ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) 1234/2007
ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟ 2).
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1.
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ
Μοζσάηορ Ρόδος – (ΜΟΥΑΣΟ ΡΟΔΟΤ ) / Muscat of Rodos RODOS) / Muscat of Rhodes (MUSCAT OF RHODES)
2.

(MUSCAT OF

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΟΙΝΩΝ

2.1. Καηηγοπία
Οη νίλνη Π.Ο.Π. Μνζράηνο Ρφδνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 3 θαη ζηελ θαηεγνξία 15
ησλ ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1234/2007.
2.2. Σύποι οίνων
ΟΙΝΟ ΑΠΟ ΛΙΑΜΕΝΑ ΣΑΦΤΛΙΑ
Α)Οίλνο θπζηθψο γιπθχο (VIN NATURELLEMENT DOUX).
2.3. Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος ΦΤΙΚΩ ΓΛΤΚΤ (VIN
NATURELLEMENT DOUX).
2.3.1. Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο πξηλ ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ: 14.8 % vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο κεηά ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ: 17,6
% vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,6 % vol.
- Aπνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 9% vol.
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4,0

- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ
(νιηθφ): 400
mg/l
2.3.2. Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
Οη παξαπάλσ νίλνη εθθξάδνπλ εμαίζηα ηα αξσκαηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθξίλνληαη
γηα ην ρξπζνθίηξηλν ρξψκα, ηηο εξεζηζηηθέο επσδίεο απφ θινχδεο λεξαηδηνχ θαη ιεκνληνχ,
καδί κε ηξηαληάθπιιν. Δρνπλ πινχζηα, γιπθηά θαη δξνζεξή γεχζε.
OINΟ ΛΙΚΕΡ
Α) Οίλνο γιπθχο θπζηθφο (VIN DOUX NATUREL).
Β) Οίλνο γιπθχο θπζηθφο απφ δηαιεθηνχο ακπειψλεο (VIN DOUX NATUREL-GRAND
GRU).
Γ) Οίλνο γιπθχο (VIN DOUX).
2.4
Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος ΓΛΤΚΤ ΦΤΙΚΟ (VIN
DOUX NATUREL)

2.4.1 Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
-

Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 14,0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5 % vol.
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0-22,0 % vol.
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1.8

- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l
2.4.2 Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
Οη παξαπάλσ νίλνη εθθξάδνπλ εμαίζηα ηα αξσκαηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθξίλνληαη
γηα ην ρξπζνθίηξηλν ρξψκα, ηηο εξεζηζηηθέο επσδίεο απφ θινχδεο λεξαηδηνχ θαη ιεκνληνχ,
καδί κε ηξηαληάθπιιν. Δρνπλ πινχζηα, γιπθηά θαη δξνζεξή γεχζε.

- 52.5
Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος ΓΛΤΚΤ ΦΤΙΚΟ ΑΠΟ
ΔΙΑΛΕΚΣΟΤ ΑΜΠΕΛΩΝΕ (VIN DOUX NATUREL-GRAND GRU)
2.5.1Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 14,8 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5 % vol.
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0-22,0 % vol.
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1.8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l
2.5.2
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
Οη παξαπάλσ νίλνη εθθξάδνπλ εμαίζηα ηα αξσκαηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθξίλνληαη
γηα ην ρξπζνθίηξηλν ρξψκα, ηηο εξεζηζηηθέο επσδίεο απφ θινχδεο λεξαηδηνχ θαη ιεκνληνχ,
καδί κε ηξηαληάθπιιν. Δρνπλ πινχζηα, γιπθηά θαη δξνζεξή γεχζε.
2.6

Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος ΓΛΤΚΤ (VIN DOUX)

2.6.1 Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 13,0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17.5 % vol.
- Aπνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15.0 – 22.0 %vol.
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1.8

- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l
2.6.2 Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
Οη παξαπάλσ νίλνη εθθξάδνπλ εμαίζηα ηα αξσκαηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθξίλνληαη
γηα ην ρξπζνθίηξηλν ρξψκα, ηηο εξεζηζηηθέο επσδίεο απφ θινχδεο λεξαηδηνχ θαη ιεκνληνχ,
καδί κε ηξηαληάθπιιν. Έρνπλ πινχζηα, γιπθηά θαη δξνζεξή γεχζε.
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ
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.) Μνζράηνο Ρφδνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο
πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Ολνκαζία Πξνειεχζεσο Διεγρφκελε (ΟΠΔ) ζηε ζέζε ησλ ΠΟΠ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Δηδηθά επηιεγκέλνο, Δπηινγή ή
Δπηιεγκέλνο, , Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη, Μνλαζηήξη, Πχξγνο, Ληαζηφο, νίλνο θπζηθψο
γιπθχο (VIN NATURELLEMENT DOUX), νίλνο γιπθφο θπζηθφο (Vin doux Naturel).

3. ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
3.1 ΟΙΝΟ ΑΠΟ ΛΙΑΜΕΝΑ ΣΑΦΤΛΙΑ
Οίνορ ΦΤΙΚΩ ΓΛΤΚΤ (VIN NATURELLEMENT DOUX)
Παξάγεηαη απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ θπζηθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζάθραξα ηνπιάρηζηνλ
252 γξακκάξηα αλά ιίηξν γιεχθνπο, ε νπνία αλέξρεηαη χζηεξα απφ έθζεζε ησλ
ζηαθπιηψλ ζηνλ ήιην ή ππφ ζθηά (ιηάζηκν) ηνπιάρηζηνλ ζε 300 γξακκάξηα αλά ιίηξν
γιεχθνπο.
Σα ζάθραξα θαη ε αιθνφιε πνπ πεξηέρνληαη ζην ηειηθφ πξντφλ πξνέξρνληαη
απνθιεηζηηθά απφ ηα ίδηα ηα ζηαθχιηα πνπ νηλνπνηήζεθαλ ρσξίο θακία πξνζζήθε
γιεχθνπο, αιθνφιεο ή απνζηάγκαηνο.
3.2 ΟΙΝΟ ΛΙΚΕΡ
3.2.1 Οίνορ ΓΛΤΚΤ ΦΤΙΚΟ (VIN DOUX NATUREL)
Πξνέξρεηαη απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ θπζηθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζάθραξα ηνπιάρηζηνλ
238 γξακκάξηα αλά ιίηξν
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δχκσζεο πξνζηίζεηαη αιθνφιε ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο
αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπιάρηζηνλ 95% VOL ζε αλαινγία 5% θαη΄ ειάρηζην θαη 10% θαηά
κέγηζην φξην ηνπ φγθνπ ηνπ ρξεζηκνπνηεζέλησο γιεχθνπο ή ζε πνζνζηφ 40% ηνπ νιηθνχ
αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
3.2.2 Οίνορ ΓΛΤΚΤ ΦΤΙΚΟ ΑΠΟ ΔΙΑΛΕΚΣΟΤ ΑΜΠΕΛΩΝΕ (VIN DOUX
NATUREL-GRAND GRU)
Παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα πνπ πξνέξρνληαη απφ επηιεγκέλα ακπεινηεκάρηα ε απφδνζε
ησλ νπνίσλ δελ ππεξβαηλεη ηα 530 ρηιηφγξακκα ζηαθπιηψλ αλά ζηξέκκα θαη πξνέξρεηαη

απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ θπζηθήο πεξηεθηηθφηεηαο
ζε ζάθραξα ηνπιάρηζηνλ 252
γξακκάξηα αλά ιίηξν γιεχθνπο
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δχκσζεο πξνζηίζεηαη αιθνφιε ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο
αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπιάρηζηνλ 95% VOL ζε αλαινγία 5% θαη΄ ειάρηζην θαη 10% θαηά
κέγηζην φξην ηνπ φγθνπ ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληα γιεχθνπο ή ζε πνζνζηφ 40% ηνπ νιηθνχ
αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
3.2.3 Οίνορ ΓΛΤΚΤ (VIN DOUX)
Παξάγεηαη απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ θπζηθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζάθραξα ηνπιάρηζηνλ
221 γξακκάξηα αλά ιίηξν γιεχθνπο, ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
αιθννιηθήο δχκσζεο, αιθνφιε ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπιάρηζηνλ
96% VOL,
3.5Δθηφο απφ ηελ πξνζζήθε αιθνφιεο θάζε άιινο ηξφπνο απμήζεσο ηνπ αιθννιηθνχ
ηίηινπ ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηεο ζε ζάθραξα ησλ πξψησλ πιψλ
παξαγσγήο ηνπο δελ επηηξέπεηαη.
4. ΕΙΔΙΚΕ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
Καλλιεπγηηικέρ ππακηικέρ
Οη νίλνη ΠΟΠ Μνζράηνο Ρφδνπ πξνέξρνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ νη νπνίνη έρνπλ
κνξθσζεί ζε θππειινεηδή ζρήκαηα θαη δέρνληαη βξαρχ θιάδεκα. Η ειηθία ησλ πξέκλσλ
είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξησλ εηψλ απφ ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπο θαη δελ επηηξέπεηαη ε άξδεπζε.
5. ΟΡΙΟΘΕΣΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΗ
Η νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. Μνζράηνο Ρφδνπ θαζνξίζηεθε κε ην
Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 386/22.5.1971 (ΦΔΚ 115/A/9.6.1971) ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 221/18.3.1982 (ΦΔΚ
36/A/29.3.1982).
Η ακπεινπξγηθή δψλε ΠΟΠ Μοζσάηορ Ρόδος εθηείλεηαη ζηηο πεξηνρέο ηνπ πξψελ
Γήκνπ Ρνδίσλ θαη ησλ πξψελ Κνηλoηήησλ Απνιιψλσλ, Μνλνιίζνπ, Αξραγγέινπ,
Φαλψλ, Δκπσλα, Αθάληνπ θαη Φίλζνπ.
6. ΜΕΓΙΣΗ ΑΠΟΔΟΗ (ΑΠΟΔΟΕΙ) ΑΝΑ ΕΚΣΑΡΙΟ (ΗΑ)
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε σιλιόγπαμμα ζηαθςλιών για ηο πποϊόν
καηηγοπίαρ 3 (οίνορ λικέπ).
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δψδεθα ρηιηάδεο ( 12000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ ΡΟΓΟΤ ΟΙΝΟ
ΓΛΤΚΤ ΦΤΙΚΟ ΑΠΟ ΓΙΑΛΔΥΣΟΤ ΑΜΠΔΛΧΝΔ ( VIN DOUX NATUREL – GRAND
CRU) ε κέγηζηε απφδνζε δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηα ( 5300) ρηιηφγξακκα
λσπά ζηαθχιηα.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε σιλιόγπαμμα ζηαθςλιών για ηο πποϊόν
καηηγοπίαρ 15 (οίνορ από λιαζμένα ζηαθύλια).
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (HA) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο (12000) ρηιηφγξακκα
λσπά ζηαθχιηα.
Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποϊόν για ηο πποϊόν
καηηγοπίαρ 3 (οίνορ Λικέπ).

Η κέγηζηε απφδνζε ζε ηειηθφ πξντφλ ησλ νίλσλ ιηθέξ είλαη 114,4 HL/Ha κε εμαίξεζε ηνλ θπζηθφ
γιπθφ νίλν (Vin doux naturel) ηνπ νπνίνπ ε κέγηζηε απφδνζε δελ μεπεξλά ηα 99 ΗL αλά εθηάξην.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο για ηο πποϊον καηηγοπίαρ 15 (οίνορ από
Λιαζμένα ζηαθύλια).
Η κέγηζηε απφδνζε ζε ηειηθφ πξντφλ ησλ νίλσλ απφ ιηαζκέλα ζηαθχιηα είλαη 75,6 HL/Ha αλά
εθηάξην.

7. ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΑΜΠΕΛΟΤ
Οη νίλνη ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ ΡΟΓΟΤ παξάγνληαη απφ ηηο πνηθηιίεο Μνζράην Άζπξν θαη
Μνζράην Σξάλη.
Σν Μνζράην Άζπξν πξφθεηηαη γηα κηα επγελή πνηθηιία ακπέινπ, αξθεηά δηαδεδνκέλε ζε
νιφθιεξε ηε Mεζφγεην. Δίλαη γλσζηή ε αγάπε ηνπ άζπξνπ κνζράηνπ γηα ηνλ ήιην. Απηφο
δεζηαίλεη ηηο κηθξέο ξψγεο, δίλεη ζηελ παρηά θινχδα ηνπ θηηξηλφρξπζν, γεκάην θαθίδεο ρξψκα
θαη ζπκππθλψλεη κνλαδηθά ηα αξψκαηα θαη ηε γεχζε ηνπ. Η αγάπε ηνπ άζπξνπ κνζράηνπ γηα
επηθιηλείο, νξεηλνχο ακπειψλεο δελ θξχβεηαη, αλ θαη επδνθηκεί εμίζνπ θαιά θαη ζε
ρακειφηεξα πςφκεηξα. Σν ιεπηφξσγν μοζσάηο άζππο είλαη ζίγνπξα κηα απφ ηηο πιένλ
ζεκαληηθέο πνηθηιίεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Κάησ απφ ηνλ νιφιακπξν ειιεληθφ ήιην
κεηνπζηψλεηαη ζε ζπνπδαία θξαζηά, πνπ εθθξάδνπλ ην κνλαδηθφ terroir απφ ην νπνίν
πξνέξρνληαη.
Σν κνζράην ηξάλη Ιηαιηθφο θιψλνο ηνπ ιεπθνχ ιεπηφξσγνπ κνζράηνπ, ζπκκεηέρεη ζε ιεπθά
μεξά θαη γιπθά θξαζηά ησλ αηγαηνπειαγίηηθσλ λεζηψλ. Σν κνζράην di Trani είλαη θιψλνο ηεο
πνηθηιίαο κνζράην πνπ έθεξαλ νη Ιηαινί απφ ηελ νκψλπκε πφιε ηεο Πνχιηα, θνληά ζην
Μπάξη, ηελ επνρή πνπ είραλ ηνλ έιεγρν ηεο Γσδεθαλήζνπ.
8. ΔΕΜΟ ΜΕ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΛΙΚΕΡ
8.1
Ποιόηηηα
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ νηλνπνηείσλ ζην λεζί απνηέιεζε
ζηαζκφ γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηνπ θξαζηνχ, δηφηη απνηέιεζαλ ηνπο θνξείο πνπ
δηαηήξεζαλ δσληαλή ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα , ψζηε ην 1971 ε Ρφδνο ήηαλ έηνηκε θαη
θέξδηζε ην δηθαίσκα ηεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλψηεξεο Πνηφηεηαο γηα ηα ιεπθά, θφθθηλα
θαη γιπθά θξαζηά ηεο. πλδπάδνληαο ηελ παξάδνζε κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο,
ηα θξαζηά ηεο Ρφδνπ αλαδεηθλχνληαη σο θνξπθαίαο πνηφηεηαο, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηείηαη
ηφζν απφ ηα πνιπάξηζκεο δηαθξίζεηο θαη ηα αζεκέληα, ρξπζά θαη ρξπζά ησλ ρξπζψλ βξαβεία
ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο, φζν θαη απφ ηηο εμαγσγέο ηεο ζε Δπξψπε, Ακεξηθή θαη Αζία.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ ΠΟΠ Ρφδνο κε ηελ πνηφηεηα, ε λνκνζεζία
πξνβιέπεη νη νίλνη θάζε ρξνληάο λα ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε απφ
ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή θαη φζνη απφ απηνχο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. Ρφδνο.

8.2

Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ

8.2.1. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
ηνλ ακπειψλα ζηε Ρφδν θαη ζηελ Κσ ππήξρε απφ ηελ αξραηφηεηα πνιχ κεγάιε
θαιιηεξγεηηθή παξάδνζε, φπσο θαη ζηελ νηλνπνίεζε θαη ην εκπφξην ηνπ νίλνπ. Η δήηεζε
εθηηλάρηεθε θαηά ηνπο Διιεληζηηθνχο θαη ηνπο Ρσκατθνχο ρξφλνπο, ρσξίο πνηέ λα ζηακαηήζεη

–ηνπιάρηζηνλ γηα ηε Ρφδν– κέρξη θαη ζήκεξα.
ηε Ρφδν φπσο θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα ην θξαζί είλαη κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο καο
θιεξνλνκηάο δεκέλν κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηέρλε καο ξηδσκέλν ζηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ιανχ
καο, απνηειεί έθθξαζε ελφο ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ δσήο πνπ εμειίρζεθε αιιά δελ άιιαμε ζην
πέξαζκα ησλ αηψλσλ.
Ο νίλνο ηηκήζεθε ζηνλ ηφπν καο ζαλ κηα ζεφηεηα δσληαλή, έμππλε, γεκάηε αλζξσπηά θαη
αξρνληηά. Σελ δσληάλεςαλ ζε νκνξθνζηνιηζκέλα αγάικαηα ζε αγγεία άθζαζηεο ηέρλεο ηελ
ηξαγνχδεζαλ θαη ηελ ιάηξεςαλ κε ην φλνκα Γηφλπζνο.
Οη αξραίνη Ρφδηνη φκσο ιάηξεςαλ θαη ηνλ θεξδψν Δξκή, γλψξηδαλ ηελ αμία ηνπ εκπνξίνπ
φπσο καξηπξνχλ νη γξαπηέο πεγέο.
Η Ρφδνο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο θνληά ζηελ αζηαηηθή ελδνρψξα ηεο επέηξεςε λα
απνθηήζεη κηα ζεκαζία ζηνλ ειιεληθφ θφζκν εληειψο δπζαλάινγε πξνο ηελ έθηαζε ηεο θαη
απεηέιεζε έλα ζπνπδαίν ζεκείν επαθήο, αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη άιινπο πνιηηηζκνχο
ηεο αλαηνιήο.
Καηά ζπλέπεηα, ε Ρφδνο ππήξμε κηα απφ ηηο πξψηεο ηνπνζεζίεο ηνπ Αηγαίνπ πνπ δέρζεθαλ
ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ θαη ηελ νηλνπνίεζε ηνπ θαξπνχ ηεο θαη είλαη βέβαην φηη ε Ρφδνο
ππήξμε ν κεγαιχηεξνο έκπνξνο θξαζηψλ θαη ζηηεξψλ ηνπ 7ν π.ρ. αηψλα βνεζνχκελε
ζεκαληηθά απφ ηελ ηζρπξή ηεο λαπηηθή δχλακε. Δπίζεο, ράξε ζε απηή ηεο, ηε λαπηηθή δχλακε
πνπ ίζσο ηελ φθεηιε θαηά κέγα κέξνο ζην εκπφξην ηνπ θξαζηνχ, ε Ρφδνο ελζαξξχλζεθε
αξγφηεξα λα αλαιάβεη έλα καδηθφ δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην δεκεηξηαθψλ πνπ ηεο απέθεξε
αθάληαζηα πινχηε.
Σα θηινινγηθά ή επηγξαθηθά θείκελα θαη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα απνηεινχλ ηηο δχν θχξηεο
πεγέο ζηηο νπνίεο αλαηξέρνπκε γηα λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην εκπφξην ησλ θξαζηψλ
ζηελ αξραηφηεηα.
Η δηαθίλεζε θαη εκπνξία ησλ Ρνδίηηθσλ θξαζηψλ ηελ επνρή εθείλε ηνπ θξαζηνχ γηλφηαλ κέζα
ζε ακθνξείο θπξίσο, ππάξρνπλ φκσο θαη ελδείμεηο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε πίζνπο θαη
ιατληα. Η θαη' εμνρήλ ιεηηνπξγία ηνπ ήηαλ ε κεηαθνξέο δηα ζαιάζζεο θξαζηνχ, αιιά θαη
άιισλ πξντφλησλ φπσο ιαδηνχ, ειηψλ, μεξψλ θαξπψλ θ.α. Η Ρφδνο ηφηε βαζηδφηαλ ζε δηθά
ηεο ηνπηθά πξντφληα θαη ακθνξείο. Απφδεημε απηνχ είλαη φηη ιηγφηεξν απφ 5% απφ ηηο ιαβέο
πνπ βξέζεθαλ ζην λεζί ήηαλ μέλεο.
Οη Ρνδίηηθνη ακθνξείο ηνπ 4νπ αηψλα Π.Υ. είλαη πήιηλα δνρεία νμππχζκελα, κε πάι επηθάλεηα,
κπηεξή βάζε, απιφ ζηφκην θαη δχν ζθξαγηζκέλεο ιαβέο κε έληνλε θιίζε. Οη ιαβέο είλαη
καξθαξηζκέλεο κε ζθξαγίδεο πνπ πεξηέρνπλ ην ηξηαληάθπιιν ή ην θεθάιη ηνπ ζενχ ήιηνπ
"Ήιηνο" (απηά επίζεο ρξεζηκνπνηφληνπζαλ θαη ζαλ ζχκβνια ζηα θέξκαηα ηεο Ρφδνπ)
ζπλνδεπκέλα θαη απφ δχν νλφκαηα. Σν έλα ήηαλ ην φλνκα ελφο αλαγλσξηζκέλνπ θεξακίζηα
θαη ην άιιν ην φλνκα ελφο εηήζηνπ δηνξηζκέλνπ άξρνληα ή ηεξέα (π.ρ. επψλπκνο ηεξέαο ηεο
Ρφδνπ) ηα νπνία ρξεζίκεπαλ σο ζεκείν αλαθνξάο ηφπνπ θαη ρξφλνπ πξνειεχζεσο.
Δθείλε ηελ επνρή πξέπεη λα ππήξραλ ιίζηεο ησλ αξρφλησλ θαη ηεξέσλ πνπ πξνζδηφξηδαλ ηελ
ρξνλνινγία ησλ θξαζηψλ. Γπζηπρψο φκσο έσο θαη ζήκεξα δελ έρνπλ αλαθαιπθζεί απηέο νη
ιίζηεο.ρεηηθά κε ηνπο θεξακίζηεο, απηνί ράξαδαλ ην φλνκα ηνπο πάλσ ζηνλ ακθνξέα θαη
δίπια ζε απηφ έλα ηζακπί ζηαθχιη ελδείμεηο πνπ καξηπξνχζαλ φηη ν ακθνξέαο βγήθε απφ
ξνδίηηθν εξγαζηήξη θαη ην πεξηερφκελν ηνπ απφ ξνδίηηθν ακπέιη.
Η κειέηε απηψλ ησλ αγγείσλ είλαη ην θιεηδί ηεο ηζηνξίαο ηνπ θξαζηνχ ζηελ αξραηφηεηα. Σν
ζρήκα θάζε ακθνξέα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κηαο πφιεο θξάηνπο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ

απνηεινχζε ζπρλά θαη ην λνκηζκαηηθφ ηεο ζχκβνιν. Μεξηθνί ζεκαληηθνί αξηζκνί φπσο νη
100.000 ελζθξάγηζηεο ξνδηαθέο ιαβέο πνπ βξίζθνληαη ζην κνπζείν ηεο Αιεμάλδξεηαο, νη
εθαηνληάδεο ξνδηαθέο ιαβέο πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζηελ ηθειία ζηελ Ίζηξηα ηνπ πφληνπ ζηελ
Καξρεδφλα, ζηελ Αζήλα (40.000), ζηελ Γήιν, ζηελ Κξήηε, ζηελ Κχπξν, ζηελ Παιαηζηίλε
καξηπξνχλ άκεζα ηε καδηθή θαη ζπλερή εμαγσγή ηνπ θξαζηνχ ηεο Ρφδνπ πξνο ηελ
πιεηνλφηεηα ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ηνπ θφζκνπ.
Η πξψηε αλαθνξά ζρεηηθά κε ην Ρνδίηηθν θξαζί αλήθεη ζηνλ αζελαίν πνιηηηθφ Αηζρχλε ν
νπνίνο αθνχ έραζε κηα δίθε εμνξίζηεθε ζηε Ρφδν ην 330 π.ρ. ηελ πέκπηε επηζηνιή ηνπ
αλαθέξεη πσο έκελε ζε έλα κηθξφ ζπηηάθη κε θήπν ζηελ Κάκηξν θαη φηη νη θίινη ηνπ
πξφζθεξαλ ιάδη θαη κέιη θαη ζαπκάζην θξαζί ην νπνίν εθηίκεζε θαιιίηεξν θαη απφ ην
αζελατθφ.
εκαληηθφο αξηζκφο ξνδίηηθσλ ακθνξέσλ ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, βξέζεθαλ ζην
αλειθπζζέλ πινίν Κπξήλεηα πνπ ηψξα εθηίζεηαη ζην Κάζηξν ησλ Κνπξζάξσλ ζηελ
θαηερφκελε απφ ηνπο Tνχξθνπο νκψλπκε πφιε ηεο Κχπξνπ, Κπξήλεηα. Μέρξη θαη ζήκεξα ην
πινίν Κπξήλεηα αληηπξνζσπεχεη ην πην θαινζπληεξεκέλν ζθαξί ηεο Διιελνθιαζζηθήο
πεξηφδνπ πνπ έρεη πνηέ βξεζεί. Οη αξραηνιφγνη ρξνλνινγνχλ ην λαπάγην ζηα ηέιε ηνπ 4νπ
αηψλα Π.Υ.
Δπίζεο θέξκαηα πνπ βξέζεθαλ ζην λαπάγην καο βνεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
ρξνλνινγίαο ηεο βχζηζεο ηνπ πινίνπ κεηαμχ 310 θαη 300 Π.Υ. Δπηπιένλ άιια επξήκαηα
θαζεκεξηλήο ρξήζεσο ηνπ πιεξψκαηνο δειψλνπλ φηη ε Ρφδνο ήηαλ ην κεηξηθφ ιηκάλη.
Καηά ην ηειεπηαίν ηαμίδη ηνπ, ην αξραίν πινίν κεηέθεξε πεξίπνπ 20 ηφλνπο εκπφξεπκα,
απνηεινχκελν απφ 404 Ρνδίηηθνπο ακθνξείο γεκάηνπο κε θξαζί θαη ιάδη, 29 κπιφπεηξεο θαη
ζαθηά απφ ακχγδαια.
Ρνδίηηθα λνκίζκαηα ηεο επνρήο ηνπ 408 π.ρ. πνπ βξέζεθαλ ζην αλάθηνξν ηνπ ξσκαίνπ
απηνθξάηνξα Μarkus Aurelius απεηθνλίδνπλ ακθνξείο, ζηαθχιηα, θνχπεο θξαζηνχ θαη
θεθαιέο ηνπ Γηφλπζνπ θαη καξηπξνχλ ηελ ηζηνξία ηνπ Ρνδίηηθνπ θξαζηνχ.
Γχξσ απφ ηηο γηνξηέο ηηο αθηεξσκέλεο ζην Γηφλπζν καο πιεξνθνξνχλ νη επηγξαθέο πνπ
βξέζεθαλ ζην λεζί.
ε έλα ηηκεηηθφ δηάηαγκα ηνπ 2νπ αηψλα π.ρ. γηα ηνλ Γηνλπζφδσξν, αλαθέξεηαη ην φλνκα
Βάθρεηα ηα νπνία γηνξηάδνληαλ θάζε 2 ρξφληα.
ε έλα θαηάινγν ηεξέσλ πνπ βξέζεθε ζηελ Κάκηξν θαη αλήθεη ζηνλ 1ν αηψλα π.ρ.
αλαθέξνληαη επίζεο Βαθρηθέο γηνξηέο.
8.2.2. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί ζπλδένληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ
αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Ρφδνπ ε ακπεινθαιιηέξγεηα απνηεινχζε κηα πεγή εηζνδήκαηνο
γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ δηαηήξεζε ησλ αγξνηηθψλ
νηθνγελεηψλ ζηηο εζηίεο ηνπο.
Σν 1992 ε Ρφδνο γηφξηαζε ηα 2400 ρξφληα ησλ γελεζιίσλ ηεο, φπσο καξηπξνχζαλ
λνκίζκαηα ηεο ηφηε επνρήο πνπ έθεξαλ ζηηο φςεηο ηνπο ηα ζηαθχιηα σο ζχκβνιν επκάξεηαο
ηνπ λεζηνχ ζην αξραίν θφζκν.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίζηεθε επί ρξφληα κε ηηο εηήζηεο εθδειψζεηο ηεο γηνξηήο ηνπ θξαζηνχ
θπξίσο ζηα ακπεινρψξηα ηνπ λεζηνχ.

8.3

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

8.3.1. ηελ λνηηναλαηνιηθή άθξε ηεο Διιάδαο, ε Ρφδνο είλαη κηα πξνηθηζκέλε γσληά ηεο
Μεζνγείνπ γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. Καη ελψ απνιακβάλεη ηελ κεγαιχηεξε ειηνθάλεηα
ζηελ Διιάδα, ε θαινθαηξηλή δέζηε κεηξηάδεηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο αχξεο πνπ θπζνχλ απφ ηνλ
Μάην έσο ηνλ επηέκβξην.
Ο Ρνδηαθφο Ακπειψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηνηηθά νξεηλά ζηαθχιηα κε πςειφ θφζηνο
παξαγσγήο, θαζφζνλ ην πςφκεηξν, ην έδαθνο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ακπειψλσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα πνιιαπιά κηθξνθιίκαηα ηνπ λεζηνχ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ
παξαγσγή κηθξψλ πνζνηήησλ, αιιά εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο ζηαθπιηψλ.
To Κξάηνο έρεη θαζηεξψζεη κηθξέο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο ζηα ακπέιηα ηεο Ρφδνπ κε ζηφρν
ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο, ελψ παξάιιεια εθαξκφδνληαη απζηεξά θξηηήξηα
πνηνηηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ ζηαθπιηψλ, πξηκνδνηψληαο έλα πξσηνπνξηαθφ ζχζηεκα
«εηιηθξηλνχο ηξχγνπ» πνπ εμαζθαιίδεη απφιπηε πνηνηηθή δηαινγή.
8.4

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ

Οη νίλνη ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ ΡΟΓΟΤ παξάγνληαη απφ ηηο πνηθηιίεο Μνζράην Άζπξν θαη
Μνζράην Σξάλη.
Σν Μνζράην Άζπξν πξφθεηηαη γηα κηα επγελή πνηθηιία ακπέινπ, αξθεηά δηαδεδνκέλε ζε
νιφθιεξε ηε Mεζφγεην. Δίλαη γλσζηή ε αγάπε ηνπ άζπξνπ κνζράηνπ γηα ηνλ ήιην. Απηφο
δεζηαίλεη ηηο κηθξέο ξψγεο, δίλεη ζηελ παρηά θινχδα ηνπ θηηξηλφρξπζν, γεκάην θαθίδεο ρξψκα
θαη ζπκππθλψλεη κνλαδηθά ηα αξψκαηα θαη ηε γεχζε ηνπ. Η αγάπε ηνπ άζπξνπ κνζράηνπ γηα
επηθιηλείο, νξεηλνχο ακπειψλεο δελ θξχβεηαη, αλ θαη επδνθηκεί εμίζνπ θαιά θαη ζε
ρακειφηεξα πςφκεηξα. Σν ιεπηφξσγν μοζσάηο άζππο είλαη ζίγνπξα κηα απφ ηηο πιένλ
ζεκαληηθέο πνηθηιίεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Κάησ απφ ηνλ νιφιακπξν ειιεληθφ ήιην
κεηνπζηψλεηαη ζε ζπνπδαία θξαζηά, πνπ εθθξάδνπλ ην κνλαδηθφ terroir απφ ην νπνίν
πξνέξρνληαη.
Σν κνζράην ηξάλη Ιηαιηθφο θιψλνο ηνπ ιεπθνχ ιεπηφξσγνπ κνζράηνπ, ζπκκεηέρεη ζε ιεπθά
μεξά θαη γιπθά θξαζηά ησλ αηγαηνπειαγίηηθσλ λεζηψλ. Σν κνζράην di Trani είλαη θιψλνο ηεο
πνηθηιίαο κνζράην πνπ έθεξαλ νη Ιηαινί απφ ηελ νκψλπκε πφιε ηεο Πνχιηα, θνληά ζην
Μπάξη, ηελ επνρή πνπ είραλ ηνλ έιεγρν ηεο Γσδεθαλήζνπ.
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ ηεο πεξηνρήο,
ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο
ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ
Π.Ο.Π. Μνζράηνο Ρφδνπ .
8.5. Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ ΡΟΓΟ, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ηηο αλσηέξσ
ππνελφηεηεο , νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεζηνχ (έδαθνο, κηθξνθιίκα
πεξηνρψλ, πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ακπειψλσλ, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
θαινθαηξηνχ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο θαη νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο.
9. ΔΕΜΟ ΜΕ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΑΠΟ ΛΙΑΜΕΝΑ ΣΑΦΤΛΙΑ
9.1
Ποιόηηηα
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ νηλνπνηείσλ ζην λεζί απνηέιεζε
ζηαζκφ γηα ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ηνπ θξαζηνχ, δηφηη απνηέιεζαλ ηνπο θνξείο πνπ
δηαηήξεζαλ δσληαλή ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα , ψζηε ην 1971 ε Ρφδνο ήηαλ έηνηκε θαη

θέξδηζε ην δηθαίσκα ηεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλψηεξεο Πνηφηεηαο γηα ηα ιεπθά, θφθθηλα
θαη γιπθά θξαζηά ηεο. πλδπάδνληαο ηελ παξάδνζε κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο,
ηα θξαζηά ηεο Ρφδνπ αλαδεηθλχνληαη σο θνξπθαίαο πνηφηεηαο, γεγνλφο πνπ πηζηνπνηείηαη
ηφζν απφ ηα πνιπάξηζκεο δηαθξίζεηο θαη ηα αζεκέληα, ρξπζά θαη ρξπζά ησλ ρξπζψλ βξαβεία
ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο, φζν θαη απφ ηηο εμαγσγέο ηεο ζε Δπξψπε, Ακεξηθή θαη Αζία.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ ΠΟΠ Ρφδνο κε ηελ πνηφηεηα, ε λνκνζεζία
πξνβιέπεη νη νίλνη θάζε ρξνληάο λα ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε απφ
ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή θαη φζνη απφ απηνχο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. Ρφδνο.

9.2

Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ

9.2.1. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
ηνλ ακπειψλα ζηε Ρφδν θαη ζηελ Κσ ππήξρε απφ ηελ αξραηφηεηα πνιχ κεγάιε
θαιιηεξγεηηθή παξάδνζε, φπσο θαη ζηελ νηλνπνίεζε θαη ην εκπφξην ηνπ νίλνπ. Η δήηεζε
εθηηλάρηεθε θαηά ηνπο Διιεληζηηθνχο θαη ηνπο Ρσκατθνχο ρξφλνπο, ρσξίο πνηέ λα ζηακαηήζεη
–ηνπιάρηζηνλ γηα ηε Ρφδν– κέρξη θαη ζήκεξα.
ηε Ρφδν φπσο θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα ην θξαζί είλαη κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο καο
θιεξνλνκηάο δεκέλν κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηέρλε καο ξηδσκέλν ζηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ιανχ
καο, απνηειεί έθθξαζε ελφο ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ δσήο πνπ εμειίρζεθε αιιά δελ άιιαμε ζην
πέξαζκα ησλ αηψλσλ.
Ο νίλνο ηηκήζεθε ζηνλ ηφπν καο ζαλ κηα ζεφηεηα δσληαλή, έμππλε, γεκάηε αλζξσπηά θαη
αξρνληηά. Σελ δσληάλεςαλ ζε νκνξθνζηνιηζκέλα αγάικαηα ζε αγγεία άθζαζηεο ηέρλεο ηελ
ηξαγνχδεζαλ θαη ηελ ιάηξεςαλ κε ην φλνκα Γηφλπζνο.
Οη αξραίνη Ρφδηνη φκσο ιάηξεςαλ θαη ηνλ θεξδψν Δξκή, γλψξηδαλ ηελ αμία ηνπ εκπνξίνπ
φπσο καξηπξνχλ νη γξαπηέο πεγέο.
Η Ρφδνο ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο θνληά ζηελ αζηαηηθή ελδνρψξα ηεο επέηξεςε λα
απνθηήζεη κηα ζεκαζία ζηνλ ειιεληθφ θφζκν εληειψο δπζαλάινγε πξνο ηελ έθηαζε ηεο θαη
απεηέιεζε έλα ζπνπδαίν ζεκείν επαθήο, αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη άιινπο πνιηηηζκνχο
ηεο αλαηνιήο.
Καηά ζπλέπεηα, ε Ρφδνο ππήξμε κηα απφ ηηο πξψηεο ηνπνζεζίεο ηνπ Αηγαίνπ πνπ δέρζεθαλ
ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ θαη ηελ νηλνπνίεζε ηνπ θαξπνχ ηεο θαη είλαη βέβαην φηη ε Ρφδνο
ππήξμε ν κεγαιχηεξνο έκπνξνο θξαζηψλ θαη ζηηεξψλ ηνπ 7ν π.ρ. αηψλα βνεζνχκελε
ζεκαληηθά απφ ηελ ηζρπξή ηεο λαπηηθή δχλακε. Δπίζεο, ράξε ζε απηή ηεο, ηε λαπηηθή δχλακε
πνπ ίζσο ηελ φθεηιε θαηά κέγα κέξνο ζην εκπφξην ηνπ θξαζηνχ, ε Ρφδνο ελζαξξχλζεθε
αξγφηεξα λα αλαιάβεη έλα καδηθφ δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην δεκεηξηαθψλ πνπ ηεο απέθεξε
αθάληαζηα πινχηε.
Σα θηινινγηθά ή επηγξαθηθά θείκελα θαη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα απνηεινχλ ηηο δχν θχξηεο
πεγέο ζηηο νπνίεο αλαηξέρνπκε γηα λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην εκπφξην ησλ θξαζηψλ
ζηελ αξραηφηεηα.
Η δηαθίλεζε θαη εκπνξία ησλ Ρνδίηηθσλ θξαζηψλ ηελ επνρή εθείλε ηνπ θξαζηνχ γηλφηαλ κέζα
ζε ακθνξείο θπξίσο, ππάξρνπλ φκσο θαη ελδείμεηο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε πίζνπο θαη
ιατληα. Η θαη' εμνρήλ ιεηηνπξγία ηνπ ήηαλ ε κεηαθνξέο δηα ζαιάζζεο θξαζηνχ, αιιά θαη

άιισλ πξντφλησλ φπσο ιαδηνχ, ειηψλ, μεξψλ θαξπψλ θ.α. Η Ρφδνο ηφηε βαζηδφηαλ ζε δηθά
ηεο ηνπηθά πξντφληα θαη ακθνξείο. Απφδεημε απηνχ είλαη φηη ιηγφηεξν απφ 5% απφ ηηο ιαβέο
πνπ βξέζεθαλ ζην λεζί ήηαλ μέλεο.
Οη Ρνδίηηθνη ακθνξείο ηνπ 4νπ αηψλα Π.Υ. είλαη πήιηλα δνρεία νμππχζκελα, κε πάι επηθάλεηα,
κπηεξή βάζε, απιφ ζηφκην θαη δχν ζθξαγηζκέλεο ιαβέο κε έληνλε θιίζε. Οη ιαβέο είλαη
καξθαξηζκέλεο κε ζθξαγίδεο πνπ πεξηέρνπλ ην ηξηαληάθπιιν ή ην θεθάιη ηνπ ζενχ ήιηνπ
"Ήιηνο" (απηά επίζεο ρξεζηκνπνηφληνπζαλ θαη ζαλ ζχκβνια ζηα θέξκαηα ηεο Ρφδνπ)
ζπλνδεπκέλα θαη απφ δχν νλφκαηα. Σν έλα ήηαλ ην φλνκα ελφο αλαγλσξηζκέλνπ θεξακίζηα
θαη ην άιιν ην φλνκα ελφο εηήζηνπ δηνξηζκέλνπ άξρνληα ή ηεξέα (π.ρ. επψλπκνο ηεξέαο ηεο
Ρφδνπ) ηα νπνία ρξεζίκεπαλ σο ζεκείν αλαθνξάο ηφπνπ θαη ρξφλνπ πξνειεχζεσο.
Δθείλε ηελ επνρή πξέπεη λα ππήξραλ ιίζηεο ησλ αξρφλησλ θαη ηεξέσλ πνπ πξνζδηφξηδαλ ηελ
ρξνλνινγία ησλ θξαζηψλ. Γπζηπρψο φκσο έσο θαη ζήκεξα δελ έρνπλ αλαθαιπθζεί απηέο νη
ιίζηεο.ρεηηθά κε ηνπο θεξακίζηεο, απηνί ράξαδαλ ην φλνκα ηνπο πάλσ ζηνλ ακθνξέα θαη
δίπια ζε απηφ έλα ηζακπί ζηαθχιη ελδείμεηο πνπ καξηπξνχζαλ φηη ν ακθνξέαο βγήθε απφ
ξνδίηηθν εξγαζηήξη θαη ην πεξηερφκελν ηνπ απφ ξνδίηηθν ακπέιη.
Η κειέηε απηψλ ησλ αγγείσλ είλαη ην θιεηδί ηεο ηζηνξίαο ηνπ θξαζηνχ ζηελ αξραηφηεηα. Σν
ζρήκα θάζε ακθνξέα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κηαο πφιεο θξάηνπο ζε ηέηνην βαζκφ πνπ
απνηεινχζε ζπρλά θαη ην λνκηζκαηηθφ ηεο ζχκβνιν. Μεξηθνί ζεκαληηθνί αξηζκνί φπσο νη
100.000 ελζθξάγηζηεο ξνδηαθέο ιαβέο πνπ βξίζθνληαη ζην κνπζείν ηεο Αιεμάλδξεηαο, νη
εθαηνληάδεο ξνδηαθέο ιαβέο πνπ αλαθαιχθζεθαλ ζηελ ηθειία ζηελ Ίζηξηα ηνπ πφληνπ ζηελ
Καξρεδφλα, ζηελ Αζήλα (40.000), ζηελ Γήιν, ζηελ Κξήηε, ζηελ Κχπξν, ζηελ Παιαηζηίλε
καξηπξνχλ άκεζα ηε καδηθή θαη ζπλερή εμαγσγή ηνπ θξαζηνχ ηεο Ρφδνπ πξνο ηελ
πιεηνλφηεηα ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ηνπ θφζκνπ.
Η πξψηε αλαθνξά ζρεηηθά κε ην Ρνδίηηθν θξαζί αλήθεη ζηνλ αζελαίν πνιηηηθφ Αηζρχλε ν
νπνίνο αθνχ έραζε κηα δίθε εμνξίζηεθε ζηε Ρφδν ην 330 π.ρ. ηελ πέκπηε επηζηνιή ηνπ
αλαθέξεη πσο έκελε ζε έλα κηθξφ ζπηηάθη κε θήπν ζηελ Κάκηξν θαη φηη νη θίινη ηνπ
πξφζθεξαλ ιάδη θαη κέιη θαη ζαπκάζην θξαζί ην νπνίν εθηίκεζε θαιιίηεξν θαη απφ ην
αζελατθφ.
εκαληηθφο αξηζκφο ξνδίηηθσλ ακθνξέσλ ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, βξέζεθαλ ζην
αλειθπζζέλ πινίν Κπξήλεηα πνπ ηψξα εθηίζεηαη ζην Κάζηξν ησλ Κνπξζάξσλ ζηελ
θαηερφκελε απφ ηνπο Tνχξθνπο νκψλπκε πφιε ηεο Κχπξνπ, Κπξήλεηα. Μέρξη θαη ζήκεξα ην
πινίν Κπξήλεηα αληηπξνζσπεχεη ην πην θαινζπληεξεκέλν ζθαξί ηεο Διιελνθιαζζηθήο
πεξηφδνπ πνπ έρεη πνηέ βξεζεί. Οη αξραηνιφγνη ρξνλνινγνχλ ην λαπάγην ζηα ηέιε ηνπ 4νπ
αηψλα Π.Υ.
Δπίζεο θέξκαηα πνπ βξέζεθαλ ζην λαπάγην καο βνεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
ρξνλνινγίαο ηεο βχζηζεο ηνπ πινίνπ κεηαμχ 310 θαη 300 Π.Υ. Δπηπιένλ άιια επξήκαηα
θαζεκεξηλήο ρξήζεσο ηνπ πιεξψκαηνο δειψλνπλ φηη ε Ρφδνο ήηαλ ην κεηξηθφ ιηκάλη.
Καηά ην ηειεπηαίν ηαμίδη ηνπ, ην αξραίν πινίν κεηέθεξε πεξίπνπ 20 ηφλνπο εκπφξεπκα,
απνηεινχκελν απφ 404 Ρνδίηηθνπο ακθνξείο γεκάηνπο κε θξαζί θαη ιάδη, 29 κπιφπεηξεο θαη
ζαθηά απφ ακχγδαια.
Ρνδίηηθα λνκίζκαηα ηεο επνρήο ηνπ 408 π.ρ. πνπ βξέζεθαλ ζην αλάθηνξν ηνπ ξσκαίνπ
απηνθξάηνξα Μarkus Aurelius απεηθνλίδνπλ ακθνξείο, ζηαθχιηα, θνχπεο θξαζηνχ θαη
θεθαιέο ηνπ Γηφλπζνπ θαη καξηπξνχλ ηελ ηζηνξία ηνπ Ρνδίηηθνπ θξαζηνχ.
Γχξσ απφ ηηο γηνξηέο ηηο αθηεξσκέλεο ζην Γηφλπζν καο πιεξνθνξνχλ νη επηγξαθέο πνπ

βξέζεθαλ ζην λεζί.
ε έλα ηηκεηηθφ δηάηαγκα ηνπ 2νπ αηψλα π.ρ. γηα ηνλ Γηνλπζφδσξν, αλαθέξεηαη ην φλνκα
Βάθρεηα ηα νπνία γηνξηάδνληαλ θάζε 2 ρξφληα.
ε έλα θαηάινγν ηεξέσλ πνπ βξέζεθε ζηελ Κάκηξν θαη αλήθεη ζηνλ 1ν αηψλα π.ρ.
αλαθέξνληαη επίζεο Βαθρηθέο γηνξηέο.
9.2.2. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί ζπλδένληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ
αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Ρφδνπ ε ακπεινθαιιηέξγεηα απνηεινχζε κηα πεγή εηζνδήκαηνο
γηα ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ δηαηήξεζε ησλ αγξνηηθψλ
νηθνγελεηψλ ζηηο εζηίεο ηνπο.
Σν 1992 ε Ρφδνο γηφξηαζε ηα 2400 ρξφληα ησλ γελεζιίσλ ηεο, φπσο καξηπξνχζαλ
λνκίζκαηα ηεο ηφηε επνρήο πνπ έθεξαλ ζηηο φςεηο ηνπο ηα ζηαθχιηα σο ζχκβνιν επκάξεηαο
ηνπ λεζηνχ ζην αξραίν θφζκν.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίζηεθε επί ρξφληα κε ηηο εηήζηεο εθδειψζεηο ηεο γηνξηήο ηνπ θξαζηνχ
θπξίσο ζηα ακπεινρψξηα ηνπ λεζηνχ.
9.3

Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

9.3.1. ηελ λνηηναλαηνιηθή άθξε ηεο Διιάδαο, ε Ρφδνο είλαη κηα πξνηθηζκέλε γσληά ηεο
Μεζνγείνπ γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. Καη ελψ απνιακβάλεη ηελ κεγαιχηεξε ειηνθάλεηα
ζηελ Διιάδα, ε θαινθαηξηλή δέζηε κεηξηάδεηαη απφ ηηο ζαιάζζηεο αχξεο πνπ θπζνχλ απφ ηνλ
Μάην έσο ηνλ επηέκβξην.
Ο Ρνδηαθφο Ακπειψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηνηηθά νξεηλά ζηαθχιηα κε πςειφ θφζηνο
παξαγσγήο, θαζφζνλ ην πςφκεηξν, ην έδαθνο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ακπειψλσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα πνιιαπιά κηθξνθιίκαηα ηνπ λεζηνχ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ
παξαγσγή κηθξψλ πνζνηήησλ, αιιά εμαηξεηηθήο
πνηφηεηαο ζηαθπιηψλ.
To Κξάηνο έρεη θαζηεξψζεη κηθξέο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο ζηα ακπέιηα ηεο Ρφδνπ κε ζηφρν
ηελ πςειή πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο, ελψ παξάιιεια εθαξκφδνληαη απζηεξά θξηηήξηα
πνηνηηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ ζηαθπιηψλ, πξηκνδνηψληαο έλα πξσηνπνξηαθφ ζχζηεκα
«εηιηθξηλνχο ηξχγνπ» πνπ εμαζθαιίδεη απφιπηε πνηνηηθή δηαινγή.
9.4

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ

Οη νίλνη ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ ΡΟΓΟΤ παξάγνληαη απφ ηηο πνηθηιίεο Μνζράην Άζπξν θαη
Μνζράην Σξάλη.
Σν Μνζράην Άζπξν πξφθεηηαη γηα κηα επγελή πνηθηιία ακπέινπ, αξθεηά δηαδεδνκέλε ζε
νιφθιεξε ηε Mεζφγεην. Δίλαη γλσζηή ε αγάπε ηνπ άζπξνπ κνζράηνπ γηα ηνλ ήιην. Απηφο
δεζηαίλεη ηηο κηθξέο ξψγεο, δίλεη ζηελ παρηά θινχδα ηνπ θηηξηλφρξπζν, γεκάην θαθίδεο ρξψκα
θαη ζπκππθλψλεη κνλαδηθά ηα αξψκαηα θαη ηε γεχζε ηνπ. Η αγάπε ηνπ άζπξνπ κνζράηνπ γηα
επηθιηλείο, νξεηλνχο ακπειψλεο δελ θξχβεηαη, αλ θαη επδνθηκεί εμίζνπ θαιά θαη ζε
ρακειφηεξα πςφκεηξα. Σν ιεπηφξσγν μοζσάηο άζππο είλαη ζίγνπξα κηα απφ ηηο πιένλ
ζεκαληηθέο πνηθηιίεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Κάησ απφ ηνλ νιφιακπξν ειιεληθφ ήιην
κεηνπζηψλεηαη ζε ζπνπδαία θξαζηά, πνπ εθθξάδνπλ ην κνλαδηθφ terroir απφ ην νπνίν
πξνέξρνληαη.
Σν κνζράην ηξάλη Ιηαιηθφο θιψλνο ηνπ ιεπθνχ ιεπηφξσγνπ κνζράηνπ, ζπκκεηέρεη ζε ιεπθά
μεξά θαη γιπθά θξαζηά ησλ αηγαηνπειαγίηηθσλ λεζηψλ. Σν κνζράην di Trani είλαη θιψλνο ηεο
πνηθηιίαο κνζράην πνπ έθεξαλ νη Ιηαινί απφ ηελ νκψλπκε πφιε ηεο Πνχιηα, θνληά ζην
Μπάξη, ηελ επνρή πνπ είραλ ηνλ έιεγρν ηεο Γσδεθαλήζνπ.

Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ ηεο πεξηνρήο,
ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο
ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ
Π.Ο.Π. Μνζράηνο Ρφδνπ .
9.5. Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ ΡΟΓΟ, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ηηο αλσηέξσ
ππνελφηεηεο , νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεζηνχ (έδαθνο, κηθξνθιίκα
πεξηνρψλ, πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ακπειψλσλ, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
θαινθαηξηνχ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο θαη νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο.
10. ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ νίλνπ Π.Ο.Π. Μνζράηνο Ρφδνπ 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).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 386323/3803/10-11-1976 Πεξί κεηαπνηήζεσο ζηαθπιηψλ εθηφο
δψλεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΦΔΚ 1407/Β/25-11-1976).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 386/22.5.1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο ειεγρφκελεο νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 115/A/9.6.1971).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 221/18.3.1982 « Γηα ηελ αλαγλψξηζε νίλσλ κε νλνκαζία
πξνειεχζεσο Μνζράηνο Ρφδνπ ειεγρφκελεο » (ΦΔΚ 36/A/29.3.1982).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 280557/9-6-2005 « Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο
Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ νίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ θαηά ηελ επηζήκαλζε ηνπο πνπ
αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15-62005).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 386323/3803/10-11-1976 Πεξί κεηαπνηήζεσο ζηαθπιηψλ εθηφο
δψλεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΦΔΚ 1407/Β/25-11-1976).
- 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).
- Καζνξηζκφο πξνππνζέζεσλ ρξήζεο
ηεο έλδεημεο «φλνκα ακπεινπξγηθήο
εθκεηάιιεπζεο ή νκάδαο ακπεινπξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ» ζηηο εηηθέηεο ησλ Διιεληθψλ
Οίλσλ ΤΑ 334539 ηεο 7εο/2/2002 (ΦΔΚ ΑΡ 304/19-04-1995)
- 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)
10.3 Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 6 παξάγξαθνο 4α ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ θαζνξηζκφ
νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ
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».
Β) Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
- Άξζξν 386323/10.11.1976 (ΦΔΚ 1407/Β/25.11.1976)
Παξέρεηαη ην δηθαίσκα γιεπθνπνίεζεο ησλ ζηαθπιψλ θαη νηλνπνηήζεσο ηνπ γιεχθνπο
πξνο παξαζθεπήλ ηνπ ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ ΡΟΓΟΤ , ζε φια ηα νηλνπνηεία ηεο λήζνπ Ρφδνπ
, εθ φζνλ απηά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο παξαζθεπήο νίλσλ ΠΟΠ.
10.4. Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
10.4.1. Ενδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
α) 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
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».

10.4.2. Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο έλδεημεο «ΝΔΟ ΟΙΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΙΝΟ» ζηελ
επηζήκαλζε ησλ νίλσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο ησλ ζηαθπιηψλ
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξ.2 ηεο αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθήο απφθαζε
«Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ
νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ
ελδείμεσλ θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15-6-2005).
10.4.3. 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
Μνζράηνο Ρφδνπ είλαη νη παξαθάησ:
ΟΙΝΟ ΛΟΦΧΝ / Vin de collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΧΝ / Vin de coteaux, ΑΠΟ ΝΗΙΧΣΙΚΟΤ
ΑΜΠΔΛΧΝΔS/ Vin de vignobles isulaires.
11. ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΕΛΕΓΥΟΤ
11.1. 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)
- 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).
11.2. Διαδικαζία διεξαγωγήρ ηων ελέγσων:
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε θαηάηαμή
ηνπ σο ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ ΡΟΓΟΤ
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 Μνζράηνο Ρφδνπ .
Η 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.
Η 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 ΜΡ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Μνζράηνο Ρφδνπ , ηα δπν ηειεπηαία ςεθία
ηνπ έηνπο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηαηληψλ θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο ηαηλίαο.

11.3. Απσέρ ελέγσος.
10.3.1 Τπνπξγείν: Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γηεχζπλζε: Μεηαπνίεζεο-Σππνπνίεζεο & 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
10.3.2. Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
10.3.3. Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.
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