ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1234/2007 ΑΡΘΡΟ 118 γ, αρ. 2).

1.

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ

Ολνκαζία πξνο θαηαρψξεζε: Μνλεκβαζία -Malvasia
Ηζνδχλακνο Όξνο: Monemvasia - Malvasia

2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΟΙΝΩΝ
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Μονεμβαζία- Malvasia (Monemvasia - Malvasia) αλήθεη ζηελ
θαηεγνξία 3 θαη ζηελ θαηεγνξία 15
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ
παξαξηήκαηνο ΦΗβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.

Οίνορ 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 g/l
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/
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Ότη: Πνξηνθαινθίηξηλν ρξψκα κε ρξπζαθί αληαχγεηεο, πνπ κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαηαιήγνπλ ζε ππξφμαλζεο απνρξψζεηο κε
θεξακηδηέο θαη κειί αληαχγεηεο.
2. Οζμή: Έληνλν θαη πνιπζχλζεην
άξσκα, κε λφηεο εμσηηθψλ
κπαραξηθψλ, κειηνχ θαη ζηαθίδαο θαη απνμεξακέλσλ θξνχησλ.
3. Γεύζη: Γιπθηά γεχζε πνπ ηζνξξνπεί
αξηζηνηερληθά κε ηελ νμχηεηα
ηνπ εμαηξεηηθνχ απηνχ θξαζηνχ ησλ ηεζζάξσλ θαινπαληξεκέλσλ
πνηθηιηψλ «Μνλεκβαζηάο», «Αζχξηηθνπ», «Κπδσλίηζαο», «Αζπξνχδεο».

Έλα θξαζί πινχζην
ζηξνγγπιφ, βεινχδηλν, κε λφηεο
κειηνχ,
θαινδεκέλνπ γιπθνχ ηνπ θνπηαιηνχ, θαη απνμεξακέλσλ θξνχησλ. Ζ
επίγεπζε ηνπ είλαη ηδηαίηεξα απνιαπζηηθή ,αξσκαηηθή θαη καθξάο
δηάξθεηαο.

Οίνορ Λικέπ από Λιαζηά ηαθύλια
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.
Ότη: Πνξηνθαινθίηξηλν ρξψκα κε ρξπζαθί αληαχγεηεο, πνπ κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαηαιήγνπλ ζε ππξφμαλζεο απνρξψζεηο κε θεξακηδηέο
θαη κειί αληαχγεηεο. Σε πεξίπησζε αθφκα πην καθξφρξνλεο παιαίσζεο ην
ρξψκα ζθνπξαίλεη πεξηζζφηεξν θαηαιήγνληαο ζε ζθνχξεο θεξακηδί θαη θαθέ
δεζηέο απνρξψζεηο .
2.
Οζμή: Έληνλν θαη πνιπζχλζεην
άξσκα, κε λφηεο εμσηηθψλ
κπαραξηθψλ, κειηνχ θαη ζηαθίδαο θαη απνμεξακέλσλ θξνχησλ. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο παιαίσζεο ηα αξψκαηα γίλνληαη πην έληνλα θαη πην ζχλζεηα.
3.
Γεύζη: Γιπθηά γεχζε πνπ ηζνξξνπεί αξηζηνηερληθά κε ηελ νμχηεηα
ηνπ εμαηξεηηθνχ
απηνχ
Οίλνπ Ληθέξ ησλ ηεζζάξσλ θαινπαληξεκέλσλ
πνηθηιηψλ «Μνλεκβαζηάο», «Αζχξηηθνπ», «Κπδσλίηζαο», «Αζπξνχδεο». Έλαο
Οίλνο Ληθέξ κε πινχζην ζηξνγγπιφ, βεινχδηλν ζηφκα , κε λφηεο κειηνχ,
θαινδεκέλνπ γιπθνχ ηνπ θνπηαιηνχ, θαη απνμεξακέλσλ θξνχησλ. Ζ
επίγεπζε ηνπ είλαη ηδηαίηεξα απνιαπζηηθή, αξσκαηηθή θαη καθξάο δηάξθεηαο.

Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ
Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 118κα παπάγπαθορ 1, οι
οποίερ ζςνδέονηαι με ηην ονομαζία πποέλεςζηρ ή ηη γευγπαθική ένδειξη.
Σχκθσλα 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.) Μνλεκβαζία - Malvasia
θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη
Δζληθήο λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Ονομαζία Πποέλεςζηρ Ανυηέπαρ Ποιόηηηαρ (ΟΠΑΠ) ζηη θέζη ηυν ΠΟΠ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο
Μνλαζηήξη, Πχξγνο, Ληαζηφο.

(εο),

Αξρνληηθφ,

Κάζηξν,

Κηήκα,

Μεηφρη,

3. ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Ο οίνορ από λιαζηά ζηαθύλια / Λιαζηόρ ΠΟΠ Μονεμβαζία - Malvasia παξάγεηαη
απφ ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο Μνλεκβαζηά ηνπιάρηζηνλ 51% θαη έλα θπκαηλφκελν
πνζνζηφ ησλ πνηθηιηψλ Αζχξηηθν, Κπδσλίηζα θαη Αζπξνχδεο.
Τν ζηαθχιηα
ζπιιέγνληαη ππεξψξηκα θαη αθήλνληαη ζηνλ ήιην πξνο κεξηθή αθπδάησζε. Τν
γιεχθνο ησλ ζηαθπιηψλ έρεη πξηλ ην ιηάζηκν ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα
220 γξακ/ιίηξν, κεηά δε ην ιηάζηκν 320 γξακ./ιίηξν. Τα 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 ή
πξντφληα απφζηαμεο.
Οίνορ λικέπ από λιαζηά ζηαθύλια ΠΟΠ Μονεμβαζία- Malvasia παξάγεηαη απφ
νίλν απφ ιηαζηά ζηαθχιηα κε πξνζζήθε:
Οπδέηεξεο αιθνφιεο νηληθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
αιθνφιεο πνπ πξνέξρεηαη απφ απφζηαμε ζηαθίδσλ, κε απνθηεκέλν θαη’ φγθν
αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 96% Vνl.
Απνζηάγκαηνο νίλνπ ή ζηαθίδαο κε απνθηεκέλν θαη’ φγθν αιθννιηθφ ηίηιν φρη
θαηψηεξν απφ 52 % Vνl θαη φρη αλψηεξν απφ 86% Vνl.
Μίγκαηνο ελφο απφ ηα πξντφληα ησλ δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ζηα νπνία
έρεη πξνζηεζεί γιεχθνο ιηαζκέλσλ ζηαθπιηψλ απφ ηηο ίδηεο πνηθηιίεο παξαγσγή ηνπ
νίλνπ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα.

Απνζηάγκαηνο ζηαθίδαο κε απνθηεκέλν θαη’ φγθν αιθννιηθφ ηίηιν φρη
θαηψηεξν απφ 52 % Vνl θαη φρη αλψηεξν απφ 94,5% Vol.
Ζ πξνζζήθε ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ γίλεηαη κέρξη ηελ 31ε Μαΐνπ ηνπ ακέζσο
επφκελνπ ηεο παξαγσγήο έηνπο.

4. ΔΙΓΙΚΔ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Γηα ηνπο νίλνπο ΠΟΠ Μονεμβαζία - Malvasia ν ειάρηζηνο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο νμεηδσηηθήο
παιαίσζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζε δξχηλα βαξέιηα, είλαη
ηνπιάρηζηνλ 24 κήλεο.
Ζ κφξθσζε ησλ πξέκλσλ ησλ πνηθηιηψλ ακπέινπ γίλεηαη ζε θππειινεηδή ή ζε γξακκηθά
ζρήκαηα. Τα ζηαθχιηα πξνέξρνληαη απφ ακπειψλεο ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ ηεζζάξσλ (4)
εηψλ.

5. ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ

Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. Μονεμβαζία - Malvasia θαζνξίζηεθε κε ην
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 179/1.10.2009 (ΦΔΚ 208/Α/2.10.2009 ).
Ζ δψλε παξαγσγήο ηνπ Π.Ο.Π. Μονεμβαζία - Malvasia (Monemvasia - Malvasia) εθηείλεηαη
ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ησλ πξψελ Γήκσλ Μνλεκβαζίαο, Αζσπνχ, Βνηψλ θαη Μνιάσλ ηνπ
λνκνχ Λαθσλίαο.

6. ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (ΑΠΟΓΟΔΙ) ΑΝΑ ΔΚΣΑΡΙΟ (HA)
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα νρηψ ρηιηάδεο (8000) ρηιηφγξακκα
λσπά ζηαθχιηα.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποφόν
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) ζε ηειηθφ πξντφλ γηα ηνλ νίλν ιηθέξ δελ ππεξβαίλεη ηα 64
HL.
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) ζε ηειηθφ πξντφλ γηα ηνλ νίλν απφ ιηαζηά ζηαθχιηα/
ιηαζηφο δελ ππεξβαίλεη ηα 50,5 HL.

7. ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Οη ιεπθνί νίλνη ΠΟΠ Μονεμβαζία - Malvasia παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο
Μνλεκβαζηά ηνπιάρηζηνλ 51% θαη έλα θπκαηλφκελν πνζνζηφ ησλ πνηθηιηψλ Αζχξηηθν,
Κπδσλίηζα θαη Αζπξνχδεο.

8.1 ΓΔΜΟ ΜΔ
ΣΑΦΤΛΙΑ/ΛΙΑΣΟ

ΣΗ

ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΠΔΡΙΟΥΗ

ΓΙΑ

ΣΟΝ

ΟΙΝΟ

ΑΠΟ

ΛΙΑΣΑ

Λεπηομέπειερ ηηρ γευγπαθικήρ πεπιοσήρ
α) Ποιόηηηα
Ζ Μνλεκβαζηά κε ηελ ελδνρψξα ηεο δει. ε πεξηνρή αλαθνξάο παξαγσγήο

ηνπ

Μονεμβαζία -Malvasia απεηέιεζε ην γελέζιην ηφπν ελφο κπζηθνχ θξαζηνχ.
«Πέληε νιόθιεξνπο αηώλεο θξάηεζε ε θπξηαξρία ηνπ ειιεληθνύ Μνλεκβαζία-Malvasia
ζηηο μέλεο αγνξέο ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γύζεο :άξρηζε λα παξάγεηαη πξηλ ηνλ 13Ο αηώλα
ζηε βπδαληηλή Μνλεκβαζηά….Καλέλα άιιν θξαζί δελ απόρηεζε ηόζε θήκε θαηά ην
Μεζαίσλα θαη ηελ Αλαγέλλεζε θαη θαλέλα όλνκα θξαζηνύ από ηόηε κέρξη ζήκεξα δελ έρεη
ηόζν ελδηαθέξνπζα ηζηνξία…. (ηαπξνύια Κνπξάθνπ- Γξαγώλα από ην άξζξν ηεο ζηελ
εθεκεξίδα «ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ» κε ηίηιν «Ο νίλνο «καιβαδία» ζηε Γύζε»
«Ο Μνλεκβάζηνο νίλνο, γλσζηόο θαη σο Γωξηθόο νίλνο, vinum de Malvasia, vinum de
Monovasia, vinum Malvasie, vinum Monemvasie θαη malvasia, όπσο θαη άιινη νίλνη, αληιεί ην
όλνκά ηνπ από ηελ πεξηνρή παξαγσγήο ηνπ ή ην ιηκάλη εμαγσγήο ηνπ, ηε Μνλεκβαζία, πνπ
απαληά ζηηο ηηαιηθέο πεγέο από ηνλ 12ν αηώλα σο Malvasia. Σν θξαζί απηό είρε ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνηνύζαλ από ηα άιια θξαζηά, πιεξνύζε ζπγθεθξηκέλεο
πξνδηαγξαθέο ―πνηθηιία θιήκαηνο, ηξόπν παξαζθεπήο― θαη πηζαλόηαηα παξαγόηαλ ζε
νιόθιεξε ηελ εγγύο πεξηθέξεηα ηεο Μνλεκβαζίαο… Βηβιηνγξαθία: Πξαθηηθά Γηεζλνύο
πκπνζίνπ Μνλεκβάζηνο–Μνλνβαζ(η)ά–Malvasia, Δ.Ι.Δ.–Ι.Β.Δ.–Οίλνλ ηζηνξώ, V, επηκ. Η.
Αλαγλωζηάθεο, Αζήλα 2008.
Σήκεξα ην πνηνηηθφ νηληθφ δπλακηθφ ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο
επηβεβαηψλεηαη θαη επηβξαβεχεηαη απφ ηηο αιιεπάιιειεο βξαβεχζεηο ησλ θξαζηψλ ζε
Γηεζλείο Γηαγσληζκνχο Οίλνπ. Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ νηλνπνηήζεσλ
Μονεμβαζία -Malvasia πνπ έγηλαλ απφ ην 2005 έσο ην 2008 απφ ην Ηλζηηηνχην Οίλνπ
κε πξψηε χιε ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή
ηνπ απφ ηελ
πεξηνρή
καο
έδσζαλ
εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζε επίπεδν ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ (ζάθραξα, νιηθή νμχηεηα, ph) φζν θαη ζε κεηξήζηκα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
(φπσο πξφδξνκεο αξσκαηηθέο ελψζεηο ) κε απνηέιεζκα βάζηκα λα εθηηκνχκε φηη νη
πνηθηιίεο απηέο θαηαηάζζνληαη ζηηο θνξπθαίεο ειιεληθέο πνηθηιίεο. Δπίζεο θαηά θαη ζηελ
νξγαλνιεπηηθή αμηνιφγεζε ησλ θξαζηψλ Μονεμβαζία -Malvasia ηα απνηειέζκαηα ήηαλ

εμαηξεηηθά έσο άξηζηα .

β) Ιζηοπικόρ δεζμόρ
« Πνιιέο νη πεγέο πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη νη Φξάγθνη απνθαινύζαλ MALVASIA ην
θάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο ,όκσο ε πην ζπγθινληζηηθή κλεκνλεύεηαη ζε κηα απόθαζε ηεο
Βελεηηθήο Γεξνπζίαο κε εκεξνκελία 27 Φεβξνπαξίνπ 1400 πνπ αθνξά επηζηνιή ηνπ
απηνθξάηνξα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, ν νπνίνο «…αηηείηαη όπσο ζε πεξίπησζε πνπ νη
Σνύξθνη θαηαζηνύλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλνη, ν αδεξθόο ηνπ, ν Γεζπόηεο ηνπ Μπζηξά, κε ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηελ απηνθξάηεηξα, πνπ βξίζθνληαη ζηε Malvasia, δπλεζνύλ
λα
νδεγεζνύλ κε βελεηηθέο γαιέξεο ζηελ Κνξώλε, ηε Μεζώλε ή ηελ Κξήηε…».Η νηθνγέλεηα
ηνπ απηνθξάηνξα βξηζθόηαλ ηόηε ζην θάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο πνπ ήηαλ αθόκα βπδαληηλό,
ζηε βελεηηθή απόθαζε γξάθεηαη όηη βξηζθόηαλ ζηε Malvasia. Ση ρξείαλ έρνπκε καξηύξσλ
;Δίλαη ινηπόλ θαλεξό όηη ε επωλπκία MALVASIA ήηαλ γεωγξαθηθή θαη ππνδήιωλε ηε
βπδαληηλή πόιε ηεο Μνλεκβαζηάο. κσο νη Φξάγθνη νλόκαδαλ ΜALVASIA θαη ηνλ νίλν
ηεο Μνλεκβαζηάο όπσο καξηπξείηαη από ηνλ Γνπθάγγην (Du Cange), Γάιιν ζνθό ηνπ 17νπ
αηώλα, πνπ αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηε κειέηε ηνπ Μεζαίσλα, ηεο Λαηηληθήο Γύζεο θαη ηεο
ειιεληθήο Αλαηνιήο θαη ζεσξείηαη ν παηέξαο ησλ βπδαληηλώλ ζπνπδώλ ζηε Γύζε:
«Μνλεκβαζηώηεο ή Μνλεκβαζηώηηθνο νίλνο , vinum Monenbasioticum, θνηλώο Μalvasia».
Ήηαλ επνκέλσο ν Malvasia έλαο βπδαληηλόο νίλνο κε γεσγξαθηθή επσλπκία θαηαγσγήο Μνλεκβαζία- κε ην θξάγθηθν όλνκα ηεο πεξηνρήο. Γη’ απηό ε επωλπκία Μalvasia
ζεωξείηαη κηα ηζηνξηθή «νλνκαζία πξνειεύζεωο».
κσο ε Μνλεκβαζηά ήηαλ έλαο βξάρνο έλα θάζηξν ρηηζκέλν πάλσ ζ’έλα λεζί πνπ
ελώλεηαη κε ηε ζηεξηά κ’έλαλ δξόκν 400 κέηξα πεξίπνπ. ην θάζηξν κπνξνύζε λα κπεη
θαλείο κόλν από κηα πύιε απ’ όπνπ πεγάδεη θαη ην όλνκα ηνπ θάζηξνπ: Μνλεκβαζία, κία
κόλε έκβαζηο. Πώο κπνξνύζε λα’ρεη δηθό ηεο θξαζί; Θα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε ηη
αθξηβώο ζπλέβαηλε ε πεξίπησζε ηνπ Porto, γιπθνύ θξαζηνύ ηεο Πνξηνγαιίαο. Η πόιε ηνπ
Porto πνπ ζεκαίλεη σο γλσζηό ιηκάλη, δελ έρεη βέβαηα ακπέιηα. Η ακπεινπξγηθή δώλε
παξαγσγήο ηνπ νλνκαζηνύ απηνύ θξαζηνύ, βξίζθεηαη καθξπά ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνύ
Duro. κσο νη απνζήθεο παιαίσζεο ηνπ θξαζηνύ θαη απ’ όπνπ εμάγεηαη βξίζθνληαη ζην
Porto. Από θεη πήξε ην όλνκά ηνπ, γηαηί απηνί πνπ αγόξαδαλ θαη κεηέθεξαλ ην θξαζί ζηα
πέξαηα ηνπ θόζκνπ, δελ γλώξηδαλ παξά κόλν ην ιηκάλη. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη ζηε
Μνλεκβαζηά. Οη ακπειώλεο βξίζθνληαλ ζηε «Γσξηέσλ ρώξα», όπσο νλνκαδόηαλ ε
πεξηνρή ηεο επαξρίαο Δπηδαύξνπ Ληκεξάο πνπ βξίζθεηαη απέλαληη από ην Κάζηξν ηεο
Μνλεκβαζηάο… Δθεί παξαγόηαλ ην θξαζί πνπ εκπνξεύνληαλ νη Μνλεκβαζηώηεο έκπνξνη θαη
θόξησλαλ ηα θαξάβηα από ην ιηκάλη ηεο Μνλεκβαζηάο.
ηα βπδαληηλά ρξόληα ε νηθνλνκία ζηηο πόιεηο-θάζηξα βαζηδόηαλ θπξίσο ζην εκπόξην.
Σππηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε Μνλεκβαζηά, ρηηζκέλε πξηλ από ηνλ 8 ν αηώλα γηα ηελ
άκπλα ηνπ βπδαληηλνύ πιεζπζκνύ από ηνπο ιάβνπο. Ήδε από ηνλ 12ν αηώλα εκθαλίδεηαη
σο ζεκαληηθή εκπνξηθή πόιε. Οη Μνλεκβαζηώηεο ήηαλ λαπηηθνί, έκπνξνη θαη δηάζεκνη
πεηξαηέο. Δμάιινπ ήδε από ηνλ 13ν αηώλα έρνπλ ζεκαληηθά πξνλόκηα: θνξνινγηθή αηέιεηα
γηα ηα θηήκαηά ηνπο, απαιιαγή από ην θόξν αγνξνπσιεζίαο κέζα ζηελ πόιε ηνπο θαη
από ηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηώλα κεησκέλν θόξν γηα ηηο αγνξνπσιεζίεο ζηηο κεγάιεο
εκπνξηθέο πόιεηο Κσλζηαληηλνύπνιε ειπβξία, Ραηδεζηό, Καιιίπνιε, Αίλν, Ίζηξηα, Νόηην

Ιηαιία, παξάιηεο πόιεηο ηεο Θξάθεο θ.ι.π. ηηο πόιεηο απηέο είραλ εγθαηαζηαζεί πνιινί
Μνλεκβαζηώηεο νη νπνίνη εκπνξεύνληαλ κεηαμύ ησλ άιισλ θαη ην θξαζί ηεο παηξίδαο
ηνπο: ηνλ «Μνλεκβάζηνλ» ή «Μνλεκβαζηώηελ» ή απιά ηνλ «Μνλεκβαζηά», ην ίδην απηό
θξαζί πνπ Βελεηνί θαη Γελνπάηεο έκπνξνη πσινύζαλ κε ην θξάγθηθν όλνκα θαηαγσγήο
ηνπ: «Μalvasia».
Σελ ηξαλόηεξε απόδεημε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο θήκεο ηνπ νίλνπ απηνύ απνηειεί ην
γεγνλόο όηη νη Βελεηνί θαη Γελνπάηεο κηκήζεθαλ ηνλ ηξόπν παξαζθεπήο ηνπ ζηελ Κξήηε
θαη ηηο θηήζεηο ηνπο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη νηθεηνπνηήζεθαλ ην όλνκα θαηαγσγήο
ηνπ…..»
ηαπξνύια Κνπξάθνπ- Γξαγώλα από
ην
άξζξν
ηεο
ζηελ εθεκεξίδα
«ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ» κε
ηίηιν Μαιβαδία : «Βπδαληηλό θξαζί
κε θξάγθηθε επωλπκία
θαηαγωγήο»)
«ηα βπδαληηλά ρξόληα ην ιηκάλη ηνπ θάζηξνπ ηεο Μνλεκβαζηάο ήηαλ αξαμνβόιη θαη θέληξν
αλεθνδηαζκνύ ησλ πινίσλ πνπ έξρνληαλ από ηε Γύζε κε ξόηα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη
ηα ιηκάληα ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο. Σν θξαζί πνπ παξαγόηαλ ζη’ακπέιηα ηεο «Υώξαο
Γσξηέσλ»- ζηελ πεξηνρή Δπηδαύξνπ Ληκεξάο- ήηαλ γλσζηό ζηνπο λαπηηθνύο, ηνπο εκπόξνπο
θαη ηνπο ηαμηδηώηεο κε ην όλνκα ηνπ ιηκαληνύ αλεθνδηαζκνύ όπσο ζπλέβαηλε θαηά ηελ
αξραηόηεηα θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα γηα πνιιά νλνκαζηά θξαζηά . Έηζη ην θξαζί απηό
πνπιηόηαλ ζηνπο κελ ειιελόθσλνπο όινπ ηνπ ηόηε γλσζηνύ θόζκνπ σο Μνλεκβάζηνο
Οίλνο ή θαη απιά Μνλεκβαζία , ζηνπο δε Λαηίλνπο σο Malvasia αθνύ απηό ήηαλ ζηε
γιώζζα ηνπο ην όλνκα ηεο Καζηξόπνιεο. ….. Σν 1930 από ηνλ Γηεπζπληή ηεο γεσξγηθήο
πεξηθέξεηαο Λαθσλίαο, γεσπόλν Νηθεθόξν Πακπνύθε, γξάθηεθε: «Η πεξηθέξεηα ηνπ ηέσο
Γήκνπ Μνλεκβαζίαο ηνπ Ν. Λαθσλίαο απνηειεί επλντθόηαην πεξηβάιινλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα
ηεο ακπέινπ. Σν γιπθύ παξάιην θιίκα ζε ζπλδπαζκό πξνο ηελ εδαθνινγηθή δηακόξθσζή
ηεο θαη ηελ ζύζηαζηλ ηνπ εδάθνπο ηεο πξνεξρνκέλνπ εμ αζβεζηνιηζηθώλ θαη ζρηζηνιηζηθώλ
πεηξσκάησλ , είλαη ηα εμαηξεηηθά εθείλα πξνζόληα ηα νπνία επηβάιινπλ ηελ θαιιηέξγεηα
ηεο ακπέινπ θαη επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή κνλαδηθήο πνηόηεηαο νίλνπ. Πιελ όκσο ε
θαιιηέξγεηα αύηε θαηαιακβάλεη ζήκεξνλ κεδακηλήλ έθηαζηλ… Δηο παιαηνηέξαλ επνρή πξν
ηεο Σνπξθνθξαηίαο νιόθιεξνο ε πεξηθέξεηα αύηε ήην έλαο απέξαληνο ακπειώλ εθ ηνπ
νπνίνπ παξήγεην ν πεξίθεκνο εηο όινλ ηνλ θόζκν Μνλεκβαζίηεο νίλνο (vin de Malvoise ).
…Eθείλν όκσο ην νπνίν δελ ήην γλσζηόλ κέρξη ηνύδε εηο ηνπο ρσξηθνύο είλαη ε
ζπνπδαηόηεο θαη ε θήκε ηνπ παξαγνκέλνπ ηόηε νίλνπ θαη ζπλεπώο δπλακέλνπ θαη
ζήκεξα λα λα παξαρζεί… Η θαηάιεςηο ηεο Μνλεκβαζίαο από ηνπο Σνύξθνπο θαη ε θπγή
ησλ θαηνίθσλ είραλ ζαλ ζπλέπεηα λα θαηαζηξαθνύλ νη ακπειώλεο θαη λα εθιείςεη ν
Μνλεκβαζίηεο νίλνο. Δηο ηελ Δπξώπε όκσο ρξεζηκνπνίεζαλ ην όλνκά ηνπ δηα δηαθόξνπο
πνηθηιίεο ακπέισλ θαη ηνπο εθ ηνύησλ παξαγνκέλνπο νίλνπο. Έηζη ζήκεξα ππάξρνπλ
πιείζηαη όζαη πνηθηιίαη Malvoisies θαη αλάινγνη νίλνη. Καη ζπλερίδεη ν εθιεθηόο εθείλνο
δεκόζηνο ππάιιεινο κε ηελ απαξίζκεζε ησλ θπξησηέξσλ πνηθηιηώλ ακπέινπ πνπ
θαιιηεξγνύληαλ ζηελ Δπξώπε ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα καο κε ην όλνκα «καιβαδίεο».…
Σελ επνρή εθείλε
ινηπόλ έγηλε κηα πνιύ ζνβαξή πξνζπάζεηα αλαβίσζεο ηνπ
πεξίθεκνπ νίλνπ ηεο Μνλεκβαζηάο ε νπνία όκσο ηειηθά δελ έθεξε θαξπνύο ιόγσ
αληίμνσλ θνηλσληθνπνιηηηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ Διιάδα. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ εθιεθηνύ
εθείλνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ Νηθεθόξνπ Πακπνύθε (απαξίζκεζε πνηθηιηώλ Malvasia ζηελ
Δπξώπε, έγθξηζε θνλδπιίνπ από ην ππνπξγείν γηα νηλνπνηήζεηο, δεκηνπξγία πξνηύπσλ
ακπειώλσλ θ.ι.π.) ν Μνλεκβαζίηεο νίλνο δελ γελλήζεθε ηειηθά ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα
πνπ καο πέξαζε. » (ηαπξνύια Κνπξάθνπ- Γξαγώλα από ην άξζξν ηεο ζηελ εθεκεξίδα

«ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ» κε ηίηιν «Δθζηξαηεία γηα
1998)

αλαβίωζε ηνπ Μαιβαδία» 20 επηεκβξίνπ

Τα ηειεπηαία 15 ρξφληα έγηλαλ 4 διεθνή επιζηημονικά ζςμπόζια-ζςνανηήζειρ
ζέκα ηνλ Μονεμβαζία -Malvasia νίλν .

κε

«…Η πξώηε ζπλάληεζε κε ζέκα «Μνλεκβαζία Μαιβαδία, ην θξαζί ηεο Βπδαληηλήο
Καζηξόπνιεο» είρε νξγαλσζεί από ηελ 9ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ αξραηνηήησλ θαη ηνλ πνι/θό
ύιινγν Ρίδεο ζην Κάζηξν Μνλεκβαζηάο ζηηο 29 Απγνύζηνπ 1998.Η ζπλάληεζε εθείλε ππήξμε
ην επείγνλ απνηέιεζκα ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ηειεπηαησλ ρξόλσλ γηα ηε
«καιβαδία».Σν ειιεληθό ελδηαθέξνλ είρε κάιηζηα σο ζεκείν εθθίλεζεο ηελ αθύπληζε πνπ
πξνθάιεζε ε θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία επξσπατθή αλαγλώξηζε ελόο ζπγγελνύο νίλνπ
ηνπ Βηλζάλην (Vinsanto) σο ειιεληθνύ πξντόληνο ,επίηεπγκα ηεο θπξίαο ηαπξνύιαο Κνπξάθνπ
– Γξαγώλα ,ε νπνία αθνινύζσο κε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ηελ αξζνγξαθία ηεο ,έθεξε ην
ζέκα ηνπ Μνλεκβάζηνπ ζηελ επηθαηξόηεηα κεηά παξέιεπζε κηζνύ αηώλα από ηηο εξγαζίεο ηνπ
Βάζζνπ Κξηκπά θαη ηνπ Βαζίιε Λνγνζέηε .ε απηό ην θιίκα ελδηαθέξνληνο εγγξάθνληαη θαη
δύν άιιεο δύν δηεζλείο ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλώζεθαλ ην 2005:ε πξώηε από ηνλ
Μνλεκβαζηώηηθν κηιν ζηε Μνλεκβαζηά (30 Ματνπ -1 Ινπλίνπ 2005) κε ζέκα «Σίλνο είλαη ε
θνύπα ε Μνλνβαζηά» …θαη ε δεύηεξε από ην Γήκν Γαδίνπ θαη ηα «Δπξσπατθά λεζηά –
παξαγσγνί θξαζηνύ Μαιβαδία» ππό ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζην Γάδη Ηξαθιείνπ
Κξήηεο (30 επηεκβξίνπ- 2 Οθησβξίνπ 2005) κε ζέκα « il miglior vino del mondo ,ην θξεηηθό
θξαζί ζηηο αξρεηαθέο πεγέο ηεο Βελεηνθξαηίαο».(Ηιίαο Αλαγλωζηάθεο από ηελ εηζαγσγή
ηεο έθδνζεο «Μνλεκβάζηνο–Μνλνβαζ(η)ά–Malvasia», Δ.Ι.Δ.–Ι.Β.Δ.- ΓΙΔΘΝΗ ΤΜΠΟΙΑ -17
ΑΘΗΝΑ 2008 )
Σην 4ν Γηεζλέο πκπόζην κε ζέκα «Μνλεκβάζηνο–Μνλνβαζ(η)ά–Malvasia», Δ.Ι.Δ.–
Ι.Β.Δ.–Οίνον ιζηοπώ δφζεθαλ απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηελ θαηαγσγή ην
είδνο θαη ηνλ ηχπν ηνπ θξαζηνχ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη νηλνπνίεζεο ηελ πνηθηιηαθή
ζχλζεζε θαη ζε πιείζηα άιια επηζηεκνληθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε απηφ θαη ηε δπλαηφηεηα
λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηνπ νίλνπ Μονεμβαζία -Malvasia .
«…Θεσξώ όηη κε ηελ παξνύζα έθδνζε δίδνληαη απαληήζεηο ζε θξίζηκα από ρξόληα
εθθξεκνύληα εξσηήκαηα ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο νίλσλ , ηξόπσλ παξαζθεπήο , ζπληήξεζεο θαη
δηαθίλεζεο
γιπθώλ
θξαζηώλ. .Αλαζεσξνύληαη ιαλζαζκέλα
ζηεξεόηππα γηα
ηελ
ακπεινθαιιηέξγεηα ζε Πεινπόλλεζν θαη Κξήηε ,θαηά ηνπο Βελεηηθνύο θαη Οζσκαληθνύο
Υξόλνπο ελώ παξάιιεια πξνζθνκίδνληαη λέα ζηνηρεία από ηελ αξρεηαθή θαη νηλνινγηθή έξεπλα
γηα ηελ κνλνβαζηά-malvasia. ».(Ηιίαο Αλαγλωζηάθεο από ηελ εηζαγσγή ηεο έθδνζεο
«Μνλεκβάζηνο–Μνλνβαζ(η)ά–Malvasia», Δ.Ι.Δ.–Ι.Β.Δ.- ΓΙΔΘΝΗ ΤΜΠΟΙΑ -17 ΑΘΗΝΑ 2008
)
Μνλαδηθή θαη αδηάςεπζηε απφδεημε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο
ηνπ παξειζφληνο
απνηεινχλ νη ρηιηάδεο πεδνχιεο –αλαβαζκίδεο ηεο πεξηνρήο θαη νη δηάζπαξηνη
πεηξφθηηζηνη ιελνί εληφο ησλ ακπειψλσλ (πνπ απνηειεί κνλαδηθφ θαηλφκελν ηνπιάρηζηνλ
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ).
Παξάιιεια κε ηα επηζηεκνληθά ζπκπφζηα πινπνηήζεθε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ΠΑΒΔ 99ΒΔ /
434 , κε ζέκα «Γεκηνπξγία βαζηθνχ πιηθνχ ησλ πνηθηιηψλ ακπέινπ πνπ πηζαλψο ζπκκεηείραλ
ζηε παξαγσγή ηνπ νίλνπ Malvasia (Σεπηέκβξεο 1999- Απξίιηνο 2001 )» απφ ηα νηλνπνηεία
ηεο πεξηνρήο , ην εξγαζηήξην Ακπεινινγίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην

εξγαζηήξην θπηνπαζνινγίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Θεζ/λίθεο ,ην εξγαζηήξην θπηηθήο
Ηνινγίαο Ζξαθιείνπ Κξήηεο πνπ ππάγεηαη ζην ΔΘΗΑΓΔ θαη ηελ εηαηξεία VITRO A.E.
Σηε ζπλέρεηα αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ νηλνπνηήζεσλ ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Οίλνπ ( απφ 2005 έσο 2008), κε πξψηε χιε ζηαθχιηα απφ ηελ πεξηνρή ησλ
ηνπηθψλ πνηθηιηψλ Μνλεκβαζηά , Αζπξνχδεο , Κπδσλίηζα κε πξνζζήθε ηνπ Αζχξηηθνπ καο
έδσζαλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα.
Έηζη κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα- νηλνπνίεζε , νδεγεζήθακε ζε έλα πξφηππν
ιηαζηνχ γιπθνχ νίλνπ Μονεμβαζία-Malvasia
κε βάζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνηθηιηαθή
ζχλζεζε θαη ηξφπν νηλνπνίεζεο, ρξφλν σξίκαζεο-παιαίσζεο κε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά δεδνκέλα πνπ λα αξκφδνπλ ζε έλα άξηζην γιπθφ θξαζί
θαηάιιειν γηα καθξνρξφληα παιαίσζε.
Αθνινχζεζε ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο
ΠΟΠ
πξνο ην Υπ. Αγξ. Αλάπηπμεο Τκήκα κε εκεξνκελία 24/02/2009 .

Μονεμβαζία-Malvasia

Τειηθά κε εκεξνκελία 23 Ιοςλίος 2010 (εκέξα πνπ ενξηάδεηαη ε επέηεηνο ηεο
απειεπζέξσζεο ηεο Μνλεκβαζηάο!) εθδφζεθε ην θχιιν 1125 ηεο εθεκεξίδαο ηεο
θπβέξλεζεο φπνπ αλαγλσξίδνληαη νίλνη
Μονεμβαζία-Malvasia
σο Πποζηαηεςόμενη
Ονομαζία Πποελεύζευρ (ΠΟΠ) γηα νίλν ιεπθφ γιπθφ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα θαη νίλν ιηθέξ
απφ ιηαζηά ζηαθχιηα.
Σήκεξα ζηελ πεξηνρή αλαθνξάο
ακπειψλσλ.

καο

θαιιηεξγνχληαη

πεξί

ηα

3500 ζηξέκκαηα

Όπσο
πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα (ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ Κέληξν ηξαηεγηθνύ
ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο ΣΡΙΠΟΛΗ 2005:
Μαιβαδίαο Οίλνο
, Μειέηε αλαβίσζεο
εγθαηειεηκέλσλ ακπειννηληθώλ θαιιηεξγεηώλ) ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ ακπειψλσλ απφ ην
1989 (ζπλoιν ακπειψλσλ ζε ha 101.4)έσο 2003 (ζπλoιν ακπειψλσλ ζε ha 294.9) ζρεδφλ
ηξηπιαζηάζηεθε . Ζ ηάζε απηή ζπλερίζηεθε θαη κεηά ην 2003 έσο ζήκεξα μεπεξλψληαο ηα
350 ha. Ζ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ησλ ακπειψλσλ πνπ θπηεχνληαη είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο
Μνλεκβαζηά , Αζπξνχδεο , Κπδσλίηζα , Αζχξηηθν.
Δδψ θαη 15 ρξφληα ιεηηνπξγνχλ 3
ζχγρξνλα νηλνπνηεία ζηελ πεξηνρή ηνπ λένπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο.
.

γ)Πολιηιζηικόρ, κοινυνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
«Ο Μνλεκβάζηνο νίλνο, γλσζηόο θαη σο Γσξηθόο νίλνο, vinum de Malvasia, vinum de
Monovasia, vinum Malvasie, vinum Monemvasie θαη malvasia, όπσο θαη άιινη νίλνη, αληιεί ην
όλνκά ηνπ από ηελ πεξηνρή παξαγσγήο ηνπ ή ην ιηκάλη εμαγσγήο ηνπ, ηε Μνλεκβαζία, πνπ
απαληά ζηηο ηηαιηθέο πεγέο από ηνλ 12ν αηώλα σο Malvasia. Σν θξαζί απηό είρε ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνηνύζαλ από ηα άιια θξαζηά, πιεξνύζε ζπγθεθξηκέλεο
πξνδηαγξαθέο ―πνηθηιία θιήκαηνο, ηξόπν παξαζθεπήο― θαη πηζαλόηαηα παξαγόηαλ ζε
νιόθιεξε ηελ εγγύο πεξηθέξεηα ηεο Μνλεκβαζίαο πνπ εθηεηλόηαλ ζηνλ νξεηλό Πάξλσλα, από ην
Άζηξνο κέρξη ηνλ Μαιέα. Σν 1214 ν κεηξνπνιίηεο Δθέζνπ Νηθόιανο Μεζαξίηεο αλαθέξεη όηη ν
πεξίθεκνο γηα ηελ πνηόηεηά ηνπ Μνλεκβάζηνο νίλνο πξνζθεξόηαλ άθζνλνο ζην απηνθξαηνξηθό

ηξαπέδη ηεο ιαηηλνθξαηνύκελεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Σν 1278 ν Βελεηόο ηέθαλνο Bonus
εκθαλίδεηαη λα εκπνξεύεηαη από ην ιηκάλη ηεο Μνλεκβαζίαο vinum de Malvasia. Σελ επνρή ησλ
Παιαηνιόγσλ (αξρέο ηνπ 14νπ αηώλα) ε δηαζθέδαζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, πξηλ από ηηο
εβδνκάδεο ησλ λεζηεηώλ, πεξηιάκβαλε ρνξό θαη παηρλίδηα, ηδίσο κε ηα δάξηα, θαη άθζνλε
θαηαλάισζε νίλνπ πνπ πξνεξρόηαλ είηε από ηελ Σξηγιεία ηεο Βηζπλίαο είηε από ηελ Μνλεκβαζία:
νίλνπ εγρενκέλνπ απηνηο, αιι’ από Σξηγιείαο, ή Γσξηθνύ εθ ηεο ελ Πεινπνλλήζσ Μνλεκβαζίαο.
ύκθσλα κε ην ρξπζόβνπιν πνπ εμέδσζε ην 1301 ν Αλδξόληθνο Β΄ Παιαηνιόγνο γηα ηε
κεηξόπνιε ηεο Μνλεκβαζίαο, νη εθθιεζηαζηηθέο θηήζεηο ηεο κεηξόπνιεο κε ηνπο πξνζνδνθόξνπο
ακπειώλεο θαίλεηαη όηη είραλ κεγάιν κεξίδην ζπκκεηνρήο ζηελ παξαγσγή ηνπ θεκηζκέλνπ
κνλεκβάζηνπ νίλνπ. Σνλ 14o αηώλα ε ακπεινπξγία θαη ην εκπόξην νίλνπ ήηαλ βαζηθέο
παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Μνλεκβαζησηώλ». Βηβιηνγξαθία: Πξαθηηθά Γηεζλνύο
πκπνζίνπ Μνλεκβάζηνο–Μνλνβαζ(η)ά–Malvasia, Δ.Ι.Δ.–Ι.Β.Δ.–Οίλνλ ηζηνξώ, V, επηκ. Η.
Αλαγλωζηάθεο, Αζήλα 2008.
Τν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα. Τν θξαζί ήηαλ εθηφο
απφ ζηνηρείν βαζηθήο δηαηξνθηθήο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ήηαλ επίζεο άξξεθηα ζπλπθαζκέλν
κε φιεο ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ ιανχ .
«…Οη καξηπξίεο ηεο πνίεζεο : Η ιατθή κνύζα ζξήλεζε η’ακπέιηα ηεο Μνλνβαζηάο όηαλ ν
Μσξηάο έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Σνύξθσλ:
 Καη όπνζελ επέξαζε γηα ηε Μνλεκβαζία ,
Ακπέιηα θαη γελλήκαηα ζαλ ηάθαςε ε θσηηά……
 άζπξα θόθθηλα θξαζά κνζθάηα νθ(από) ηε Μνλνβαζά
κνπ ηα θέξλα θάζε ώξα, κα ζαλ εγύξηζε ν

ηξνρόο

εθαιιίξηζα ν θησρόο….
…..από ηνλ θύθιν ησλ αθξηηηθώλ

ηξαγνπδηώλ :

 θέξηε Μνλεκβαζηά θξαζί, λα πηνπλ νη αληξεησκέλνη.
Αιιά θαη ζην πλαμάξηνλ ησλ

επγεληθώλ γπλαηθώλ θαη ηηκησηάησλ αξρνληηζζώλ:

 …όηη έζθαμελ ηα ηαπεηλά ηα ίδηα ηεο παηδία
Καη έπελ ην αίκα ηνπο σζάλ κνλνβαζία…
Αο δηαβάζνπκε όκσο θαη ηνπο ζηίρνπο ηνπ αξρηεπηζθόπνπ Αξζελίνπ :
 Δίδα βαξέιεο αξγπξέο κ’νιόρξπζα ζηεθάληα,
ιεο κε ηεο θηάιεο ηνπο θαη κ’έηεξα θαπθία
Γεκάηαη ήζαλ άπαζαη θαιή Μνλεκβαζία,
Καη νίλνο επσδέζηαηνο από ηελ Ρσκαλία…
Αιιά θαη ν Φαλαξηώηεο ιόγηνο θαη πνιηηηθόο Ιαθσβνο Ρίδνο Ραγθαβήο ζπκάηαη ηα θξαζηά ηεο

Μνλνβαζηάο θαη ζηε ιόγηα γιώζζα ηεο επνρήο ζε αξκνλία πξνο ηελ
θαλαξηώηηθεο θνηλσλίαο, ζα γξάςεη:

αζηηθή επδσία ηεο

 Καζ’εκέξαλ λα κεζνύκελ, κε θαιήλ κνλεκβαζίαλ….
(ηαςπούλα Κοςπάκος- Γπαγώνα «ε πνηθηιία ακπέινπ malvasia θαη
καιβαδίεο»ΔΚΓΟΣΖ ΔΗΔ ΗΒΔ ΑΘΖΝΑ 2008)

νη θαη’ φλνκα

«…Ήηαλ ηόζν κεγάιε ε θήκε ηνπ Μνλεκβαζηώηηθνπ νίλνπ πνπ επεξέαζε πνηεηέο θαη όρη κόλν:
Έηζη ζηελ επηζηνιή ηνπ Γνύθα ηνπ Κιάξελο πξνο Δδνπάξδν Γ , ν πξώηνο γξάθεη:Να κε
πλίμεηε ζ’έλα βαξέιη κε θξαζί Μνλεκβαζηάο….
Γελ είλαη ιίγεο νη αλαθνξέο γηα ην θξαζί ηεο Μνλεκβαζηάο ζηελ πνίεζε.
Υαξαθηεξηζηηθόηεξν όισλ ε Ηιηνγέλλεηε ηνπ Γ. Ρίηζνπ: Φέξηε θξαζί ηεο Μαιβαζηάο , θξαζί
ηεο Μνλνβαζίαο, πνπ πίλνπλε νη άξξσζηνη θαη βιέπνπλ ηελ πγεηά ηνπο.
(ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ Κέληξν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο ΣΡΙΠΟΛΗ 2005:
Μαιβαδίαο Οίλνο , Μειέηε αλαβίσζεο εγθαηειεηκέλσλ ακπειννηληθώλ θαιιηεξγεηώλ)
Τν ακπέιη θαη ην θξαζί πνηέ δελ έπαςε λα είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαηξνθηθήο
νηθνλνκηθήο πνιηηηζηηθήο δσήο ησλ θαηνίθσλ . Υπήξμαλ επνρέο φπσο ε πεξίνδνο ηεο
Τνπξθνθξαηίαο θαη ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 1821 πνπ ην θξαζί κπνξεί λα
κελ απνηεινχζε ην θχξην εμαγψγηκν πξντνλ ηεο πεξηνρήο ιφγσ
θνηλσληθνπνιηηηθψλ
ζπλζεθψλ φπνπ ην εκπφξην δελ ήηαλ αλαπηπγκέλν,
(κηιάκε γηα θιεηζηέο νηθνλνκίεο)
αιιά απνηεινχζε βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαηξνθηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηζηηθήο δσήο ησλ
θαηνίθσλ. Εσληαλή καξηπξία απνηεινχλ ζσδψκελα ηνπνεπσλχκηα πνπ παξαπέκπνπλ
επζέσο ζην ακπέιη φπσο πρ. Ακπέιη, Ακπειάθηα. Ζ κεγάιε έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο
ζηαθίδαο έσο ηε 10εηία ηνπ 60 πξνυπφζεηε βαζηθέο γλψζεηο θαη παξάδνζε ησλ θαηνίθσλ
ζηελ ακπεινθαιιηέξγεηα.
Ο νηθνλνκηθφο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη σο εκέξεο καο, ην θξαζί ζπλερίδεη λα
απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ κε απμεηηθέο ηάζεηο
θαζψο επίζεο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο ζπλήζεηαο. Οη γηνξηέο θξαζηνχ
θαη ε πξνζθνξά θαη παξνπζία ηνπ ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο-πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ,
απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ θαηνίθσλ .

δ) Γευγπαθικό πεπιβάλλον και γευγπαθική πποέλεςζη
Ζ πεξηνρή αλαθνξάο καο γεσκνξθνινγηθά απνηειεί ηε ρεξζφλεζν ηνπ Μαιέα
θπζηθή απφιεμε ηεο νξνζεηξάο ηνπ Πάξλσλα (Μαιεβφο) . Βξέρεηαη βνξεηναλαηνιηθά απφ ην
Μπξηψν πέιαγνο θαη λνηηνδπηηθά απφ ην Λαθσληθφ θφιπν. Τν πςφκεηξν θπκαίλεηαη απφ
0-500κ. Παξνπζηάδεη έληνλν αλάγιπθν
ελαιιαγή αζβεζηνιηζηθψλ θαη
ζρηζηνιηζηθψλ
πεηξσκάησλ. Ζ αλάιπζε ηνπ εδάθνπο έρεη δείμεη πσο ππάξρεη πνηθηινκνξθία έρνπκε
πεξηνρέο κε φμηλα εδάθε θαη κε ειάρηζηε νξγαληθή νπζία ρσξίο αλζξαθηθφ αζβέζηην πνπ
καο δίλνπλ θξαζηά κε πςειέο νμχηεηεο θαη πεξηνρέο κε νπδέηεξα εδάθε ρσξίο
αλζξαθηθφ αζβέζηην πνπ θη απηά καο δίλνπλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθήο νμχηεηαο θξαζηά.
Τα εδάθε γεληθά κπνξνχκε λα ηα θαηαηάμνπκε ζε ακκναξγηιψδε θαη αξγηινπειψδε..
Ζ πεξηνρή έρεη έληνλν αηνιηθφ δπλακηθφ , πξνζβάιιεηαη

άκεζα

απφ φινπο ηνπο

αλέκνπο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. Γηαθξίλεηαη απφ ηδηαίηεξα κεγάιε ειηνθάλεηα.
Ζ κέζε εηήζηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία είλαη 23°C, θαη ε ειάρηζηε 14°C. Τν ζπλνιηθφ χςνο εηήζηαο
βξνρφπησζεο είλαη 400-470 mm.
Οη πην πάλσ παξάγνληεο ζπληζηνχλ ηδηαηηεξφηεηα γηα ηελ πεξηνρή , καο δίλνπλ
πξσηκφηεηα σξίκαλζεο γηα ηα ζηαθχιηα κε
πινχζηα ζάθραξα θαη πςειέο νμχηεηεο,
ηδαληθή πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή αξίζηεο πνηφηεηαο ιηαζηνχ νίλνπ ΜονεμβαζίαMalvasia . Δπηπιένλ νη αλσηέξσ ζπλζήθεο ζπληζηνχλ ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πγεία ησλ
ακπειψλσλ ε πξνζηαζία ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη κε ειάρηζηεο θπηνπξνζηαηεπηηθέο
επεκβάζεηο (ν ζπλήζεο αξηζκφο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ επεκβάζεσλ είλαη 2-3 κε ζεηάθη θαη
ραιθφ).
θαη ραιθφ).

Λεπηομέπειερ ηος πποφόνηορ
«Σν 1930 από ηνλ Γηεπζπληή ηεο γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο Λαθσλίαο, γεσπόλν Νηθεθόξν
Πακπνύθε, γξάθηεθε: «Η πεξηθέξεηα ηνπ ηέσο Γήκνπ Μνλεκβαζίαο ηνπ Ν. Λαθσλίαο
απνηειεί επλντθόηαην πεξηβάιινλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ. Σν γιπθύ παξάιην
θιίκα ζε ζπλδπαζκό πξνο ηελ εδαθνινγηθή δηακόξθωζή ηεο θαη ηελ ζύζηαζηλ ηνπ
εδάθνπο ηεο πξνεξρνκέλνπ εμ αζβεζηνιηζηθώλ θαη ζρηζηνιηζηθώλ πεηξωκάηωλ , είλαη
ηα εμαηξεηηθά εθείλα πξνζόληα ηα νπνία επηβάιινπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ
θαη επηηξέπνπλ ηελ παξαγωγή κνλαδηθήο πνηόηεηαο νίλνπ» (ηαπξνύια ΚνπξάθνπΓξαγώλα από ην άξζξν ηεο ζηελ εθεκεξίδα «ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ» κε ηίηιν «Δθζηξαηεία γηα
αλαβίωζε ηνπ Μαιβαδία» 20 επηεκβξίνπ 1998
Σήκεξα ην νηληθφ πνηνηηθφ δπλακηθφ ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο
επηβεβαηψλεηαη θαη επηβξαβεχεηαη απφ ηηο αιιεπάιιειεο βξαβεχζεηο ησλ θξαζηψλ ζε
Γηεζλείο δηαγσληζκνχο Οίλνπ . Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ νηλνπνηήζεσλ
Μονεμβαζία -Malvasia πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ην Ηλζηηηνχην Οίλνπ κε
πξψηε χιε ζηαθχιηα απφ ηελ πεξηνρή καο έδσζαλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Δπίζεο ηα
κεηξήζηκα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (φπσο πξφδξνκεο αξσκαηηθέο ελψζεηο ) πνπ αλέδεημε ε
επηζηεκνληθή έξεπλα απφ ην Ηλζηηηνχην Οίλνπ θαηαηάζζνπλ ηηο πνηθηιίεο απηέο ζηηο
θνξπθαίεο ειιεληθέο πνηθηιίεο. Έηζη
κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα- νηλνπνίεζε ,
νδεγεζήθακε ζε έλα πξφηππν ιηαζηνχ γιπθνχ νίλνπ κε βάζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνηθηιηαθή
ζχλζεζε θαη
ηξφπν νηλνπνίεζεο, ρξφλν σξίκαζεο- παιαίσζεο κε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά δεδνκέλα πνπ λα αξκφδνπλ ζε έλα άξηζην γιπθφ θξαζί
θαηάιιειν γηα καθξνρξφληα παιαίσζε.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. Μονεμβαζία-Malvasia, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (γεσκνξθνινγηθφ
πεξηβάιινλ –έδαθνο – κηθξνθιίκα - πνηθηιηαθή ζχλζεζε-θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο- ηξφπνο
νηλνπνίεζεο& παιαίσζεο - αλζξσπνγεσγξαθηθφ & ηζηνξηθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ) .Τν
απνηέιεζκα απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ζπκππθλψλεηαη θαη απνηππψλεηαη ζηε κνλαδηθφηεηα
ησλ θξαζηψλ Π.Ο.Π. Μονεμβαζία-Malvasia .

8.2 ΓΔΜΟ

ΜΔ ΣΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΛΙΚΔΡ ΑΠΟ ΛΙΑΣΑ

ΣΑΦΤΛΙΑ
8.1 Λεπηομέπειερ ηηρ γευγπαθικήρ πεπιοσήρ
α) Ποιόηηηα
Ζ Μνλεκβαζηά κε ηελ ελδνρψξα ηεο δει. ε πεξηνρή αλαθνξάο παξαγσγήο

ηνπ

Μονεμβαζία -Malvasia απεηέιεζε ην γελέζιην ηφπν ελφο κπζηθνχ θξαζηνχ.
«Πέληε νιόθιεξνπο αηώλεο θξάηεζε ε θπξηαξρία ηνπ ειιεληθνύ Μνλεκβαζία-Malvasia
ζηηο μέλεο αγνξέο ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γύζεο :άξρηζε λα παξάγεηαη πξηλ ηνλ 13 Ο αηώλα
ζηε βπδαληηλή Μνλεκβαζηά….Καλέλα άιιν θξαζί δελ απόρηεζε ηόζε θήκε θαηά ην
Μεζαίσλα θαη ηελ Αλαγέλλεζε θαη θαλέλα όλνκα θξαζηνύ από ηόηε κέρξη ζήκεξα δελ έρεη
ηόζν ελδηαθέξνπζα ηζηνξία…. (ηαπξνύια Κνπξάθνπ- Γξαγώλα από ην άξζξν ηεο ζηελ
εθεκεξίδα «ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ» κε ηίηιν «Ο νίλνο «καιβαδία» ζηε Γύζε»
«Ο Μνλεκβάζηνο νίλνο, γλσζηόο θαη σο Γωξηθόο νίλνο, vinum de Malvasia, vinum de
Monovasia, vinum Malvasie, vinum Monemvasie θαη malvasia, όπσο θαη άιινη νίλνη, αληιεί ην
όλνκά ηνπ από ηελ πεξηνρή παξαγσγήο ηνπ ή ην ιηκάλη εμαγσγήο ηνπ, ηε Μνλεκβαζία, πνπ
απαληά ζηηο ηηαιηθέο πεγέο από ηνλ 12ν αηώλα σο Malvasia. Σν θξαζί απηό είρε ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνηνύζαλ από ηα άιια θξαζηά, πιεξνύζε ζπγθεθξηκέλεο
πξνδηαγξαθέο ―πνηθηιία θιήκαηνο, ηξόπν παξαζθεπήο― θαη πηζαλόηαηα παξαγόηαλ ζε
νιόθιεξε ηελ εγγύο πεξηθέξεηα ηεο Μνλεκβαζίαο… Βηβιηνγξαθία: Πξαθηηθά Γηεζλνύο
πκπνζίνπ Μνλεκβάζηνο–Μνλνβαζ(η)ά–Malvasia, Δ.Ι.Δ.–Ι.Β.Δ.–Οίλνλ ηζηνξώ, V, επηκ. Η.
Αλαγλωζηάθεο, Αζήλα 2008.
Σήκεξα ην πνηνηηθφ νηληθφ δπλακηθφ ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο
επηβεβαηψλεηαη θαη επηβξαβεχεηαη απφ ηηο αιιεπάιιειεο βξαβεχζεηο ησλ θξαζηψλ ζε
Γηεζλείο Γηαγσληζκνχο Οίλνπ. Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ νηλνπνηήζεσλ
Μονεμβαζία -Malvasia πνπ έγηλαλ απφ ην 2005 έσο ην 2008 απφ ην Ηλζηηηνχην Οίλνπ
κε πξψηε χιε ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή
ηνπ απφ ηελ
πεξηνρή
καο
έδσζαλ
εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζε επίπεδν ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ (ζάθραξα, νιηθή νμχηεηα, ph) φζν θαη ζε κεηξήζηκα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά
(φπσο πξφδξνκεο αξσκαηηθέο ελψζεηο ) κε απνηέιεζκα βάζηκα λα εθηηκνχκε φηη νη
πνηθηιίεο απηέο θαηαηάζζνληαη ζηηο θνξπθαίεο ειιεληθέο πνηθηιίεο. Δπίζεο θαηά θαη ζηελ
νξγαλνιεπηηθή αμηνιφγεζε ησλ θξαζηψλ Μονεμβαζία -Malvasia ηα απνηειέζκαηα ήηαλ
εμαηξεηηθά έσο άξηζηα .

β) Ιζηοπικόρ δεζμόρ
« Πνιιέο νη πεγέο πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη νη Φξάγθνη απνθαινύζαλ MALVASIA ην
θάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο ,όκσο ε πην ζπγθινληζηηθή κλεκνλεύεηαη ζε κηα απόθαζε ηεο

Βελεηηθήο Γεξνπζίαο κε εκεξνκελία 27 Φεβξνπαξίνπ 1400 πνπ αθνξά επηζηνιή ηνπ
απηνθξάηνξα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, ν νπνίνο «…αηηείηαη όπσο ζε πεξίπησζε πνπ νη
Σνύξθνη θαηαζηνύλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλνη, ν αδεξθόο ηνπ, ν Γεζπόηεο ηνπ Μπζηξά, κε ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηελ απηνθξάηεηξα, πνπ βξίζθνληαη ζηε Malvasia, δπλεζνύλ
λα
νδεγεζνύλ κε βελεηηθέο γαιέξεο ζηελ Κνξώλε, ηε Μεζώλε ή ηελ Κξήηε…».Η νηθνγέλεηα
ηνπ απηνθξάηνξα βξηζθόηαλ ηόηε ζην θάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο πνπ ήηαλ αθόκα βπδαληηλό,
ζηε βελεηηθή απόθαζε γξάθεηαη όηη βξηζθόηαλ ζηε Malvasia. Ση ρξείαλ έρνπκε καξηύξσλ
;Δίλαη ινηπόλ θαλεξό όηη ε επωλπκία MALVASIA ήηαλ γεωγξαθηθή θαη ππνδήιωλε ηε
βπδαληηλή πόιε ηεο Μνλεκβαζηάο. κσο νη Φξάγθνη νλόκαδαλ ΜALVASIA θαη ηνλ νίλν
ηεο Μνλεκβαζηάο όπσο καξηπξείηαη από ηνλ Γνπθάγγην (Du Cange), Γάιιν ζνθό ηνπ 17νπ
αηώλα, πνπ αθηέξσζε ηε δσή ηνπ ζηε κειέηε ηνπ Μεζαίσλα, ηεο Λαηηληθήο Γύζεο θαη ηεο
ειιεληθήο Αλαηνιήο θαη ζεσξείηαη ν παηέξαο ησλ βπδαληηλώλ ζπνπδώλ ζηε Γύζε:
«Μνλεκβαζηώηεο ή Μνλεκβαζηώηηθνο νίλνο , vinum Monenbasioticum, θνηλώο Μalvasia».
Ήηαλ επνκέλσο ν Malvasia έλαο βπδαληηλόο νίλνο κε γεσγξαθηθή επσλπκία θαηαγσγήο Μνλεκβαζία- κε ην θξάγθηθν όλνκα ηεο πεξηνρήο. Γη’ απηό ε επωλπκία Μalvasia
ζεωξείηαη κηα ηζηνξηθή «νλνκαζία πξνειεύζεωο».
κσο ε Μνλεκβαζηά ήηαλ έλαο βξάρνο έλα θάζηξν ρηηζκέλν πάλσ ζ’έλα λεζί πνπ
ελώλεηαη κε ηε ζηεξηά κ’έλαλ δξόκν 400 κέηξα πεξίπνπ. ην θάζηξν κπνξνύζε λα κπεη
θαλείο κόλν από κηα πύιε απ’ όπνπ πεγάδεη θαη ην όλνκα ηνπ θάζηξνπ: Μνλεκβαζία, κία
κόλε έκβαζηο. Πώο κπνξνύζε λα’ρεη δηθό ηεο θξαζί; Θα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε ηη
αθξηβώο ζπλέβαηλε ε πεξίπησζε ηνπ Porto, γιπθνύ θξαζηνύ ηεο Πνξηνγαιίαο. Η πόιε ηνπ
Porto πνπ ζεκαίλεη σο γλσζηό ιηκάλη, δελ έρεη βέβαηα ακπέιηα. Η ακπεινπξγηθή δώλε
παξαγσγήο ηνπ νλνκαζηνύ απηνύ θξαζηνύ, βξίζθεηαη καθξπά ζηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνύ
Duro. κσο νη απνζήθεο παιαίσζεο ηνπ θξαζηνύ θαη απ’ όπνπ εμάγεηαη βξίζθνληαη ζην
Porto. Από θεη πήξε ην όλνκά ηνπ, γηαηί απηνί πνπ αγόξαδαλ θαη κεηέθεξαλ ην θξαζί ζηα
πέξαηα ηνπ θόζκνπ, δελ γλώξηδαλ παξά κόλν ην ιηκάλη. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη ζηε
Μνλεκβαζηά. Οη ακπειώλεο βξίζθνληαλ ζηε «Γσξηέσλ ρώξα», όπσο νλνκαδόηαλ ε
πεξηνρή ηεο επαξρίαο Δπηδαύξνπ Ληκεξάο πνπ βξίζθεηαη απέλαληη από ην Κάζηξν ηεο
Μνλεκβαζηάο… Δθεί παξαγόηαλ ην θξαζί πνπ εκπνξεύνληαλ νη Μνλεκβαζηώηεο έκπνξνη θαη
θόξησλαλ ηα θαξάβηα από ην ιηκάλη ηεο Μνλεκβαζηάο.
ηα βπδαληηλά ρξόληα ε νηθνλνκία ζηηο πόιεηο-θάζηξα βαζηδόηαλ θπξίσο ζην εκπόξην.
Σππηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε Μνλεκβαζηά, ρηηζκέλε πξηλ από ηνλ 8 ν αηώλα γηα ηελ
άκπλα ηνπ βπδαληηλνύ πιεζπζκνύ από ηνπο ιάβνπο. Ήδε από ηνλ 12ν αηώλα εκθαλίδεηαη
σο ζεκαληηθή εκπνξηθή πόιε. Οη Μνλεκβαζηώηεο ήηαλ λαπηηθνί, έκπνξνη θαη δηάζεκνη
πεηξαηέο. Δμάιινπ ήδε από ηνλ 13ν αηώλα έρνπλ ζεκαληηθά πξνλόκηα: θνξνινγηθή αηέιεηα
γηα ηα θηήκαηά ηνπο, απαιιαγή από ην θόξν αγνξνπσιεζίαο κέζα ζηελ πόιε ηνπο θαη
από ηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηώλα κεησκέλν θόξν γηα ηηο αγνξνπσιεζίεο ζηηο κεγάιεο
εκπνξηθέο πόιεηο Κσλζηαληηλνύπνιε ειπβξία, Ραηδεζηό, Καιιίπνιε, Αίλν, Ίζηξηα, Νόηην
Ιηαιία, παξάιηεο πόιεηο ηεο Θξάθεο θ.ι.π. ηηο πόιεηο απηέο είραλ εγθαηαζηαζεί πνιινί
Μνλεκβαζηώηεο νη νπνίνη εκπνξεύνληαλ κεηαμύ ησλ άιισλ θαη ην θξαζί ηεο παηξίδαο
ηνπο: ηνλ «Μνλεκβάζηνλ» ή «Μνλεκβαζηώηελ» ή απιά ηνλ «Μνλεκβαζηά», ην ίδην απηό
θξαζί πνπ Βελεηνί θαη Γελνπάηεο έκπνξνη πσινύζαλ κε ην θξάγθηθν όλνκα θαηαγσγήο
ηνπ: «Μalvasia».
Σελ ηξαλόηεξε απόδεημε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο θήκεο ηνπ νίλνπ απηνύ απνηειεί ην
γεγνλόο όηη νη Βελεηνί θαη Γελνπάηεο κηκήζεθαλ ηνλ ηξόπν παξαζθεπήο ηνπ ζηελ Κξήηε

θαη ηηο θηήζεηο ηνπο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη νηθεηνπνηήζεθαλ ην όλνκα θαηαγσγήο
ηνπ…..»
ηαπξνύια Κνπξάθνπ- Γξαγώλα από
ην
άξζξν
ηεο
ζηελ εθεκεξίδα
«ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ» κε
ηίηιν Μαιβαδία : «Βπδαληηλό θξαζί
κε θξάγθηθε επωλπκία
θαηαγωγήο»)
«ηα βπδαληηλά ρξόληα ην ιηκάλη ηνπ θάζηξνπ ηεο Μνλεκβαζηάο ήηαλ αξαμνβόιη θαη θέληξν
αλεθνδηαζκνύ ησλ πινίσλ πνπ έξρνληαλ από ηε Γύζε κε ξόηα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη
ηα ιηκάληα ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο. Σν θξαζί πνπ παξαγόηαλ ζη’ακπέιηα ηεο «Υώξαο
Γσξηέσλ»- ζηελ πεξηνρή Δπηδαύξνπ Ληκεξάο- ήηαλ γλσζηό ζηνπο λαπηηθνύο, ηνπο εκπόξνπο
θαη ηνπο ηαμηδηώηεο κε ην όλνκα ηνπ ιηκαληνύ αλεθνδηαζκνύ όπσο ζπλέβαηλε θαηά ηελ
αξραηόηεηα θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα γηα πνιιά νλνκαζηά θξαζηά . Έηζη ην θξαζί απηό
πνπιηόηαλ ζηνπο κελ ειιελόθσλνπο όινπ ηνπ ηόηε γλσζηνύ θόζκνπ σο Μνλεκβάζηνο
Οίλνο ή θαη απιά Μνλεκβαζία , ζηνπο δε Λαηίλνπο σο Malvasia αθνύ απηό ήηαλ ζηε
γιώζζα ηνπο ην όλνκα ηεο Καζηξόπνιεο. ….. Σν 1930 από ηνλ Γηεπζπληή ηεο γεσξγηθήο
πεξηθέξεηαο Λαθσλίαο, γεσπόλν Νηθεθόξν Πακπνύθε, γξάθηεθε: «Η πεξηθέξεηα ηνπ ηέσο
Γήκνπ Μνλεκβαζίαο ηνπ Ν. Λαθσλίαο απνηειεί επλντθόηαην πεξηβάιινλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα
ηεο ακπέινπ. Σν γιπθύ παξάιην θιίκα ζε ζπλδπαζκό πξνο ηελ εδαθνινγηθή δηακόξθσζή
ηεο θαη ηελ ζύζηαζηλ ηνπ εδάθνπο ηεο πξνεξρνκέλνπ εμ αζβεζηνιηζηθώλ θαη ζρηζηνιηζηθώλ
πεηξσκάησλ , είλαη ηα εμαηξεηηθά εθείλα πξνζόληα ηα νπνία επηβάιινπλ ηελ θαιιηέξγεηα
ηεο ακπέινπ θαη επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή κνλαδηθήο πνηόηεηαο νίλνπ. Πιελ όκσο ε
θαιιηέξγεηα αύηε θαηαιακβάλεη ζήκεξνλ κεδακηλήλ έθηαζηλ… Δηο παιαηνηέξαλ επνρή πξν
ηεο Σνπξθνθξαηίαο νιόθιεξνο ε πεξηθέξεηα αύηε ήην έλαο απέξαληνο ακπειώλ εθ ηνπ
νπνίνπ παξήγεην ν πεξίθεκνο εηο όινλ ηνλ θόζκν Μνλεκβαζίηεο νίλνο (vin de Malvoise ).
…Eθείλν όκσο ην νπνίν δελ ήην γλσζηόλ κέρξη ηνύδε εηο ηνπο ρσξηθνύο είλαη ε
ζπνπδαηόηεο θαη ε θήκε ηνπ παξαγνκέλνπ ηόηε νίλνπ θαη ζπλεπώο δπλακέλνπ θαη
ζήκεξα λα λα παξαρζεί… Η θαηάιεςηο ηεο Μνλεκβαζίαο από ηνπο Σνύξθνπο θαη ε θπγή
ησλ θαηνίθσλ είραλ ζαλ ζπλέπεηα λα θαηαζηξαθνύλ νη ακπειώλεο θαη λα εθιείςεη ν
Μνλεκβαζίηεο νίλνο. Δηο ηελ Δπξώπε όκσο ρξεζηκνπνίεζαλ ην όλνκά ηνπ δηα δηαθόξνπο
πνηθηιίεο ακπέισλ θαη ηνπο εθ ηνύησλ παξαγνκέλνπο νίλνπο. Έηζη ζήκεξα ππάξρνπλ
πιείζηαη όζαη πνηθηιίαη Malvoisies θαη αλάινγνη νίλνη. Καη ζπλερίδεη ν εθιεθηόο εθείλνο
δεκόζηνο ππάιιεινο κε ηελ απαξίζκεζε ησλ θπξησηέξσλ πνηθηιηώλ ακπέινπ πνπ
θαιιηεξγνύληαλ ζηελ Δπξώπε ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα καο κε ην όλνκα «καιβαδίεο».…
Σελ επνρή εθείλε
ινηπόλ έγηλε κηα πνιύ ζνβαξή πξνζπάζεηα αλαβίσζεο ηνπ
πεξίθεκνπ νίλνπ ηεο Μνλεκβαζηάο ε νπνία όκσο ηειηθά δελ έθεξε θαξπνύο ιόγσ
αληίμνσλ θνηλσληθνπνιηηηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ Διιάδα. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ εθιεθηνύ
εθείλνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ Νηθεθόξνπ Πακπνύθε (απαξίζκεζε πνηθηιηώλ Malvasia ζηελ
Δπξώπε, έγθξηζε θνλδπιίνπ από ην ππνπξγείν γηα νηλνπνηήζεηο, δεκηνπξγία πξνηύπσλ
ακπειώλσλ θ.ι.π.) ν Μνλεκβαζίηεο νίλνο δελ γελλήζεθε ηειηθά ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα
πνπ καο πέξαζε. » (ηαπξνύια Κνπξάθνπ- Γξαγώλα από ην άξζξν ηεο ζηελ εθεκεξίδα
«ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ» κε ηίηιν «Δθζηξαηεία γηα αλαβίωζε ηνπ Μαιβαδία» 20 επηεκβξίνπ
1998)
Τα ηειεπηαία 15 ρξφληα έγηλαλ 4 διεθνή επιζηημονικά ζςμπόζια-ζςνανηήζειρ
ζέκα ηνλ Μονεμβαζία -Malvasia νίλν .

κε

«…Η πξώηε ζπλάληεζε κε ζέκα «Μνλεκβαζία Μαιβαδία, ην θξαζί ηεο Βπδαληηλήο
Καζηξόπνιεο» είρε νξγαλσζεί από ηελ 9ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ αξραηνηήησλ θαη ηνλ πνι/θό
ύιινγν Ρίδεο ζην Κάζηξν Μνλεκβαζηάο ζηηο 29 Απγνύζηνπ 1998.Η ζπλάληεζε εθείλε ππήξμε

ην επείγνλ απνηέιεζκα ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ηειεπηαησλ ρξόλσλ γηα ηε
«καιβαδία».Σν ειιεληθό ελδηαθέξνλ είρε κάιηζηα σο ζεκείν εθθίλεζεο ηελ αθύπληζε πνπ
πξνθάιεζε ε θαηά ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία επξσπατθή αλαγλώξηζε ελόο ζπγγελνύο νίλνπ
ηνπ Βηλζάλην (Vinsanto) σο ειιεληθνύ πξντόληνο ,επίηεπγκα ηεο θπξίαο ηαπξνύιαο Κνπξάθνπ
– Γξαγώλα ,ε νπνία αθνινύζσο κε ηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ηελ αξζνγξαθία ηεο ,έθεξε ην
ζέκα ηνπ Μνλεκβάζηνπ ζηελ επηθαηξόηεηα κεηά παξέιεπζε κηζνύ αηώλα από ηηο εξγαζίεο ηνπ
Βάζζνπ Κξηκπά θαη ηνπ Βαζίιε Λνγνζέηε .ε απηό ην θιίκα ελδηαθέξνληνο εγγξάθνληαη θαη
δύν άιιεο δύν δηεζλείο ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλώζεθαλ ην 2005:ε πξώηε από ηνλ
Μνλεκβαζηώηηθν κηιν ζηε Μνλεκβαζηά (30 Ματνπ -1 Ινπλίνπ 2005) κε ζέκα «Σίλνο είλαη ε
θνύπα ε Μνλνβαζηά» …θαη ε δεύηεξε από ην Γήκν Γαδίνπ θαη ηα «Δπξσπατθά λεζηά –
παξαγσγνί θξαζηνύ Μαιβαδία» ππό ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο ζην Γάδη Ηξαθιείνπ
Κξήηεο (30 επηεκβξίνπ- 2 Οθησβξίνπ 2005) κε ζέκα « il miglior vino del mondo ,ην θξεηηθό
θξαζί ζηηο αξρεηαθέο πεγέο ηεο Βελεηνθξαηίαο».(Ηιίαο Αλαγλωζηάθεο από ηελ εηζαγσγή
ηεο έθδνζεο «Μνλεκβάζηνο–Μνλνβαζ(η)ά–Malvasia», Δ.Ι.Δ.–Ι.Β.Δ.- ΓΙΔΘΝΗ ΤΜΠΟΙΑ -17
ΑΘΗΝΑ 2008 )
Σην 4ν Γηεζλέο πκπόζην κε ζέκα «Μνλεκβάζηνο–Μνλνβαζ(η)ά–Malvasia», Δ.Ι.Δ.–
Ι.Β.Δ.–Οίνον ιζηοπώ δφζεθαλ απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηελ θαηαγσγή ην
είδνο θαη ηνλ ηχπν ηνπ θξαζηνχ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη νηλνπνίεζεο ηελ πνηθηιηαθή
ζχλζεζε θαη ζε πιείζηα άιια επηζηεκνληθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε απηφ θαη ηε δπλαηφηεηα
λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηνπ νίλνπ Μονεμβαζία -Malvasia .
«…Θεσξώ όηη κε ηελ παξνύζα έθδνζε δίδνληαη απαληήζεηο ζε θξίζηκα από ρξόληα
εθθξεκνύληα εξσηήκαηα ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο νίλσλ , ηξόπσλ παξαζθεπήο , ζπληήξεζεο θαη
δηαθίλεζεο
γιπθώλ
θξαζηώλ. .Αλαζεσξνύληαη ιαλζαζκέλα
ζηεξεόηππα γηα
ηελ
ακπεινθαιιηέξγεηα ζε Πεινπόλλεζν θαη Κξήηε ,θαηά ηνπο Βελεηηθνύο θαη Οζσκαληθνύο
Υξόλνπο ελώ παξάιιεια πξνζθνκίδνληαη λέα ζηνηρεία από ηελ αξρεηαθή θαη νηλνινγηθή έξεπλα
γηα ηελ κνλνβαζηά-malvasia. ».(Ηιίαο Αλαγλωζηάθεο από ηελ εηζαγσγή ηεο έθδνζεο
«Μνλεκβάζηνο–Μνλνβαζ(η)ά–Malvasia», Δ.Ι.Δ.–Ι.Β.Δ.- ΓΙΔΘΝΗ ΤΜΠΟΙΑ -17 ΑΘΗΝΑ 2008
)
Μνλαδηθή θαη αδηάςεπζηε απφδεημε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο
ηνπ παξειζφληνο
απνηεινχλ νη ρηιηάδεο πεδνχιεο –αλαβαζκίδεο ηεο πεξηνρήο θαη νη δηάζπαξηνη
πεηξφθηηζηνη ιελνί εληφο ησλ ακπειψλσλ (πνπ απνηειεί κνλαδηθφ θαηλφκελν ηνπιάρηζηνλ
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ).
Παξάιιεια κε ηα επηζηεκνληθά ζπκπφζηα πινπνηήζεθε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ΠΑΒΔ 99ΒΔ /
434 , κε ζέκα «Γεκηνπξγία βαζηθνχ πιηθνχ ησλ πνηθηιηψλ ακπέινπ πνπ πηζαλψο ζπκκεηείραλ
ζηε παξαγσγή ηνπ νίλνπ Malvasia (Σεπηέκβξεο 1999- Απξίιηνο 2001 )» απφ ηα νηλνπνηεία
ηεο πεξηνρήο , ην εξγαζηήξην Ακπεινινγίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην
εξγαζηήξην θπηνπαζνινγίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Θεζ/λίθεο ,ην εξγαζηήξην θπηηθήο
Ηνινγίαο Ζξαθιείνπ Κξήηεο πνπ ππάγεηαη ζην ΔΘΗΑΓΔ θαη ηελ εηαηξεία VITRO A.E.
Σηε ζπλέρεηα αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ νηλνπνηήζεσλ ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Οίλνπ ( απφ 2005 έσο 2008), κε πξψηε χιε ζηαθχιηα απφ ηελ πεξηνρή ησλ
ηνπηθψλ πνηθηιηψλ Μνλεκβαζηά , Αζπξνχδεο , Κπδσλίηζα κε πξνζζήθε ηνπ Αζχξηηθνπ καο
έδσζαλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα.
Έηζη

κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα- νηλνπνίεζε , νδεγεζήθακε ζε έλα πξφηππν

ιηαζηνχ γιπθνχ νίλνπ Μονεμβαζία-Malvasia
κε βάζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνηθηιηαθή
ζχλζεζε θαη ηξφπν νηλνπνίεζεο, ρξφλν σξίκαζεο-παιαίσζεο κε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά δεδνκέλα πνπ λα αξκφδνπλ ζε έλα άξηζην γιπθφ θξαζί
θαηάιιειν γηα καθξνρξφληα παιαίσζε.
Αθνινχζεζε ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλαγλψξηζεο
ΠΟΠ
πξνο ην Υπ. Αγξ. Αλάπηπμεο Τκήκα κε εκεξνκελία 24/02/2009 .

Μονεμβαζία-Malvasia

Τειηθά κε εκεξνκελία 23 Ιοςλίος 2010 (εκέξα πνπ ενξηάδεηαη ε επέηεηνο ηεο
απειεπζέξσζεο ηεο Μνλεκβαζηάο!) εθδφζεθε ην θχιιν 1125 ηεο εθεκεξίδαο ηεο
θπβέξλεζεο φπνπ αλαγλσξίδνληαη νίλνη
Μονεμβαζία-Malvasia
σο Πποζηαηεςόμενη
Ονομαζία Πποελεύζευρ (ΠΟΠ) γηα νίλν ιεπθφ γιπθφ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα θαη νίλν ιηθέξ
απφ ιηαζηά ζηαθχιηα.
Σήκεξα ζηελ πεξηνρή αλαθνξάο
ακπειψλσλ.

καο

θαιιηεξγνχληαη

πεξί

ηα

3500 ζηξέκκαηα

Όπσο
πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα (ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ Κέληξν ηξαηεγηθνύ
ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο ΣΡΙΠΟΛΗ 2005:
Μαιβαδίαο Οίλνο
, Μειέηε αλαβίσζεο
εγθαηειεηκέλσλ ακπειννηληθώλ θαιιηεξγεηώλ) ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ ακπειψλσλ απφ ην
1989 (ζπλoιν ακπειψλσλ ζε ha 101.4)έσο 2003 (ζπλoιν ακπειψλσλ ζε ha 294.9) ζρεδφλ
ηξηπιαζηάζηεθε . Ζ ηάζε απηή ζπλερίζηεθε θαη κεηά ην 2003 έσο ζήκεξα μεπεξλψληαο ηα
350 ha. Ζ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ησλ ακπειψλσλ πνπ θπηεχνληαη είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο
Μνλεκβαζηά , Αζπξνχδεο , Κπδσλίηζα , Αζχξηηθν.
Δδψ θαη 15 ρξφληα ιεηηνπξγνχλ 3
ζχγρξνλα νηλνπνηεία ζηελ πεξηνρή ηνπ λένπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο.
.

γ)Πολιηιζηικόρ, κοινυνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
«Ο Μνλεκβάζηνο νίλνο, γλσζηόο θαη σο Γσξηθόο νίλνο, vinum de Malvasia, vinum de
Monovasia, vinum Malvasie, vinum Monemvasie θαη malvasia, όπσο θαη άιινη νίλνη, αληιεί ην
όλνκά ηνπ από ηελ πεξηνρή παξαγσγήο ηνπ ή ην ιηκάλη εμαγσγήο ηνπ, ηε Μνλεκβαζία, πνπ
απαληά ζηηο ηηαιηθέο πεγέο από ηνλ 12ν αηώλα σο Malvasia. Σν θξαζί απηό είρε ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνηνύζαλ από ηα άιια θξαζηά, πιεξνύζε ζπγθεθξηκέλεο
πξνδηαγξαθέο ―πνηθηιία θιήκαηνο, ηξόπν παξαζθεπήο― θαη πηζαλόηαηα παξαγόηαλ ζε
νιόθιεξε ηελ εγγύο πεξηθέξεηα ηεο Μνλεκβαζίαο πνπ εθηεηλόηαλ ζηνλ νξεηλό Πάξλσλα, από ην
Άζηξνο κέρξη ηνλ Μαιέα. Σν 1214 ν κεηξνπνιίηεο Δθέζνπ Νηθόιανο Μεζαξίηεο αλαθέξεη όηη ν
πεξίθεκνο γηα ηελ πνηόηεηά ηνπ Μνλεκβάζηνο νίλνο πξνζθεξόηαλ άθζνλνο ζην απηνθξαηνξηθό
ηξαπέδη ηεο ιαηηλνθξαηνύκελεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Σν 1278 ν Βελεηόο ηέθαλνο Bonus
εκθαλίδεηαη λα εκπνξεύεηαη από ην ιηκάλη ηεο Μνλεκβαζίαο vinum de Malvasia. Σελ επνρή ησλ
Παιαηνιόγσλ (αξρέο ηνπ 14νπ αηώλα) ε δηαζθέδαζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, πξηλ από ηηο
εβδνκάδεο ησλ λεζηεηώλ, πεξηιάκβαλε ρνξό θαη παηρλίδηα, ηδίσο κε ηα δάξηα, θαη άθζνλε
θαηαλάισζε νίλνπ πνπ πξνεξρόηαλ είηε από ηελ Σξηγιεία ηεο Βηζπλίαο είηε από ηελ Μνλεκβαζία:
νίλνπ εγρενκέλνπ απηνηο, αιι’ από Σξηγιείαο, ή Γσξηθνύ εθ ηεο ελ Πεινπνλλήζσ Μνλεκβαζίαο.
ύκθσλα κε ην ρξπζόβνπιν πνπ εμέδσζε ην 1301 ν Αλδξόληθνο Β΄ Παιαηνιόγνο γηα ηε
κεηξόπνιε ηεο Μνλεκβαζίαο, νη εθθιεζηαζηηθέο θηήζεηο ηεο κεηξόπνιεο κε ηνπο πξνζνδνθόξνπο

ακπειώλεο θαίλεηαη όηη είραλ κεγάιν κεξίδην ζπκκεηνρήο ζηελ παξαγσγή ηνπ θεκηζκέλνπ
κνλεκβάζηνπ νίλνπ. Σνλ 14o αηώλα ε ακπεινπξγία θαη ην εκπόξην νίλνπ ήηαλ βαζηθέο
παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Μνλεκβαζησηώλ». Βηβιηνγξαθία: Πξαθηηθά Γηεζλνύο
πκπνζίνπ Μνλεκβάζηνο–Μνλνβαζ(η)ά–Malvasia, Δ.Ι.Δ.–Ι.Β.Δ.–Οίλνλ ηζηνξώ, V, επηκ. Η.
Αλαγλωζηάθεο, Αζήλα 2008.
Τν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα. Τν θξαζί ήηαλ εθηφο
απφ ζηνηρείν βαζηθήο δηαηξνθηθήο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο ήηαλ επίζεο άξξεθηα ζπλπθαζκέλν
κε φιεο ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ ιανχ .
«…Οη καξηπξίεο ηεο πνίεζεο : Η ιατθή κνύζα ζξήλεζε η’ακπέιηα ηεο Μνλνβαζηάο όηαλ ν
Μσξηάο έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Σνύξθσλ:
 Καη όπνζελ επέξαζε γηα ηε Μνλεκβαζία ,
Ακπέιηα θαη γελλήκαηα ζαλ ηάθαςε ε θσηηά……
 άζπξα θόθθηλα θξαζά κνζθάηα νθ(από) ηε Μνλνβαζά
κνπ ηα θέξλα θάζε ώξα, κα ζαλ εγύξηζε ν

ηξνρόο

εθαιιίξηζα ν θησρόο….
…..από ηνλ θύθιν ησλ αθξηηηθώλ

ηξαγνπδηώλ :

 θέξηε Μνλεκβαζηά θξαζί, λα πηνπλ νη αληξεησκέλνη.
Αιιά θαη ζην πλαμάξηνλ ησλ

επγεληθώλ γπλαηθώλ θαη ηηκησηάησλ αξρνληηζζώλ:

 …όηη έζθαμελ ηα ηαπεηλά ηα ίδηα ηεο παηδία
Καη έπελ ην αίκα ηνπο σζάλ κνλνβαζία…
Αο δηαβάζνπκε όκσο θαη ηνπο ζηίρνπο ηνπ αξρηεπηζθόπνπ Αξζελίνπ :
 Δίδα βαξέιεο αξγπξέο κ’νιόρξπζα ζηεθάληα,
ιεο κε ηεο θηάιεο ηνπο θαη κ’έηεξα θαπθία
Γεκάηαη ήζαλ άπαζαη θαιή Μνλεκβαζία,
Καη νίλνο επσδέζηαηνο από ηελ Ρσκαλία…
Αιιά θαη ν Φαλαξηώηεο ιόγηνο θαη πνιηηηθόο Ιαθσβνο Ρίδνο Ραγθαβήο ζπκάηαη ηα θξαζηά ηεο
Μνλνβαζηάο θαη ζηε ιόγηα γιώζζα ηεο επνρήο ζε αξκνλία πξνο ηελ αζηηθή επδσία ηεο
θαλαξηώηηθεο θνηλσλίαο, ζα γξάςεη:
 Καζ’εκέξαλ λα κεζνύκελ, κε θαιήλ κνλεκβαζίαλ….
(ηαςπούλα Κοςπάκος- Γπαγώνα «ε πνηθηιία ακπέινπ malvasia θαη
καιβαδίεο»ΔΚΓΟΣΖ ΔΗΔ ΗΒΔ ΑΘΖΝΑ 2008)

νη θαη’ φλνκα

«…Ήηαλ ηόζν κεγάιε ε θήκε ηνπ Μνλεκβαζηώηηθνπ νίλνπ πνπ επεξέαζε πνηεηέο θαη όρη κόλν:

Έηζη ζηελ επηζηνιή ηνπ Γνύθα ηνπ Κιάξελο πξνο Δδνπάξδν Γ , ν πξώηνο γξάθεη:Να κε
πλίμεηε ζ’έλα βαξέιη κε θξαζί Μνλεκβαζηάο….
Γελ είλαη ιίγεο νη αλαθνξέο γηα ην θξαζί ηεο Μνλεκβαζηάο ζηελ πνίεζε.
Υαξαθηεξηζηηθόηεξν όισλ ε Ηιηνγέλλεηε ηνπ Γ. Ρίηζνπ: Φέξηε θξαζί ηεο Μαιβαζηάο , θξαζί
ηεο Μνλνβαζίαο, πνπ πίλνπλε νη άξξσζηνη θαη βιέπνπλ ηελ πγεηά ηνπο.
(ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ Κέληξν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αλάπηπμεο ΣΡΙΠΟΛΗ 2005:
Μαιβαδίαο Οίλνο , Μειέηε αλαβίσζεο εγθαηειεηκέλσλ ακπειννηληθώλ θαιιηεξγεηώλ)
Τν ακπέιη θαη ην θξαζί πνηέ δελ έπαςε λα είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαηξνθηθήο
νηθνλνκηθήο πνιηηηζηηθήο δσήο ησλ θαηνίθσλ . Υπήξμαλ επνρέο φπσο ε πεξίνδνο ηεο
Τνπξθνθξαηίαο θαη ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 1821 πνπ ην θξαζί κπνξεί λα
κελ απνηεινχζε ην θχξην εμαγψγηκν πξντνλ ηεο πεξηνρήο ιφγσ
θνηλσληθνπνιηηηθψλ
ζπλζεθψλ φπνπ ην εκπφξην δελ ήηαλ αλαπηπγκέλν,
(κηιάκε γηα θιεηζηέο νηθνλνκίεο)
αιιά απνηεινχζε βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαηξνθηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηζηηθήο δσήο ησλ
θαηνίθσλ. Εσληαλή καξηπξία απνηεινχλ ζσδψκελα ηνπνεπσλχκηα πνπ παξαπέκπνπλ
επζέσο ζην ακπέιη φπσο πρ. Ακπέιη, Ακπειάθηα. Ζ κεγάιε έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο
ζηαθίδαο έσο ηε 10εηία ηνπ 60 πξνυπφζεηε βαζηθέο γλψζεηο θαη παξάδνζε ησλ θαηνίθσλ
ζηελ ακπεινθαιιηέξγεηα.
Ο νηθνλνκηθφο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη σο εκέξεο καο, ην θξαζί ζπλερίδεη λα
απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θαηνίθσλ κε απμεηηθέο ηάζεηο
θαζψο επίζεο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο ζπλήζεηαο. Οη γηνξηέο θξαζηνχ
θαη ε πξνζθνξά θαη παξνπζία ηνπ ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο-πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ,
απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ θαηνίθσλ .

δ) Γευγπαθικό πεπιβάλλον και γευγπαθική πποέλεςζη
Ζ πεξηνρή αλαθνξάο καο γεσκνξθνινγηθά απνηειεί ηε ρεξζφλεζν ηνπ Μαιέα
θπζηθή απφιεμε ηεο νξνζεηξάο ηνπ Πάξλσλα (Μαιεβφο) . Βξέρεηαη βνξεηναλαηνιηθά απφ ην
Μπξηψν πέιαγνο θαη λνηηνδπηηθά απφ ην Λαθσληθφ θφιπν. Τν πςφκεηξν θπκαίλεηαη απφ
0-500κ. Παξνπζηάδεη έληνλν αλάγιπθν
ελαιιαγή αζβεζηνιηζηθψλ θαη
ζρηζηνιηζηθψλ
πεηξσκάησλ. Ζ αλάιπζε ηνπ εδάθνπο έρεη δείμεη πσο ππάξρεη πνηθηινκνξθία έρνπκε
πεξηνρέο κε φμηλα εδάθε θαη κε ειάρηζηε νξγαληθή νπζία ρσξίο αλζξαθηθφ αζβέζηην πνπ
καο δίλνπλ θξαζηά κε πςειέο νμχηεηεο θαη πεξηνρέο κε νπδέηεξα εδάθε ρσξίο
αλζξαθηθφ αζβέζηην πνπ θη απηά καο δίλνπλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθήο νμχηεηαο θξαζηά.
Τα εδάθε γεληθά κπνξνχκε λα ηα θαηαηάμνπκε ζε ακκναξγηιψδε θαη αξγηινπειψδε..
Ζ πεξηνρή έρεη έληνλν αηνιηθφ δπλακηθφ , πξνζβάιιεηαη άκεζα
απφ φινπο ηνπο
αλέκνπο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο. Γηαθξίλεηαη απφ ηδηαίηεξα κεγάιε ειηνθάλεηα.
Ζ κέζε εηήζηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία είλαη 23°C, θαη ε ειάρηζηε 14°C. Τν ζπλνιηθφ χςνο εηήζηαο
βξνρφπησζεο είλαη 400-470 mm.
Οη πην πάλσ παξάγνληεο ζπληζηνχλ ηδηαηηεξφηεηα γηα ηελ πεξηνρή , καο δίλνπλ
πξσηκφηεηα σξίκαλζεο γηα ηα ζηαθχιηα κε
πινχζηα ζάθραξα θαη πςειέο νμχηεηεο,
ηδαληθή πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή αξίζηεο πνηφηεηαο ιηαζηνχ νίλνπ ΜονεμβαζίαMalvasia . Δπηπιένλ νη αλσηέξσ ζπλζήθεο ζπληζηνχλ ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ πγεία ησλ

ακπειψλσλ ε πξνζηαζία ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη κε ειάρηζηεο θπηνπξνζηαηεπηηθέο
επεκβάζεηο (ν ζπλήζεο αξηζκφο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ επεκβάζεσλ είλαη 2-3 κε ζεηάθη θαη
ραιθφ).
θαη ραιθφ).

Λεπηομέπειερ ηος πποφόνηορ
«Σν 1930 από ηνλ Γηεπζπληή ηεο γεσξγηθήο πεξηθέξεηαο Λαθσλίαο, γεσπόλν Νηθεθόξν
Πακπνύθε, γξάθηεθε: «Η πεξηθέξεηα ηνπ ηέσο Γήκνπ Μνλεκβαζίαο ηνπ Ν. Λαθσλίαο
απνηειεί επλντθόηαην πεξηβάιινλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ. Σν γιπθύ παξάιην
θιίκα ζε ζπλδπαζκό πξνο ηελ εδαθνινγηθή δηακόξθωζή ηεο θαη ηελ ζύζηαζηλ ηνπ
εδάθνπο ηεο πξνεξρνκέλνπ εμ αζβεζηνιηζηθώλ θαη ζρηζηνιηζηθώλ πεηξωκάηωλ , είλαη
ηα εμαηξεηηθά εθείλα πξνζόληα ηα νπνία επηβάιινπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ
θαη επηηξέπνπλ ηελ παξαγωγή κνλαδηθήο πνηόηεηαο νίλνπ» (ηαπξνύια ΚνπξάθνπΓξαγώλα από ην άξζξν ηεο ζηελ εθεκεξίδα «ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ» κε ηίηιν «Δθζηξαηεία γηα
αλαβίωζε ηνπ Μαιβαδία» 20 επηεκβξίνπ 1998
Σήκεξα ην νηληθφ πνηνηηθφ δπλακηθφ ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο
επηβεβαηψλεηαη θαη επηβξαβεχεηαη απφ ηηο αιιεπάιιειεο βξαβεχζεηο ησλ θξαζηψλ ζε
Γηεζλείο δηαγσληζκνχο Οίλνπ . Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ νηλνπνηήζεσλ
Μονεμβαζία -Malvasia πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ην Ηλζηηηνχην Οίλνπ κε
πξψηε χιε ζηαθχιηα απφ ηελ πεξηνρή καο έδσζαλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Δπίζεο ηα
κεηξήζηκα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (φπσο πξφδξνκεο αξσκαηηθέο ελψζεηο ) πνπ αλέδεημε ε
επηζηεκνληθή έξεπλα απφ ην Ηλζηηηνχην Οίλνπ θαηαηάζζνπλ ηηο πνηθηιίεο απηέο ζηηο
θνξπθαίεο ειιεληθέο πνηθηιίεο. Έηζη
κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα- νηλνπνίεζε ,
νδεγεζήθακε ζε έλα πξφηππν ιηαζηνχ γιπθνχ νίλνπ κε βάζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνηθηιηαθή
ζχλζεζε θαη
ηξφπν νηλνπνίεζεο, ρξφλν σξίκαζεο- παιαίσζεο κε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά δεδνκέλα πνπ λα αξκφδνπλ ζε έλα άξηζην γιπθφ θξαζί
θαηάιιειν γηα καθξνρξφληα παιαίσζε.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. Μονεμβαζία-Malvasia, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (γεσκνξθνινγηθφ
πεξηβάιινλ –έδαθνο – κηθξνθιίκα - πνηθηιηαθή ζχλζεζε-θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο- ηξφπνο
νηλνπνίεζεο& παιαίσζεο - αλζξσπνγεσγξαθηθφ & ηζηνξηθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ) .Τν
απνηέιεζκα απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ζπκππθλψλεηαη θαη απνηππψλεηαη ζηε κνλαδηθφηεηα
ησλ θξαζηψλ Π.Ο.Π. Μονεμβαζία-Malvasia .

9. ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Απαιηήζειρ Δθνικήρ και Κοινοηικήρ Νομοθεζίαρ
Δθνική Νομοθεζία
-Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ
136/Α/19-6-1970)
- Κνηλή Υπνπξγηθή 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
Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ,
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974).
- Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ νίλσλ
νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 179/1.10.2009 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο
ΜΟΝΔΜΒΑΣΗΑ – MALVASIA » (ΦΔΚ 208/Α/2.10.2009 ).
-Υπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280927/16.7.2010 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Μνλζκβαζία – Malvasia σο
Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1125/Β/23. 7.2010 ).
- Υπνπξγηθή 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)
- Υπνπξγηθή 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 Υπνπξγηθή 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 ΚΥΑ (ΦΔΚ 1571/Β/14.11.2005).
- Υπνπξγηθή 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).
- Υπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235309/7.2.2002 «Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ νίλσλ» (ΦΔΚ
179/Β/19.2.2002) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
-Κνηλή Υπνπξγηθή 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)

Παλαίυζη ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Σφμφωνα με τθν αρικ. 280927/ 16-7-2011 «Αναγνώριςθ οίνων Μονεμβαςία-Μalvasia ωσ
Προςτατευόμενθ Ονομαςία Προελεφςεωσ» (ΦΕΚ 1125/Β/23-7-2010) ςτθν παράγραφο 7 αναφζρεται:
«Όλθ θ φάςθ τθσ οξειδωτικισ παλαίωςθσ, όςα χρόνια και εάν διαρκζςει,

πραγματοποιείται

αποκλειςτικά ςε οινοποιεία που βρίςκονται ςτθν κτθματικι περιφζρεια των διμων τθσ ηώνθσ και είναι
κατάλλθλα εξοπλιςμζνα για τθν εφαρμογι μεκόδων ςφγχρονθσ τεχνολογίασ».

Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηυν οίνυν
Δνδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγυγήρ
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
Σπκβνπιίνπ 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
Σχκθσλα κε ηελ αξηζ. 280927/ 16-7-2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Μνλεκβαζία-Μalvasia σο
Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1125/Β/23-7-2010) ζηελ παξάγξαθν 8
αλαθέξεηαη:
Γηα ηνπο νίλνπο ΠΟΠ Μονεμβαζία - Malvasia νη ελδείμεηο παιαίσζεο αλαγξάθνληαη σο εμήο:
-Δζνδεία Υ, φηαλ πξφθεηηαη γηα κία κφλν εζνδεία ηνπ έηνπο Υ θαη εθφζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί ν
ρξφλνο ηεο ειάρηζηεο ππνρξεσηηθήο νμεηδσηηθήο δηεηνχο παιαίσζεο.
-Φ εηψλ παιαίσζε, φπνπ Φ ηα ρξφληα ηεο ειάρηζηεο πξναηξεηηθήο νμεηδσηηθήο παιαίσζεο, ηα
νπνία νξίδνληαη ζε 4, 8, 12, 16 θαη επφκελα, κε δηαθνξά ηεζζάξσλ εηψλ
Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ εμθιάλυζηρ

Σχκθσλα κε ηελ αξηζ. 280927/ 16-7-2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Μνλεκβαζία-Μalvasia σο
Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1125/Β/23-7-2010) ζηελ παξάγξαθν 8
αλαθέξεηαη: «Ζ αλαγξαθή ηνπ έηνπο εκθηάισζεο ζηελ εηηθέηα είλαη ππνρξεσηηθή».
Δπιζήμανζη και παποςζίαζη ηυν οίνυν
Σχκθσλα κε ηελ αξηζ. 280927/ 16-7-2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ Μνλεκβαζία-Μalvasia σο
Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1125/Β/23-7-2010) ζηελ παξάγξαθν 8
αλαθέξεηαη:
«α)Οη δχν επσλπκίεο Μνλεκβαζία- Malvasia αλαγξάθνληαη κε γξάκκαηα ηνπ απηνχ κεγέζνπο θαη
ρξψκαηνο ψζηε λα απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν, ηνπ νλφκαηνο Malvasia πάληνηε κε ιαηηληθνχο
ραξαθηήξεο. 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 raisin passerillé) πξνθεηκέλνπ γηα νίλν
απφ ιηαζηά ζηαθχιηα.
-Οίλνο «ιηθέξ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα» (vin de liqueur de raisin passerillé) πξνθεηκέλνπ γηα νίλν
ιηθέξ απφ ιηαζκέλα ζηαθχιηα».

Παπαδοζιακέρ Δνδείξειρ
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ 235309/7-2-2002 Υπνπξγηθή Απφθαζε «Έγθξηζε
παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ νίλσλ» νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ νλνκαζία πξνέιεπζεο ή ηε
γεσγξαθηθή έλδεημε.
Σχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Υπνπξγηθή Απφθαζε νη παξαδνζηαθέο ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο
Μνλεκβαζία Malvasia είλαη νη παξαθάησ:
ΟΗΝΟΣ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΗΝΟΣ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΛΗΑΣΤΟΣ / LIASTOS/ vin de
paille , ΑΠΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ(ΔΣ) ΣΔ ΠΔΕΟΥΛΔΣ / Vin de vignobles en terrasses.

10.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ

10.1. Οι έλεγσοι ππαγμαηοποιούνηαι με βάζει ηιρ παπακάηυ διαηάξειρ
Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
Υπνπξγηθή 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).
Υπνπξγηθή 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 Υπνπξγηθή 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 ΚΥΑ (ΦΔΚ 1571/Β/14.11.2005).
Υπουργικι απόφαςθ αρικ. 398549/21-9-2001 «Κακοριςμόσ λεπτομερειών
εφαρμογισ του Καν(ΕΚ) 1607/2000 τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τουσ οίνουσ ποιότθτασ
που παράγονται ςε κακοριςμζνεσ περιοχζσ» (ΦΕΚ 1277/Β/4-10-2001).
Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ αρικ. 308791/7815/2-10-1973 «Περί των όρων
εμφιαλώςεωσ οίνων ονομαςιών προελεφςεωσ» (ΦΕΚ 1201/Β/5-10-1973) όπωσ
τροποποιικθκε με τθν αρικ. 301653/2962/19-9-1974 « Περί τροποποιιςεωσ υπ΄
αρικμ. 308791/7815/2-10-73 αποφάςεωσ Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίασ και
Βιομθχανίασ, περί ειδικών όρων εμφιαλώςεωσ οίνων, ονομαςίασ προελεφςεωσ»
(ΦΕΚ 978/Β/4-10-1974).
Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ
ειέγρνπ νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).

10.2. Γιαδικαζία διεξαγυγήρ ηυν ελέγσυν
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε θαηάηαμή
ηνπ σο ΠΟΠ Μονεμβαζία-Malvasia
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 Μονεμβαζία-Malvasia .
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: Τα γξάκκαηα MM πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ ΜονεμβαζίαMalvasia , ηα δπν ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηαηληψλ θαη ηνλ
αχμνληα αξηζκφ ηεο ηαηλίαο.

10.3. Απσέρ ελέγσος
10.3.1

Υπνπξγείν:

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ

Γηεχζπλζε:
Μεηαπνίεζεο-Τππνπνίεζεο
Πξντφλησλ Φπηηθήο Παξαγσγήο

&

Πνηνηηθνχ

Τκήκα:

Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ

Γηεχζπλζε:

Αραξλψλ 2, Αζήλα, Τ.Κ. GR-101 76

Τει.:

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

Fax:

210 - 52 38 337

Διέγρνπ

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

10.3.2. Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
10.3.3.

Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ.

