ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) 1234/2007
ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟ 2).

1.

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ
ανηοπίνη – (ΑΝΣΟΡΙΝΗ) / Santorini - (SANTORINI)

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΟΙΝΩΝ

Πεπιγπαθή ηος οίνος (οίνων) :
Ο νίλνο Π.Ο.Π. αληνξίλε (Santorini) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 1, ζηελ
θαηεγνξία 3 θαη ζηελ θαηεγνξία 15. Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ
παξαξηήκαηνο ΥΗβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.
Οίνορ Λεςκόρ Ξηπόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 12,0 % vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,0 % vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 0-4 g/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 5,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: Λακπεξφ πξαζηλνθίηξηλν ρξψκα.
2. Οζκή: χλζεηε κχηε κε αξψκαηα θίηξηλσλ θξνχησλ λφηεο θινχδαο
πνξηνθαιηνχ θαη ιεκνληνχ θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή κεηαιιηθφηεηα ζην
θφλην.
3. Γεχζε: Πινχζηα γεχζε κε νμχηεηα πνπ ην ηζνξξνπεί θαη ηνπ δίλεη
ζθειεηφ, εμαζθαιίδνληάο ηνπ δξνζεξή επίγεπζε.

Οίνορ Λικέπ Από Λιαζμένα ηαθύλια
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.

- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 21,0% vol.
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0 – 22,0 % vol
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 5,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400 mg/l
Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε : Πνξηνθαινθίηξηλν κε ρξπζαθί αληαχγεηεο, πνπ κε ηε
δηάξθεηα ηεο παιαίσζεο νη αληαχγεηεο γίλνληαη θαθέ. ε
πεξίπησζε καθξφρξνλεο παιαίσζεο ην ρξψκα ζθνπξαίλεη
πεξηζζφηεξν θαηαιήγνληαο ζε εξπζξέο θαη θαθέ απνρξψζεηο.
2. Οζκή : Έληνλν θαη πνιχπινθν άξσκα ,κε λφηεο κπαραξηθψλ,
κειηνχ θαη ζηαθίδαο θαη δεπηεξεπφλησο ιεκνλαλζψλ. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο παιαίσζεο ηα αξψκαηα γίλνληαη πην έληνλα θαη πην
ζχλζεηα.
3. Γεχζε : γεχζε πνπ ηζνξξνπείηαη επηηπρψο κε ηελ νμχηεηα ηεο
πνηθηιίαο. Έλα θξαζί ζηξνγγπιφ, βεινχδηλν, πινχζην πνπ
πξνζπαζεί κε λφηεο κειηνχ θαη ιεκνληνχ. Ζ επίγεπζε ηνπ είλαη
ηδηαίηεξα καθξά θαη αξσκαηηθή.
Οίνορ Λεςκόρ Φςζικώρ Γλςκύρ Λιαζηόρ
Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο πξηλ ην ιηάζηκν αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0% vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο κεηά ην ιηάζηκν αιθννιηθφο ηίηινο: 21,0% vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 21,0% vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 9,0 % vol
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 5,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400 mg/l

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε : Πνξηνθαινθίηξηλν κε ρξπζαθί αληαχγεηεο, πνπ κε ηε
δηάξθεηα ηεο παιαίσζεο νη αληαχγεηεο γίλνληαη θαθέ.
2. Οζκή : Έληνλν θαη πνιχπινθν άξσκα ,κε λφηεο κπαραξηθψλ,
κειηνχ θαη ζηαθίδαο θαη δεπηεξεπφλησο ιεκνλαλζψλ.
3. Γεχζε : Γιπθηά γεχζε πνπ ηζνξξνπείηαη επηηπρψο κε ηελ
νμχηεηα ηεο πνηθηιίαο. Έλα θξαζί ζηξνγγπιφ, βεινχδηλν, πινχζην
πνπ πξνζπαζεί κε λφηεο κειηνχ θαη ιεκνληνχ. Ζ επίγεπζε ηνπ είλαη
ηδηαίηεξα καθξά θαη αξσκαηηθή.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή ηος λεςκού οίνος

α. Ποιόηηηα
Ζ αληνξίλε δηαζέηεη έλαλ απφ ηνπο πην παιηνχο ακπειψλεο ζε φιν ην θφζκν
πνπ έρεη
ηηο ξίδεο ηνπ απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα. Ζ παξάδνζε ζηελ
ακπεινπξγία, πθίζηαηαη εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 3.500 ρξφληα. Σν κνλαδηθφ ηεο θιίκα
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο έρνπλ θάλεη ηηο πνηθηιίεο πνπ
νηλνπνηνχληαη λα δίλνπλ θξαζηά κε μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Πεξηγξαθέο
πεξηεγεηψλ ηνπ 19νπ αηψλα αλαθέξνπλ ηνπο μερσξηζηνχο νξγαλνιεπηηθνχο ηνπ
ραξαθηήξεο νη νπνίνη νθείινληαη ζηελ επίδξαζε ηνπ νηθνινγηθνχ πεξηβάιινληνο
ζηα ζηαθχιηα θαη θαη’ αθνινπζίαλ ζηνπο νίλνπο ηεο αληνξίλεο. Σφηε ην θξαζί ηεο
αληνξίλεο ήηαλ πεξηδήηεην ζην εμσηεξηθφ θαη γηα πνιιά ρξφληα πνπιηφηαλ ιφγσ
ηνπ πςεινχ αιθννιηθνχ ηνπ ηίηινπ, γηα ηελ ελίζρπζε ρακειφβαζκσλ θξαζηψλ
άιισλ πεξηνρψλ.
Ο ακπειψλαο απηφο πέξα απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπ δηάζηαζε, είλαη έλαο ακπειψλαο
πνπ ζήκεξα δίλεη θξαζηά κνλαδηθά, θξαζηά πςειήο πνηφηεηαο, ηα νπνία
παιαηψλνληαο, εθθξάδνπλ απηή ηελ ηδηαίηεξε γε ηεο αληνξίλεο, απηφ ην κνλαδηθφ
terroir, ηνπ ζαληνξηληνχ ακπειψλα.
ηηο κέξεο καο ηα ζηαθχιηα ηεο πεξηνρήο αμηνπνηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν,
απφ φινπο ηνπο νηλνπαξαγσγνχο, κε ζεβαζκφ ζηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο, δίλνληαο θξαζηά πνηνηηθά, αλαγλσξηζκέλα ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο, ηφζν
ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. αληνξίλε κε ηελ
πνηφηεηα, νη νίλνη θάζε ρξνληάο ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε απφ
ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή. Οίλνη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο, δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. αληνξίλε.
χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο “ΟΗΝΟ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ” απφ ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
(Δξγαζηήξην Υεκείαο), ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ην ηκήκα Βηνρεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ε
πνηθηιία Αζχξηηθν, αλ θαη είλαη ιεπθή, έρεη πςειφ πνιπθαηλνιηθφ πεξηερφκελν, άξα
ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε θαη πξνζηαζία απφ θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα,
αλάινγε κε ην θφθθηλν θξαζί. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
αλαζηέιιεη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηελ αλάπηπμε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζην ήπαξ,

ελψ ζηακαηά πιήξσο ηε δηαδηθαζία ηεο αγγεηνγέλεζεο πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηε
δεκηνπξγία πνηθίιισλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα
θαη νη θαξθηληθέο κεηαζηάζεηο.
Οη έξεπλεο απέδεημαλ φηη ην πνζνζηφ ησλ πνιπθαηλνιψλ ηνπ Αζχξηηθνπ
απμάλεηαη εληππσζηαθά ζηελ αληνξίλε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη
κφλνλ ζηνλ κνλαδηθφ ηξφπν θιαδέκαηνο δει. ηα παξαδνζηαθά θππειινεηδή
ζρήκαηα ηε Θήξαο, ήηνη θππειινεηδέο κε γπξηζηέο ή ζηεθαλσηφ θαη θππειινεηδέο
κε θνπινχξηα θαη ζηνλ απφιπηα μεξηθφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο, πξαθηηθέο πνπ
δεκηνπξγνχλ έληνλεο ζπλζήθεο ζηξεο ζηα θπηά.
Μάιηζηα ν θαζεγεηήο πξφηεηλε λα αμηνπνηεζνχλ νη ηδηφηεηεο απηέο ηνπ Αζχξηηθνπ
κε ηε δεκηνπξγία ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαη θαιιπληηθψλ απφ ζηαθχιηα ηεο
πνηθηιίαο.
β. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Αληρλεχνληαο ηελ νηλνπνηεηηθή παξάδνζε ηεο αληνξίλεο ηαμηδεχνπκε πίζσ
ζην ρξφλν, ζηελ ηξίηε ρηιηεηία π.Υ.. ηηο αλαζθαθέο ηνπ Αθξσηεξίνπ, επξήκαηα
φπσο θάξβνπλα απφ μχια ακπέινπ θαη ηζακπηά ζηαθχιηα σο δηαθνζκεηηθά
ζηνηρεία ζηελ αγγεηνγξαθία ηεο επνρήο καξηπξνχλ φηη ε ακπεινθαιιηέξγεηα ήηαλ
κηα απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ. Ο πξντζηνξηθφο απηφο
ακπειψλαο, θαηαζηξάθεθε κε ηε κεγάιε έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ, γχξσ ζηα 1.650
π.Υ., πνπ εμαθάληζε θάζε ίρλνο αλζξψπηλεο δσήο θαη θπηηθήο βιάζηεζεο απφ ην
λεζί γηα ηξεηο αηψλεο πεξίπνπ.
Ακπεινπξγία θαη ε νηλνπαξαγσγή πξέπεη λα απνηεινχζαλ βαζηθφ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο ηνπ Αθξσηεξίνπ ζηελ επνρή ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ. Καη ην γεγνλφο
βεβαηψλεηαη ηφζν απφ ηελ θπζηθή παξνπζία θάξβνπλσλ απφ μχια ακπέινπ, θαη
γηγάξησλ απφ ζηαθχιηα, φζν θαη απφ ηελ εηδηθή ζπζθεπή γηα ην πάηεκα ζηαθπιηψλ
θαη ηελ ζπιινγή κνχζηνπ. Ο ιελφο (ην παηεηήξη) θαη ν θάδνο θάησ απφ απηφλ
απνηεινχλ ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα. Έλα θνθίλη φκσο, γεκάην κε αζβέζηε πνπ
βξέζεθε κέζα ζε ιελφ έβαιε ζε ζθέςε ηνλ αξραηνιφγν φηη κπνξεί ν αζβέζηεο λα
ιεηηνπξγνχζε σο έλα είδνο θίιηξνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ κνχζηνπ.
Ζ θχιαμε ηνπ θξαζηνχ γηλφηαλ ζε κεγάινπο πίζνπο θαη ε ζηεγάλσζή ηνπο γηλφηαλ
κε θεξί. ην ζηφκην ελφο ηέηνηνπ πηζαξηνχ κάιηζηα κε ραξαγκέλε επηγξαθή ζε
Γξακκηθή Α γξαθή, έλαο ζπλδπαζκφο έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ζπκβνιίδεη θξαζί.
Γεληθά φκσο, ε πιεζψξα ησλ πηζαξηψλ απνζήθεπζεο αιιά θαη ςεπδφζηνκσλ
ακθνξέσλ πνπ ζπλαληά θαλείο ζην Αθξσηήξη ππνδειψλνπλ φρη απιψο κεγάιε
παξαγσγή θξαζηνχ, αιιά θαη αλεπηπγκέλε δηαθίλεζή ηνπ. Σζακπηά ζηαθπιηνχ
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαθνζκεηηθά ζέκαηα ζηελ αγγεηνγξαθία ηεο επνρήο.
Μαξηπξίεο γηα ηελ νηλνπνηεία θαη ηελ εκπνξία θξαζηνχ απνηεινχλ νξηζκέλα είδε
πηζαξηψλ κε θξνπλφ θνληά ζηε βάζε ηνπ ζηελνχ ππζκέλα ηνπο, θαη ε πιεζψξα
ςεπδφζηνκσλ ακθνξέσλ, ζθεπψλ πνπ θαη΄ εμνρήλ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηε δηαθίλεζε
πγξψλ πξντφλησλ. Απφ ηνλ πξψηκν ηχπν ηνπ αγγείνπ απηνχ, ε Θήξα έρεη δψζεη
σο ηψξα ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ φζσλ έρνπλ βξεζεί ζε νιφθιεξε ηελ
πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ.
Οη Φνίληθεο, πξψηνη άπνηθνη κεηά ηελ θαηαζηξνθή, θαηά ηνλ Ζξφδνην, αιιά θαη
φζνη ηνπο αθνινχζεζαλ, έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ έλα αθξαίν νηθνζχζηεκα,
πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο ηνπο
δνθίκαζαλ λα θαιιηεξγήζνπλ θπηά δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πνπ έθεξαλ καδί ηνπο θαη
ηνπο ήηαλ γλψξηκα. Μφλν ε άκπεινο θαηφξζσζε λα επηβηψζεη ζηε δηάξθεηα ησλ
αηψλσλ ζην αθηιφμελν πεξηβάιινλ ηεο αληνξίλεο. Φπηφ εππξνζάξκνζην θαη
ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζηηο μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο ηνπ λεζηνχ, δηαζέηεη πινχζην θαη
δπλαηφ ξηδηθφ ζχζηεκα πνπ δηαπεξλά ηε ζεξατθή γε. Άζπα νλνκάδνπλ νη ληφπηνη
ην ζθιεξφ θαη ζπλεθηηθφ έδαθνο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ αιιεπάιιεια ζηξψκαηα
εθαηζηεηαθψλ πιηθψλ ηέθξα, ιάβα, ειαθξφπεηξα θαη ζθνπξηά, θαιχπηνληαο ην
αζβεζηνιηζηθήο θαη ζρηζηνιηζηθήο πξνέιεπζεο ππέδαθνο, θαηά ηηο δηαδνρηθέο

εθξήμεηο. Αηψλεο αλζξψπηλνπ κφρζνπ απνηππψλνληαη πάλσ ζην λεζησηηθφ ηνπίν
θαη καξηπξνχλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αληνξηληψλ φισλ ησλ επνρψλ λα
ηηζαζεχζνπλ ηε γε ηνπο.
Απφ ηελ πεξίνδν ησλ αξρατθψλ θαη θιαζηθψλ ρξφλσλ δελ έρνπκε άκεζεο
καξηπξίεο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. Θα ήηαλ φκσο πεξίεξγν αλ δελ ηελ
αζθνχζαλ νη Θεξαίνη ζε έλα έδαθνο θαη’ εμνρήλ θαηάιιειν. Δίλαη δχζθνιν λα
θαληαζηεί θαλείο ζηε Θήξα πινχζηνπο γαηνθηήκνλεο, αλ ην πξντφλ πνπ
θαιιηεξγνχζαλ δελ ηνπο άθελε κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο. Καη ηέηνην πξντφλ δελ
έρεη απνδεηρηεί άιιν, σο ζήκεξα, παξά ην θξαζί.
Στην Ενετοκρατία (12νο - 17νο αη.), νη Βελεηνί θπξηάξρεζαλ ζην λεζί ηεο αληνξίλεο.
Αλέθαζελ, νη Δπξσπαίνη εθηηκνχζαλ ηνπο ειιεληθνχο νίλνπο, φρη κφλν γηα ηελ
πνηφηεηά ηνπο, αιιά θαη γηαηί άληεραλ ζηα καθξηλά ζαιάζζηα ηαμίδηα. Έηζη, ηα
θξάγθηθα θαη ηα βελεηζηάληθα πινία αξρίδνπλ λα θνξηψλνπλ φιν θαη πην πνιιά
θξαζηά, απφ ηε αληνξίλε. Ζ ρξπζή επνρή ησλ αληνξηληψλ θξαζηψλ στην
Ενετοκρατία, ζα ιήμεη κε ηελ νξηζηηθή θπξηαξρία ησλ Σνχξθσλ, κεηά απφ εμαηξεηηθή
πνξεία, κε έλδνμεο ζηηγκέο, φπσο απηή ηεο θήκεο ησλ ζην Παξίζη.
γ. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ Θεξαίσλ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
Ζ αληνξίλε ζπλδχαδε πάληα κεγάιε παξαγσγή κε πνηφηεηα θαη εμσζηξέθεηα.
ηελ ηνπξθνθξαηία ε έιιεηςε κεγάισλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζην λεζί
ζπλέβαιε ζην λα κε κεηαθεξζνχλ κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί. Οη αληνξηλνί
νξγάλσζαλ δεκνθξαηηθά ηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ εξεκία πνπ
θπξηάξρεζε ζην Αηγαίν κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε, αλέπηπμαλ, φπσο θαη ζηα
πξντζηνξηθά ρξφληα, ην εκπφξην θαη ηε λαπηηιία. Ζ Αιεμάλδξεηα, ην Σαγαλξφθ θαη ε
Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ ηα ζπνπδαηφηεξα θέληξα φπνπ εμάγνληαλ κεγάιεο
πνζφηεηεο ζαληνξηληψλ θξαζηψλ. Ηζηνξηθά είλαη γλσζηφ φηη γηλφηαλ εμαγσγή ζηε
Ρσζία ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1786. Μάιηζηα, ε νηθνλνκία ηεο αληνξίλεο νδεγήζεθε
ζε παξαθκή, φηαλ, ιφγσ ηεο Οθησβξηαλήο επαλάζηαζεο, ζηακάηεζε ε εμαγσγή
πξνο ηελ ρψξα απηή.
Σεθκήξηα ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ ζψδνληαη ζήκεξα ζηνπο
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη ηνπ Μέζα Βνπλνχ, ζηα αξραηνινγηθά
κνπζεία Θήξαο θαη Αζελψλ θαη ζην κέγαξν Γθχδε. Αιιά θαη φιν ην λεζί, κε ηελ
θαιληέξα, ηα εθαηζηεηνγελή πεηξψκαηα, ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηνπο
πχξγνπο θαη ηηο “θάλαβεο”, απνηειεί δσληαλή ηζηνξηθή καξηπξία.
ηηο κέξεο καο ζπλαληάκε νηλνπνηεία κε ηέιεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη
ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα παξαγσγήο πνηνηηθψλ νίλσλ.
Ο δεζκφο απηφο (πνιηηηζηηθφο, θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο) επηβεβαηψλεηαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα κε ζεηξά εθδειψζεσλ ζην λεζί, φπσο ηα ζπλέδξηα «ΑΜΠΔΛΟ».
H αληνξίλε επηιέρζεθε λα είλαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο απηψλ ησλ δηεζλψλ
ζπλεδξίσλ γηα ην ακπέιη, γηαηί εθηφο ηνπ φηη απνηειεί έλα απφ ηα φκνξθα θαη
κνλαδηθά κέξε ζηνλ θφζκν, έρεη παξάδνζε 3.500 ρξφλσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ακπέινπ θαη ζηελ ηέρλε ηεο παξαγσγήο ησλ θξαζηψλ, παξαγσγή ε νπνία
επλνείηαη απφ ην ηδηφκνξθν νηθνζχζηεκα ηνπ εθαηζηηνγελνχο απηνχ λεζηνχ ηνπ
Αηγαίνπ.
Ο ζηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ "Ακπεινο 2003" (5 – 7 Ηνπλίνπ) ήηαλ λα ζπκβάιιεη
νπζηαζηηθά
ζηνλ
θαζνξηζκφ
ηνπ
ζσζηνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ
ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη λα δψζεη ζηνπο ακπεινπξγνχο φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξα "εξγαιεία" γηα κηα ζχγρξνλε θαη απνδνηηθή ακπεινπξγία. Οη
νξγαλσηέο απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ πξνζθάιεζαλ ακπεινπξγνχο, νηλνπνηνχο,
επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ λα κνηξαζηνχλ ηηο
γλψζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο πάλσ ζην ζέκα θαη λα απνιαχζνπλ ην πινχζην

θνηλσληθφ πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ ζην ηδαληθφ πεξηβάιινλ...ην δηάζεκν λεζί ηεο
αληνξίλεο!
ηφρνο ηνπ δεχηεξνπ πκπνζίνπ "Άκπεινο 2006" (1 – 3 Ηνπλίνπ) ήηαλ λα
παξνπζηάζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο, ηερληθέο εμειίμεηο
θαζψο θαη ηα ηειεπηαία λέα ηεο αγνξάο, εμαζθαιίδνληάο ηνπο ηελ επθαηξία γηα κηα
θαξπνθφξα ζπδήηεζε κεηαμχ επηζηεκφλσλ απ' φιν ηνλ θφζκν, αληηπξνζψπνπο
απφ ηε βηνκεραλία θξαζηνχ, δεκνζηνγξάθνπο ηνπ θξαζηνχ θαη νηλφθηινπο
πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπκπφζην. Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ ζπκπνζίνπ ήηαλ ε
αμηνιφγεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ έδαθνο-θιίκα-πνηθηιία ζε θάζε ακπέιη θαη ε
εθκεηάιιεπζε / αμηνπνίεζε ηεο πξψηεο χιεο κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ
νηλνπνίεζεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη
επηζπκεηψλ αξσκάησλ θαη ηεο γεχζεο ησλ νίλσλ θάζε πεξηνρήο. Σέινο, ηδηαίηεξε
πξνζνρή δφζεθε ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο αγνξάο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ.

δ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
8.3.1.
Ζ ακπεινπξγηθή δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. αληνξίλε Ζ έθηαζε
ηνπ ακπειψλα είλαη πεξίπνπ 13.000 ζηξέκκαηα. Ξεθηλά νκαιά απφ ηε ζάιαζζα θαη
θαηαιήγεη κε αλαβαζκίδεο κέρξη χςνο 300 κέηξα.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ κε έληνλε ειηνθάλεηα, κε δεζηά
θαη μεξά θαινθαίξηα θαη ήπηνπο ρεηκψλεο. Ζ κέζε εηήζηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία είλαη
23°C, θαη ε ειάρηζηε 14°C. Σν ζπλνιηθφ χςνο εηήζηαο βξνρφπησζεο είλαη 300 370 mm.
Σν ζχλνιν ζρεδφλ ηεο αληνξίλεο απνηειείηαη απφ ηξηηνγελείο απνζέζεηο
ζεξατθήο γεο, θίζεξε θαη ιάβα. Σν έδαθνο ηεο αληνξίλεο είλαη ακκψδεο κε πνχ
κηθξφ πνζνζηφ αξγίινπ. Δίλαη επίζεο θησρφ ζε νξγαληθή νπζία θαη, κε εμαίξεζε
κηα κηθξή πεξηνρή πεξί ηνλ Πξνθήηε Ζιία, ρσξίο αλζξαθηθφ αζβέζηην. Γηα ηνπο
ιφγνπο απηνχο, παξφιν πνπ ην έδαθνο είλαη πινχζην ζε θάιην, ην θπηφ δελ κπνξεί
λα απνξξνθήζεη ηηο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμνπδεηεξσζεί ζε κεγάιν
βαζκφ ην ηξπγηθφ νμχ, ζην νπνίν νθείιεηαη ε απμεκέλε νμχηεηα ησλ ζαληνξηληψλ
θξαζηψλ. ηε κεησκέλε απνξξφθεζε θαιίνπ ζπληειεί θαη ην θιίκα κε ηηο ιίγεο
βξνρέο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη ακπειψλεο δελ πνηίδνληαη.
Σν λεζί είλαη εμαηξεηηθά μεξφ θαη ζηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ, φηαλ
σξηκάδνπλ ηα ζηαθχιηα, νη ζεξκνθξαζίεο κέζα ζηελ εκέξα είλαη πνιχ πςειέο.
Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο, ηηο αλάγθεο ησλ θπηψλ
ζε λεξφ αλαθνπθίδνπλ νη νκίριεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εμάηκηζε ηεο
ζάιαζζαο θαη ζθεπάδνπλ ην λεζί, αλεβαίλνληαο απφ ηελ θαιληέξα.
Παξάιιεια φκσο ην λεζί καζηηγψλεηαη αλειέεηα θαη απφ ηνπο βφξεηνπο αλέκνπο,
ηα κειηέκηα, πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζπζζψξεπζε πγξαζίαο πάλσ ζηα ζηαθχιηα κέζα
ζηελ εκέξα. Σε λχρηα φκσο, φηαλ πέθηνπλ νη ζεξκνθξαζίεο θαη νη θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο γίλνληαη ζρεηηθά πγξέο, ην εθαηζηεηνγελέο έδαθνο ηνπ λεζηνχ απνξξνθά
ηελ πγξαζία θη έηζη ηξέθνληαη ηα ακπέιηα.
ηηο πεξηνρέο πνπ ε θιίζε ηνπ εδάθνπο είλαη απφηνκε, νη αληνξηληνί έρνπλ
θαηαζθεπάζεη ηηο πεξίθεκεο ΠΔΕΟΤΛΔ. Έρνπλ δειαδή δηακνξθψζεη ην έδαθνο
ζε επίπεδα ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη λα πεξηνξίδεηαη ε απψιεηα
λεξνχ.
αλ απνηέιεζκα απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ ζπλδπαζκνχ θιίκαηνο θαη εδάθνπο, ηα
ζηαθχιηα ηεο αληνξίλεο σξηκάδνπλ γξήγνξα θαη δηαηεξνχλ ηελ νμχηεηά ηνπο.
Όπσο θάζε ηη άιιν ζηελ αλεκνδαξκέλε αληνξίλε θαη ηα ακπέιηα ηα ίδηα είλαη
ηδηφκνξθα. Σα θιήκαηα είλαη αξαηνθπηεκέλα, ρακειά ζην έδαθνο. Πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηέςνπλ ηα ζηαθχιηα απφ ην κέλνο ησλ ζαξσηηθψλ αλέκσλ πνπ καζηίδνπλ
ηνλ ρεηκψλα ην λεζί, νη ζαληνξηληνί θιαδεχνπλ ηα ακπέιηα κε έλαλ ηέηνην ηξφπν,
ψζηε λα παίξλνπλ ην ζρήκα ζηεθαληνχ θαη ηα ζηαθχιηα λα κεγαιψλνπλ ζην
εζσηεξηθφ ηνπ.

πλήζσο δελ ζεκεηψλνληαη ζνβαξέο πξνζβνιέο απφ έληνκα θαη αζζέλεηεο. Ζ
κφλε επέκβαζε θπηνπξνζηαζίαο είλαη 1 – 2 πξνιεπηηθά ζεηαθίζκαηα ηελ Άλνημε.
Ο αληνξηληφο ακπειψλαο είλαη ν πην γεξαηφο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Μεξηθά
ακπέιηα κπνξεί λα είλαη θαη 300 ρξφλσλ. Σα πξέκλα ηνπ ακπειψλα είλαη απηφξηδα,
δελ είλαη εκβνιηαζκέλα ζε ακεξηθάληθα ππνθείκελα ακπέινπ. Κη’ απηφ γηαηί ε
θπιινμήξα, ην ελνριεηηθφ έληνκν πνπ ζπλερίδεη λα θαηαζηξέθεη ηνλ ακπειψλα ηεο
πθειίνπ, δελ έθηαζε πνηέ εδψ. Δπηπρψο ην εθαηζηεηνγελέο έδαθνο ηνπ λεζηνχ, κε
ηελ έιιεηςε αξγηιίνπ θαη ηε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε άκκν (93-97%) δελ ηελ
επλνεί.
πλεπψο ππάξρεη κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ θηηάρλνπλ έλα κνλαδηθφ ζηνλ
θφζκν κηθξνθιίκα, πνπ ζπληειεί ζηελ πιήξε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ θαη ηνπο
ραξίδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε πςειή δξνζηζηηθή νμχηεηα θαη ν
πςειφο αιθννιηθφο ηίηινο.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ

Οη ακπειψλεο ζηα λεζηά Θήξα θαη Θεξαζία απνηεινχλ νπζηαζηηθά
«κπαιθφληα» ζην Αηγαίν πέιαγνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ νη
βφξεηνη άλεκνη ηα γλσζηά κειηέκηα, δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε πςειψλ
ζεξκνθξαζηψλ, δεκηνπξγψληαο έλα ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα πνπ ζπκβάιεη ζηελ
θαιχηεξε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ, ζηελ θαιιίηεξε ζχζηαζε απηψλ ζην
ζηάδην ηεο «ηερλνινγηθήο σξίκαλζεο» (νμχηεηα, ρξψκα, αξσκαηηθέο
νπζίεο, ζάθραξα, θ.ι.π.) πνπ δίλνπλ νίλνπο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. Οη νίλνη
ΠΟΠ αληνξίλε παξάγνληαη απφ ηηο ληφπηεο πνηθηιίεο Αζύρηικο, ηοσ Αθήρι θαη
Αηδάνι.
Ζ θχξηα πνηθηιία ηνπ λεζηνχ, ην Αζύρηικο είλαη παιαηά γεγελήο θαη κέρξη πξηλ
ιίγεο δεθαεηίεο θαιιηεξγείην απνθιεηζηηθά ζηε αληνξίλε. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλν ην φλνκα ηεο πεξηνρήο κε ηελ πνηθηιία. Πξφθεηηαη γηα κηα
πνιπδχλακε ιεπθή πνηθηιία κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλεη νίλνπο κε
πςειέο νμχηεηεο θαη ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ζεσξείηαη κηα απφ
ηηο εθιεθηφηεξεο ιεπθέο πνηθηιίεο ηεο Διιάδαο θαη έρεη επηιεγεί σο «ηνπνπνηθηιία
πξεζβεπηήο» ηεο ρψξαο καο, ζχκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ
πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ.
Δηδηθφηεξα ν ιεπθφο μεξφο ΠΟΠ αληνξίλε παξάγεηαη απφ ηελ πνηθηιία Αζχξηηθν
ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 75% , ην δε ππφινηπν πνζνζηφ απφ ηηο πνηθηιίεο Αεδάλη
θαη Αζήξη.
Δπηπιένλ ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηε ζχζηαζε ησλ
εδαθψλ ησλ λεζηψλ, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ
ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. ΑΝΣΟΡΗΝΖ.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ αληνξίλε, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεζηψλ
(έδαθνο, θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ) ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή ηος θςζικώρ γλςκύ οίνος/λιαζηόρ

α. Ποιόηηηα
Ζ αληνξίλε δηαζέηεη έλαλ απφ ηνπο πην παιηνχο ακπειψλεο ζε φιν ην θφζκν
πνπ έρεη ηη ηηο ξίδεο ηνπ απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα. Ζ παξάδνζε ζηελ
ακπεινπξγία, πθίζηαηαη εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 3.500 ρξφληα. Σν κνλαδηθφ ηεο θιίκα
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο έρνπλ θάλεη ηηο πνηθηιίεο πνπ
νηλνπνηνχληαη λα δίλνπλ θξαζηά κε μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Πεξηγξαθέο
πεξηεγεηψλ ηνπ 19νπ αηψλα αλαθέξνπλ ηνπο μερσξηζηνχο νξγαλνιεπηηθνχο ηνπ
ραξαθηήξεο νη νπνίνη νθείινληαη ζηελ επίδξαζε ηνπ νηθνινγηθνχ πεξηβάιινληνο
ζηα ζηαθχιηα θαη θαη’ αθνινπζίαλ ζηνπο νίλνπο ηεο αληνξίλεο. Σφηε ην θξαζί ηεο
αληνξίλεο ήηαλ πεξηδήηεην ζην εμσηεξηθφ θαη γηα πνιιά ρξφληα πνπιηφηαλ ιφγσ
ηνπ πςεινχ αιθννιηθνχ ηνπ ηίηινπ, γηα ηελ ελίζρπζε ρακειφβαζκσλ θξαζηψλ
άιισλ πεξηνρψλ.
Ο ακπειψλαο απηφο πέξα απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπ δηάζηαζε, είλαη έλαο ακπειψλαο
πνπ ζήκεξα δίλεη θξαζηά κνλαδηθά, θξαζηά πςειήο πνηφηεηαο, ηα νπνία
παιαηψλνληαο, εθθξάδνπλ απηή ηελ ηδηαίηεξε γε ηεο αληνξίλεο, απηφ ην κνλαδηθφ
terroir, ηνπ ζαληνξηληνχ ακπειψλα.
ηηο κέξεο καο ηα ζηαθχιηα ηεο πεξηνρήο αμηνπνηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν,
απφ φινπο ηνπο νηλνπαξαγσγνχο, κε ζεβαζκφ ζηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο, δίλνληαο θξαζηά πνηνηηθά, αλαγλσξηζκέλα ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο, ηφζν
ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. αληνξίλε κε ηελ
πνηφηεηα, νη νίλνη θάζε ρξνληάο ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε απφ
ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή. Οίλνη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο, δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. αληνξίλε.
χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο “ΟΗΝΟ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ” απφ ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
(Δξγαζηήξην Υεκείαο), ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ην ηκήκα Βηνρεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ε
πνηθηιία Αζχξηηθν, αλ θαη είλαη ιεπθή, έρεη πςειφ πνιπθαηλνιηθφ πεξηερφκελν, άξα
ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε θαη πξνζηαζία απφ θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα,
αλάινγε κε ην θφθθηλν θξαζί. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
αλαζηέιιεη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηελ αλάπηπμε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζην ήπαξ,
ελψ ζηακαηά πιήξσο ηε δηαδηθαζία ηεο αγγεηνγέλεζεο πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηε
δεκηνπξγία πνηθίιισλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα
θαη νη θαξθηληθέο κεηαζηάζεηο.
Οη έξεπλεο απέδεημαλ φηη ην πνζνζηφ ησλ πνιπθαηλνιψλ ηνπ Αζχξηηθνπ
απμάλεηαη εληππσζηαθά ζηελ αληνξίλε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη
κφλνλ ζηνλ κνλαδηθφ ηξφπν θιαδέκαηνο δει. ηα παξαδνζηαθά θππειινεηδή
ζρήκαηα ηε Θήξαο, ήηνη θππειινεηδέο κε γπξηζηέο ή ζηεθαλσηφ θαη θππειινεηδέο
κε θνπινχξηα θαη ζηνλ απφιπηα μεξηθφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο, πξαθηηθέο πνπ
δεκηνπξγνχλ έληνλεο ζπλζήθεο ζηξεο ζηα θπηά.
Μάιηζηα ν θαζεγεηήο πξφηεηλε λα αμηνπνηεζνχλ νη ηδηφηεηεο απηέο ηνπ Αζχξηηθνπ
κε ηε δεκηνπξγία ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαη θαιιπληηθψλ απφ ζηαθχιηα ηεο
πνηθηιίαο.
β. Ιζηοπικόρ δεζμόρ

Αληρλεχνληαο ηελ νηλνπνηεηηθή παξάδνζε ηεο αληνξίλεο ηαμηδεχνπκε πίζσ
ζην ρξφλν, ζηελ ηξίηε ρηιηεηία π.Υ.. ηηο αλαζθαθέο ηνπ Αθξσηεξίνπ, επξήκαηα
φπσο θάξβνπλα απφ μχια ακπέινπ θαη ηζακπηά ζηαθχιηα σο δηαθνζκεηηθά
ζηνηρεία ζηελ αγγεηνγξαθία ηεο επνρήο καξηπξνχλ φηη ε ακπεινθαιιηέξγεηα ήηαλ
κηα απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ. Ο πξντζηνξηθφο απηφο
ακπειψλαο, θαηαζηξάθεθε κε ηε κεγάιε έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ, γχξσ ζηα 1.650
π.Υ., πνπ εμαθάληζε θάζε ίρλνο αλζξψπηλεο δσήο θαη θπηηθήο βιάζηεζεο απφ ην
λεζί γηα ηξεηο αηψλεο πεξίπνπ.
Ακπεινπξγία θαη ε νηλνπαξαγσγή πξέπεη λα απνηεινχζαλ βαζηθφ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο ηνπ Αθξσηεξίνπ ζηελ επνρή ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ. Καη ην γεγνλφο
βεβαηψλεηαη ηφζν απφ ηελ θπζηθή παξνπζία θάξβνπλσλ απφ μχια ακπέινπ, θαη
γηγάξησλ απφ ζηαθχιηα, φζν θαη απφ ηελ εηδηθή ζπζθεπή γηα ην πάηεκα ζηαθπιηψλ
θαη ηελ ζπιινγή κνχζηνπ. Ο ιελφο (ην παηεηήξη) θαη ν θάδνο θάησ απφ απηφλ
απνηεινχλ ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα. Έλα θνθίλη φκσο, γεκάην κε αζβέζηε πνπ
βξέζεθε κέζα ζε ιελφ έβαιε ζε ζθέςε ηνλ αξραηνιφγν φηη κπνξεί ν αζβέζηεο λα
ιεηηνπξγνχζε σο έλα είδνο θίιηξνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ κνχζηνπ.
Ζ θχιαμε ηνπ θξαζηνχ γηλφηαλ ζε κεγάινπο πίζνπο θαη ε ζηεγάλσζή ηνπο γηλφηαλ
κε θεξί. ην ζηφκην ελφο ηέηνηνπ πηζαξηνχ κάιηζηα κε ραξαγκέλε επηγξαθή ζε
Γξακκηθή Α γξαθή, έλαο ζπλδπαζκφο έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ζπκβνιίδεη θξαζί.
Γεληθά φκσο, ε πιεζψξα ησλ πηζαξηψλ απνζήθεπζεο αιιά θαη ςεπδφζηνκσλ
ακθνξέσλ πνπ ζπλαληά θαλείο ζην Αθξσηήξη ππνδειψλνπλ φρη απιψο κεγάιε
παξαγσγή θξαζηνχ, αιιά θαη αλεπηπγκέλε δηαθίλεζή ηνπ. Σζακπηά ζηαθπιηνχ
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαθνζκεηηθά ζέκαηα ζηελ αγγεηνγξαθία ηεο επνρήο.
Μαξηπξίεο γηα ηελ νηλνπνηεία θαη ηελ εκπνξία θξαζηνχ απνηεινχλ νξηζκέλα είδε
πηζαξηψλ κε θξνπλφ θνληά ζηε βάζε ηνπ ζηελνχ ππζκέλα ηνπο, θαη ε πιεζψξα
ςεπδφζηνκσλ ακθνξέσλ, ζθεπψλ πνπ θαη΄ εμνρήλ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηε δηαθίλεζε
πγξψλ πξντφλησλ. Απφ ηνλ πξψηκν ηχπν ηνπ αγγείνπ απηνχ, ε Θήξα έρεη δψζεη
σο ηψξα ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ φζσλ έρνπλ βξεζεί ζε νιφθιεξε ηελ
πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ.
Οη Φνίληθεο, πξψηνη άπνηθνη κεηά ηελ θαηαζηξνθή, θαηά ηνλ Ζξφδνην, αιιά θαη
φζνη ηνπο αθνινχζεζαλ, έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ έλα αθξαίν νηθνζχζηεκα,
πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο ηνπο
δνθίκαζαλ λα θαιιηεξγήζνπλ θπηά δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πνπ έθεξαλ καδί ηνπο θαη
ηνπο ήηαλ γλψξηκα. Μφλν ε άκπεινο θαηφξζσζε λα επηβηψζεη ζηε δηάξθεηα ησλ
αηψλσλ ζην αθηιφμελν πεξηβάιινλ ηεο αληνξίλεο. Φπηφ εππξνζάξκνζην θαη
ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζηηο μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο ηνπ λεζηνχ, δηαζέηεη πινχζην θαη
δπλαηφ ξηδηθφ ζχζηεκα πνπ δηαπεξλά ηε ζεξατθή γε. Άζπα νλνκάδνπλ νη ληφπηνη
ην ζθιεξφ θαη ζπλεθηηθφ έδαθνο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ αιιεπάιιεια ζηξψκαηα
εθαηζηεηαθψλ πιηθψλ ηέθξα, ιάβα, ειαθξφπεηξα θαη ζθνπξηά, θαιχπηνληαο ην
αζβεζηνιηζηθήο θαη ζρηζηνιηζηθήο πξνέιεπζεο ππέδαθνο, θαηά ηηο δηαδνρηθέο
εθξήμεηο. Αηψλεο αλζξψπηλνπ κφρζνπ απνηππψλνληαη πάλσ ζην λεζησηηθφ ηνπίν
θαη καξηπξνχλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αληνξηληψλ φισλ ησλ επνρψλ λα
ηηζαζεχζνπλ ηε γε ηνπο.
Απφ ηελ πεξίνδν ησλ αξρατθψλ θαη θιαζηθψλ ρξφλσλ δελ έρνπκε άκεζεο
καξηπξίεο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. Θα ήηαλ φκσο πεξίεξγν αλ δελ ηελ
αζθνχζαλ νη Θεξαίνη ζε έλα έδαθνο θαη’ εμνρήλ θαηάιιειν. Δίλαη δχζθνιν λα
θαληαζηεί θαλείο ζηε Θήξα πινχζηνπο γαηνθηήκνλεο, αλ ην πξντφλ πνπ
θαιιηεξγνχζαλ δελ ηνπο άθελε κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο. Καη ηέηνην πξντφλ δελ
έρεη απνδεηρηεί άιιν, σο ζήκεξα, παξά ην θξαζί.
Στην Ενετοκρατία (12νο - 17νο αη.), νη Βελεηνί θπξηάξρεζαλ ζην λεζί ηεο αληνξίλεο.
Αλέθαζελ, νη Δπξσπαίνη εθηηκνχζαλ ηνπο ειιεληθνχο νίλνπο, φρη κφλν γηα ηελ
πνηφηεηά ηνπο, αιιά θαη γηαηί άληεραλ ζηα καθξηλά ζαιάζζηα ηαμίδηα. Έηζη, ηα
θξάγθηθα θαη ηα βελεηζηάληθα πινία αξρίδνπλ λα θνξηψλνπλ φιν θαη πην πνιιά
θξαζηά, απφ ηε αληνξίλε. Ζ ρξπζή επνρή ησλ αληνξηληψλ θξαζηψλ στην

Ενετοκρατία, ζα ιήμεη κε ηελ νξηζηηθή θπξηαξρία ησλ Σνχξθσλ, κεηά απφ εμαηξεηηθή
πνξεία, κε έλδνμεο ζηηγκέο, φπσο απηή ηεο θήκεο ησλ ζην Παξίζη.
γ. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ Θεξαίσλ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
Σν Vinsanto ζεσξείηαη ζπλερηζηήο ησλ πάζζσλ, φπσο νλνκάδνληαλ ζηελ
αξραηφηεηα νη ιηαζηνί νίλνη, γηα ηνπο νπνίνπο θεκίδνληαλ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
Ζ αληνξίλε ζπλδχαδε πάληα κεγάιε παξαγσγή κε πνηφηεηα θαη εμσζηξέθεηα, κε
απνθνξχθσκα ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Vinsanto θαηά ηε Βελεηνθξαηία,
ηελ Σνπξθνθξαηία, αιιά θαη ην 19ν αηψλα, φπνπ ζεκείσλε ηηο κεγαιχηεξεο
εμαγσγέο απφ ηα θξαζηά φιεο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο καδί. ηελ ηνπξθνθξαηία ε
έιιεηςε κεγάισλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζην λεζί ζπλέβαιε ζην λα κε
κεηαθεξζνχλ κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί. Οη αληνξηλνί νξγάλσζαλ δεκνθξαηηθά
ηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ εξεκία πνπ θπξηάξρεζε ζην Αηγαίν
κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε, αλέπηπμαλ, φπσο θαη ζηα πξντζηνξηθά ρξφληα, ην
εκπφξην θαη ηε λαπηηιία. Ζ Αιεμάλδξεηα, ην Σαγαλξφθ θαη ε Κσλζηαληηλνχπνιε
ήηαλ ηα ζπνπδαηφηεξα θέληξα φπνπ εμάγνληαλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζαληνξηληψλ
θξαζηψλ. Ηζηνξηθά είλαη γλσζηφ φηη γηλφηαλ εμαγσγή βηλζάλην ζηε Ρσζία
ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1786. Μάιηζηα, ε νηθνλνκία ηεο αληνξίλεο νδεγήζεθε ζε
παξαθκή, φηαλ, ιφγσ ηεο Οθησβξηαλήο επαλάζηαζεο, ζηακάηεζε ε εμαγσγή
Vinsanto πξνο ηελ ρψξα απηή.
Σεθκήξηα ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ ζψδνληαη ζήκεξα ζηνπο
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη ηνπ Μέζα Βνπλνχ, ζηα αξραηνινγηθά
κνπζεία Θήξαο θαη Αζελψλ θαη ζην κέγαξν Γθχδε. Αιιά θαη φιν ην λεζί, κε ηελ
θαιληέξα, ηα εθαηζηεηνγελή πεηξψκαηα, ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηνπο
πχξγνπο θαη ηηο “θάλαβεο”, απνηειεί δσληαλή ηζηνξηθή καξηπξία.
ηηο κέξεο καο ζπλαληάκε νηλνπνηεία κε ηέιεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη
ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα παξαγσγήο πνηνηηθψλ νίλσλ.
Ο δεζκφο απηφο (πνιηηηζηηθφο, θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο) επηβεβαηψλεηαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα κε ζεηξά εθδειψζεσλ ζην λεζί, φπσο ηα ζπλέδξηα «ΑΜΠΔΛΟ».
H αληνξίλε επηιέρζεθε λα είλαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο απηψλ ησλ δηεζλψλ
ζπλεδξίσλ γηα ην ακπέιη, γηαηί εθηφο ηνπ φηη απνηειεί έλα απφ ηα φκνξθα θαη
κνλαδηθά κέξε ζηνλ θφζκν, έρεη παξάδνζε 3.500 ρξφλσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ακπέινπ θαη ζηελ ηέρλε ηεο παξαγσγήο ησλ θξαζηψλ, παξαγσγή ε νπνία
επλνείηαη απφ ην ηδηφκνξθν νηθνζχζηεκα ηνπ εθαηζηηνγελνχο απηνχ λεζηνχ ηνπ
Αηγαίνπ.
Ο ζηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ "Ακπεινο 2003" (5 – 7 Ηνπλίνπ) ήηαλ λα ζπκβάιιεη
νπζηαζηηθά
ζηνλ
θαζνξηζκφ
ηνπ
ζσζηνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ
ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη λα δψζεη ζηνπο ακπεινπξγνχο φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξα "εξγαιεία" γηα κηα ζχγρξνλε θαη απνδνηηθή ακπεινπξγία. Οη
νξγαλσηέο απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ πξνζθάιεζαλ ακπεινπξγνχο, νηλνπνηνχο,
επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ λα κνηξαζηνχλ ηηο
γλψζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο πάλσ ζην ζέκα θαη λα απνιαχζνπλ ην πινχζην
θνηλσληθφ πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ ζην ηδαληθφ πεξηβάιινλ...ην δηάζεκν λεζί ηεο
αληνξίλεο!
ηφρνο ηνπ δεχηεξνπ πκπνζίνπ "Άκπεινο 2006" (1 – 3 Ηνπλίνπ) ήηαλ λα
παξνπζηάζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο, ηερληθέο εμειίμεηο
θαζψο θαη ηα ηειεπηαία λέα ηεο αγνξάο, εμαζθαιίδνληάο ηνπο ηελ επθαηξία γηα κηα
θαξπνθφξα ζπδήηεζε κεηαμχ επηζηεκφλσλ απ' φιν ηνλ θφζκν, αληηπξνζψπνπο
απφ ηε βηνκεραλία θξαζηνχ, δεκνζηνγξάθνπο ηνπ θξαζηνχ θαη νηλφθηινπο
πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπκπφζην. Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ ζπκπνζίνπ ήηαλ ε
αμηνιφγεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ έδαθνο-θιίκα-πνηθηιία ζε θάζε ακπέιη θαη ε

εθκεηάιιεπζε / αμηνπνίεζε ηεο πξψηεο χιεο κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ
νηλνπνίεζεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη
επηζπκεηψλ αξσκάησλ θαη ηεο γεχζεο ησλ νίλσλ θάζε πεξηνρήο. Σέινο, ηδηαίηεξε
πξνζνρή δφζεθε ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο αγνξάο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ.

δ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
8.3.1.
Ζ ακπεινπξγηθή δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. αληνξίλε Ζ έθηαζε
ηνπ ακπειψλα είλαη πεξίπνπ 13.000 ζηξέκκαηα. Ξεθηλά νκαιά απφ ηε ζάιαζζα θαη
θαηαιήγεη κε αλαβαζκίδεο κέρξη χςνο 300 κέηξα.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ κε έληνλε ειηνθάλεηα, κε δεζηά
θαη μεξά θαινθαίξηα θαη ήπηνπο ρεηκψλεο. Ζ κέζε εηήζηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία είλαη
23°C, θαη ε ειάρηζηε 14°C. Σν ζπλνιηθφ χςνο εηήζηαο βξνρφπησζεο είλαη 300 370 mm.
Σν ζχλνιν ζρεδφλ ηεο αληνξίλεο απνηειείηαη απφ ηξηηνγελείο απνζέζεηο
ζεξατθήο γεο, θίζεξε θαη ιάβα. Σν έδαθνο ηεο αληνξίλεο είλαη ακκψδεο κε πνχ
κηθξφ πνζνζηφ αξγίινπ. Δίλαη επίζεο θησρφ ζε νξγαληθή νπζία θαη, κε εμαίξεζε
κηα κηθξή πεξηνρή πεξί ηνλ Πξνθήηε Ζιία, ρσξίο αλζξαθηθφ αζβέζηην. Γηα ηνπο
ιφγνπο απηνχο, παξφιν πνπ ην έδαθνο είλαη πινχζην ζε θάιην, ην θπηφ δελ κπνξεί
λα απνξξνθήζεη ηηο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμνπδεηεξσζεί ζε κεγάιν
βαζκφ ην ηξπγηθφ νμχ, ζην νπνίν νθείιεηαη ε απμεκέλε νμχηεηα ησλ ζαληνξηληψλ
θξαζηψλ. ηε κεησκέλε απνξξφθεζε θαιίνπ ζπληειεί θαη ην θιίκα κε ηηο ιίγεο
βξνρέο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη ακπειψλεο δελ πνηίδνληαη.
Σν λεζί είλαη εμαηξεηηθά μεξφ θαη ζηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ, φηαλ
σξηκάδνπλ ηα ζηαθχιηα, νη ζεξκνθξαζίεο κέζα ζηελ εκέξα είλαη πνιχ πςειέο.
Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο, ηηο αλάγθεο ησλ θπηψλ
ζε λεξφ αλαθνπθίδνπλ νη νκίριεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εμάηκηζε ηεο
ζάιαζζαο θαη ζθεπάδνπλ ην λεζί, αλεβαίλνληαο απφ ηελ θαιληέξα.
Παξάιιεια φκσο ην λεζί καζηηγψλεηαη αλειέεηα θαη απφ ηνπο βφξεηνπο αλέκνπο,
ηα κειηέκηα, πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζπζζψξεπζε πγξαζίαο πάλσ ζηα ζηαθχιηα κέζα
ζηελ εκέξα. Σε λχρηα φκσο, φηαλ πέθηνπλ νη ζεξκνθξαζίεο θαη νη θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο γίλνληαη ζρεηηθά πγξέο, ην εθαηζηεηνγελέο έδαθνο ηνπ λεζηνχ απνξξνθά
ηελ πγξαζία θη έηζη ηξέθνληαη ηα ακπέιηα.
ηηο πεξηνρέο πνπ ε θιίζε ηνπ εδάθνπο είλαη απφηνκε, νη αληνξηληνί έρνπλ
θαηαζθεπάζεη ηηο πεξίθεκεο ΠΔΕΟΤΛΔ. Έρνπλ δειαδή δηακνξθψζεη ην έδαθνο
ζε επίπεδα ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη λα πεξηνξίδεηαη ε απψιεηα
λεξνχ.
αλ απνηέιεζκα απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ ζπλδπαζκνχ θιίκαηνο θαη εδάθνπο, ηα
ζηαθχιηα ηεο αληνξίλεο σξηκάδνπλ γξήγνξα θαη δηαηεξνχλ ηελ νμχηεηά ηνπο.
Όπσο θάζε ηη άιιν ζηελ αλεκνδαξκέλε αληνξίλε θαη ηα ακπέιηα ηα ίδηα είλαη
ηδηφκνξθα. Σα θιήκαηα είλαη αξαηνθπηεκέλα, ρακειά ζην έδαθνο. Πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηέςνπλ ηα ζηαθχιηα απφ ην κέλνο ησλ ζαξσηηθψλ αλέκσλ πνπ καζηίδνπλ
ηνλ ρεηκψλα ην λεζί, νη ζαληνξηληνί θιαδεχνπλ ηα ακπέιηα κε έλαλ ηέηνην ηξφπν,
ψζηε λα παίξλνπλ ην ζρήκα ζηεθαληνχ θαη ηα ζηαθχιηα λα κεγαιψλνπλ ζην
εζσηεξηθφ ηνπ.
πλήζσο δελ ζεκεηψλνληαη ζνβαξέο πξνζβνιέο απφ έληνκα θαη αζζέλεηεο. Ζ
κφλε επέκβαζε θπηνπξνζηαζίαο είλαη 1 – 2 πξνιεπηηθά ζεηαθίζκαηα ηελ Άλνημε.
Ο αληνξηληφο ακπειψλαο είλαη ν πην γεξαηφο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Μεξηθά
ακπέιηα κπνξεί λα είλαη θαη 300 ρξφλσλ. Σα πξέκλα ηνπ ακπειψλα είλαη απηφξηδα,
δελ είλαη εκβνιηαζκέλα ζε ακεξηθάληθα ππνθείκελα ακπέινπ. Κη’ απηφ γηαηί ε
θπιινμήξα, ην ελνριεηηθφ έληνκν πνπ ζπλερίδεη λα θαηαζηξέθεη ηνλ ακπειψλα ηεο
πθειίνπ, δελ έθηαζε πνηέ εδψ. Δπηπρψο ην εθαηζηεηνγελέο έδαθνο ηνπ λεζηνχ, κε
ηελ έιιεηςε αξγηιίνπ θαη ηε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε άκκν (93-97%) δελ ηελ
επλνεί.

πλεπψο ππάξρεη κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ θηηάρλνπλ έλα κνλαδηθφ ζηνλ
θφζκν κηθξνθιίκα, πνπ ζπληειεί ζηελ πιήξε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ θαη ηνπο
ραξίδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε πςειή δξνζηζηηθή νμχηεηα θαη ν
πςειφο αιθννιηθφο ηίηινο.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Οη ακπειψλεο ζηα λεζηά Θήξα θαη Θεξαζία απνηεινχλ νπζηαζηηθά «κπαιθφληα»
ζην Αηγαίν πέιαγνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ νη βφξεηνη άλεκνη ηα γλσζηά
κειηέκηα, δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, δεκηνπξγψληαο
έλα ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα πνπ ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ,
ζηελ θαιιίηεξε ζχζηαζε απηψλ ζην ζηάδην ηεο «ηερλνινγηθήο σξίκαλζεο»
(νμχηεηα, ρξψκα, αξσκαηηθέο νπζίεο, ζάθραξα, θ.ι.π.) πνπ δίλνπλ νίλνπο
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο.
Δπηπιένλ ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηε ζχζηαζε ησλ
εδαθψλ ησλ λεζηψλ, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ
ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. ΑΝΣΟΡΗΝΖ.
Οη νίλνη ΠΟΠ αληνξίλε παξάγνληαη απφ ηηο ληφπηεο πνηθηιίεο Αζύρηικο, ηοσ Αθήρι
θαη Αηδάνι. Καη’ εμαίξεζε θαη γηα ηνπο θπζηθψο γιπθείο νίλνπο κφλν, ζε
κηθξνπνζφηεηεο νη ιεπθέο «μελφινγεο» Γαϊδοσριά, Καηζανό, Μοζτάηο λεσκό,
Μονεμβαζιά, Πλαηάνι, Ποηαμίζι θαη ε εξπζξσπή Ροδίηης.
Ζ θχξηα πνηθηιία ηνπ λεζηνχ, ην Αζύρηικο είλαη παιαηά γεγελήο θαη κέρξη πξηλ ιίγεο
δεθαεηίεο θαιιηεξγείην απνθιεηζηηθά ζηε αληνξίλε. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλν ην φλνκα ηεο πεξηνρήο κε ηελ πνηθηιία. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιπδχλακε
ιεπθή πνηθηιία κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλεη νίλνπο κε πςειέο νμχηεηεο θαη
ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ζεσξείηαη κηα απφ ηηο εθιεθηφηεξεο
ιεπθέο πνηθηιίεο ηεο Διιάδαο θαη έρεη επηιεγεί σο «ηνπνπνηθηιία πξεζβεπηήο» ηεο
ρψξαο καο, ζχκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ
θξαζηνχ.
Δηδηθφηεξα ν ιεπθφο μεξφο ΠΟΠ αληνξίλε παξάγεηαη απφ ηελ πνηθηιία Αζχξηηθν
ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 75% , ην δε ππφινηπν πνζνζηφ απφ ηηο πνηθηιίεο Αεδάλη
θαη Αζήξη.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ αληνξίλε, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεζηψλ
(έδαθνο, θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ) ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.
Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή ηος οίνος λικέπ από λιαζμένα
ζηαθύλια.

α. Ποιόηηηα

Ζ αληνξίλε δηαζέηεη έλαλ απφ ηνπο πην παιηνχο ακπειψλεο ζε φιν ην θφζκν
πνπ έρεη ηη ηηο ξίδεο ηνπ απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα. Ζ παξάδνζε ζηελ
ακπεινπξγία, πθίζηαηαη εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 3.500 ρξφληα. Σν κνλαδηθφ ηεο θιίκα
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο έρνπλ θάλεη ηηο πνηθηιίεο πνπ
νηλνπνηνχληαη λα δίλνπλ θξαζηά κε μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Πεξηγξαθέο
πεξηεγεηψλ ηνπ 19νπ αηψλα αλαθέξνπλ ηνπο μερσξηζηνχο νξγαλνιεπηηθνχο ηνπ
ραξαθηήξεο νη νπνίνη νθείινληαη ζηελ επίδξαζε ηνπ νηθνινγηθνχ πεξηβάιινληνο
ζηα ζηαθχιηα θαη θαη’ αθνινπζίαλ ζηνπο νίλνπο ηεο αληνξίλεο. Σφηε ην θξαζί ηεο
αληνξίλεο ήηαλ πεξηδήηεην ζην εμσηεξηθφ θαη γηα πνιιά ρξφληα πνπιηφηαλ ιφγσ
ηνπ πςεινχ αιθννιηθνχ ηνπ ηίηινπ, γηα ηελ ελίζρπζε ρακειφβαζκσλ θξαζηψλ
άιισλ πεξηνρψλ.
Ο ακπειψλαο απηφο πέξα απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπ δηάζηαζε, είλαη έλαο ακπειψλαο
πνπ ζήκεξα δίλεη θξαζηά κνλαδηθά, θξαζηά πςειήο πνηφηεηαο, ηα νπνία
παιαηψλνληαο, εθθξάδνπλ απηή ηελ ηδηαίηεξε γε ηεο αληνξίλεο, απηφ ην κνλαδηθφ
terroir, ηνπ ζαληνξηληνχ ακπειψλα.
ηηο κέξεο καο ηα ζηαθχιηα ηεο πεξηνρήο αμηνπνηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν,
απφ φινπο ηνπο νηλνπαξαγσγνχο, κε ζεβαζκφ ζηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο, δίλνληαο θξαζηά πνηνηηθά, αλαγλσξηζκέλα ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο, ηφζν
ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. αληνξίλε κε ηελ
πνηφηεηα, νη νίλνη θάζε ρξνληάο ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε απφ
ζεζκνζεηεκέλε επηηξνπή. Οίλνη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο
πξνδηαγξαθέο, δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. αληνξίλε.
χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο “ΟΗΝΟ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ” απφ ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
(Δξγαζηήξην Υεκείαο), ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ην ηκήκα Βηνρεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ε
πνηθηιία Αζχξηηθν, αλ θαη είλαη ιεπθή, έρεη πςειφ πνιπθαηλνιηθφ πεξηερφκελν, άξα
ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε θαη πξνζηαζία απφ θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα,
αλάινγε κε ην θφθθηλν θξαζί. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
αλαζηέιιεη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηελ αλάπηπμε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζην ήπαξ,
ελψ ζηακαηά πιήξσο ηε δηαδηθαζία ηεο αγγεηνγέλεζεο πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηε
δεκηνπξγία πνηθίιισλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα
θαη νη θαξθηληθέο κεηαζηάζεηο.
Οη έξεπλεο απέδεημαλ φηη ην πνζνζηφ ησλ πνιπθαηλνιψλ ηνπ Αζχξηηθνπ
απμάλεηαη εληππσζηαθά ζηελ αληνξίλε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη
κφλνλ ζηνλ κνλαδηθφ ηξφπν θιαδέκαηνο δει. ηα παξαδνζηαθά θππειινεηδή
ζρήκαηα ηε Θήξαο, ήηνη θππειινεηδέο κε γπξηζηέο ή ζηεθαλσηφ θαη θππειινεηδέο
κε θνπινχξηα θαη ζηνλ απφιπηα μεξηθφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο, πξαθηηθέο πνπ
δεκηνπξγνχλ έληνλεο ζπλζήθεο ζηξεο ζηα θπηά.
Μάιηζηα ν θαζεγεηήο πξφηεηλε λα αμηνπνηεζνχλ νη ηδηφηεηεο απηέο ηνπ Αζχξηηθνπ
κε ηε δεκηνπξγία ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαη θαιιπληηθψλ απφ ζηαθχιηα ηεο
πνηθηιίαο.
β. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Αληρλεχνληαο ηελ νηλνπνηεηηθή παξάδνζε ηεο αληνξίλεο ηαμηδεχνπκε πίζσ
ζην ρξφλν, ζηελ ηξίηε ρηιηεηία π.Υ.. ηηο αλαζθαθέο ηνπ Αθξσηεξίνπ, επξήκαηα
φπσο θάξβνπλα απφ μχια ακπέινπ θαη ηζακπηά ζηαθχιηα σο δηαθνζκεηηθά
ζηνηρεία ζηελ αγγεηνγξαθία ηεο επνρήο καξηπξνχλ φηη ε ακπεινθαιιηέξγεηα ήηαλ
κηα απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ. Ο πξντζηνξηθφο απηφο
ακπειψλαο, θαηαζηξάθεθε κε ηε κεγάιε έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ, γχξσ ζηα 1.650
π.Υ., πνπ εμαθάληζε θάζε ίρλνο αλζξψπηλεο δσήο θαη θπηηθήο βιάζηεζεο απφ ην
λεζί γηα ηξεηο αηψλεο πεξίπνπ.

Ακπεινπξγία θαη ε νηλνπαξαγσγή πξέπεη λα απνηεινχζαλ βαζηθφ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο ηνπ Αθξσηεξίνπ ζηελ επνρή ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ. Καη ην γεγνλφο
βεβαηψλεηαη ηφζν απφ ηελ θπζηθή παξνπζία θάξβνπλσλ απφ μχια ακπέινπ, θαη
γηγάξησλ απφ ζηαθχιηα, φζν θαη απφ ηελ εηδηθή ζπζθεπή γηα ην πάηεκα ζηαθπιηψλ
θαη ηελ ζπιινγή κνχζηνπ. Ο ιελφο (ην παηεηήξη) θαη ν θάδνο θάησ απφ απηφλ
απνηεινχλ ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα. Έλα θνθίλη φκσο, γεκάην κε αζβέζηε πνπ
βξέζεθε κέζα ζε ιελφ έβαιε ζε ζθέςε ηνλ αξραηνιφγν φηη κπνξεί ν αζβέζηεο λα
ιεηηνπξγνχζε σο έλα είδνο θίιηξνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ κνχζηνπ.
Ζ θχιαμε ηνπ θξαζηνχ γηλφηαλ ζε κεγάινπο πίζνπο θαη ε ζηεγάλσζή ηνπο γηλφηαλ
κε θεξί. ην ζηφκην ελφο ηέηνηνπ πηζαξηνχ κάιηζηα κε ραξαγκέλε επηγξαθή ζε
Γξακκηθή Α γξαθή, έλαο ζπλδπαζκφο έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ζπκβνιίδεη θξαζί.
Γεληθά φκσο, ε πιεζψξα ησλ πηζαξηψλ απνζήθεπζεο αιιά θαη ςεπδφζηνκσλ
ακθνξέσλ πνπ ζπλαληά θαλείο ζην Αθξσηήξη ππνδειψλνπλ φρη απιψο κεγάιε
παξαγσγή θξαζηνχ, αιιά θαη αλεπηπγκέλε δηαθίλεζή ηνπ. Σζακπηά ζηαθπιηνχ
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαθνζκεηηθά ζέκαηα ζηελ αγγεηνγξαθία ηεο επνρήο.
Μαξηπξίεο γηα ηελ νηλνπνηεία θαη ηελ εκπνξία θξαζηνχ απνηεινχλ νξηζκέλα είδε
πηζαξηψλ κε θξνπλφ θνληά ζηε βάζε ηνπ ζηελνχ ππζκέλα ηνπο, θαη ε πιεζψξα
ςεπδφζηνκσλ ακθνξέσλ, ζθεπψλ πνπ θαη΄ εμνρήλ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηε δηαθίλεζε
πγξψλ πξντφλησλ. Απφ ηνλ πξψηκν ηχπν ηνπ αγγείνπ απηνχ, ε Θήξα έρεη δψζεη
σο ηψξα ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ φζσλ έρνπλ βξεζεί ζε νιφθιεξε ηελ
πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ.
Οη Φνίληθεο, πξψηνη άπνηθνη κεηά ηελ θαηαζηξνθή, θαηά ηνλ Ζξφδνην, αιιά θαη
φζνη ηνπο αθνινχζεζαλ, έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ έλα αθξαίν νηθνζχζηεκα,
πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο ηνπο
δνθίκαζαλ λα θαιιηεξγήζνπλ θπηά δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πνπ έθεξαλ καδί ηνπο θαη
ηνπο ήηαλ γλψξηκα. Μφλν ε άκπεινο θαηφξζσζε λα επηβηψζεη ζηε δηάξθεηα ησλ
αηψλσλ ζην αθηιφμελν πεξηβάιινλ ηεο αληνξίλεο. Φπηφ εππξνζάξκνζην θαη
ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζηηο μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο ηνπ λεζηνχ, δηαζέηεη πινχζην θαη
δπλαηφ ξηδηθφ ζχζηεκα πνπ δηαπεξλά ηε ζεξατθή γε. Άζπα νλνκάδνπλ νη ληφπηνη
ην ζθιεξφ θαη ζπλεθηηθφ έδαθνο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ αιιεπάιιεια ζηξψκαηα
εθαηζηεηαθψλ πιηθψλ ηέθξα, ιάβα, ειαθξφπεηξα θαη ζθνπξηά, θαιχπηνληαο ην
αζβεζηνιηζηθήο θαη ζρηζηνιηζηθήο πξνέιεπζεο ππέδαθνο, θαηά ηηο δηαδνρηθέο
εθξήμεηο. Αηψλεο αλζξψπηλνπ κφρζνπ απνηππψλνληαη πάλσ ζην λεζησηηθφ ηνπίν
θαη καξηπξνχλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αληνξηληψλ φισλ ησλ επνρψλ λα
ηηζαζεχζνπλ ηε γε ηνπο.
Απφ ηελ πεξίνδν ησλ αξρατθψλ θαη θιαζηθψλ ρξφλσλ δελ έρνπκε άκεζεο
καξηπξίεο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. Θα ήηαλ φκσο πεξίεξγν αλ δελ ηελ
αζθνχζαλ νη Θεξαίνη ζε έλα έδαθνο θαη’ εμνρήλ θαηάιιειν. Δίλαη δχζθνιν λα
θαληαζηεί θαλείο ζηε Θήξα πινχζηνπο γαηνθηήκνλεο, αλ ην πξντφλ πνπ
θαιιηεξγνχζαλ δελ ηνπο άθελε κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο. Καη ηέηνην πξντφλ δελ
έρεη απνδεηρηεί άιιν, σο ζήκεξα, παξά ην θξαζί.
Στην Ενετοκρατία (12νο - 17νο αη.), νη Βελεηνί θπξηάξρεζαλ ζην λεζί ηεο αληνξίλεο.
Αλέθαζελ, νη Δπξσπαίνη εθηηκνχζαλ ηνπο ειιεληθνχο νίλνπο, φρη κφλν γηα ηελ
πνηφηεηά ηνπο, αιιά θαη γηαηί άληεραλ ζηα καθξηλά ζαιάζζηα ηαμίδηα. Έηζη, ηα
θξάγθηθα θαη ηα βελεηζηάληθα πινία αξρίδνπλ λα θνξηψλνπλ φιν θαη πην πνιιά
θξαζηά, απφ ηε αληνξίλε. Ζ ρξπζή επνρή ησλ αληνξηληψλ θξαζηψλ στην
Ενετοκρατία, ζα ιήμεη κε ηελ νξηζηηθή θπξηαξρία ησλ Σνχξθσλ, κεηά απφ εμαηξεηηθή
πνξεία, κε έλδνμεο ζηηγκέο, φπσο απηή ηεο θήκεο ησλ ζην Παξίζη.
γ. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ Θεξαίσλ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.

Σν Vinsanto ζεσξείηαη ζπλερηζηήο ησλ πάζζσλ, φπσο νλνκάδνληαλ ζηελ
αξραηφηεηα νη ιηαζηνί νίλνη, γηα ηνπο νπνίνπο θεκίδνληαλ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
Ζ αληνξίλε ζπλδχαδε πάληα κεγάιε παξαγσγή κε πνηφηεηα θαη εμσζηξέθεηα, κε
απνθνξχθσκα ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Vinsanto θαηά ηε Βελεηνθξαηία,
ηελ Σνπξθνθξαηία, αιιά θαη ην 19ν αηψλα, φπνπ ζεκείσλε ηηο κεγαιχηεξεο
εμαγσγέο απφ ηα θξαζηά φιεο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο καδί. ηελ ηνπξθνθξαηία ε
έιιεηςε κεγάισλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζην λεζί ζπλέβαιε ζην λα κε
κεηαθεξζνχλ κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί. Οη αληνξηλνί νξγάλσζαλ δεκνθξαηηθά
ηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ εξεκία πνπ θπξηάξρεζε ζην Αηγαίν
κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε, αλέπηπμαλ, φπσο θαη ζηα πξντζηνξηθά ρξφληα, ην
εκπφξην θαη ηε λαπηηιία. Ζ Αιεμάλδξεηα, ην Σαγαλξφθ θαη ε Κσλζηαληηλνχπνιε
ήηαλ ηα ζπνπδαηφηεξα θέληξα φπνπ εμάγνληαλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζαληνξηληψλ
θξαζηψλ. Ηζηνξηθά είλαη γλσζηφ φηη γηλφηαλ εμαγσγή βηλζάλην ζηε Ρσζία
ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1786. Μάιηζηα, ε νηθνλνκία ηεο αληνξίλεο νδεγήζεθε ζε
παξαθκή, φηαλ, ιφγσ ηεο Οθησβξηαλήο επαλάζηαζεο, ζηακάηεζε ε εμαγσγή
Vinsanto πξνο ηελ ρψξα απηή.
Σεθκήξηα ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ ζψδνληαη ζήκεξα ζηνπο
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη ηνπ Μέζα Βνπλνχ, ζηα αξραηνινγηθά
κνπζεία Θήξαο θαη Αζελψλ θαη ζην κέγαξν Γθχδε. Αιιά θαη φιν ην λεζί, κε ηελ
θαιληέξα, ηα εθαηζηεηνγελή πεηξψκαηα, ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηνπο
πχξγνπο θαη ηηο “θάλαβεο”, απνηειεί δσληαλή ηζηνξηθή καξηπξία.
ηηο κέξεο καο ζπλαληάκε νηλνπνηεία κε ηέιεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη
ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα παξαγσγήο πνηνηηθψλ νίλσλ.
Ο δεζκφο απηφο (πνιηηηζηηθφο, θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο) επηβεβαηψλεηαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα κε ζεηξά εθδειψζεσλ ζην λεζί, φπσο ηα ζπλέδξηα «ΑΜΠΔΛΟ».
H αληνξίλε επηιέρζεθε λα είλαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο απηψλ ησλ δηεζλψλ
ζπλεδξίσλ γηα ην ακπέιη, γηαηί εθηφο ηνπ φηη απνηειεί έλα απφ ηα φκνξθα θαη
κνλαδηθά κέξε ζηνλ θφζκν, έρεη παξάδνζε 3.500 ρξφλσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
ακπέινπ θαη ζηελ ηέρλε ηεο παξαγσγήο ησλ θξαζηψλ, παξαγσγή ε νπνία
επλνείηαη απφ ην ηδηφκνξθν νηθνζχζηεκα ηνπ εθαηζηηνγελνχο απηνχ λεζηνχ ηνπ
Αηγαίνπ.
Ο ζηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ "Ακπεινο 2003" (5 – 7 Ηνπλίνπ) ήηαλ λα ζπκβάιιεη
νπζηαζηηθά
ζηνλ
θαζνξηζκφ
ηνπ
ζσζηνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ
ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη λα δψζεη ζηνπο ακπεινπξγνχο φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξα "εξγαιεία" γηα κηα ζχγρξνλε θαη απνδνηηθή ακπεινπξγία. Οη
νξγαλσηέο απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ πξνζθάιεζαλ ακπεινπξγνχο, νηλνπνηνχο,
επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ λα κνηξαζηνχλ ηηο
γλψζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο πάλσ ζην ζέκα θαη λα απνιαχζνπλ ην πινχζην
θνηλσληθφ πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ ζην ηδαληθφ πεξηβάιινλ...ην δηάζεκν λεζί ηεο
αληνξίλεο!
ηφρνο ηνπ δεχηεξνπ πκπνζίνπ "Άκπεινο 2006" (1 – 3 Ηνπλίνπ) ήηαλ λα
παξνπζηάζεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο, ηερληθέο εμειίμεηο
θαζψο θαη ηα ηειεπηαία λέα ηεο αγνξάο, εμαζθαιίδνληάο ηνπο ηελ επθαηξία γηα κηα
θαξπνθφξα ζπδήηεζε κεηαμχ επηζηεκφλσλ απ' φιν ηνλ θφζκν, αληηπξνζψπνπο
απφ ηε βηνκεραλία θξαζηνχ, δεκνζηνγξάθνπο ηνπ θξαζηνχ θαη νηλφθηινπο
πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπκπφζην. Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ ζπκπνζίνπ ήηαλ ε
αμηνιφγεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ έδαθνο-θιίκα-πνηθηιία ζε θάζε ακπέιη θαη ε
εθκεηάιιεπζε / αμηνπνίεζε ηεο πξψηεο χιεο κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ
νηλνπνίεζεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη
επηζπκεηψλ αξσκάησλ θαη ηεο γεχζεο ησλ νίλσλ θάζε πεξηνρήο. Σέινο, ηδηαίηεξε
πξνζνρή δφζεθε ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο αγνξάο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ.

δ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη

8.3.1.
Ζ ακπεινπξγηθή δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. αληνξίλε Ζ έθηαζε
ηνπ ακπειψλα είλαη πεξίπνπ 13.000 ζηξέκκαηα. Ξεθηλά νκαιά απφ ηε ζάιαζζα θαη
θαηαιήγεη κε αλαβαζκίδεο κέρξη χςνο 300 κέηξα.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ κε έληνλε ειηνθάλεηα, κε δεζηά
θαη μεξά θαινθαίξηα θαη ήπηνπο ρεηκψλεο. Ζ κέζε εηήζηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία είλαη
23°C, θαη ε ειάρηζηε 14°C. Σν ζπλνιηθφ χςνο εηήζηαο βξνρφπησζεο είλαη 300 370 mm.
Σν ζχλνιν ζρεδφλ ηεο αληνξίλεο απνηειείηαη απφ ηξηηνγελείο απνζέζεηο
ζεξατθήο γεο, θίζεξε θαη ιάβα. Σν έδαθνο ηεο αληνξίλεο είλαη ακκψδεο κε πνχ
κηθξφ πνζνζηφ αξγίινπ. Δίλαη επίζεο θησρφ ζε νξγαληθή νπζία θαη, κε εμαίξεζε
κηα κηθξή πεξηνρή πεξί ηνλ Πξνθήηε Ζιία, ρσξίο αλζξαθηθφ αζβέζηην. Γηα ηνπο
ιφγνπο απηνχο, παξφιν πνπ ην έδαθνο είλαη πινχζην ζε θάιην, ην θπηφ δελ κπνξεί
λα απνξξνθήζεη ηηο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμνπδεηεξσζεί ζε κεγάιν
βαζκφ ην ηξπγηθφ νμχ, ζην νπνίν νθείιεηαη ε απμεκέλε νμχηεηα ησλ ζαληνξηληψλ
θξαζηψλ. ηε κεησκέλε απνξξφθεζε θαιίνπ ζπληειεί θαη ην θιίκα κε ηηο ιίγεο
βξνρέο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη ακπειψλεο δελ πνηίδνληαη.
Σν λεζί είλαη εμαηξεηηθά μεξφ θαη ζηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ, φηαλ
σξηκάδνπλ ηα ζηαθχιηα, νη ζεξκνθξαζίεο κέζα ζηελ εκέξα είλαη πνιχ πςειέο.
Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο, ηηο αλάγθεο ησλ θπηψλ
ζε λεξφ αλαθνπθίδνπλ νη νκίριεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εμάηκηζε ηεο
ζάιαζζαο θαη ζθεπάδνπλ ην λεζί, αλεβαίλνληαο απφ ηελ θαιληέξα.
Παξάιιεια φκσο ην λεζί καζηηγψλεηαη αλειέεηα θαη απφ ηνπο βφξεηνπο αλέκνπο,
ηα κειηέκηα, πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζπζζψξεπζε πγξαζίαο πάλσ ζηα ζηαθχιηα κέζα
ζηελ εκέξα. Σε λχρηα φκσο, φηαλ πέθηνπλ νη ζεξκνθξαζίεο θαη νη θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο γίλνληαη ζρεηηθά πγξέο, ην εθαηζηεηνγελέο έδαθνο ηνπ λεζηνχ απνξξνθά
ηελ πγξαζία θη έηζη ηξέθνληαη ηα ακπέιηα.
ηηο πεξηνρέο πνπ ε θιίζε ηνπ εδάθνπο είλαη απφηνκε, νη αληνξηληνί έρνπλ
θαηαζθεπάζεη ηηο πεξίθεκεο ΠΔΕΟΤΛΔ. Έρνπλ δειαδή δηακνξθψζεη ην έδαθνο
ζε επίπεδα ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη λα πεξηνξίδεηαη ε απψιεηα
λεξνχ.
αλ απνηέιεζκα απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ ζπλδπαζκνχ θιίκαηνο θαη εδάθνπο, ηα
ζηαθχιηα ηεο αληνξίλεο σξηκάδνπλ γξήγνξα θαη δηαηεξνχλ ηελ νμχηεηά ηνπο.
Όπσο θάζε ηη άιιν ζηελ αλεκνδαξκέλε αληνξίλε θαη ηα ακπέιηα ηα ίδηα είλαη
ηδηφκνξθα. Σα θιήκαηα είλαη αξαηνθπηεκέλα, ρακειά ζην έδαθνο. Πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηέςνπλ ηα ζηαθχιηα απφ ην κέλνο ησλ ζαξσηηθψλ αλέκσλ πνπ καζηίδνπλ
ηνλ ρεηκψλα ην λεζί, νη ζαληνξηληνί θιαδεχνπλ ηα ακπέιηα κε έλαλ ηέηνην ηξφπν,
ψζηε λα παίξλνπλ ην ζρήκα ζηεθαληνχ θαη ηα ζηαθχιηα λα κεγαιψλνπλ ζην
εζσηεξηθφ ηνπ.
πλήζσο δελ ζεκεηψλνληαη ζνβαξέο πξνζβνιέο απφ έληνκα θαη αζζέλεηεο. Ζ
κφλε επέκβαζε θπηνπξνζηαζίαο είλαη 1 – 2 πξνιεπηηθά ζεηαθίζκαηα ηελ Άλνημε.
Ο αληνξηληφο ακπειψλαο είλαη ν πην γεξαηφο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Μεξηθά
ακπέιηα κπνξεί λα είλαη θαη 300 ρξφλσλ. Σα πξέκλα ηνπ ακπειψλα είλαη απηφξηδα,
δελ είλαη εκβνιηαζκέλα ζε ακεξηθάληθα ππνθείκελα ακπέινπ. Κη’ απηφ γηαηί ε
θπιινμήξα, ην ελνριεηηθφ έληνκν πνπ ζπλερίδεη λα θαηαζηξέθεη ηνλ ακπειψλα ηεο
πθειίνπ, δελ έθηαζε πνηέ εδψ. Δπηπρψο ην εθαηζηεηνγελέο έδαθνο ηνπ λεζηνχ, κε
ηελ έιιεηςε αξγηιίνπ θαη ηε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε άκκν (93-97%) δελ ηελ
επλνεί.
πλεπψο ππάξρεη κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ θηηάρλνπλ έλα κνλαδηθφ ζηνλ
θφζκν κηθξνθιίκα, πνπ ζπληειεί ζηελ πιήξε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ θαη ηνπο
ραξίδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε πςειή δξνζηζηηθή νμχηεηα θαη ν
πςειφο αιθννιηθφο ηίηινο.

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ

Οη ακπειψλεο ζηα λεζηά Θήξα θαη Θεξαζία απνηεινχλ νπζηαζηηθά «κπαιθφληα»
ζην Αηγαίν πέιαγνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ νη βφξεηνη άλεκνη ηα γλσζηά
κειηέκηα, δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, δεκηνπξγψληαο
έλα ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα πνπ ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ,
ζηελ θαιιίηεξε ζχζηαζε απηψλ ζην ζηάδην ηεο «ηερλνινγηθήο σξίκαλζεο»
(νμχηεηα, ρξψκα, αξσκαηηθέο νπζίεο, ζάθραξα, θ.ι.π.) πνπ δίλνπλ νίλνπο
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο.
Δπηπιένλ ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηε ζχζηαζε ησλ
εδαθψλ ησλ λεζηψλ, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ
ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. ΑΝΣΟΡΗΝΖ.
Οη νίλνη ΠΟΠ αληνξίλε παξάγνληαη απφ ηηο ληφπηεο πνηθηιίεο Αζύρηικο, ηοσ Αθήρι
θαη Αηδάνι. Καη’ εμαίξεζε θαη γηα ηνπο θπζηθψο γιπθείο νίλνπο κφλν, ζε
κηθξνπνζφηεηεο νη ιεπθέο «μελφινγεο» Γαϊδοσριά, Καηζανό, Μοζτάηο λεσκό,
Μονεμβαζιά, Πλαηάνι, Ποηαμίζι θαη ε εξπζξσπή Ροδίηης.
Ζ θχξηα πνηθηιία ηνπ λεζηνχ, ην Αζύρηικο είλαη παιαηά γεγελήο θαη κέρξη πξηλ ιίγεο
δεθαεηίεο θαιιηεξγείην απνθιεηζηηθά ζηε αληνξίλε. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλν ην φλνκα ηεο πεξηνρήο κε ηελ πνηθηιία. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιπδχλακε
ιεπθή πνηθηιία κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλεη νίλνπο κε πςειέο νμχηεηεο θαη
ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ζεσξείηαη κηα απφ ηηο εθιεθηφηεξεο
ιεπθέο πνηθηιίεο ηεο Διιάδαο θαη έρεη επηιεγεί σο «ηνπνπνηθηιία πξεζβεπηήο» ηεο
ρψξαο καο, ζχκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ
θξαζηνχ.
Δηδηθφηεξα ν ιεπθφο μεξφο ΠΟΠ αληνξίλε παξάγεηαη απφ ηελ πνηθηιία Αζχξηηθν
ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 75% , ην δε ππφινηπν πνζνζηφ απφ ηηο πνηθηιίεο Αεδάλη
θαη Αζήξη.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ αληνξίλε, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεζηψλ
(έδαθνο, θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ) ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.
Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ

Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 118κα παπάγπαθορ 1, οι οποίερ
ζςνδέονηαι με ηην ονομαζία πποέλεςζηρ ή ηη γεωγπαθική ένδειξη.
χκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 607/2009 φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη απφ ηνλ Καλ(ΔΚ) 670/2011 ηεο Δπηηξνπήο θαη φπσο έρνπλ νξηζηεί θαη
θαηαρσξεζεί ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ «E-Bacchus», νη παξαδνζηαθέο
ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε
Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) αληνξίλε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο, είλαη
νη εμήο :

Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο (ΟΠΑΠ) ζηε ζέζε ησλ ΠΟΠ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Δηδηθά επηιεγκέλνο, Δπηινγή ή
Δπηιεγκέλνο, , Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη, Μνλαζηήξη, Πχξγνο, Ληαζηφο.
Δπηπιένλ:
Νπρηέξη ( Nichteri): παξαδνζηαθή νλνκαζία πνπ επηθπιάζζεηαη γηα ηνπο ιεπθνχο
μεξνχο νίλνπο, ΠΟΠ αληνξίλε πνπ έρνπλ ειάρηζην θπζηθφ αιθννιηθφ, ηίηιν 13,5%
Vνl , έρνπλ νηλνπνηεζεί είηε ζε δεμακελή είηε ζε βαξέιη, έρνπλ δε ζηε ζπλέρεηα
παξακείλεη πξνο σξίκαζε ζε μχιηλα βαξέιηα ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο (3) κήλεο.
Vinsanto: παξαδνζηαθή νλνκαζία πνπ επηθπιάζζεηαη γηα ηνπο γιπθχο νίλνπο απφ
ιηαζκέλα ζηαθχιηα ΠΟΠ αληνξίλε.

Οινολογικέρ ππακηικέρ
Ο λεςκόρ ξηπόρ οίνορ Π.Ο.Π. ανηοπίνη παξάγεηαη κε ηε κέζνδνο ηεο
πξνδπκσηηθήο εθρχιηζεο, αθνινπζεί ζηαηηθή απνιάζπσζε θαη εκβνιηαζκφο
κε θαζαξέο επηιεγκέλεο δχκεο νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηελ αξσκαηηθή ηππηθφηεηα
. Ζ ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οίνορ λικέπ λιαζηόρ ΠΟΠ ανηοπίνη παξάγεηαη απφ ηνλ θπζηθψο γιπθχ
ιηαζηφ νίλν κε πξνζζήθε:
-Οπδέηεξεο αιθνφιεο νηληθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
αιθνφιεο πνπ πξνέξρεηαη απφ απφζηαμε ζηαθίδσλ, κε απνθηεκέλν θαη’
φγθν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 96% Vνl.
-Πξντφληνο απφζηαμεο νίλνπ ή ζηαθίδαο κε απνθηεκέλν θαη' φγθν
αιθννιηθφ ηίηιν φρη θαηψηεξν απφ 52 % Vνl θαη φρη αλψηεξν απφ 86% Vνl.
-Πξντφλησλ ησλ δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ζηα νπνία έρεη πξνζηεζεί
γιεχθνο ιηαζκέλσλ ζηαθπιηψλ απφ ηηο ίδηεο πνηθηιίεο παξαγσγήο ηνπ
θπζηθψο γιπθνχ νίλνπ.
-Απνζηάγκαηνο νίλνπ κε απνθηεκέλν θαη' φγθν αιθννιηθφ ηίηιν φρη
θαηψηεξν απφ 52 % Vνl θαη φρη αλψηεξν απφ 86 % Vνl.
-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.

Ο λεςκόρ θςζικώρ γλςκύρ Λιαζηόρ ΠΟΠ ανηοπίνη παξάγεηαη απφ
ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο Αζχξηηθν ηνπιάρηζηνλ θαηά 51% θαη ην ππφινηπν απφ
ηηο πνηθηιίεο Αεδάλη, Αζήξη θαη ζε κηθξνπνζφηεηεο ησλ ιεπθψλ «μελφινγσλ»
πνπ θαιιηεξγνχληαη παξαδνζηαθά ζην ζχκπιεγκα ησλ λήζσλ Θήξαο θαη
Θεξαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ πνηθηιηψλ Γατδνπξηά, Καηζαλφ, Μνζράην
ιεπθφ, Μνλεκβαζηά, Πιαηάλη, Πνηακίζη θαη ηεο εξπζξσπήο πνηθηιίαο Ρνδίηεο.

Σν ζηαθχιηα ζπιιέγνληαη ππεξψξηκα θαη αθήλνληαη ζηνλ ήιην πξνο κεξηθή
αθπδάησζε. Σν γιεχθνο ησλ ζηαθπιηψλ έρεη πξηλ ην ιηάζηκν ειάρηζηε
πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα 260 γξακ/ιίηξν, κεηά δε ην ιηάζηκν 370
γξακ./ιίηξν. Σα ζάθραξα θαη ε αιθνφιε πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ έηνηκν νίλν
πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα ζηαθχιηα πνπ νηλνπνηήζεθαλ, ρσξίο λα
πξνζηεζεί πξηλ, θαηά ή κεηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε, ζπκππθλσκέλν γιεχθνο,
αλαθαζαξηζκέλν ζπκππθλσκέλν γιεχθνο, αιθνφιε ή πξντφληα απφζηαμεο.

Ειδικέρ οινολογικέρ ππακηικέρ
Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα ηνπο
ιεπθνχο μεξνχο ΠΟΠ αληνξίλε (Santorini) πξέπεη:
- νη νίλνη λα έρνπλ έλα ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο έλα (1) έηνο , εθ
ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη ηξεηο (3) κήλεο ζε
θηάιεο.
Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δηδηθά Δπηιεγκέλνο» ή «Grande Réserve»
γηα ηνπο ιεπθνχο μεξνχο Π.Ο.Π. αληνξίλε (Santorini) πξέπεη νη νίλνη :
- νη νίλνη λα έρνπλ έλα ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο δχν [2] έηε, εθ ησλ
νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη έμη (6) κήλεο ζε θηάιεο.
Γηα ηνπο νίλνπο VINSANTO ήηνη «νίλν θπζηθψο γιπθχ ιηαζηφ» θαη ηνλ «νίλν
ιηθέξ απφ ιηαζκέλα ζηαθχιηα», ν ειάρηζηνο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο νμεηδσηηθήο
παιαίσζεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπ νίλνπ ζε βαξέιηα απφ μχιν
δξπφο, είλαη ηνπιάρηζηνλ 24 κήλεο. Όιε ε θάζε ηεο νμεηδσηηθήο παιαίσζεο, φζα
ρξφληα θαη εάλ δηαξθέζεη, ιακβάλεη ρψξα κφλν ζηηο λήζνπο Θήξα θαη Θεξαζία.
Οη ελδείμεηο παιαίσζεο ησλ νίλσλ Vinsanto αλαγξάθνληαη σο εμήο:
-Δζνδεία Τ, φηαλ πξφθεηηαη γηα κία κφλν εζνδεία ηνπ έηνπο Τ θαη εθφζνλ έρεη
ζπκπιεξσζεί ν ρξφλνο ηεο ειάρηζηεο ππνρξεσηηθήο νμεηδσηηθήο δηεηνχο παιαίσζεο.
-Υ εηψλ παιαίσζε, φπνπ Υ ηα ρξφληα ηεο ειάρηζηεο πξναηξεηηθήο νμεηδσηηθήο
παιαίσζεο, ηα νπνία νξίδνληαη ζε 4, 8, 12, 16 θαη επφκελα, κε δηαθνξά ηεζζάξσλ εηψλ
κεηαμχ ηνπο
Ζ κφξθσζε ησλ πξέκλσλ ησλ πνηθηιηψλ ακπέινπ γίλεηαη: ζε παξαδνζηαθά
θππειινεηδή ζρήκαηα ηε Θήξαο, ήηνη θππειινεηδέο κε γπξηζηέο ή ζηεθαλσηφ θαη
θππειινεηδέο κε θνπινχξηα θαη ζε γξακκηθά ζρήκαηα.

Οπιοθεηημένη πεπιοσή
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. αληνξίλε θαζνξίζηεθε κε ην
Βαζηιηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 539/4.8.1971 (ΦΔΚ 159/A/14.8.1971) ην νπνίν ζηε
ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 13850/1572/11.2.1972
(ΦΔΚ 169/B/24. 2.1972) θαη απφ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235308/7.2.2002 (
ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002) , θαη πεξηιακβάλεη ηα λεζηά Θήξα θαη Θεξαζία.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα νρηψ ρηιηάδεο ( 8000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα ή 60HL νίλνπ .

Επιηπεπόμενερ οινοποιήζιμερ ποικιλίερ αμπέλος
Οη νίλνη ΠΟΠ αληνξίλε παξάγνληαη απφ ηηο ληφπηεο πνηθηιίεο Αζύρηικο, ηοσ Αθήρι θαη
Αηδάνι. Καη’ εμαίξεζε θαη γηα ηνπο θπζηθψο γιπθείο νίλνπο κφλν, ζε κηθξνπνζφηεηεο νη
ιεπθέο «μελφινγεο» Γαϊδοσριά, Καηζανό, Μοζτάηο λεσκό, Μονεμβαζιά, Πλαηάνι, Ποηαμίζι θαη ε εξπζξσπή Ροδίηης.
Ζ θχξηα πνηθηιία ηνπ λεζηνχ, ην Αζύρηικο είλαη παιαηά γεγελήο θαη κέρξη πξηλ ιίγεο
δεθαεηίεο θαιιηεξγείην απνθιεηζηηθά ζηε αληνξίλε. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλν ην φλνκα ηεο πεξηνρήο κε ηελ πνηθηιία. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιπδχλακε
ιεπθή πνηθηιία κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλεη νίλνπο κε πςειέο νμχηεηεο θαη
ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ζεσξείηαη κηα απφ ηηο εθιεθηφηεξεο ιεπθέο
πνηθηιίεο ηεο Διιάδαο θαη έρεη επηιεγεί σο «ηνπνπνηθηιία πξεζβεπηήο» ηεο ρψξαο καο,
ζχκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ.
Δηδηθφηεξα ν ιεπθφο μεξφο ΠΟΠ αληνξίλε παξάγεηαη απφ ηελ πνηθηιία Αζχξηηθν ζε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 75% , ην δε ππφινηπν πνζνζηφ απφ ηηο πνηθηιίεο Αεδάλη θαη
Αζήξη.
Οη νίλνη Vinsanto παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο Αζχξηηθν ηνπιάρηζηνλ θαηά
51% θαη ην ππφινηπν απφ ηηο πνηθηιίεο Αεδάλη, Αζήξη θαη ζε κηθξνπνζφηεηεο ησλ
ιεπθψλ «μελφινγσλ» πνπ θαιιηεξγνχληαη παξαδνζηαθά ζην ζχκπιεγκα ησλ λήζσλ
Θήξαο θαη Θεξαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ πνηθηιηψλ Γατδνπξηά, Καηζαλφ, Μνζράην
ιεπθφ, Μνλεκβαζηά, Πιαηάλη, Πνηακίζη θαη ηεο εξπζξσπήο πνηθηιίαο Ρνδίηεο.

Λεπηομέπειερ ηηρ γεωγπαθικήρ πεπιοσήρ
Δεζμόρ με ηη γεωγπαθική πεπιοσή ηος θςζικώρ γλςκύ οίνος/λιαζηόρ

α. Ποιόηηηα
Ζ αληνξίλε δηαζέηεη έλαλ απφ ηνπο πην παιηνχο ακπειψλεο ζε φιν ην θφζκν πνπ
έρεη ηη ηηο ξίδεο ηνπ απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα. Ζ παξάδνζε ζηελ ακπεινπξγία,
πθίζηαηαη εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 3.500 ρξφληα. Σν κνλαδηθφ ηεο θιίκα ζε ζπλδπαζκφ κε
ηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο έρνπλ θάλεη ηηο πνηθηιίεο πνπ νηλνπνηνχληαη λα δίλνπλ θξαζηά
κε μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Πεξηγξαθέο πεξηεγεηψλ ηνπ 19νπ αηψλα αλαθέξνπλ ηνπο
μερσξηζηνχο νξγαλνιεπηηθνχο ηνπ ραξαθηήξεο νη νπνίνη νθείινληαη ζηελ επίδξαζε ηνπ
νηθνινγηθνχ πεξηβάιινληνο ζηα ζηαθχιηα θαη θαη’ αθνινπζίαλ ζηνπο νίλνπο ηεο
αληνξίλεο. Σφηε ην θξαζί ηεο αληνξίλεο ήηαλ πεξηδήηεην ζην εμσηεξηθφ θαη γηα πνιιά
ρξφληα πνπιηφηαλ ιφγσ ηνπ πςεινχ αιθννιηθνχ ηνπ ηίηινπ, γηα ηελ ελίζρπζε
ρακειφβαζκσλ θξαζηψλ άιισλ πεξηνρψλ.
Ο ακπειψλαο απηφο πέξα απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπ δηάζηαζε, είλαη έλαο ακπειψλαο πνπ
ζήκεξα δίλεη θξαζηά κνλαδηθά, θξαζηά πςειήο πνηφηεηαο, ηα νπνία παιαηψλνληαο,
εθθξάδνπλ απηή ηελ ηδηαίηεξε γε ηεο αληνξίλεο, απηφ ην κνλαδηθφ terroir, ηνπ

ζαληνξηληνχ ακπειψλα.
ηηο κέξεο καο ηα ζηαθχιηα ηεο πεξηνρήο αμηνπνηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, απφ
φινπο ηνπο νηλνπαξαγσγνχο, κε ζεβαζκφ ζηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,
δίλνληαο θξαζηά πνηνηηθά, αλαγλσξηζκέλα ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο, ηφζν ζηελ Διιάδα
φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ν δεζκφο ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. αληνξίλε κε ηελ πνηφηεηα,
νη νίλνη θάζε ρξνληάο ππνβάιινληαη ζε νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε απφ ζεζκνζεηεκέλε
επηηξνπή. Οίλνη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, δελ κπνξνχλ λα
δηαηεζνχλ σο νίλνη Π.Ο.Π. αληνξίλε.
χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
“ΟΗΝΟ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ” απφ ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (Δξγαζηήξην Υεκείαο),
ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ην ηκήκα
Βηνρεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ε πνηθηιία Αζχξηηθν, αλ θαη είλαη ιεπθή, έρεη
πςειφ πνιπθαηλνιηθφ πεξηερφκελν, άξα ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε θαη πξνζηαζία
απφ θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, αλάινγε κε ην θφθθηλν θξαζί. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαζηέιιεη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηελ αλάπηπμε θαξθηληθψλ
θπηηάξσλ ζην ήπαξ, ελψ ζηακαηά πιήξσο ηε δηαδηθαζία ηεο αγγεηνγέλεζεο πνπ έρεη
ζπλδεζεί κε ηε δεκηνπξγία πνηθίιισλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε
ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα θαη νη θαξθηληθέο κεηαζηάζεηο.
Οη έξεπλεο απέδεημαλ φηη ην πνζνζηφ ησλ πνιπθαηλνιψλ ηνπ Αζχξηηθνπ απμάλεηαη
εληππσζηαθά ζηελ αληνξίλε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηνλ
κνλαδηθφ ηξφπν θιαδέκαηνο δει. ηα παξαδνζηαθά θππειινεηδή ζρήκαηα ηε Θήξαο,
ήηνη θππειινεηδέο κε γπξηζηέο ή ζηεθαλσηφ θαη θππειινεηδέο κε θνπινχξηα θαη ζηνλ
απφιπηα μεξηθφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο, πξαθηηθέο πνπ δεκηνπξγνχλ έληνλεο ζπλζήθεο
ζηξεο ζηα θπηά.
Μάιηζηα ν θαζεγεηήο πξφηεηλε λα αμηνπνηεζνχλ νη ηδηφηεηεο απηέο ηνπ Αζχξηηθνπ κε
ηε δεκηνπξγία ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαη θαιιπληηθψλ απφ ζηαθχιηα ηεο
πνηθηιίαο.
β. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Αληρλεχνληαο ηελ νηλνπνηεηηθή παξάδνζε ηεο αληνξίλεο ηαμηδεχνπκε πίζσ ζην
ρξφλν, ζηελ ηξίηε ρηιηεηία π.Υ.. ηηο αλαζθαθέο ηνπ Αθξσηεξίνπ, επξήκαηα φπσο
θάξβνπλα απφ μχια ακπέινπ θαη ηζακπηά ζηαθχιηα σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζηελ
αγγεηνγξαθία ηεο επνρήο καξηπξνχλ φηη ε ακπεινθαιιηέξγεηα ήηαλ κηα απφ ηηο θχξηεο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ. Ο πξντζηνξηθφο απηφο ακπειψλαο, θαηαζηξάθεθε κε ηε
κεγάιε έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ, γχξσ ζηα 1.650 π.Υ., πνπ εμαθάληζε θάζε ίρλνο
αλζξψπηλεο δσήο θαη θπηηθήο βιάζηεζεο απφ ην λεζί γηα ηξεηο αηψλεο πεξίπνπ.
Ακπεινπξγία θαη ε νηλνπαξαγσγή πξέπεη λα απνηεινχζαλ βαζηθφ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο ηνπ Αθξσηεξίνπ ζηελ επνρή ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ. Καη ην γεγνλφο
βεβαηψλεηαη ηφζν απφ ηελ θπζηθή παξνπζία θάξβνπλσλ απφ μχια ακπέινπ, θαη
γηγάξησλ απφ ζηαθχιηα, φζν θαη απφ ηελ εηδηθή ζπζθεπή γηα ην πάηεκα ζηαθπιηψλ θαη
ηελ ζπιινγή κνχζηνπ. Ο ιελφο (ην παηεηήξη) θαη ν θάδνο θάησ απφ απηφλ απνηεινχλ
ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα. Έλα θνθίλη φκσο, γεκάην κε αζβέζηε πνπ βξέζεθε κέζα ζε
ιελφ έβαιε ζε ζθέςε ηνλ αξραηνιφγν φηη κπνξεί ν αζβέζηεο λα ιεηηνπξγνχζε σο έλα
είδνο θίιηξνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ κνχζηνπ.
Ζ θχιαμε ηνπ θξαζηνχ γηλφηαλ ζε κεγάινπο πίζνπο θαη ε ζηεγάλσζή ηνπο γηλφηαλ κε
θεξί. ην ζηφκην ελφο ηέηνηνπ πηζαξηνχ κάιηζηα κε ραξαγκέλε επηγξαθή ζε Γξακκηθή Α
γξαθή, έλαο ζπλδπαζκφο έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ζπκβνιίδεη θξαζί. Γεληθά φκσο, ε
πιεζψξα ησλ πηζαξηψλ απνζήθεπζεο αιιά θαη ςεπδφζηνκσλ ακθνξέσλ πνπ ζπλαληά
θαλείο ζην Αθξσηήξη ππνδειψλνπλ φρη απιψο κεγάιε παξαγσγή θξαζηνχ, αιιά θαη
αλεπηπγκέλε δηαθίλεζή ηνπ. Σζακπηά ζηαθπιηνχ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο
δηαθνζκεηηθά ζέκαηα ζηελ αγγεηνγξαθία ηεο επνρήο. Μαξηπξίεο γηα ηελ νηλνπνηεία θαη
ηελ εκπνξία θξαζηνχ απνηεινχλ νξηζκέλα είδε πηζαξηψλ κε θξνπλφ θνληά ζηε βάζε
ηνπ ζηελνχ ππζκέλα ηνπο, θαη ε πιεζψξα ςεπδφζηνκσλ ακθνξέσλ, ζθεπψλ πνπ θαη΄

εμνρήλ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηε δηαθίλεζε πγξψλ πξντφλησλ. Απφ ηνλ πξψηκν ηχπν ηνπ
αγγείνπ απηνχ, ε Θήξα έρεη δψζεη σο ηψξα ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ φζσλ
έρνπλ βξεζεί ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ.
Οη Φνίληθεο, πξψηνη άπνηθνη κεηά ηελ θαηαζηξνθή, θαηά ηνλ Ζξφδνην, αιιά θαη φζνη
ηνπο αθνινχζεζαλ, έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ έλα αθξαίν νηθνζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ
λα επηβηψζνπλ. Γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο ηνπο δνθίκαζαλ λα
θαιιηεξγήζνπλ θπηά δηαθνξεηηθψλ εηδψλ πνπ έθεξαλ καδί ηνπο θαη ηνπο ήηαλ γλψξηκα.
Μφλν ε άκπεινο θαηφξζσζε λα επηβηψζεη ζηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ ζην αθηιφμελν
πεξηβάιινλ ηεο αληνξίλεο. Φπηφ εππξνζάξκνζην θαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζηηο
μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο ηνπ λεζηνχ, δηαζέηεη πινχζην θαη δπλαηφ ξηδηθφ ζχζηεκα πνπ
δηαπεξλά ηε ζεξατθή γε. Άζπα νλνκάδνπλ νη ληφπηνη ην ζθιεξφ θαη ζπλεθηηθφ έδαθνο
πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ αιιεπάιιεια ζηξψκαηα εθαηζηεηαθψλ πιηθψλ ηέθξα, ιάβα,
ειαθξφπεηξα θαη ζθνπξηά, θαιχπηνληαο ην αζβεζηνιηζηθήο θαη ζρηζηνιηζηθήο
πξνέιεπζεο ππέδαθνο, θαηά ηηο δηαδνρηθέο εθξήμεηο. Αηψλεο αλζξψπηλνπ κφρζνπ
απνηππψλνληαη πάλσ ζην λεζησηηθφ ηνπίν θαη καξηπξνχλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ
αληνξηληψλ φισλ ησλ επνρψλ λα ηηζαζεχζνπλ ηε γε ηνπο.
Απφ ηελ πεξίνδν ησλ αξρατθψλ θαη θιαζηθψλ ρξφλσλ δελ έρνπκε άκεζεο
καξηπξίεο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. Θα ήηαλ φκσο πεξίεξγν αλ δελ ηελ αζθνχζαλ νη
Θεξαίνη ζε έλα έδαθνο θαη’ εμνρήλ θαηάιιειν. Δίλαη δχζθνιν λα θαληαζηεί θαλείο ζηε
Θήξα πινχζηνπο γαηνθηήκνλεο, αλ ην πξντφλ πνπ θαιιηεξγνχζαλ δελ ηνπο άθελε
κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο. Καη ηέηνην πξντφλ δελ έρεη απνδεηρηεί άιιν, σο ζήκεξα,
παξά ην θξαζί.
Στην Ενετοκρατία (12νο - 17νο αη.), νη Βελεηνί θπξηάξρεζαλ ζην λεζί ηεο αληνξίλεο.
Αλέθαζελ, νη Δπξσπαίνη εθηηκνχζαλ ηνπο ειιεληθνχο νίλνπο, φρη κφλν γηα ηελ πνηφηεηά
ηνπο, αιιά θαη γηαηί άληεραλ ζηα καθξηλά ζαιάζζηα ηαμίδηα. Έηζη, ηα θξάγθηθα θαη ηα
βελεηζηάληθα πινία αξρίδνπλ λα θνξηψλνπλ φιν θαη πην πνιιά θξαζηά, απφ ηε
αληνξίλε. Ζ ρξπζή επνρή ησλ αληνξηληψλ θξαζηψλ στην Ενετοκρατία, ζα ιήμεη κε ηελ
νξηζηηθή θπξηαξρία ησλ Σνχξθσλ, κεηά απφ εμαηξεηηθή πνξεία, κε έλδνμεο ζηηγκέο,
φπσο απηή ηεο θήκεο ησλ ζην Παξίζη.
γ. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ Θεξαίσλ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
Σν Vinsanto ζεσξείηαη ζπλερηζηήο ησλ πάζζσλ, φπσο νλνκάδνληαλ ζηελ αξραηφηεηα
νη ιηαζηνί νίλνη, γηα ηνπο νπνίνπο θεκίδνληαλ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
Ζ αληνξίλε ζπλδχαδε πάληα κεγάιε παξαγσγή κε πνηφηεηα θαη εμσζηξέθεηα, κε
απνθνξχθσκα ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Vinsanto θαηά ηε Βελεηνθξαηία, ηελ
Σνπξθνθξαηία, αιιά θαη ην 19ν αηψλα, φπνπ ζεκείσλε ηηο κεγαιχηεξεο εμαγσγέο απφ ηα
θξαζηά φιεο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο καδί. ηελ ηνπξθνθξαηία ε έιιεηςε κεγάισλ
θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ζην λεζί ζπλέβαιε ζην λα κε κεηαθεξζνχλ κνπζνπικαληθνί
πιεζπζκνί. Οη αληνξηλνί νξγάλσζαλ δεκνθξαηηθά ηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη,
εθκεηαιιεπφκελνη ηελ εξεκία πνπ θπξηάξρεζε ζην Αηγαίν κεηά ηελ νζσκαληθή
θαηάθηεζε, αλέπηπμαλ, φπσο θαη ζηα πξντζηνξηθά ρξφληα, ην εκπφξην θαη ηε λαπηηιία. Ζ
Αιεμάλδξεηα, ην Σαγαλξφθ θαη ε Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ ηα ζπνπδαηφηεξα θέληξα
φπνπ εμάγνληαλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζαληνξηληψλ θξαζηψλ. Ηζηνξηθά είλαη γλσζηφ φηη
γηλφηαλ εμαγσγή βηλζάλην ζηε Ρσζία ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1786. Μάιηζηα, ε νηθνλνκία
ηεο αληνξίλεο νδεγήζεθε ζε παξαθκή, φηαλ, ιφγσ ηεο Οθησβξηαλήο επαλάζηαζεο,
ζηακάηεζε ε εμαγσγή Vinsanto πξνο ηελ ρψξα απηή.
Σεθκήξηα ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνχ ζψδνληαη ζήκεξα ζηνπο
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη ηνπ Μέζα Βνπλνχ, ζηα αξραηνινγηθά
κνπζεία Θήξαο θαη Αζελψλ θαη ζην κέγαξν Γθχδε. Αιιά θαη φιν ην λεζί, κε ηελ
θαιληέξα, ηα εθαηζηεηνγελή πεηξψκαηα, ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηνπο πχξγνπο
θαη ηηο “θάλαβεο”, απνηειεί δσληαλή ηζηνξηθή καξηπξία.

ηηο κέξεο καο ζπλαληάκε νηλνπνηεία κε ηέιεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη
ζπζηεκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα παξαγσγήο πνηνηηθψλ νίλσλ.
Ο δεζκφο απηφο (πνιηηηζηηθφο, θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο) επηβεβαηψλεηαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα κε ζεηξά εθδειψζεσλ ζην λεζί, φπσο ηα ζπλέδξηα «ΑΜΠΔΛΟ». H
αληνξίλε επηιέρζεθε λα είλαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο απηψλ ησλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ γηα
ην ακπέιη, γηαηί εθηφο ηνπ φηη απνηειεί έλα απφ ηα φκνξθα θαη κνλαδηθά κέξε ζηνλ
θφζκν, έρεη παξάδνζε 3.500 ρξφλσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ θαη ζηελ ηέρλε ηεο
παξαγσγήο ησλ θξαζηψλ, παξαγσγή ε νπνία επλνείηαη απφ ην ηδηφκνξθν νηθνζχζηεκα
ηνπ εθαηζηηνγελνχο απηνχ λεζηνχ ηνπ Αηγαίνπ.
Ο ζηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ "Ακπεινο 2003" (5 – 7 Ηνπλίνπ) ήηαλ λα ζπκβάιιεη
νπζηαζηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζσζηνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο
ζηελ Διιάδα θαη λα δψζεη ζηνπο ακπεινπξγνχο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα
"εξγαιεία" γηα κηα ζχγρξνλε θαη απνδνηηθή ακπεινπξγία. Οη νξγαλσηέο απηνχ ηνπ
ζπλεδξίνπ πξνζθάιεζαλ ακπεινπξγνχο, νηλνπνηνχο, επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη
ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ λα κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο
πάλσ ζην ζέκα θαη λα απνιαχζνπλ ην πινχζην θνηλσληθφ πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ
ζην ηδαληθφ πεξηβάιινλ...ην δηάζεκν λεζί ηεο αληνξίλεο!
ηφρνο ηνπ δεχηεξνπ πκπνζίνπ "Άκπεινο 2006" (1 – 3 Ηνπλίνπ) ήηαλ λα παξνπζηάζεη
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο, ηερληθέο εμειίμεηο θαζψο θαη ηα
ηειεπηαία λέα ηεο αγνξάο, εμαζθαιίδνληάο ηνπο ηελ επθαηξία γηα κηα θαξπνθφξα
ζπδήηεζε κεηαμχ επηζηεκφλσλ απ' φιν ηνλ θφζκν, αληηπξνζψπνπο απφ ηε βηνκεραλία
θξαζηνχ, δεκνζηνγξάθνπο ηνπ θξαζηνχ θαη νηλφθηινπο πνπ ζπκκεηείραλ ζην ζπκπφζην.
Βαζηθφ αληηθείκελν ηνπ ζπκπνζίνπ ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ έδαθνο-θιίκαπνηθηιία ζε θάζε ακπέιη θαη ε εθκεηάιιεπζε / αμηνπνίεζε ηεο πξψηεο χιεο κέζα απφ ην
ζχλνιν ησλ ηερληθψλ νηλνπνίεζεο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ θαη επηζπκεηψλ αξσκάησλ θαη ηεο γεχζεο ησλ νίλσλ θάζε πεξηνρήο.
Σέινο, ηδηαίηεξε πξνζνρή δφζεθε ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο αγνξάο πνπ κπνξνχλ λα
πηνζεηεζνχλ.

δ. Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
Ζ ακπεινπξγηθή δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. αληνξίλε Ζ έθηαζε ηνπ
ακπειψλα είλαη πεξίπνπ 13.000 ζηξέκκαηα. Ξεθηλά νκαιά απφ ηε ζάιαζζα θαη
θαηαιήγεη κε αλαβαζκίδεο κέρξη χςνο 300 κέηξα.
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη ην ηππηθφ κεζνγεηαθφ κε έληνλε ειηνθάλεηα, κε δεζηά θαη
μεξά θαινθαίξηα θαη ήπηνπο ρεηκψλεο. Ζ κέζε εηήζηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία είλαη 23°C,
θαη ε ειάρηζηε 14°C. Σν ζπλνιηθφ χςνο εηήζηαο βξνρφπησζεο είλαη 300 - 370 mm.
Σν ζχλνιν ζρεδφλ ηεο αληνξίλεο απνηειείηαη απφ ηξηηνγελείο απνζέζεηο ζεξατθήο
γεο, θίζεξε θαη ιάβα. Σν έδαθνο ηεο αληνξίλεο είλαη ακκψδεο κε πνχ κηθξφ πνζνζηφ
αξγίινπ. Δίλαη επίζεο θησρφ ζε νξγαληθή νπζία θαη, κε εμαίξεζε κηα κηθξή πεξηνρή πεξί
ηνλ Πξνθήηε Ζιία, ρσξίο αλζξαθηθφ αζβέζηην. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, παξφιν πνπ ην
έδαθνο είλαη πινχζην ζε θάιην, ην θπηφ δελ κπνξεί λα απνξξνθήζεη ηηο πνζφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη γηα λα εμνπδεηεξσζεί ζε κεγάιν βαζκφ ην ηξπγηθφ νμχ, ζην νπνίν νθείιεηαη
ε απμεκέλε νμχηεηα ησλ ζαληνξηληψλ θξαζηψλ. ηε κεησκέλε απνξξφθεζε θαιίνπ
ζπληειεί θαη ην θιίκα κε ηηο ιίγεο βξνρέο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη ακπειψλεο δελ
πνηίδνληαη.
Σν λεζί είλαη εμαηξεηηθά μεξφ θαη ζηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ, φηαλ
σξηκάδνπλ ηα ζηαθχιηα, νη ζεξκνθξαζίεο κέζα ζηελ εκέξα είλαη πνιχ πςειέο. Έηζη
θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο παξαηεηακέλεο μεξαζίαο, ηηο αλάγθεο ησλ θπηψλ ζε λεξφ
αλαθνπθίδνπλ νη νκίριεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εμάηκηζε ηεο ζάιαζζαο θαη
ζθεπάδνπλ ην λεζί, αλεβαίλνληαο απφ ηελ θαιληέξα.
Παξάιιεια φκσο ην λεζί καζηηγψλεηαη αλειέεηα θαη απφ ηνπο βφξεηνπο αλέκνπο, ηα
κειηέκηα, πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζπζζψξεπζε πγξαζίαο πάλσ ζηα ζηαθχιηα κέζα ζηελ
εκέξα. Σε λχρηα φκσο, φηαλ πέθηνπλ νη ζεξκνθξαζίεο θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο
8.3.1.

γίλνληαη ζρεηηθά πγξέο, ην εθαηζηεηνγελέο έδαθνο ηνπ λεζηνχ απνξξνθά ηελ πγξαζία θη
έηζη ηξέθνληαη ηα ακπέιηα.
ηηο πεξηνρέο πνπ ε θιίζε ηνπ εδάθνπο είλαη απφηνκε, νη αληνξηληνί έρνπλ
θαηαζθεπάζεη ηηο πεξίθεκεο ΠΔΕΟΤΛΔ. Έρνπλ δειαδή δηακνξθψζεη ην έδαθνο ζε
επίπεδα ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε θαιιηέξγεηα θαη λα πεξηνξίδεηαη ε απψιεηα λεξνχ.
αλ απνηέιεζκα απηνχ ηνπ κνλαδηθνχ ζπλδπαζκνχ θιίκαηνο θαη εδάθνπο, ηα
ζηαθχιηα ηεο αληνξίλεο σξηκάδνπλ γξήγνξα θαη δηαηεξνχλ ηελ νμχηεηά ηνπο.
Όπσο θάζε ηη άιιν ζηελ αλεκνδαξκέλε αληνξίλε θαη ηα ακπέιηα ηα ίδηα είλαη
ηδηφκνξθα. Σα θιήκαηα είλαη αξαηνθπηεκέλα, ρακειά ζην έδαθνο. Πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηέςνπλ ηα ζηαθχιηα απφ ην κέλνο ησλ ζαξσηηθψλ αλέκσλ πνπ καζηίδνπλ ηνλ
ρεηκψλα ην λεζί, νη ζαληνξηληνί θιαδεχνπλ ηα ακπέιηα κε έλαλ ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
παίξλνπλ ην ζρήκα ζηεθαληνχ θαη ηα ζηαθχιηα λα κεγαιψλνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ.
πλήζσο δελ ζεκεηψλνληαη ζνβαξέο πξνζβνιέο απφ έληνκα θαη αζζέλεηεο. Ζ κφλε
επέκβαζε θπηνπξνζηαζίαο είλαη 1 – 2 πξνιεπηηθά ζεηαθίζκαηα ηελ Άλνημε.
Ο αληνξηληφο ακπειψλαο είλαη ν πην γεξαηφο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Μεξηθά ακπέιηα
κπνξεί λα είλαη θαη 300 ρξφλσλ. Σα πξέκλα ηνπ ακπειψλα είλαη απηφξηδα, δελ είλαη
εκβνιηαζκέλα ζε ακεξηθάληθα ππνθείκελα ακπέινπ. Κη’ απηφ γηαηί ε θπιινμήξα, ην
ελνριεηηθφ έληνκν πνπ ζπλερίδεη λα θαηαζηξέθεη ηνλ ακπειψλα ηεο πθειίνπ, δελ
έθηαζε πνηέ εδψ. Δπηπρψο ην εθαηζηεηνγελέο έδαθνο ηνπ λεζηνχ, κε ηελ έιιεηςε
αξγηιίνπ θαη ηε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε άκκν (93-97%) δελ ηελ επλνεί.
πλεπψο ππάξρεη κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ θηηάρλνπλ έλα κνλαδηθφ ζηνλ θφζκν
κηθξνθιίκα, πνπ ζπληειεί ζηελ πιήξε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ θαη ηνπο ραξίδεη
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε πςειή δξνζηζηηθή νμχηεηα θαη ν πςειφο
αιθννιηθφο ηίηινο.
Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ
Οη ακπειψλεο ζηα λεζηά Θήξα θαη Θεξαζία απνηεινχλ νπζηαζηηθά «κπαιθφληα» ζην
Αηγαίν πέιαγνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ νη βφξεηνη άλεκνη ηα γλσζηά
κειηέκηα, δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, δεκηνπξγψληαο έλα
ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα πνπ ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ, ζηελ
θαιιίηεξε ζχζηαζε απηψλ ζην ζηάδην ηεο «ηερλνινγηθήο σξίκαλζεο» (νμχηεηα, ρξψκα,
αξσκαηηθέο νπζίεο, ζάθραξα, θ.ι.π.) πνπ δίλνπλ νίλνπο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο.
Δπηπιένλ ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηε ζχζηαζε ησλ
εδαθψλ ησλ λεζηψλ, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. ΑΝΣΟΡΗΝΖ.
Οη νίλνη ΠΟΠ αληνξίλε παξάγνληαη απφ ηηο ληφπηεο πνηθηιίεο Αζύρηικο, ηοσ Αθήρι θαη
Αηδάνι. Καη’ εμαίξεζε θαη γηα ηνπο θπζηθψο γιπθείο νίλνπο κφλν, ζε κηθξνπνζφηεηεο νη
ιεπθέο «μελφινγεο» Γαϊδοσριά, Καηζανό, Μοζτάηο λεσκό, Μονεμβαζιά, Πλαηάνι, Ποηαμίζι θαη ε εξπζξσπή Ροδίηης.
Ζ θχξηα πνηθηιία ηνπ λεζηνχ, ην Αζύρηικο είλαη παιαηά γεγελήο θαη κέρξη πξηλ ιίγεο
δεθαεηίεο θαιιηεξγείην απνθιεηζηηθά ζηε αληνξίλε. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλν ην φλνκα ηεο πεξηνρήο κε ηελ πνηθηιία. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιπδχλακε
ιεπθή πνηθηιία κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλεη νίλνπο κε πςειέο νμχηεηεο θαη
ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ζεσξείηαη κηα απφ ηηο εθιεθηφηεξεο ιεπθέο
πνηθηιίεο ηεο Διιάδαο θαη έρεη επηιεγεί σο «ηνπνπνηθηιία πξεζβεπηήο» ηεο ρψξαο καο,
ζχκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ θξαζηνχ.
Δηδηθφηεξα ν ιεπθφο μεξφο ΠΟΠ αληνξίλε παξάγεηαη απφ ηελ πνηθηιία Αζχξηηθν ζε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 75% , ην δε ππφινηπν πνζνζηφ απφ ηηο πνηθηιίεο Αεδάλη θαη
Αζήξη.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ αληνξίλε, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεζηψλ (έδαθνο,
θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.
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».
Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
Ενδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθή 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), ζην άξζξν 1 αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε
ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:
- «ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ»
- «ΩΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
- «ΠΑΛΑΗΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΠΑΛΑΗΩΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ ζςγκομιδήρ
Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο έλδεημεο «ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ» 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).
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 αληνξίλε είλαη νη παξαθάησ: ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de
blancs, ΑΠΟ ΝΖΗΩΣΗΚΟ(ΟΤ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) / Vin de vignoble(s) insulaire(s), ΑΠΟ

ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) Δ ΠΔΕΟΤΛΔ / Vin de vignobles en terrasses, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin
de collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, VINSANTO , ΝΤΥΣΔΡΗ/ Nikteri.

Παπαπομπή ζηιρ πποδιαγπαθέρ πποϊόνηορ
Απαιηήζειρ Κοινοηικήρ και Εθνικήρ Νομοθεζίαρ
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).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 539/4.8.1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 159/A/14. 8.1971).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 213850/1572/11.2.1972 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο» (ΦΔΚ 169/B/24.2.1972).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235308/7.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α.
213850/1572/11.2.1972 Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο»
(ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002 ).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398549/21-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο πνηφηεηαο
πνπ παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά
κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ θαη ησλ
βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1372/Β/ 8.9.2004)
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ.
317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ
1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ) 2729/00 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235309/7.2.2002 «Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ
νίλσλ» (ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 326182/6268/27-7-1988 «Πεξί ησλ γεληθψλ
θαλφλσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη «GRANDE
RESERVE» (εηδηθά επηιεγκέλνο) σο πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ νίλσλ νλνκαζίαο
πξνέιεπζεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
αξηζ. 280580/21.6.2005 ΚΤΑ
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 326182/6268/1988 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο
«πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη

«GRANDE RESERVE» (εηδηθά επηιεγκέλνο) σο πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ νίλσλ
νλνκαζίαο πξνέιεπζεο) θαζψο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 352347/6670/1987 θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ 875/Β/28-6-2005).
-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.

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

- Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ)
2729/00 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο
ειέγρνπο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ
αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ
πξντφλησλ θαη ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ
1372/Β/ 8.9.2004) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ
1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398549/21-9-2001 «Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο πνηφηεηαο
πνπ παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
- 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).
10.2. Διαδικαζία διεξαγωγήρ ηων ελέγσων:
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ ΑΝΣΟΡΗΝΖ 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 αληνξίλε.

Ζ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ζπγθαιεί ηελ επηηξνπή
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ην δείγκα θαη λα γλσκνδνηήζεη
γηα ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νίλνπ.
Ο παξαγσγφο ηνπ νίλνπ ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο επίζεκα αληίγξαθα ηεο δήισζεο παξαγσγήο ή
ζπγθνκηδήο ησλ ζηαθπιηψλ, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν νίλνο
έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν νίλν ΠΟΠ ν νπνίνο
πξννξίδεηαη λα θαηαηαρζεί θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιπηηθψλ θαη
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ νίλνπ.
Ζ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο
αμηνινγεί ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ν παξαγσγφο θαη απνθαζίδεη αλ ν νίλνο ζα
θαηαηαρζεί.
Γηα ηηο πνζφηεηεο ηνπ νίλνπ πνπ θαηαηάζζνληαη ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ρνξεγεί αλάινγν αξηζκφ ηαηληψλ ειέγρνπ. Οη
ηαηλίεο ειέγρνπ είλαη εξπζξνχ ρξψκαηνο θαη θέξνπλ έλα θσδηθφ αξηζκφ ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη: Σα γξάκκαηα Α πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ αληνξίλε, ηα δπν
ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηαηληψλ θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο
ηαηλίαο.
10.3. Απσέρ ελέγσος.
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
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