasia of Crete και Mαλβιτςίνο, κρθτικι παραλλαγι του ονόματοσ malvasia,
όςο και από επιςτολζσ προσ το Ινςτιτοφτο Οίνου, Κδρυμα Ζρευνασ του τότε Υπουργείου
Γεωργίασ, με τισ οποίεσ αιτοφντο τεχνικζσ πλθροφορίεσ και επιςτθμονικι ςυνδρομι.
Η τελικι απόφαςθ ελιφκθ όταν οριςμζνεσ αμπελουργικζσ εκμεταλλεφςεισ από
διάφορεσ περιοχζσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ ειςιγαγαν από τθν Ιταλία μοςχεφματα των
ποικιλιϊν malvasia di Candia και malvasia di Candia aromatica και άρχιςαν να κυκλοφοροφν
ξθροφσ οίνουσ τθσ παραγωγισ τουσ με αυτζσ τθσ ποικιλιακζσ ενδείξεισ. Όμωσ ςτθν Ελλάδα
τόςο το όνομα Malvasia όςο και το Candia είναι γεωγραφικά ιςτορικά ονόματα που
αντιςτοιχοφν ςτισ βυηαντινζσ περιοχζσ Μονεμβαςιά και Χάνδακασ. Δεν είναι, ωσ εκ
τοφτου, κοινόχρθςτεσ.
Ζτςι οι φορείσ αυτϊν των περιοχϊν, υποςτθριηόμενοι και από επιςτιμονεσ
ερευνθτζσ τθσ ιςτορίασ του οίνου μαλβαηία, εηιτθςαν τθν προςταςία του ιςτορικοφ
τριγϊνου παραγωγισ του οίνου malvasia. Ιςτορικοί, πολιτιςμικοί και οικονομικοί
παράγοντεσ το επζβαλλαν. Οι φορείσ του νομοφ Ηρακλείου Κριτθσ, επζλεξαν, ωσ φυςικό,
το ιςτορικό όνομα Malvasia Χάνδακασ-Candia. Η ζνδειξθ αυτι μπορεί να χρθςιμοποιείται
υπό τουσ όρουσ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 131/8-12-2011 (ΦΕΚ 260/13-12-2011) για
γλυκοφσ οίνουσ παραγόμενουσ κατά τθν παραδοςιακι μζκοδο εντόσ κακοριςμζνθσ
αμπελουργικισ ηϊνθσ του νομοφ Ηρακλείου Κριτθσ, θ οποία περιλαμβάνει κοινότθτεσ που
αντιςτοιχοφν ςτθν περιοχι Χάνδακασ-Candia, ιςτορικά ονόματα του νομοφ Ηρακλείου
Κριτθσ.

δ.

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

ηελ ακπεινπξγηθή δψλε κέζα ζηελ νπνία κπνξνχλ λα παξαρζνχλ νη νίλνη Π.Ο.Π. Μalvasia
Υάλδαθαο-Candia, ην πςφκεηξν θηάλεη πεξίπνπ έσο 700 κέηξα. Οη νξεηλνί φγθνη πνπ
ππάξρνπλ ζην θέληξν ηεο δψλεο πξνζηαηεχνπλ ηνπο ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο απφ ηνπο
ζεξκνχο λφηηνπο αλέκνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε
ηεο ακπέινπ. Παξάιιεια νη δξνζεξνί βφξεηνη άλεκνη, (απνπζία νξεηλψλ φγθσλ ζηελ βφξεηα

Διαγράφηκε: Αθκάδεη ην εκπφξην ηελ
επνρή ηεο Δλεηνθξαηίαο, ηδηαίηεξα ζηελ
πεξηνρή ηνπ Υάλδαθα…¶
¶
1339, Φεβποςαπίος 23¶
Χάνδακαρ¶
¶
«Ο Γεψξγηνο Ρνπράο, θάηνηθνο ζην
ρσξηφ Πεληακφδη, έιαβε απφ ηνλ
Μαξίλν Gisi, θάηνηθν ζην Υάλδαθα, 12
ππέξππξα, κέξνο απφ ηε ζπλνιηθή αμία
ηεο εηήζηαο παξαγσγήο κνχζηνπ
Μαιβαδία απφ ην ακπέιη ηνπ ζην ρσξηφ
Πελεξάδη, ηνλ νπνίν ζα ηνπ παξαδψζεη
ηνλ πξνζερή Αχγνπζην. Ο Ρνπράο
ππνρξεψλεηαη επίζεο λα πνπιήζεη ζηνλ
Gisi φια ηα θιήκαηα Μαιβαδία απφ ην
ακπέιη ηνπ ηνλ θαηξφ ηνπ θιαδέκαηνο
ζηελ ηηκή πνπ απηά πνπιηνχληαη ζηελ
πεξηνρή εθείλε.¶
¶
A.S.V., Notai di Candia,
b.22(Franciscus de Cruce),
f.9r.Έθδ.:X.Γάζπαξεο, Franciscus de
Cruce. Ννηάξηνο ζηνλ Υάλδαθα. 13381339, Βελεηία 1999, ζ.105 αξ.119.¶
¶
1353, Μαΐος 2¶
Χάνδακαρ¶
¶
«Παξαρσξνχληαη ζηνλ Νηθφιαν Quirino
ηνπ Μαξίλνπ κίζε θαβαιαξία ζην ρσξηφ
Παξαζθή θαη 4 ζεξβεληαξίεο ζηα ρσξηά
Ππξγνο θαη Λνπηξάθη, πνπ αλήθαλ
θάπνηε ζηνλ Μαξίλν Gradonico θαη ζηε
ζπλέρεα είραλ πεξηέιζεη ζην γην ηνπ
Μάξθν. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ ηειεπηαίνπ
βγήθαλ ζε δεκφζην πιεηζηεξηαζκφ θαη
πεξηήιζαλ ζηνλ παξαπάλσ Νηθφιαν.
Μεηαμχ ησλ φξσλ ηεο παξαρψξεζεο
πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηζρχο ηεο
παξαρψξεζεο ζε γνληθφ ελφο
ακπειηνχ, ην νπνίν ν παπάο Γεψξγηνο
Βνπδφκαηνο είρε θπηέςεη κε θιήκαηα
καιβαδίαο ( vites monovasie ).¶
¶
A.S.V., Duca di Candia, b.18, ζζ. 392 –
393 ( παιηά ξχζκηζε ζζ. 523524).Έθδ.: Υ.Γαζπαξεο, Catastici
feudorum Crete. Catasticum Sexterii
Dorsoduri.1227-1418, η.2, Αζήλα 2004,
ζζ.573-574 αξ.1095.¶
¶
1355, Αππιλίος 1¶
Χάνδακαρ¶
¶
«Αληαιιαγή γεο αλάκεζα ζηνλ Μάξθν
Dandulo θαη ηνλ Μάξθν Quirino. Μεηαμχ
απηψλ αλαθέξνληαη ακπέιηα ζηελ
πεξηνρή αλάκεζα ζηα ρσξηά Πνηζφλη
θαη Παξαζθή. Έλα απφ ηα ακπέιηα
αλαθέξεηαη φηη ήηαλ θπηεκέλν κε
θιήκαηα καιβαδίαο (vites monovasie).»¶
¶
A.S.V., Duca di candia, b.19, quaderno
II, θ. 49 λ.¶
¶
1608, Μαπηίος 14¶
Χάνδακαρ¶
¶
«Ο Ησάλλεο Βαξάλεο ηνπ κηζέξ
Σδψξηδε απφ ηνπο Κνπλάβνπο ηεο
Πεδηάδαο έιαβε σο νηθνλνκηθή
...
Διαγράφηκε: ¶
¶

πιεπξά), βνεζνχλ ψζηε ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ λα δηαηεξείηαη
ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα κε απνηέιεζκα, αθελφο ηνλ πεξηνξηζκφ ζεξκηθψλ απνπιεμηψλ
ζηνπο ακπειψλεο θαη αθεηέξνπ ηελ νςηκφηεξε σξίκαλζε ησλ νηλνζηαθχισλ.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα, κε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 18°C,
θαη κέζε εηήζηα βξνρφπησζε 440mm. To έδαθνο παξνπζηάδεη έληνλν αλάγιπθν.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο, ην αλάγιπθν θαη ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο ( κεγάιεο πιαγηέο), παίδνπλ
νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ επηθξάηεζε ελφο ρεξζαίνπ κεζνγεηαθνχ κηθξνθιίκαηνο, πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπην ρεηκψλα θαη δξνζεξφ θαινθαίξη. Απηέο νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο
ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή νίλσλ πνηφηεηαο.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π Μalvasia Υάλδαθαο-Candia, φπσο αλαθέξεηαη
ιεπηνκεξψο ζηηο αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και Εθνικήρ Νομοθεζίαρ

Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ νίλνπ Π.Ο.Π. Malvasia Υάλδαθαο-Candia εθαξκφδνληαη νη γεληθέο θαη
εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο, φπσο:
Εθνική Νομοθεζία
-Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ»
(ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ εκθηαιψζεσο
νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 « Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄ αξηζκ. 308791/7815/2-10-73
απνθάζεσο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ
εκθηαιψζεσο νίλσλ, νλνκαζίαο πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974)
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ νίλσλ
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 131/8.12.2011 « Αλαγλψξηζε oίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο
ΥΑΝΓΑΚΑ– CANDIA» (ΦΔΚ 260/Α/13.12.2011)
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 206988/22.12.2011
Πξνέιεπζεο ΥΑΝΓΑΚΑ– CANDIA»

«Αλαγλψξηζε

Οίλσλ

Ολνκαζίαο

- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398549/21-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ
Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο πνηφηεηαο πνπ παξάγνληαη ζε

θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ
Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ
πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ 1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ θαη ησλ βηβιίσλ πνπ
πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1372/Β/ 8.9.2004) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ) 2729/00 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235309/7.2.2002 «Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ νίλσλ»
(ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
-Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.336927/10.3.1999 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο
ηεο έλδεημεο «φλνκα ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή νκάδαο ακπεινπξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ» ζηηο εηηθέηεο ησλ Διιεληθψλ νίλσλ»(ΦΔΚ 420/Β/20.4.1999)

-

Άλλερ πποϋποθέζειρ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και Εθνικήρ Νομοθεζίαρ
Παλαίωζη ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
χκθσλα κε ηελ αξηζ. 206988/22-12-2011«Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ΥΑΝΓΑΚΑ-CANDIA» ζηελ παξάγξαθν 6 αλαθέξεηαη:
«Όιε ε θάζε ηεο νμεηδσηηθήο παιαίσζεο, φζα ρξφληα θαη εάλ δηαξθέζεη, ιακβάλεη ρψξα
εληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο δψλεο».
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Ενδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 6 ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ θαζνξηζκφ
νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ

Διαγράφηκε: ¶
Ειδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ¶
¶
-Γηα ηνπο νίλνπο ΠΟΠ Malvasia
Υάλδαθαο-Candia ν ειάρηζηνο ρξφλνο
ππνρξεσηηθήο νμεηδσηηθήο παιαίσζεο
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ
παξακνλή ηνπο ζε δξχηλα βαξέιηα, είλαη
ηνπιάρηζηνλ 24 κήλεο.¶
¶
-ηα γιεχθε θαη ζηνπο νίλνπο απφ
λιαζηά ζηαθύλια/ λιαζηό και οίνο
λικέπ από λιαζηά ζηαθύλια κπνξεί λα
εθαξκφδνληαη νηλνινγηθέο πξαθηηθέο θαη
θαηεξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη δελ
επηηξέπεηαη:¶
α. Αλάκεημε ησλ νίλσλ απφ ιηαζηά
ζηαθχιηα/ιηζηφο θαη ιηθέξ απφ ιηαζηά
ζηαθχιηα κεηαμχ ηνπο.¶
β. Πξνζζήθε θαξακεινρξψκαηνο θαη
νπνηαζδήπνηε άιιεο ρξσζηηθήο
νπζίαο.¶
γ. Πξνζζήθε αιθνφιεο ή πξντφλησλ
απφζηαμεο ζηνλ νίλν απφ ιηαζηά
ζηαθχιηα. ¶
Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Η.Π.Α.)
Μορφοποιήθηκε: Έλεγσορ
"σήπαρ/οπθανήρ" γπαμμήρ, Ρύθμιζη
διαζηήμαηορ μεηαξύ κειμένος δςηικήρ
γπαθήρ και αζιαηικού κειμένος,
Ρύθμιζη διαζηήμαηορ μεηαξύ αζιαηικού
κειμένος και απιθμών
Διαγράφηκε: Γηα ηνπο νίλνπο ΠΟΠ
Malvasia Υάλδαθαο-Candia, η
μόπθωζη ησλ πξέκλσλ ησλ πνηθηιηψλ
ακπέινπ γίλεηαη ζε θππειινεηδή ή ζε
γξακκηθά ζρήκαηα. Σα ζηαθχιηα
πξνέξρνληαη απφ ακπειψλεο ειηθίαο
κεγαιχηεξεο ησλ ηεζζάξσλ (4) εηψλ.
Οη ακπειψλεο δελ αξδεχνληαη εθηφο
απφ πεξηφδνπο έληνλεο θαη
απνδεδεηγκέλεο μεξαζίαο πνπ δχλαηαη
λα ππνβαζκίζεη ηελ παξαγσγή θαη λα
δεκηψζεη ην θπηηθφ θεθάιαην. Σα
εδαθνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ...
Διαγράφηκε: . ¶
Δεσμός με τη γεωγραυική περιοχή για τον οίνο από
λιαστά σταυύλια/λιαστός¶
<#>¶

...

Μορφοποιήθηκε: Εζοσή: Απιζηεπά:
0 εκ., Ππώηη γπαμμή: 0 εκ.
Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Η.Π.Α.)
Μορφοποιήθηκε: Γπαμμαηοζειπά:
Arial Narrow, Αγγλικά (Η.Π.Α.)
Διαγράφηκε: ¶
«Αληαιιαγή γεο αλάκεζα ζηνλ Μάξθν
Dandulo θαη ηνλ Μάξθν Quirino. Μεηαμχ
απηψλ αλαθέξνληαη ακπέιηα ζηελ
πεξηνρή αλάκεζα ζηα ρσξηά Πνηζφλη ...
Διαγράφηκε: 1366, Φεβποςαπίος 27¶
Χάνδακαρ¶
¶
«O Donatus Greculo, θάηνηθνο ζην
Υάλδαθα, κε εγγπεηή ηνλ Παχιν
...
Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Η.Π.Α.)
Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (Η.Π.Α.)

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο
πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη
ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
Δζληθή Ννκνζεζία
χκθσλα κε ηελ αξηζ. 206988/22-12-2011«Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ΥΑΝΓΑΚΑ-CANDIA» ζηελ παξάγξαθν 8 αλαθέξεηαη:
Οη

ελδείμεηο

παιαίσζεο

ησλ

νίλσλ

ΠΟΠ

Μalvasia

Υάλδαθαο

–Candia

αλαγξάθνληαη σο εμήο:
− Δζνδεία Τ, φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα κφλν εζνδεία ηνπ έηνπο Τ θαη εθφζνλ έρεη
ζπκπιεξσζεί

ν

ρξφλνο

ηεο

ειάρηζηεο

ππνρξεσηηθήο

νμεηδσηηθήο

δηεηνχο

παιαίσζεο.
− Υ εηψλ παιαίσζε, φπνπ Υ ηα έηε ηεο ειάρηζηεο πξναηξεηηθήο νμεηδσηηθήο
παιαίσζεο, ηα νπνία νξίδνληαη ζε 4, 8, 12, 16 θαη επφκελα, κε δηαθνξά ηεζζάξσλ
εηψλ κεηαμχ ηνπο. ε πεξηπηψζεηο αλάκημεο νίλσλ δηαθνξεηηθψλ εηψλ παιαίσζεο
αλαγξάθνληαη ηα έηε ηνπ νίλνπ πνπ έρεη ππνζηεί κηθξφηεξεο δηάξθεηαο παιαίσζε.
Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ εμθιάλωζηρ
χκθσλα κε ηελ αξηζ. 206988/22-12-2011«Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ΥΑΝΓΑΚΑ-CANDIA» ζηελ παξάγξαθν 8 αλαθέξεηαη:
«Ζ αλαγξαθή ηνπ έηνπο εκθηάισζεο ζηελ εηηθέηα είλαη ππνρξεσηηθή».

Επιζήμανζη και παποςζίαζη ηων οίνων
χκθσλα κε ηελ αξηζ. 206988/22-12-2011«Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ΥΑΝΓΑΚΑ-CANDIA» ζηελ παξάγξαθν 8 αλαθέξεηαη:
α)Ζ νλνκαζία «Malvasia Xάλδαθαο Candia» αλαγξάθεηαη κε γξάκκαηα ηνπ απηνχ
κεγέζνπο θαη ρξψκαηνο ψζηε λα απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν θαη πάληνηε κε ιαηηληθνχο
ραξαθηήξεο νη φξνη

Malvasia θαη Candia. Δληνχηνηο, ζηα δειηία πξνβνιήο θαη

δηαθήκηζεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ Έιιελα θαηαλαισηή, ε νλνκαζία απηή κπνξεί
λα αλαγξάθεηαη θαη σο «Μαιβαδία» κε Διιεληθνχο ραξαθηήξεο.
β)Ο ηχπνο ηνπ νίλνπ αλαγξάθεηαη σο εμήο:
- Οίλνο «Ληαζηφο»/απφ ιηαζηά ζηαθχιηα (vin Liastos/vin de raisins passerillés)
πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ νίλν απφ ιηαζηά ζηαθχιηα.

- Οίλνο «ιηθέξ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα» (vin de liqueur de raisins passerillés)
πξνθεηκέλνπ γηα νίλν ιηθέξ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα.

Παπαδοζιακέρ Ενδείξειρ
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ 235309/7-2-2002 Τπνπξγηθή Απφθαζε
«Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ νίλσλ» νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ νλνκαζία
πξνέιεπζεο ή ηε γεσγξαθηθή έλδεημε.
χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή Απφθαζε νη παξαδνζηαθέο ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία
Πξνέιεπζεο Malvasia Υάλδαθαο-Candia είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs , ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,
ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΑΠΟ ΝΖΗΩΣΗΚΟ(Τ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) / Vin de
vignoble(s) Insulaire(s), Λιαςτόσ / Liastos/ Vin de paille, ΑΠΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) Δ ΠΔΕΟΤΛΔ / Vin
de vignobles en terrasses.

10.

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΕΛΕΓΥΟΤ
10.1. Οι έλεγσοι ππαγμαηοποιούνηαι με βάζει ηιρ παπακάηω διαηάξειρ:

- Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ)
2729/00 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο
ειέγρνπο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ
αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο
ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ
πξντφλησλ θαη ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ
1372/Β/ 8.9.2004) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ
1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398549/21-9-2001 «Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο πνηφηεηαο
πνπ παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
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- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ
εκθηαιψζεσο νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 « Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄ αξηζκ.
308791/7815/2-10-73 απνθάζεσο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη Βηνκεραλίαο,
πεξί εηδηθψλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ, νλνκαζίαο πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 978/Β/4-101974).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ
ειέγρνπ νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).

10.2. Διαδικαζία διεξαγωγήρ ηων ελέγσων:
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ Malvasia Υάλδαθαο-Candia πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε αλαιπηηθέο
θαη νξγαλνιεπηηθέο εμεηάζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη πξηλ ηελ δηαδηθαζία
θαηάηαμήο ηνπ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ εμεηάζεσλ ιακβάλεηαη
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαη απνζηέιιεηαη ζε έλα απφ ηα εξγαζηήξηα πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλα κε ηε δηεμαγσγή ησλ επίζεκσλ αλαιχζεσλ ζην ηνκέα ηνπ νίλνπ.
Λακβάλεηαη επίζεο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ν παξαγσγφο ππνβάιιεη έγγξαθν αίηεκα ζηελ
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ
λα γίλεη νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε θαη λα πηζηνπνηεζεί αλ ν ελ ιφγσ νίλνο έρεη ηα
ελδεδεηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά (ρξψκα – δηαχγεηα – νζκή - γεχζε) πνπ επηηξέπνπλ ηελ
θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ Malvasia Υάλδαθαο-Candia.
Ζ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ζπγθαιεί ηελ επηηξνπή
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ην δείγκα θαη λα γλσκνδνηήζεη
γηα ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νίλνπ.
Ο παξαγσγφο ηνπ νίλνπ ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο επίζεκα αληίγξαθα ηεο δήισζεο παξαγσγήο ή
ζπγθνκηδήο ησλ ζηαθπιηψλ, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν νίλνο
έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν νίλν ΠΟΠ ν νπνίνο
πξννξίδεηαη λα θαηαηαρζεί θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιπηηθψλ θαη
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ νίλνπ.
Ζ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο
αμηνινγεί ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ν παξαγσγφο θαη απνθαζίδεη αλ ν νίλνο ζα
θαηαηαρζεί.
Γηα ηηο πνζφηεηεο ηνπ νίλνπ πνπ θαηαηάζζνληαη ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ρνξεγεί αλάινγν αξηζκφ ηαηληψλ ειέγρνπ. Οη
ηαηλίεο ειέγρνπ είλαη εξπζξνχ ρξψκαηνο θαη θέξνπλ έλα θσδηθφ αξηζκφ ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη: Σα γξάκκαηα ΧΝ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία
Πξνέιεπζεο, ηα δπν ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηαηληψλ θαη ηνλ
αχμνληα αξηζκφ ηεο ηαηλίαο.

10.3. Απσέρ ελέγσος.
10.3.1

Τπνπξγείν:

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ

Γηεχζπλζε: Μεηαπνίεζεο-Σππνπνίεζεο
Πξντφλησλ Φπηηθήο Παξαγσγήο

&

Πνηνηηθνχ

Διέγρνπ

Σκήκα:

Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ

Γηεχζπλζε:

Αραξλψλ 2, Αζήλα, Σ.Κ. GR-101 76

Σει.:

210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289

Fax:

210 - 52 38 337

e-mail:
ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr

Μορφοποιήθηκε: Γαλλικά (Γαλλίαρ)

Μορφοποιήθηκε: Γαλλικά (Γαλλίαρ)
Μορφοποιήθηκε: Γαλλικά (Γαλλίαρ)
Αλλαγή κωδικού πεδίου

10.3.2. Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
10.3.3. Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ.

Μορφοποιήθηκε: Γαλλικά (Γαλλίαρ)
Αλλαγή κωδικού πεδίου
Αλλαγή κωδικού πεδίου
Μορφοποιήθηκε: Γαλλικά (Γαλλίαρ)
Μορφοποιήθηκε: Γαλλικά (Γαλλίαρ)
Μορφοποιήθηκε: Γαλλικά (Γαλλίαρ)

