ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) 1234/2007
ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟ 2).
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1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ
Ονομαζία ππορ καηασώπηζη : Malvasia Σηηείαρ
Ιζοδύναμορ Όπορ: Malvasia Sitia

2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΟΙΝΩΝ
Καηηγοπία

2.1.

Ο νίλνο Π.Ο.Π. Malvasia εηεία (Malvasia Sitia) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 3. Καη
ζηελ θαηεγνξία 15.

ησλ

Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗβ ηνπ

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.

2.2

Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος Λικέπ Από
Λιαζηά Σηαθύλια
2.2.1

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.

-Διάρηζηνο θπζηθφο πξηλ ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ αιθννιηθφο ηίηινο: 13,0%
vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο κεηά ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ αιθννιηθφο ηίηινο: 18,8 %
vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 21,0% vol.
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0 – 22,0 % vol
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8
mg/l
2.2.2

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

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
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1. ςε : Οίλνο θαζαξφο, ππνθίηξηλνο κε πινχζηα δνκή θαη ξεπζηφηεηα
ζπγρξφλσο.
2. Οζκή : Γηαθξηηηθή παξνπζία θξνχηνπ, αριάδη, πεπφλη, κε ιεπθά άλζε,
λφηεο πνξηνθαιηνχ θαη γιπθνχ ζηαθπιηνχ. Ωξηκφηεηα θαη δξνζηά καδί.
3. Γεχζε :

Γιπθηά, αλάιαθξε κε πνιππινθφηεηα μχινπ θαη γιπθψλ

θξνχησλ. Μαθξά θαη επράξηζηε επίγεπζε.
Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά οίνος από λιαζηά

2.3

ζηαθύλια / Λιαζηόρ
2.3.1

Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.

- Διάρηζηνο θπζηθφο πξηλ ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ αιθννιηθφο ηίηινο: 13,0%
vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο κεηά ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ αιθννιηθφο ηίηινο: 18,8 %
vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 18,0% vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα : Διάρηζηε 80.0 g/L
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,8
mg/l
2.3.2

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

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.

1.
ςε : Οίλνο ιακπεξφο ρξπζνπξάζηλνο ζηελ αξρή ηνπ, κε ηφλνπο
θερξηκπαξηνχ ζηελ παιαίσζε ηνπ, ξεπζηφο θαη θσηεηλφο.
2.
Οζκή : Ζ νξπθηφηεηα ηνπ Αζχξηηθνπ, ν φγθνο ηνπ Θξαςαζεξίνπ θαη ε
θηλέηζα ηνπ Ληάηηθνπ κέζα ζε έλα κπνπθέην. Δθξεθηηθφ κπνπθέην κε
απζηεξφηεηα νμεηδσηηθήο παιαίσζεο. Γιπθνχο αέξηλνπο ηφλνπο.
3.
Γεχζε : Ζ Αλαηνιηθή Μεζφγεηνο ζην πνηήξη. Νφηεο κπαραξηθψλ,
απνμεξακέλσλ θξνχησλ θαη εζπεξηδνεηδψλ. Σεξάζηηα επράξηζηε επίγεπζε κε
νμχηεηα, ηζζνξνπεκέλα δάραξα – αιθνφιε θαη βαξέιη.
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Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ

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

Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ,
Μνλαζηήξη, Πχξγνο, Ληαζηφο.

Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη,

3. ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Ο οίνορ από λιαζηά ζηαθύλια / Λιαζηόρ ΠΟΠ Malvasia Σηηείαρ παξάγεηαη απφ
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αζχξηηθν, Αζήξη, Θξαςαζήξη, Ληάηηθν (κε ιεπθή
νηλνπνίεζε), Μνζράην άζπξν (Μνζράην πίλαο) θαη Malvasia di Candia aromatica.
Οη αλσηέξσ πνηθηιίεο κεηέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ εθηφο ησλ δχν ηειεπηαίσλ
νη νπνίεο εθφζνλ κεηέρνπλ ζα θαιχπηνπλ ζπλνιηθά πνζνζηφ κέρξη 15%.
-Παξάγεηαη ρσξίο εκπινπηηζκφ απφ ππεξψξηκα ζηαθχιηα πνπ έρνπλ αθεζεί
ζηνλ ήιην ή ζηε ζθηά γηα κεξηθή αθπδάησζε.
- Σν γιεχθνο ησλ ζηαθπιηψλ έρεη πξηλ ην ιηάζηκν ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε
ζάθραξα ηνπιάρηζηνλ 220 γξακκάξηα αλά ιίηξν, κεηά δε ην ιηάζηκν
ηνπιάρηζηνλ 320 γξακκάξηα αλά ιίηξν.
- Σα ζάθραξα θαη ε αιθνφιε πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ έηνηκν νίλν πξνέξρνληαη
απνθιεηζηηθά απφ ηα ζηαθχιηα πνπ νηλνπνηήζεθαλ, ρσξίο λα πξνζηεζεί πξηλ,
θαηά ή κεηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε, ζπκππθλσκέλν γιεχθνο, αλαθαζαξηζκέλν
ζπκππθλσκέλν γιεχθνο, αιθνφιε, πξντφληα απφζηαμεο ή απνζηάγκαηα.
-Ζ γιεπθνπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ, ε νηλνπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ νίλσλ
πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε νηλνπνηεία πνπ είλαη θαηάιιεια
εμνπιηζκέλα γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.
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Οίνορ λικέπ από λιαζηά ζηαθύλια ΠΟΠ Malvasia Σηηεία παξάγεηαη απφ νίλν απφ
ιηαζηά ζηαθχιηα κε πξνζζήθε:
-Οπδέηεξεο αιθνφιεο νηληθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιθνφιεο πνπ
πξνέξρεηαη απφ απφζηαμε ζηαθίδσλ, κε απνθηεκέλν θαη’ φγθν αιθννιηθφ ηίηιν
ηνπιάρηζηνλ 96% Vνl.
- Πξντφληνο απφζηαμεο νίλνπ ή ζηαθίδσλ κε απνθηεκέλν θαη’ φγθν αιθννιηθφ
ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 52% vol θαη φρη αλψηεξν απφ 86% vol.
- Μίγκαηνο ελφο απφ ηα πξντφληα ησλ δχν αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ κε γιεχθνο
ιηαζκέλσλ ζηαθπιηψλ απφ ηηο ίδηεο πνηθηιίεο παξαγσγήο ηνπ νίλνπ απφ ιηαζηά
ζηαθχιηα.
- Απνζηάγκαηνο νίλνπ κε απνθηεκέλν θαη' φγθν αιθννιηθφ ηίηιν φρη θαηψηεξν
απφ 52% vol θαη φρη αλψηεξν απφ 86% vol.
- Απνζηάγκαηνο ζηαθίδαο κε απνθηεκέλν θαη' φγθν αιθννιηθφ ηίηιν φρη
θαηψηεξν απφ 52% vol θαη θαηψηεξν απφ 94,5% vol.
Ζ πξνζζήθε ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ γίλεηαη κέρξη ηελ 31ε Μαΐνπ ηνπ ακέζσο
επνκέλνπ ηεο παξαγσγήο έηνπο.
Ζ γιεπθνπνίεζε ησλ ζηαθπιηψλ, ε νηλνπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ νίλσλ
πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε νηλνπνηεία πνπ είλαη θαηάιιεια
εμνπιηζκέλα γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.

4. ΔΙΓΙΚΔ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
-Γηα ηνπο νίλνπο ΠΟΠ Malvasia εηείαο ν ειάρηζηνο ρξφλνο ππνρξεσηηθήο νμεηδσηηθήο
παιαίσζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζε δξχηλα βαξέιηα, είλαη
ηνπιάρηζηνλ 24 κήλεο. ιε ε θάζε ηεο νμεηδσηηθήο παιαίσζεο, φζα ρξφληα θαη εάλ
δηαξθέζεη, πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ θηεκαηηθή
πεξηθέξεηα ησλ δήκσλ ηεο δψλεο θαη είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλα γηα ηελ εθαξκνγή
κεζφδσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.
-ηα γιεχθε θαη ζηνπο νίλνπο ΠΟΠ

Malvasia εηείαο κπνξεί λα εθαξκφδνληαη

νηλνινγηθέο πξαθηηθέο θαη θαηεξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο θαη δελ επηηξέπεηαη:
α. Αλάκεημε ησλ νίλσλ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα/ιηαζηφο θαη ιηθέξ απφ ιηαζηά
ζηαθχιηα κεηαμχ ηνπο.
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β. Πξνζζήθε θαξακεινρξψκαηνο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο ρξσζηηθήο νπζίαο.
γ. Πξνζζήθε αιθνφιεο ή πξντφλησλ απφζηαμεο ζηνλ νίλν απφ ιηαζηά ζηαθχιηα.

-Ζ μόπθυζη ησλ πξέκλσλ γίλεηαη ζε θππειινεηδή ή γξακκηθά ζρήκαηα. Σν
θιάδεκα πνπ αθνινπζείηαη είλαη βξαρχ. Ζ ειηθία ησλ πξέκλσλ είλαη κεγαιχηεξε
ησλ ηεζζάξσλ εηψλ (4) απφ ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπο. Οη ακπειψλεο δελ αξδεχνληαη
εθηφο απφ πεξηφδνπο έληνλεο θαη απνδεδεηγκέλεο μεξαζίαο πνπ δχλαηαη λα
ππνβαζκίζεη ηελ παξαγσγή θαη λα δεκηψζεη ην θπηηθφ θεθάιαην .

4.4

5. ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Π.Ο.Π. Malvasia εηείαο θαζνξίζηεθε
κε ην Π.Γ. 129/8.12.2011 (ΦΔΚ 260/Α/13.12.2011).
ηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Λαζηζίνπ Κξήηεο, βξίζθεηαη ε νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο
ηνπ ΠΟΠ Malvasia εηείαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα εηείαο θαη ηηο
Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Αριαδίσλ, Έμσ Μνπιηαλψλ, Καηζηδσλίνπ, Μαξσλίαο, Μέζα
Μνπιηαλψλ, Μπξζίλεο, Πηζθνθεθάινπ, θνπήο, ηαπξσκέλνπ, Σνπξισηήο, Υακεδίνπ θαη
ηνλ νηθηζκφ Αγίνπ ππξίδσλα ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Πξαηζνχ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
εηείαο, ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Απηδίσλ, Αξκέλσλ, Είξνπ, Παππαγηαλλάδσλ θαη Υαλδξά
ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Λεχθεο ηνπ Γήκνπ εηείαο ηνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ

6. ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (ΑΠΟΓΟΔΙ) ΑΝΑ ΔΚΣΑΡΙΟ (HA)
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δψδεθα ρηιηάδεο (12000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα.

6 α.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποιόν.

Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) ζε ηειηθφ πξντφλ είλαη :
1. Οίλνο ιηθέξ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα … ……..……60 HL
2. Οίλνο απφ ιηαζηά ζηαθχιηα

……..............54 HL
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7. ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Οίλνο απφ ιηαζηά ζηαθχιηα/ιηαζηφο θαη νίλνο ιηθέξ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα, παξάγνληαη απφ
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Αζχξηηθν, Αζήξη, Θξαςαζήξη, Ληάηηθν (κε ιεπθή νηλνπνίεζε),
Μνζράην άζπξν (Μνζράην πίλαο) θαη Malvasia di Candia aromatica. Οη αλσηέξσ πνηθηιί
εο κεηέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ εθηφο ησλ δχν ηειεπηαίσλ νη νπνίεο εθφζνλ
κεηέρνπλ ζα θαιχπηνπλ ζπλνιηθά πνζνζηφ κέρξη 15%.
.

8. Γ ΔΜΟ ΜΔ ΣΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
8.1 Γ

ΔΜΟ ΜΔ ΣΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΑΠΟ ΛΙΑΣΑ
ΣΑΦΤΛΙΑ/ΛΙΑΣΟ
Λεπηομέπειερ ηηρ γευγπαθικήρ πεπιοσήρ

α.

Ποιόηηηα

Οη νίλνη ηεο πεξηνρήο ΠΟΠ εηεία, είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο
αλψηεξεο πνηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα
ηνπο. Με ην μεξνζεξκηθφ θιίκα ηεο πεξηνρήο, ρσξίο βξνρέο απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ
Οθηψβξην, παξάγνληαη ζηαθχιηα άξηζηεο πνηφηεηαο ρσξίο πξνζβνιέο απφ κχθεηεο ιφγσ
ηεο μεξαζίαο ελψ παξάιιεια δελ ζηεξνχληαη νμχηεηαο ιφγσ ηεο ζαιαζζηλήο αχξαο ηνπ
λεζηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ πςφκεηξν φπνπ θαιιηεξγνχληαη ηα ακπέιηα ηεο
πεξηνρήο.

β.

Γευγπαθικό πεπιβάλλον και γευγπαθική πποέλεςζη

Διαγράφηκε: γ

Ζ δψλε παξαγσγήο ησλ νίλσλ ΠΟΠ Malvasia εηείαο είλαη θπξίσο εκηνξεηλή θαη νξεηλή
πεξηνρή κε θχξηα εμάπισζε ησλ νηλακπέισλ κεηαμχ ησλ 300 σο 750 κέηξσλ. Σα εδάθε
έρνπλ ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία απφ δηάθνξεο γεσινγηθέο πεξηφδνπο θαη ιφγσ ηηο αλάκημεο
ηνπο απφ ηηο πηέζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ ηελ ζχγθξνπζε ηεο επξσπαΐθήο θαη αζηαηηθήο
πιάθαο. Γηαθέξνπλ αλα πνιχ κηθξέο απνζηάζεηο θαη απηφ καδί κε ην ηδηαίηεξν νξεηλφ θαη
αέξηλν θιίκα δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνιχ εμεηδηθεπκέλσλ ακπεινηνπηψλ. Άιιν
θξαζί δίλνπλ νη θπιιίηεο ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη άιιν ηα μεπιχκαηα ηνπο αλακηγκέλα κε
άξγηιν θαη άκκν ζηα νξνπέδηα. Ζ δε ζχλζεζε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ, ηνπ ζαιαζζηλνχ αέξα θαη
ησλ δηαθφξσλ εδαθψλ δίλνπλ ζηνλ νηλνπαξαγσγφ αζχιιεπηεο δπλαηφηεηεο λα
δεκηνπξγήζεη.
Με βάζε ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο ην θιίκα ηεο
πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη κεζνγεηαθφ, ν ρεηκψλαο είλαη αξθεηά ήπηνο θαη πγξφο, ε
ρηνλφπησζε πεξηνξίδεηαη ζρεδφλ κφλν ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο είλαη 25,5 βαζκνχο Κειζίνπ. Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζεκεηψλεηαη ηνλ
κήλα Ηνχιην θαη ε ειάρηζηε ηνλ κήλα Ηαλνπάξην. Σν κέζν χςνο βξνρφπησζεο είλαη πεξίπνπ
600 mm θαη ε θαηαλνκή ηνπο είλαη απφ Οθηψβξε κέρξη Απξίιην.
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γ.

Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ, κοινυνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Διαγράφηκε: δ

Ήδε απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο – ειιεληθνχο θαη ξσκατθνχο – νη πην
νλνκαζηνί νίλνη ήηαλ γλσζηνί κε ην γεσγξαθηθφ φλνκα ηεο θαηαγσγήο ηνπο θαη
δεκέλνη άξξεθηα κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο: αλζεξφ νηλεκπφξην ηα ρξφληα πνπ
νη ακπεινπξγνί ήηαλ αθέληεο ηεο γεο ηνπο, καξαζκφο φηαλ νη ακπειψλεο έκελαλ
αγεψξγεηνη θάζε θνξά πνπ ν γεσξγηθφο θφζκνο αλαγθαδφηαλ λα πάξεη ηα φπια
θαη νη θαηαθηεηέο εξήκσλαλ γηα εθδίθεζε ηελ πεξηνρή ηνπο. Έηζη θαη ζηελ Κξήηε, ε
άλζεζε ή ν καξαζκφο ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηνπ νηλεκπνξίνπ
δηακνξθψζεθαλ ζηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ αλάινγα κε ηελ ζρέζε ππφδνπισλ θαη
θαηαθηεηψλ. Απηά πνπ ίζρπζαλ ζηελ ηζηνξία ησλ ιαψλ θαη εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ θαη ζήκεξα ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε καο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ζνβαξά ππόςε όηαλ εμεηάδεηαη ην δηθαίσκα αλαβίσζεο κηαο ηζηνξηθήο
Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο, όπσο είλαη ε πεξίπησζε ηεο Malvasia εηείαο.

Το ηοπυνύμιο Σηηεία

ηε κειέηε “επαξρίαη θαη πφιεηο ηεο Κξήηεο” ηνπ ηέθαλνπ Ξαλζνπδίδε,
κεγάινπ κειεηεηή ηεο ηζηνξίαο ηεο λήζνπ, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Επεηερίδα
Εηαιρείας Βσδανηινών Σποσδών 3 (1926) 34-64, αλαγξάθνληαη απνδηδφκελα ζε
ζχγρξνλε γιψζζα, ηα εμήο:
«Με ην φλνκα εηεία εθαιείην απφ ηνπο Δλεηνχο (Sithia, Setia) ην
αλαηνιηθφηεξν ησλ ηεζζάξσλ δηακεξηζκάησλ ηεο λήζνπ (territorio di Sithia), απφ ην
φλνκα ηεο πφιεο πνπ ήηαλ πξσηεχνπζα ηνπ δηακεξίζκαηνο, θαη ηνπ νκψλπκνπ
θξνπξίνπ (Castel Sitia), ηνπ νπνίνπ ζψδνληαη ιείςαλα θνληά ζηε ζεκεξηλή
θσκφπνιε Ληκέλαο εηείαο. Κνληά ζε απηφ ην θξνχξην ππήξρε θαη πξνάζηεην, ν
Βνχξγνο (Borgo). Σν φλνκα εηεία ην βξήθαλ νη Δλεηνί φηαλ θαηέιαβαλ νξηζηηθά ηε
λήζν (πεξί ην 1210)· ήηαλ ζε ρξήζε απφ ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο θαη ην
δηαηήξεζαλ φπσο εζπλήζηδαλ. Σν φλνκα απηφ αλαθέξεηαη ήδε απφ ηα πξψηα
έγγξαθα ηεο δηαλνκήο ηεο λήζνπ ζηνπο απνίθνπο θαηά ην 1212 θαη παξέκεηλε ζε
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελεηνθξαηίαο θαη θαηφπηλ επί ηνπξθνθξαηίαο θαη κέρξη ζήκεξα,
νπφηε δειψλεη νιφθιεξε ηελ επαξρία εηείαο. Ζ ιέμε εηεία πξνέξρεηαη απφ ηνπο
αξραίνπο ρξφλνπο, επέδεζε θαηά ηε Βπδαληηλή επνρή θαη έηζη κεηαδφζεθε ζηνπο
Δλεηνχο».
Σν ηνπσλύκην εηεία είλαη, σο εθ ησλ αλσηέξσ, έλα ηζηνξηθό
γεσγξαθηθό όλνκα, όπσο πξέπεη λα είλαη απηά πνπ αλαγλσξίδνληαη σο
Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίεο Πξνέιεπζεο.

Τα γλςκά κπηηικά κπαζιά
Ζ Κξήηε ήηαλ νλνκαζηή γηα ηνπο γιπθνχο νίλνπο ηεο απφ ηελ αξραηφηεηα.
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Μορφοποιήθηκε: Πλήρης
Διαγράφηκε: Σν ακπέιη σο γλσζηφλ
θαιιηεξγείηαη απφ ηελ Μηλσηθή επνρή
ζηελ Κξήηε. ηνπο ειιεληζηηθνχο θαη
ξσκατθνχο ρξφλνπο ππάξρνπλ πνιιέο
ηζηνξηθέο αλαθνξέο γηα θξαζηά θαη
πνιιά επξήκαηα αξραίσλ
νηλνπνηεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο
Λνχθνπιινο δε, κεηέθεξε
ζθξαγηζκέλνπο ακθνξείο κε εηεηαθά
θξαζηά γηα ηα ινπθνχιιεηα γεχκαηα ηνπ.
Καηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο φπσο
θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ελεηηθψλ
ρξφλσλ έρνπκε πνιιέο ηζηνξηθέο θαη
εκπνξηθέο αλαθνξέο αγνξαπσιεζηψλ
θξαζηνχ πξνο ηελ Βελεηία
"Serenissima Repubblica di Venezia".
ηελ πεξηνρή ηεο εηείαο ε θχξηα
αγξνηηθή παξαγσγή θαηά ηελ πεξίνδν
ηνπ κεζαίσλα είλαη ε
ακπεινθαιιηέξγεηα φπνπ ππάξρνπλ
δηάζπαξηεο επαχιεηο κε νηληθή
παξαγσγή κε αλαθνξέο ζε παιηά
ζπκβφιαηα ζην αξρείν ηεο Βελεηίαο.
Γεληθά ε πεξηνρή είλαη γεκάηε κε
ηζηνξηθά ζεκάδηα θαιιηέξγεηαο
ακπέινπ. Οη αλαβαζκίδεο ηεο εηείαο
δειψλνπλ ηελ νηληθή ηεο παξάδνζε.
ηα ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο πεξηφδνπ ε
νηθνλνκία ηνπ νίλνπ ζπξξηθλψλεηαη ζε
παξαγσγέο νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ,
ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη αλαπηχζζεηαη ε
ειαηνθνκία αιιά δηάθνξνη πεξηεγεηέο
εμπκλνχλ ηα νηληθά πξνηφληα ηεο. Μεηά
ηνλ πξψην πφιεκν ε παξαγσγή
νξγαλψλεηαη ζε ζπλεηαηξηζηηθά
νηλνπνηεία θαη δεκηνπξγνχληαη κηθξέο
ηδησηηθέο βηνηερλίεο. ήκεξα ε
παξαγσγή ηνπ ΠΟΠ εηεία γίλεηαη
θπξίσο απφ δχν ζχγρξνλα νηλνπνηεία
έλα ζπλεηαηξηζηηθφ θαη έλα ηδησηηθφ θαη
πνιιέο κηθξέο νηθνηερλίεο κε παξαγσγή
θξαζηψλ θαη απνζηαγκάησλ. Ζ
Μαιβαδία είλαη έλαο φξνο πνπ
εκθαλίδεηαη ζηνλ κεζαίσλα θαη δειψλεη
έλα γιπθφ νίλν πνιχ ζηαζεξφ
κηθξνβηαθά ιφγσ νηλνπλεχκαηνο θαη
δαράξσλ, νμεηδσηηθήο παιαίσζεο πνπ
παξαζθεπαδφηαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο
θαη απφ πνιιά είδε ζηαθπιηψλ ιεπθψλ
ή αθφκα θαη εξπζξψλ πνπ ιφγσ ηεο κε
θιαζζηθήο εξπζξάο νηλνπνηήζεο
θηηαρλφηαλ έλαο ηχπνο ξνδέ θξαζηνχ
πνπ παιαηψλνληαο έραλε ην ρξψκα
ηνπ. πλνηλνπνηψληαλ ή αλακηγλπφηαλ
κε ιεπθά γιπθά θξαζηά ή αθφκα
πνπιηφηαλ θαη απηνχζηνο
κνλνπνηθηιηαθά. Ήηαλ ην θξαζί ηνπ
κεζαίσλα δηάζεκν ζε φιε ηελ Δπξψπε
κε πνιιέο καξηπξίεο ηδηαίηεξα Άγγισλ
ζπγγξαθέσλ θαη πεξηεγεηψλ. Ζ
ηερλνγλσζία ηνπ κεηαιακπαδεχζεθε ζε
Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία. Ζ νζσκαληθή
επηθξάηεζε ζηελ πεξηνρή ηεο εηείαο
θαη ε δηάδνζε ησλ γπάιηλσλ θηαιψλ
ζηελ Δπξψπε, πνπ επέηξεςαλ ηελ
κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε εππαζψλ
πξνηφλησλ ζπλεηέιεζαλ ζηελ κείσζε
ηεο παξαγσγήο θαη δήηεζεο απηνχ ηνπ
πξντφληνο ζε κηα δχζθνιε εκπνξηθά
δψλε ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη
ηεο γεσπνιηηηθήο θαηάζηαζεο. ήκεξα
ππάξρεη ξεχκα επηζηξνθήο ζηηο παιηέο...

ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο, ν γιπθφο νίλνο πνπ παξαγφηαλ απφ ζηαθχιηα
απισκέλα ζηνλ ήιην γηα λα κηζνζηαθηδηάζνπλ θαη λα ζπκππθλσζεί ν ρπκφο ησλ
ξσγψλ ηνπο, ιεγφηαλ passum (απφ ην ξήκα pandere = απιψλσ). Καηά ηνλ Πιίλην
ηνλ Πξεζβχηεξν, νη vini passi ηεο Κξήηεο ήηαλ νη πην νλνκαζηνί (Plinius, H. N., XIV,
81), εμήγνλην δε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηε Ρψκε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ
κεγάιν αξηζκφ θξεηηθψλ ακθνξέσλ πνπ βξέζεθαλ ζε απνζήθεο ζην επίλεην ηεο
Ρψκεο (βι. Antigone Marangou – Lerat, «Le vin et les amphores de Crète»,
Etudes Crétoise 30, Ecôle Française d’ Athènes).

Μορφοποιήθηκε: Γαλλικά (Γαλλίας)

ηα ρξφληα ηεο Βελεηνθξαηίαο, ηα θξεηηθά θξαζηά ιέγνληαλ vini cretensi, ηα
δε γιπθά θξαζηά ήηαλ πεξηδήηεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ πιεζψξα αξρεηαθψλ
πεγψλ (απνθάζεηο ηεο Γεξνπζίαο ηεο Βελεηίαο, αξρεία ηνπ Γνχθα ηεο Κξήηεο,
εθζέζεηο Πξνβιεπηψλ πξνο ηε Γεξνπζία, ηδησηηθέο εκπνξηθέο επηζηνιέο θ.ά.).
Απνθαιππηηθή ησλ εκπνξηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ ρξφλσλ εθείλσλ είλαη κηα
επηζηνιή πνπ δεκνζηεχεη ν F. Thiriet ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εκπνξηθνχ
νίθνπ Bembo ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 15νπ αηψλα. Ο νίθνο απηφο δηέζεηε δπν
αληηπξνζψπνπο ζηνλ Υάλδαθα – Candia, νη νπνίνη ήηαλ επηθνξηηζκέλνη λα
θιείζνπλ ζπκθσλίεο αγνξάο θξεηηθνχ θξαζηνχ ζε “ηεξάζηηεο” (sic) πνζφηεηεο. Σν
θξαζί απηφ πξννξηδφηαλ γηα ηε Φιάλδξα θαη ηελ Αγγιία. ηαλ ηα βαξέιηα κε ην
πνιχηηκν θξαζί δελ έθζαλαλ έγθαηξα ζην Λνλδίλν, ν νίθνο εμέθξαδε ζηηο επηζηνιέο
πξνο ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ αδεκνλία θαη αλεζπρία. Απφ κία απφ απηέο ηηο
επηζηνιέο πνπ ζηάιζεθε απφ ηνπο Bembo ζηηο 16 Ηνπιίνπ 1482, ν Thiriet
παξαζέηεη απνζπάζκαηα ζηε Δλεηηθή γιψζζα, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε
ζπνπδαηφηεηα ηνπ θξεηηθνχ θξαζηνχ ζην εκπφξην ηεο επνρήο εθείλεο: θξαζί παιαηφ
(vino vechio), κνχζηνο ζπκππθλσκέλνο (chotto), βαξέιηα κεγάια θαη κηθξά κε
γιπθά θξαζηά (vini dollzi) έπξεπε λα αγνξαζζνχλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο έγθαηξα
θαη “εηδηθφηεξα εθείλα ηα θξαζηά ηα πνιχ γιπθά θαη ζηξνπηψδε” (βι. F. Thiriet, “Les
Lettres commerciales des Bembo et le commerce vénitien …”, Etudes sur la
Romanie greco – vénitienne (Xe – XVe siècles), Λνλδίλν 1977, αξ. V. 923-925).
Παξαηεξνχκε φηη ζε φιε ηελ επηζηνιή δελ εκθαλίδεηαη νχηε κηα θνξά ην
θξαζί malvasia γηαηί, απινχζηαηα, δελ ηνπο ελδηέθεξε ε πνηθηιία ακπέινπ απφ ηελ
νπνία λνκίδνπλ πνιινί φηη παξάγνληαλ νη νίλνη malvasia. Σνπο ελδηέθεξαλ νη vini
cretensi, από όπνηα πεξηνρή ηεο Κξήηεο θαη εάλ πξνέξρνληαλ θαη από
όπνηεο πνηθηιίεο, αξθεί λα ήηαλ πνιύ γιπθά θαη ζηξνπηώδε, ώζηε λα
κπνξνύλ λα ηα αλαθαηέςνπλ κε άιια ιεπθά θξαζηά θαη λα απμήζνπλ έηζη ηελ
πνζόηεηα γιπθώλ θξαζηώλ πνπ ηα εκπνξεύνληαλ κε ην όλνκα malvasia.
Απηφ ήηαλ ην ξεαιηζηηθφ εκπνξηθφ πλεχκα ηεο επνρήο θαη επ’ απηνχ
ππάξρνπλ πνιιέο καξηπξίεο. Με βάζε απηέο ηηο καξηπξίεο θαη ηηο κέρξη ζήκεξα
γλσζηέο ηζηνξηθέο πεγέο, πξνθχπηεη φηη λαη κελ θαιιηεξγήζεθε ζηελ Κξήηε ε
πνηθηιία ακπέινπ κνλεκβαζηά-malvasia θαη εληαηηθνπνηήζεθε ε θαιιηέξγεηά ηεο
ηνπο δπν πξψηνπο αηψλεο ηεο βελεηνθξαηίαο κε ηελ πξνηξνπή ησλ εκπφξσλ, αιιά
νη ληφπηεο πνηθηιίεο αληηπξνζψπεπαλ κεγάιν πνζνζηφ ζηνπο ακπειψλεο ηεο
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Μορφοποιήθηκε: Γαλλικά (Γαλλίας)

Μορφοποιήθηκε: Γαλλικά (Γαλλίας)
Μορφοποιήθηκε: Γαλλικά (Γαλλίας)
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Κξήηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα ρξφληα ηεο αθκήο ηνπ βελεηνθξεηηθνχ νηλεκπνξίνπ,
θαζψο ε ζηαθπιηθή παξαγσγή ηεο μονοβαζιάς-malvasia δελ επαξθνχζε πξνο
θάιπςε ηεο ηεξάζηηαο – γηα ηελ επνρή εθείλε – δήηεζεο ζε απηνχζην νίλν malvasia,
νη έκπνξνη αγφξαδαλ γιπθά θξαζηά πξνεξρφκελα είηε απφ κίγκα ζηαθπιηψλ
μονεμβαζιάς κε ινγάδηα, είηε θαη κφλνλ απφ γεγελείο πνηθηιίεο, ηα νπνία βάθηηδαλ
malvasia ιφγσ ηεο θήκεο πνπ είρε απνθηήζεη ην θξαζί ηεο θαζηξφπνιεο
Μνλεκβαζηά-Malvasia θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 15νπ
αηψλα. Μφλν ειάρηζηνη θενπδάξρεο παξήγαλ – ηνπιάρηζηνλ ζηα ηέιε ηνπ 16νπ
αηψλα – απηνχζηα malvasia απφ ηα ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο μονοβαζιά, πνπ είηε ηα
έζηειλαλ πνιχηηκν πεζθέζη ζηε Βελεηία, είηε ηα πνπινχζαλ παλάθξηβα.
Δπνκέλσο νη καιβαδίεο ηεο Κξήηεο, είηε παξάγνληαλ ζηνλ ΥάλδαθαCandia, είηε ζην Ρέζπκλν θαη ηε εηεία, ήηαλ πνιππνηθηιηαθά θξαζηά από
ληόπηεο Κξεηηθέο πνηθηιίεο, ηα νπνία νη Βελεηνί εκπνξεχνληαλ κε ην φλνκα
malvasia ζηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ (14ν – 17ν), πνπ απηφο ν ηχπνο γιπθνχ νίλνπ
θπξηαξρνχζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο.
Σνλ ηχπν απηφ νίλνπ εκηκήζεθαλ θαη άιιεο ρψξεο (Καλάξηα Νεζηά, ηηαιηθέο πφιεηο,
Μαδέξα, θ.ά.). πσο έρεη γξάςεη ν Καζεγεηήο Ακπεινπξγίαο Βαζίιεηνο
Λνγνζέηεο, ν νπνίνο είρε ζπνπδάζεη ζηελ Ηηαιία θαη είρε κειεηήζεη ηηο ηηαιηθέο
ζρεηηθέο πεγέο: «Δθηφο ηεο εηζαγσγήο ηνπ νίλνπ malvasia εθ ηεο ειιεληθήο
πεξηνρήο, επεδεηήζε ε εηζαγσγή θαη ησλ πνηθηιηώλ απφ ηαο νπνίαο παξήγεην.
Ήξμαην ηφηε ε κεηαθνξά θαη εηζαγσγή κνζρεπκάησλ πνηθηιηψλ εθ Μνλεκβαζία,
Κξήηεο θαη ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ. Αιι’ φηαλ δελ ήην δπλαηφλ λα εχξνπλ αθξηβψο
ηαο επηζπκεηάο πνηθηιίαο, ή εμ αγλνίαο ή θαθψλ πιεξνθνξηψλ, κεηέθεξνλ θαη
άιιαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Άιισζηε εηζήγνλην εηο ηελ Γχζηλ θαη ππφ ην γεληθφλ
φλνκα greco. Πέξαλ ηνχηνπ θαη εηο ηαο πξναλαθεξζείζαο ρψξαο νιίγνλ θαη’ νιίγνλ
ήξρηζαλ λα δίλνπλ ην όλνκα καιβαδία θαη εηο ηνπηθάο πνηθηιίαο (Malvasia
roja, Dona Branca, Vermentino, Valteliner rouge précoce, Clairette, Pinot gris,
Savagrin jaune θ.α.). Δπίζεο εηο ηελ Ηηαιία απαληψληαη δηάθνξαη πνηθηιίαη θέξνπζαη
ην φλνκα Malvasia nostrale (= εληφπηα, εγρψξηνο)» [Αι Μαλβαδίαι: προέλεσζις,
γεωγραθική διαδρομή, ποικιλίαι, ζηελ ΔΔΓΓ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,
Θεζζαινλίθε 1965, ζ. 177-218].

Σύγσπονερ επιζηημονικέρ απότειρ
ην έγθξηην πεξηνδηθφ American Journal of Enology and Viticulture 58.1
(2007) 124-131, δεκνζηεχεηαη ε κειέηε έμη γάιισλ εξεπλεηψλ (Th. Lacombe θ.α.)
ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο θαη ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα ησλ παξαιιαγψλ πνπ
θαιιηεξγνχληαη κε ην φλνκα Malvasia ζηελ Σξάπεδα γελεηηθνχ πιηθνχ ζην Domaine
de Vassal ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Αγξνηηθψλ Δξεπλψλ (INRA) ηεο Γαιιίαο.
χκθσλα κε απηή ηε κειέηε: «ηε βηνκεραλία παξαζθεπήο νίλσλ, ην φλνκα ηεο
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πνηθηιίαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ πνηφηεηα θαη ηε θήκε ελφο νίλνπ. Έηζη ε
νλνκαζία Malvasia έρεη ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο πνιππινθφηεηάο
ηεο. Ο όξνο πξνέξρεηαη από ηελ Μνλεκβαζία, ειιεληθή ηνπνζεζία ζηα λόηηα
παξάιηα ηεο Πεινπνλλήζνπ».
Μειεηήζεθαλ 70 παξαιιαγέο Malvasia πξνεξρφκελεο απφ δηάθνξεο ρψξεο.
Ζ ηαπηνπνίεζή ηνπο κε βάζε ακπεινγξαθηθά θξηηήξηα θαη DNA νδήγεζε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ 49 δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο ησλ νπνίσλ ε πεξαηηέξσ
αλάιπζε έδεημε φηη 37 απφ απηέο έρνπλ 120 ζπλψλπκα ζε 18 ρψξεο. ηηο
πεξηπηώζεηο απηέο ζσζηό είλαη, θαηά ηε γλψκε ησλ εξεπλεηψλ, ε πνηθηιία λα
αλαθέξεηαη κε ην πξαγκαηηθό ηεο όλνκα π.ρ. Pinot gris θαη όρη Malvasia.
Αθξηβώο γηα απηό, ζηνλ Δζληθό Καηάινγν Πνηθηιηώλ ηεο Γαιιίαο δελ
αλαγξάθνληαη πηα πνηθηιίεο κε ην όλνκα Malvoisie. εκεησηένλ φηη ζηνλ πίλαθα
1 ηεο κειέηεο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη νη Μαιβαδίεο πνπ κειεηήζεθαλ, ε
ειιεληθή καιβαδία αλαγξάθεηαη σο Monemvassia θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ Πάξν.
Σν 73% ησλ Malvasia πνπ κειεηήζεθαλ είλαη ιεπθέο – κεηαμχ απηψλ θαη ε
Monemvassia -, αιιά ππάξρνπλ επίζεο εξπζξέο, ξνδέ θαη «γθξίδεο». Απφ ην
ζχλνιν, κφλν νθηψ έρνπλ κνζράηνπο ή αξσκαηηθνχο ραξαθηήξεο, ελψ νη
πεξηζζφηεξεο – θαζψο θαη ε Monemvassia – δελ έρνπλ. Δπηβεβαηψλνληαη έηζη νη
ηζηνξηθέο πεγέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Μνλεκβαζ(η)ά είρε ιεπθά ζηαθχιηα ρσξίο
κνζράηε ή αλεπηπγκέλε αξσκαηηθή νζκή.
Οη κειεηεηέο ζπκπεξαίλνπλ φηη νη πνηθηιίεο πνπ νλνκάδνληαη Malvasia
είλαη κηα ζύλζεηε νκάδα πνπ ζηεξείηαη γελεηηθήο ή κνξθνινγηθήο
θαηλνηππηθήο βάζεο. Η ρξήζε ηνπ όξνπ Malvasia σο νλόκαηνο κηαο
πνηθηιίαο δελ βαζίδεηαη άκεζα ζε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ή πξνέιεπζε, αιιά
πεξηιακβάλεη ηζηνξηθνύο θαη θνηλσληθνύο παξάγνληεο.
Απηή ε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή κειέηε επηβεβαηψλεη φζα εθ πξνζσπηθήο
εκπεηξίαο αιιά θαη κειέηεο ησλ αξρεηαθψλ πεγψλ, έρεη γξάςεη ν Καζεγεηήο
Βαζίιεηνο Λνγνζέηεο, φπσο απηά παξαηίζεληαη ακέζσο πην πάλσ.

Η Κπήηη και ηα κπαζιά ηηρ ηον 19ο αιώνα
ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, ηέζζεξα κφιηο ρξφληα πξηλ αξρίζεη ε ειιεληθή
επαλάζηαζε ηνπ 1821 γηα ηελ απνηίλαμε ηνπ ηνπξθηθνχ δπγνχ, επηζθέθζεθε ηελ
Κξήηε ν Απζηξηαθφο γηαηξφο F.W. Sieber. ην βηβιίν ηνπ Travels in the island of
Crete, in the year 1817 (Λνλδίλν 1823), καο δίλεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζην λεζί ηα ρξφληα εθείλα. Θα αλαθέξνπκε εδώ
ζπλνπηηθά απηέο πνπ αθνξνύλ ηε καιβαδία – ηνπ malmsey – γηαηί
απνδεηθλύνπλ όηη κπνξεί πηα λα κελ αλζνύζε ην εμαγσγηθό νηλεκπόξην όπσο
ηα ρξόληα ηεο Βελεηνθξαηίαο, αιιά ε καιβαδία εμαθνινπζνύζε λα παξάγεηαη
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γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε.
Δπξηζθφκελνο ζηα Υαληά, ν Sieber γεπκάηηζε ζηε κνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο:
«… Ο θαιύηεξνο malmsey, ιακπεξόο ζαλ ρξπζάθη, μερχζεθε απφ ηελ
θαξάθα…». ην Μπινπφηακν, πεξηνρή ηνπ Ρεζχκλνπ ήηαλ θαιεζκέλνο ζην ζπίηη
ελφο απφ ηνπο πινπζηφηεξνπο Έιιελεο εκπφξνπο: «Σν θξαζί ηνπ Αξρηπειάγνπο,
ηδηαίηεξα ν εμαίζηνο malmsey, ζχκηδε ην λέθηαξ ησλ ζεψλ πνπ γελλήζεθε ζε απηφ
ην λεζί…». ηαλ βξέζεθε ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ, ζηελ Ηεξάπεηξα θαη
ηε εηεία, ήηαλ θαιεζκέλνο ζην ζπίηη ελφο δαζθάινπ: «…Σν γεχκα ήηαλ επράξηζην
θαη ιηηφ … θαη ήπηακε γλήζην malmsey…».
Διαπιζηώνοςμε όηι είηε ζε μοναζηήπι, είηε ζε γιοπηή πλούζιος
εμπόπος, είηε ζηο ηαπεινό ζπίηι ενόρ δαζκάλος και εάν βπέθηκε o Sieber ηο
1817, ήπιε malvasia· έηζι εξακολοςθούζαν να αποκαλούν οι Κπηηικοί ηα
καλήρ ποιόηηηαρ κπαζιά ηοςρ.
Απηέο είλαη νη ηειεπηαίεο αλαθνξέο ζηελ θξεηηθή malvasia, γηαηί απφ ηφηε θαη
κέρξη ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα ην 1913, ε Κξήηε βξέζεθε ζηε δχλε
ησλ επαλαζηάζεσλ: 1821, 1841, 1858, 1866, 1876, 1889, 1895, 1897, ηηο νπνίεο νη
Σνχξθνη θαηέπλημαλ ζην αίκα· ζθαγέο, εκπξεζκνί νιφθιεξσλ πφιεσλ,
νινθαπηψκαηα, φπσο απηφ ηεο Μνλήο Αξθαδίνπ, ζπγθιφληδαλ απ’ άθξνπ ζ’ άθξν
νιφθιεξν ην λεζί θαη εξήκσλαλ ηελ χπαηζξν. Μεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1897, νη
επξσπατθέο Γπλάκεηο εμαλάγθαζαλ ηελ Πχιε λα παξαρσξήζεη ην 1898 απηνλνκία
ζηελ Κξήηε “ππφ ηελ αηγίδα ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ”.
Απηή ηελ επνρή, ν Γάιινο Victor Bérard γξάθεη ην βηβιίν ηνπ Les affaires de
Crete (Κξεηηθέο ππνζέζεηο, νδνηπνξηθφ 1897). Απφ ην 7ν θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη
ζηε εηεία, παξαζέηνπκε πην θάησ νξηζκέλα απνζπάζκαηα:
«Οη πέληε Γπλάκεηο πνπ έρνπλ ζηξαηεχκαηα ζηελ Κξήηε κνηξάζηεθαλ ηα
παξαιηαθά θξνχξηα. Καζεκηά έρεη ηνλ ηνκέα ηεο· ηα αλαηνιηθά θξνχξηα, ε
πηλαιφγθα θαη ε εηεία, θαηέρνληαη απ’ ηα ζηξαηεχκαηά καο [ηα γαιιηθά].
» Ζ ρψξα ηεο εηείαο είλαη έλα ζχλνιν απφ κηθξέο θνηιάδεο θαη θαξάγγηα,
αλάκεζα ζηνπο βξαρίνλεο ησλ μεξψλ βνπλψλ, κηα γε κε ειαηψλεο, ακπέιηα θαη
ραξνππηέο· παιηά, ζηελ επνρή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη ησλ Ρσκαίσλ, έηξεθε
πνιιέο κεγάιεο πφιεηο. Λεειαηεκέλε φκσο θαηά ηε βελεηηθή θαηνρή απφ ηνπο
Σνχξθνπο θνπξζάξνπο θαη θαηά ηελ ηνπξθηθή θαηνρή απφ ηνπο θνπξζάξνπο ηεο
Μάιηαο ή ηεο Πξνβεγθίαο, έραζε ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ, ζρεδφλ φιν
ηεο ηνλ πιεζπζκφ. Μφλν ζην βάζνο ησλ εζσηεξηθψλ θνηιάδσλ, ζηελ άθξε ησλ
νξνπεδίσλ ή ζηελ θνξπθή ησλ βνπλψλ ππήξραλ κεξηθά ρσξηά· … κέρξη ην 1890,
ζρεδφλ φιε ε επαξρία εζεσξείην κνπζνπικαληθή. Έλα κεγάιν κνλαζηήξη,
εληνύηνηο, ηνπ Σνπινύ, ζην άθξν ηεο ρεξζνλήζνπ, δηαηεξνύζε ζηα πεξίρσξα
θαη ηα πνιπάξηζκα θηήκαηα, ηελ πίζηε ησλ πξνγφλσλ.
» κσο ζηε δηάξθεηα ησλ είθνζη ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έγηλε θαη εδψ, φπσο θαη
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ζηελ ππφινηπε Κξήηε, κηα κεγάιε αιιαγή. Σν εκπφξην ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ
κε ηα ηηαιηθά θαη ηα επαξρηαθά ιηκάληα, είρε δεκηνπξγήζεη κηα πφιε θαη έλα ιηκάλη
ζηα δπηηθά ηνπ θφιπνπ, ζηε βάζε ελφο νρπξνχ βελεηζηάληθνπ πχξγνπ, φξζηνπ
αθφκα. Δίλαη ε ζχγρξνλε πφιε ηεο εηείαο … πφιε εκπνξηθή κε ην παδάξη ηεο, ηηο
πξνθπκαίεο θαη ηα ιηζφζηξσηά ηεο, πφιε πινχζηα. Υξηζηηαλνί ηνπ Ζξαθιείνπ ή ηνπ
Αξρηπειάγνπο ήξζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζ’ απηφ ην ιηκάλη. Έγηλαλ νη κεζνιαβεηέο
αλάκεζα ζηνλ Κξεηηθφ ρσξηθφ θαη ηνλ Δπξσπαίν αγνξαζηή. Καη κφλν ε παξνπζία
ηνπο ζηεξέσζε ηελ πίζηε ησλ ρξηζηηαλψλ, πνπ ην εκπφξην ηνπο ηνπο θαζηζηνχζε
πινχζηνπο … Σαπηφρξνλα, νη νξεζίβηνη θαηέβαηλαλ πξνο ηηο παξαιηαθέο θνηιάδεο
θαη έηζη νη ρξηζηηαλνί ηεο Γίθηεο επεμέηεηλαλ κέρξη ηε εηεία ηηο επαλαθηήζεηο ηνπο.
Λίγν ιίγν, μαλαθαηέβεθαλ πξνο ηνπο ειαηψλεο ησλ πιαγηψλ θαη έπεηηα πξνο ηα
ακπέιηα ησλ γειφθσλ· ζηε ζπλέρεηα θαηέθηεζαλ θαη πάιη ηνπο ζηηνβνιψλεο ηεο
πεδηάδαο· φια είλαη ήξεκα, θσηεηλά θαη ρακνγειαζηά. Δίλαη κηα γσληά ηεο
επηπρηζκέλεο Πξνβεγθίαο».
Παξφιν πνπ ν Berard γξάθεη γηα ακπέιηα θαη εκπφξην πνπ θαζηζηνχζε ηε
εηεία πφιε πινχζηα, δελ αλαθέξεηαη ζε θξαζηά θαη κάιηζηα ηχπνπ malvasia.
κσο είλαη γλσζηφ φηη ην θξαζί, θαη κάιηζηα ην γιπθφ, ήηαλ αλαγθαίν ζεξκηδνγφλν
ζπκπιήξσκα ηεο δηαηξνθήο ησλ κνλαρψλ ήδε απφ ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο. Ωο
εθ ηνχηνπ, ε κνλή Σνπινύ κε ηα “πνιπάξηζκα θηήκαηα”, θηηζκέλε πεξί ην
1600, δε κπνξεί λα κελ παξήγε θαη λα εκπνξεύεηαη malvasia. Οη λεώηεξνη
ρξόλνη ζα ην επηβεβαηώζνπλ.

Η Κπήηη και ηα κπαζιά ηηρ Σηηείαρ ηον 20ο αιώνα
Μεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, ε ζπλζήθε εηξήλεο ηνπ Λνλδίλνπ ζηα
1913 φξηζε ηελ Κξήηε ηκήκα ηεο Διιάδαο θαη ε ειιελνηνπξθηθή ζπλζήθε ηνπ ίδηνπ
έηνπο επηθχξσζε ηελ έληαμε ηεο Κξήηεο ζηελ Διιάδα. Δίραλ πεξάζεη κφιηο δέθα
ρξφληα φηαλ επήιζε ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ
θαη άιια είθνζη ρξφληα φηαλ ην 1941 ε Κξήηε θαηειήθζε απφ ηα γεξκαληθά
ζηξαηεχκαηα· ειεπζεξψζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1944.
Ζ απαξίζκεζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ απνζθνπεί ζην λα γίλεη αληηιεπηφ φηη
φιε απηή ηε καθξά πεξίνδν, ηα ακπέιηα είραλ εγθαηαιεθζεί θαη θάζε ζθέςε
παξαγσγήο θαη εκπνξίαο επψλπκσλ θξαζηψλ είλαη αλεδαθηθή.
Ζ ακπειννηληθή Διιάδα άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ
“Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο” ζηε δεθαεηία ηνπ 1960, φηαλ άξρηζαλ νη ζπζηεκαηηθέο
έξεπλεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οίλνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ζην πεηξακαηηθφ
νηλνπνηείν ηνπ νπνίνπ παξήγνλην δηάθνξνη νίλνη απφ πνηθηιίεο ακπέινπ, ζηαθχιηα
ησλ νπνίσλ είραλ επηθνξηηζζεί λα ζηέιλνπλ νη “γεσπφλνη εθαξκνγψλ” απφ ηηο
δηάθνξεο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο, ησλ νπνίσλ ε παιαηφηεξε θήκε ησλ θξαζηψλ
ηνπο είρε επηδήζεη ζηηο ηζηνξηθέο πεγέο θαη ζηε ιανγξαθία.
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Σν πξψην Β. Γηάηαγκα “πεξί αλαγλσξίζεσο ειεγρφκελεο νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο” εθδφζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1970 θαη αθνξνχζε ηνπο γιπθνχο
νίλνπο ηεο άκνπ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ηνλ επφκελν ρξφλν, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1971
εθδφζεθε ην Β. Γηάηαγκα πνπ αθνξνχζε ηελ Ο.Π. Σεηεία: νξίδεην ν γεσγξαθηθφο
ρψξνο (θνηλφηεηεο) ηεο επαξρίαο εηείαο ηνπ Ννκνχ Λαζεζίνπ, θαζψο θαη νη ηχπνη
γιπθψλ νίλσλ (vin de liqueur, viv doux naturel, vin naturellement doux). Γελ
πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε πξώηε εηηθέηα πνπ ζηάιζεθε πξνο έγθξηζε
ζην Ιλζηηηνύην Οίλνπ αθνξνύζε ηνλ κνλαζηεξηαθό θπζηθό γιπθό νίλν
ΚΣΗΜΑ ΣΟΠΛΟΤ (ζπλεκκέλα ε εηηθέηα όπσο είρε δηνξζσζεί από ηελ αξκόδηα
Τπεξεζία έγθξηζεο εηηθεηώλ). Ήηαλ ε ζπλέρεηα ηεο malvasia εηείαο ησλ
ρξόλσλ ηεο Βελεηνθξαηίαο.
Ζ ψξα αλαβίσζεο ηεο έλδεημεο malvasia εηείαο δελ είρε ζεκάλεη αθφκε
γηαηί νη εηζεγήζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οίλνπ πξνο ηελ αξκφδηα εζληθή Δπηηξνπή
αλαγλψξηζεο ησλ Ολνκαζηψλ Πξνέιεπζεο (ΚΔΠΟ) βαζίδνληαλ:
 αθελφο ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα γηα θάζε ππνςήθηα Ο.Π. (πεηξακαηηθέο
νηλνπνηήζεηο, ρεκηθέο αλαιχζεηο, νξγαλνιεπηηθέο εμεηάζεηο, θιπ.), ψζηε λα
δηαπηζηψλεηαη ε ηδηαηηεξφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ νίλσλ ηεο ππφ κειέηε
πεξηνρήο, θαη

Μορφοποιημένo: Κοσκκίδες και
αρίθμηζη

 αθεηέξνπ ζηε ζπγθέληξσζε ηζηνξηθψλ θαη ιανγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ
κε ηε θήκε ησλ νίλσλ ζηνπο παιαηφηεξνπο ρξφλνπο, θαζψο θαη ησλ
ζπλζεθψλ πνπ είραλ ζπληειέζεη ζε ηπρφλ αλαζηνιή ησλ εκπνξηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ
Καη φζνλ αθνξά ζην πξψην ζθέινο, ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκά είρε
επηβεβαηψζεη έγθαηξα ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ γιπθψλ νίλσλ ηεο
εηείαο, γη απηφ θαη ε Ο.Π. εηείαο γηα ηνπο γιπθνχο νίλνπο αλαγλσξίζηεθε ήδε
απφ ην 1971.
κσο ην δεχηεξν ζθέινο δελ εμαξηάην απνθιεηζηηθά απφ έλα Ίδξπκα
Σερλνινγηθήο Έξεπλαο· ήηαλ αλαγθαία ε ζπκβνιή ηζηνξηθψλ (βπδαληηλήο, ελεηηθήο,
ηνπξθηθήο θαη ζχγρξνλεο επνρήο) ν ζπληνληζκφο ηνπο, ε ηαχηηζε απφςεσλ, θαζψο
θαη ε ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ ηεθκεξίσλ. Απηφ επεηεχρζε κε ηε
δηνξγάλσζε ελφο δηεζλνχο πλεδξίνπ δηάξθεηαο ηξηψλ εκεξψλ, ηα Πξαθηηθά ηνπ
νπνίνπ εθδφζεθαλ απφ ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ ζηα ηέιε ηνπ 2008 (βι.
Μονεμβάζιος Οίνος – Μονεμβαζ(ί)α – Malvasia). Ο δξφκνο είρε αλνίμεη γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ ηζηνξηθνχ γεσγξαθηθνχ ηξηγψλνπ παξαγσγήο νίλσλ ηχπνπ
Malvasia:


ελδνρψξα ηεο βπδαληηλήο θαζηξφπνιεο Μνλεκβαζία, πνπ νη Βελεηνί
απνθαινχζαλ Malvasia,



Κξήηε, ζε όινπο ηνπο λνκνύο ηεο νπνίαο παξάγνληαλ καιβαδίεο,
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Μορφοποιημένo: Κοσκκίδες και
αρίθμηζη



Κπθιάδεο λήζνη.

Έπεηηα απφ ζεηξά δηαβνπιεχζεσλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ κεηαμχ ηνπο, ε
ΚΔΠΟ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εζληθέο πεξηπέηεηεο ηνπ λεζηνχ, φπσο απηέο
εθηέζεθαλ πην πάλσ, έθξηλε φηη είρε ζεκάλεη ε ψξα αλαβίσζεο ηεο Malvasia
εηείαο θαη εηζεγήζεθε ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ. 206990 /
22.12.2011, κε ηελ νπνία αλαγλσξίζηεθε ε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία
Πξνέιεπζεο “Malvasia εηείαο”.
Η πξάμε απηή απνηειεί δηθαίσζε γηα ηελ ίδηα ηελ Κξήηε, από ακπέιηα
ηεο νπνίαο παξαγόηαλ επί ηέζζεξηο αηώλεο, ν πην νλνκαζηόο νίλνο ηνπ
κεζαίσλα θαη ηεο Αλαγέλλεζεο.

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ ηεο εηείαο ζηα παιηά ακπέιηα είλαη ζε θππειινεηδή
ζρεκαηηζκφ, είλαη απηφξηδα, πξνθπιινμηξηθά κεγάιεο ειηθίαο. Ζ δε παξαγσγή ηνπο
ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηα 8000 θηιά / HA γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο θαη ηα 6000 θηιά / ΖΑ γηα
ηηο εξπζξέο πνηθηιίεο. Γεληθά ηα ακπέιηα ηεο εηείαο δελ αξδεχνληαη εθηφο εμαηξεηηθψλ
πεξηπηψζεσλ παξαηεηακέλεο μεξαζίαο, ην δε θιάδεκα είλαη ηδηαίηεξα βξαρχ γηα ην Ληάηηθν.
Σα λέα νηλάκπεια ηεο πεξηνρήο αλαπηχζζνληαη ζε γξακκηθά ζρήκαηα, είλαη εκβνιηαζκέλα
θαη πην παξαγσγηθά κε πην καθξχ θιάδεκα.

Λεπηομέπειερ ηος πποφόνηορ
Σα θξαζηά απφ ηελ πεξηνρή ηεο εηείαο είλαη ηδηαίηεξα θαη μερσξηζηά ιφγσ ηνπ
ηδηαίηεξνπ κηθξνθιίκαηνο, ηνπ μερσξηζηνχ θαηξνχ κε παξαηεηακέλεο μεξαζίεο πνπ
εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε κπθήησλ νη νπνίεο παξάιιεια ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθά
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ιφγσ ηνπ πςνκέηξνπ ηεο δψλεο θαη ηεο ζαιαζζηλήο αχξαο. ηελ
πεξηνρή, γεληθά, ηα θξαζηά είλαη πςειφβαζκα ιφγσ κεγάιεο ειηνθάλεηαο θαη γεσινγηθήο
ηδηαηηεξφηεηαο ελψ παξάιιεια έρνπλ νμχηεηεο ιφγσ ηνπ ήπηνπ θαη ςπρξνχ θιίκαηνο ησλ
νξεηλψλ παξαζαιάζζησλ φγθσλ. ηελ πεξηνρή ηα ακπέιηα είλαη ζε κεγάιν πνζνζηφ
απηφξηδα, πξνθπιινμηξηθά, κεγάιεο ειηθίαο θαη κηθξήο παξαγσγήο, έρνπλ δε,
εγθιεκαηηζηεί εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα, θιψλνη ακπειηψλ πνπ δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ
άιινπο κε ην ίδην φλνκα ζε άιιεο νηληθέο πεξηνρέο. ια απηά ζπληεινχλ ζηελ παξαγσγή
εμαηξεηηθψλ θαη ηδηαίηεξσλ νίλσλ πνπ δηαθέξνπλ απφ άιια θξαζηά πνπ παξάγνληαη κε
παξφκνηνπο ηξφπνπο θαη ίδηεο πνηθηιίεο ζε άιιεο πεξηνρέο.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη.
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π Μalvasia εηείαο, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο
(παξαηεηακέλεο μεξαζίεο,
ζαιαζζηλή αχξα, κεγάιε ειηνθάλεηα θαη γεσινγηθή
ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο
εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.

8.2 Γ ΔΜΟ ΜΔ ΣΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΛΙΚΔΡ ΑΠΟ ΛΙΑΣΑ
ΣΑΦΤΛΙΑ
15

Λεπηομέπειερ ηηρ γευγπαθικήρ πεπιοσήρ

α.

Ποιόηηηα

Οη νίλνη ηεο πεξηνρήο ΠΟΠ εηεία, είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο
αλψηεξεο πνηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα
ηνπο. Με ην μεξνζεξκηθφ θιίκα ηεο πεξηνρήο, ρσξίο βξνρέο απφ ηνλ Απξίιην έσο ηνλ
Οθηψβξην, παξάγνληαη ζηαθχιηα άξηζηεο πνηφηεηαο ρσξίο πξνζβνιέο απφ κχθεηεο ιφγσ
ηεο μεξαζίαο ελψ παξάιιεια δελ ζηεξνχληαη νμχηεηαο ιφγσ ηεο ζαιαζζηλήο αχξαο ηνπ
λεζηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ πςφκεηξν φπνπ θαιιηεξγνχληαη ηα ακπέιηα ηεο
πεξηνρήο.

β.

Γευγπαθικό πεπιβάλλον και γευγπαθική πποέλεςζη

Διαγράφηκε: γ

Ζ δψλε παξαγσγήο ησλ νίλσλ ΠΟΠ Malvasia εηείαο είλαη θπξίσο εκηνξεηλή θαη νξεηλή
πεξηνρή κε θχξηα εμάπισζε ησλ νηλακπέισλ κεηαμχ ησλ 300 σο 750 κέηξσλ. Σα εδάθε
έρνπλ ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία απφ δηάθνξεο γεσινγηθέο πεξηφδνπο θαη ιφγσ ηηο αλάκημεο
ηνπο απφ ηηο πηέζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ ηελ ζχγθξνπζε ηεο επξσπαΐθήο θαη αζηαηηθήο
πιάθαο. Γηαθέξνπλ αλα πνιχ κηθξέο απνζηάζεηο θαη απηφ καδί κε ην ηδηαίηεξν νξεηλφ θαη
αέξηλν θιίκα δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνιχ εμεηδηθεπκέλσλ ακπεινηνπηψλ. Άιιν
θξαζί δίλνπλ νη θπιιίηεο ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη άιιν ηα μεπιχκαηα ηνπο αλακηγκέλα κε
άξγηιν θαη άκκν ζηα νξνπέδηα. Ζ δε ζχλζεζε ηνπ νξεηλνχ φγθνπ, ηνπ ζαιαζζηλνχ αέξα θαη
ησλ δηαθφξσλ εδαθψλ δίλνπλ ζηνλ νηλνπαξαγσγφ αζχιιεπηεο δπλαηφηεηεο λα
δεκηνπξγήζεη.
Με βάζε ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο ην θιίκα ηεο
πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη κεζνγεηαθφ, ν ρεηκψλαο είλαη αξθεηά ήπηνο θαη πγξφο, ε
ρηνλφπησζε πεξηνξίδεηαη ζρεδφλ κφλν ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο είλαη 25,5 βαζκνχο Κειζίνπ. Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζεκεηψλεηαη ηνλ
κήλα Ηνχιην θαη ε ειάρηζηε ηνλ κήλα Ηαλνπάξην. Σν κέζν χςνο βξνρφπησζεο είλαη πεξίπνπ
600 mm θαη ε θαηαλνκή ηνπο είλαη απφ Οθηψβξε κέρξη Απξίιην.

γ.

Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ, κοινυνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ

Διαγράφηκε: δ

Ήδε απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο – ειιεληθνχο θαη ξσκατθνχο – νη πην
νλνκαζηνί νίλνη ήηαλ γλσζηνί κε ην γεσγξαθηθφ φλνκα ηεο θαηαγσγήο ηνπο θαη
δεκέλνη άξξεθηα κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο: αλζεξφ νηλεκπφξην ηα ρξφληα πνπ
νη ακπεινπξγνί ήηαλ αθέληεο ηεο γεο ηνπο, καξαζκφο φηαλ νη ακπειψλεο έκελαλ
αγεψξγεηνη θάζε θνξά πνπ ν γεσξγηθφο θφζκνο αλαγθαδφηαλ λα πάξεη ηα φπια
θαη νη θαηαθηεηέο εξήκσλαλ γηα εθδίθεζε ηελ πεξηνρή ηνπο. Έηζη θαη ζηελ Κξήηε, ε
άλζεζε ή ν καξαζκφο ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηνπ νηλεκπνξίνπ
δηακνξθψζεθαλ ζηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ αλάινγα κε ηελ ζρέζε ππφδνπισλ θαη
θαηαθηεηψλ. Απηά πνπ ίζρπζαλ ζηελ ηζηνξία ησλ ιαψλ θαη εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ θαη ζήκεξα ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ πιαλήηε καο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη
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ζνβαξά ππόςε όηαλ εμεηάδεηαη ην δηθαίσκα αλαβίσζεο κηαο ηζηνξηθήο
Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο, όπσο είλαη ε πεξίπησζε ηεο Malvasia εηείαο.

Το ηοπυνύμιο Σηηεία

ηε κειέηε “επαξρίαη θαη πφιεηο ηεο Κξήηεο” ηνπ ηέθαλνπ Ξαλζνπδίδε,
κεγάινπ κειεηεηή ηεο ηζηνξίαο ηεο λήζνπ, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Επεηερίδα
Εηαιρείας Βσδανηινών Σποσδών 3 (1926) 34-64, αλαγξάθνληαη απνδηδφκελα ζε
ζχγρξνλε γιψζζα, ηα εμήο:
«Με ην φλνκα εηεία εθαιείην απφ ηνπο Δλεηνχο (Sithia, Setia) ην
αλαηνιηθφηεξν ησλ ηεζζάξσλ δηακεξηζκάησλ ηεο λήζνπ (territorio di Sithia), απφ ην
φλνκα ηεο πφιεο πνπ ήηαλ πξσηεχνπζα ηνπ δηακεξίζκαηνο, θαη ηνπ νκψλπκνπ
θξνπξίνπ (Castel Sitia), ηνπ νπνίνπ ζψδνληαη ιείςαλα θνληά ζηε ζεκεξηλή
θσκφπνιε Ληκέλαο εηείαο. Κνληά ζε απηφ ην θξνχξην ππήξρε θαη πξνάζηεην, ν
Βνχξγνο (Borgo). Σν φλνκα εηεία ην βξήθαλ νη Δλεηνί φηαλ θαηέιαβαλ νξηζηηθά ηε
λήζν (πεξί ην 1210)· ήηαλ ζε ρξήζε απφ ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο θαη ην
δηαηήξεζαλ φπσο εζπλήζηδαλ. Σν φλνκα απηφ αλαθέξεηαη ήδε απφ ηα πξψηα
έγγξαθα ηεο δηαλνκήο ηεο λήζνπ ζηνπο απνίθνπο θαηά ην 1212 θαη παξέκεηλε ζε
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελεηνθξαηίαο θαη θαηφπηλ επί ηνπξθνθξαηίαο θαη κέρξη ζήκεξα,
νπφηε δειψλεη νιφθιεξε ηελ επαξρία εηείαο. Ζ ιέμε εηεία πξνέξρεηαη απφ ηνπο
αξραίνπο ρξφλνπο, επέδεζε θαηά ηε Βπδαληηλή επνρή θαη έηζη κεηαδφζεθε ζηνπο
Δλεηνχο».
Σν ηνπσλύκην εηεία είλαη, σο εθ ησλ αλσηέξσ, έλα ηζηνξηθό
γεσγξαθηθό όλνκα, όπσο πξέπεη λα είλαη απηά πνπ αλαγλσξίδνληαη σο
Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίεο Πξνέιεπζεο.

Τα γλςκά κπηηικά κπαζιά
Ζ Κξήηε ήηαλ νλνκαζηή γηα ηνπο γιπθνχο νίλνπο ηεο απφ ηελ αξραηφηεηα.
ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο, ν γιπθφο νίλνο πνπ παξαγφηαλ απφ ζηαθχιηα
απισκέλα ζηνλ ήιην γηα λα κηζνζηαθηδηάζνπλ θαη λα ζπκππθλσζεί ν ρπκφο ησλ
ξσγψλ ηνπο, ιεγφηαλ passum (απφ ην ξήκα pandere = απιψλσ). Καηά ηνλ Πιίλην
ηνλ Πξεζβχηεξν, νη vini passi ηεο Κξήηεο ήηαλ νη πην νλνκαζηνί (Plinius, H. N., XIV,
81), εμήγνλην δε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηε Ρψκε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ
κεγάιν αξηζκφ θξεηηθψλ ακθνξέσλ πνπ βξέζεθαλ ζε απνζήθεο ζην επίλεην ηεο
Ρψκεο (βι. Antigone Marangou – Lerat, «Le vin et les amphores de Crète»,
Etudes Crétoise 30, Ecôle Française d’ Athènes).
ηα ρξφληα ηεο Βελεηνθξαηίαο, ηα θξεηηθά θξαζηά ιέγνληαλ vini cretensi, ηα
δε γιπθά θξαζηά ήηαλ πεξηδήηεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ πιεζψξα αξρεηαθψλ
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πεγψλ (απνθάζεηο ηεο Γεξνπζίαο ηεο Βελεηίαο, αξρεία ηνπ Γνχθα ηεο Κξήηεο,
εθζέζεηο Πξνβιεπηψλ πξνο ηε Γεξνπζία, ηδησηηθέο εκπνξηθέο επηζηνιέο θ.ά.).
Απνθαιππηηθή ησλ εκπνξηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ ρξφλσλ εθείλσλ είλαη κηα
επηζηνιή πνπ δεκνζηεχεη ν F. Thiriet ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εκπνξηθνχ
νίθνπ Bembo ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 15νπ αηψλα. Ο νίθνο απηφο δηέζεηε δπν
αληηπξνζψπνπο ζηνλ Υάλδαθα – Candia, νη νπνίνη ήηαλ επηθνξηηζκέλνη λα
θιείζνπλ ζπκθσλίεο αγνξάο θξεηηθνχ θξαζηνχ ζε “ηεξάζηηεο” (sic) πνζφηεηεο. Σν
θξαζί απηφ πξννξηδφηαλ γηα ηε Φιάλδξα θαη ηελ Αγγιία. ηαλ ηα βαξέιηα κε ην
πνιχηηκν θξαζί δελ έθζαλαλ έγθαηξα ζην Λνλδίλν, ν νίθνο εμέθξαδε ζηηο επηζηνιέο
πξνο ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ αδεκνλία θαη αλεζπρία. Απφ κία απφ απηέο ηηο
επηζηνιέο πνπ ζηάιζεθε απφ ηνπο Bembo ζηηο 16 Ηνπιίνπ 1482, ν Thiriet
παξαζέηεη απνζπάζκαηα ζηε Δλεηηθή γιψζζα, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε
ζπνπδαηφηεηα ηνπ θξεηηθνχ θξαζηνχ ζην εκπφξην ηεο επνρήο εθείλεο: θξαζί παιαηφ
(vino vechio), κνχζηνο ζπκππθλσκέλνο (chotto), βαξέιηα κεγάια θαη κηθξά κε
γιπθά θξαζηά (vini dollzi) έπξεπε λα αγνξαζζνχλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο έγθαηξα
θαη “εηδηθφηεξα εθείλα ηα θξαζηά ηα πνιχ γιπθά θαη ζηξνπηψδε” (βι. F. Thiriet, “Les
Lettres commerciales des Bembo et le commerce vénitien …”, Etudes sur la
Romanie greco – vénitienne (Xe – XVe siècles), Λνλδίλν 1977, αξ. V. 923-925).
Παξαηεξνχκε φηη ζε φιε ηελ επηζηνιή δελ εκθαλίδεηαη νχηε κηα θνξά ην
θξαζί malvasia γηαηί, απινχζηαηα, δελ ηνπο ελδηέθεξε ε πνηθηιία ακπέινπ απφ ηελ
νπνία λνκίδνπλ πνιινί φηη παξάγνληαλ νη νίλνη malvasia. Σνπο ελδηέθεξαλ νη vini
cretensi, από όπνηα πεξηνρή ηεο Κξήηεο θαη εάλ πξνέξρνληαλ θαη από
όπνηεο πνηθηιίεο, αξθεί λα ήηαλ πνιύ γιπθά θαη ζηξνπηώδε, ώζηε λα
κπνξνύλ λα ηα αλαθαηέςνπλ κε άιια ιεπθά θξαζηά θαη λα απμήζνπλ έηζη ηελ
πνζόηεηα γιπθώλ θξαζηώλ πνπ ηα εκπνξεύνληαλ κε ην όλνκα malvasia.
Απηφ ήηαλ ην ξεαιηζηηθφ εκπνξηθφ πλεχκα ηεο επνρήο θαη επ’ απηνχ
ππάξρνπλ πνιιέο καξηπξίεο. Με βάζε απηέο ηηο καξηπξίεο θαη ηηο κέρξη ζήκεξα
γλσζηέο ηζηνξηθέο πεγέο, πξνθχπηεη φηη λαη κελ θαιιηεξγήζεθε ζηελ Κξήηε ε
πνηθηιία ακπέινπ κνλεκβαζηά-malvasia θαη εληαηηθνπνηήζεθε ε θαιιηέξγεηά ηεο
ηνπο δπν πξψηνπο αηψλεο ηεο βελεηνθξαηίαο κε ηελ πξνηξνπή ησλ εκπφξσλ, αιιά
νη ληφπηεο πνηθηιίεο αληηπξνζψπεπαλ κεγάιν πνζνζηφ ζηνπο ακπειψλεο ηεο
Κξήηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα ρξφληα ηεο αθκήο ηνπ βελεηνθξεηηθνχ νηλεκπνξίνπ,
θαζψο ε ζηαθπιηθή παξαγσγή ηεο μονοβαζιάς-malvasia δελ επαξθνχζε πξνο
θάιπςε ηεο ηεξάζηηαο – γηα ηελ επνρή εθείλε – δήηεζεο ζε απηνχζην νίλν malvasia,
νη έκπνξνη αγφξαδαλ γιπθά θξαζηά πξνεξρφκελα είηε απφ κίγκα ζηαθπιηψλ
μονεμβαζιάς κε ινγάδηα, είηε θαη κφλνλ απφ γεγελείο πνηθηιίεο, ηα νπνία βάθηηδαλ
malvasia ιφγσ ηεο θήκεο πνπ είρε απνθηήζεη ην θξαζί ηεο θαζηξφπνιεο
Μνλεκβαζηά-Malvasia θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο θαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 15νπ
αηψλα. Μφλν ειάρηζηνη θενπδάξρεο παξήγαλ – ηνπιάρηζηνλ ζηα ηέιε ηνπ 16νπ
αηψλα – απηνχζηα malvasia απφ ηα ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο μονοβαζιά, πνπ είηε ηα
έζηειλαλ πνιχηηκν πεζθέζη ζηε Βελεηία, είηε ηα πνπινχζαλ παλάθξηβα.
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Δπνκέλσο νη καιβαδίεο ηεο Κξήηεο, είηε παξάγνληαλ ζηνλ ΥάλδαθαCandia, είηε ζην Ρέζπκλν θαη ηε εηεία, ήηαλ πνιππνηθηιηαθά θξαζηά από
ληόπηεο Κξεηηθέο πνηθηιίεο, ηα νπνία νη Βελεηνί εκπνξεχνληαλ κε ην φλνκα
malvasia ζηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ (14ν – 17ν), πνπ απηφο ν ηχπνο γιπθνχ νίλνπ
θπξηαξρνχζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο.
Σνλ ηχπν απηφ νίλνπ εκηκήζεθαλ θαη άιιεο ρψξεο (Καλάξηα Νεζηά, ηηαιηθέο πφιεηο,
Μαδέξα, θ.ά.). πσο έρεη γξάςεη ν Καζεγεηήο Ακπεινπξγίαο Βαζίιεηνο
Λνγνζέηεο, ν νπνίνο είρε ζπνπδάζεη ζηελ Ηηαιία θαη είρε κειεηήζεη ηηο ηηαιηθέο
ζρεηηθέο πεγέο: «Δθηφο ηεο εηζαγσγήο ηνπ νίλνπ malvasia εθ ηεο ειιεληθήο
πεξηνρήο, επεδεηήζε ε εηζαγσγή θαη ησλ πνηθηιηώλ απφ ηαο νπνίαο παξήγεην.
Ήξμαην ηφηε ε κεηαθνξά θαη εηζαγσγή κνζρεπκάησλ πνηθηιηψλ εθ Μνλεκβαζία,
Κξήηεο θαη ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ. Αιι’ φηαλ δελ ήην δπλαηφλ λα εχξνπλ αθξηβψο
ηαο επηζπκεηάο πνηθηιίαο, ή εμ αγλνίαο ή θαθψλ πιεξνθνξηψλ, κεηέθεξνλ θαη
άιιαο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Άιισζηε εηζήγνλην εηο ηελ Γχζηλ θαη ππφ ην γεληθφλ
φλνκα greco. Πέξαλ ηνχηνπ θαη εηο ηαο πξναλαθεξζείζαο ρψξαο νιίγνλ θαη’ νιίγνλ
ήξρηζαλ λα δίλνπλ ην όλνκα καιβαδία θαη εηο ηνπηθάο πνηθηιίαο (Malvasia
roja, Dona Branca, Vermentino, Valteliner rouge précoce, Clairette, Pinot gris,
Savagrin jaune θ.α.). Δπίζεο εηο ηελ Ηηαιία απαληψληαη δηάθνξαη πνηθηιίαη θέξνπζαη
ην φλνκα Malvasia nostrale (= εληφπηα, εγρψξηνο)» [Αι Μαλβαδίαι: προέλεσζις,
γεωγραθική διαδρομή, ποικιλίαι, ζηελ ΔΔΓΓ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,
Θεζζαινλίθε 1965, ζ. 177-218].

Σύγσπονερ επιζηημονικέρ απότειρ
ην έγθξηην πεξηνδηθφ American Journal of Enology and Viticulture 58.1
(2007) 124-131, δεκνζηεχεηαη ε κειέηε έμη γάιισλ εξεπλεηψλ (Th. Lacombe θ.α.)
ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο θαη ηε γελεηηθή πνηθηιφηεηα ησλ παξαιιαγψλ πνπ
θαιιηεξγνχληαη κε ην φλνκα Malvasia ζηελ Σξάπεδα γελεηηθνχ πιηθνχ ζην Domaine
de Vassal ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Αγξνηηθψλ Δξεπλψλ (INRA) ηεο Γαιιίαο.
χκθσλα κε απηή ηε κειέηε: «ηε βηνκεραλία παξαζθεπήο νίλσλ, ην φλνκα ηεο
πνηθηιίαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ πνηφηεηα θαη ηε θήκε ελφο νίλνπ. Έηζη ε
νλνκαζία Malvasia έρεη ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο πνιππινθφηεηάο
ηεο. Ο όξνο πξνέξρεηαη από ηελ Μνλεκβαζία, ειιεληθή ηνπνζεζία ζηα λόηηα
παξάιηα ηεο Πεινπνλλήζνπ».
Μειεηήζεθαλ 70 παξαιιαγέο Malvasia πξνεξρφκελεο απφ δηάθνξεο ρψξεο.
Ζ ηαπηνπνίεζή ηνπο κε βάζε ακπεινγξαθηθά θξηηήξηα θαη DNA νδήγεζε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ 49 δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο ησλ νπνίσλ ε πεξαηηέξσ
αλάιπζε έδεημε φηη 37 απφ απηέο έρνπλ 120 ζπλψλπκα ζε 18 ρψξεο. ηηο
πεξηπηώζεηο απηέο ζσζηό είλαη, θαηά ηε γλψκε ησλ εξεπλεηψλ, ε πνηθηιία λα
αλαθέξεηαη κε ην πξαγκαηηθό ηεο όλνκα π.ρ. Pinot gris θαη όρη Malvasia.
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Αθξηβώο γηα απηό, ζηνλ Δζληθό Καηάινγν Πνηθηιηώλ ηεο Γαιιίαο δελ
αλαγξάθνληαη πηα πνηθηιίεο κε ην όλνκα Malvoisie. εκεησηένλ φηη ζηνλ πίλαθα
1 ηεο κειέηεο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη νη Μαιβαδίεο πνπ κειεηήζεθαλ, ε
ειιεληθή καιβαδία αλαγξάθεηαη σο Monemvassia θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ Πάξν.
Σν 73% ησλ Malvasia πνπ κειεηήζεθαλ είλαη ιεπθέο – κεηαμχ απηψλ θαη ε
Monemvassia -, αιιά ππάξρνπλ επίζεο εξπζξέο, ξνδέ θαη «γθξίδεο». Απφ ην
ζχλνιν, κφλν νθηψ έρνπλ κνζράηνπο ή αξσκαηηθνχο ραξαθηήξεο, ελψ νη
πεξηζζφηεξεο – θαζψο θαη ε Monemvassia – δελ έρνπλ. Δπηβεβαηψλνληαη έηζη νη
ηζηνξηθέο πεγέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Μνλεκβαζ(η)ά είρε ιεπθά ζηαθχιηα ρσξίο
κνζράηε ή αλεπηπγκέλε αξσκαηηθή νζκή.
Οη κειεηεηέο ζπκπεξαίλνπλ φηη νη πνηθηιίεο πνπ νλνκάδνληαη Malvasia
είλαη κηα ζύλζεηε νκάδα πνπ ζηεξείηαη γελεηηθήο ή κνξθνινγηθήο
θαηλνηππηθήο βάζεο. Η ρξήζε ηνπ όξνπ Malvasia σο νλόκαηνο κηαο
πνηθηιίαο δελ βαζίδεηαη άκεζα ζε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ή πξνέιεπζε, αιιά
πεξηιακβάλεη ηζηνξηθνύο θαη θνηλσληθνύο παξάγνληεο.
Απηή ε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή κειέηε επηβεβαηψλεη φζα εθ πξνζσπηθήο
εκπεηξίαο αιιά θαη κειέηεο ησλ αξρεηαθψλ πεγψλ, έρεη γξάςεη ν Καζεγεηήο
Βαζίιεηνο Λνγνζέηεο, φπσο απηά παξαηίζεληαη ακέζσο πην πάλσ.

Η Κπήηη και ηα κπαζιά ηηρ ηον 19ο αιώνα
ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, ηέζζεξα κφιηο ρξφληα πξηλ αξρίζεη ε ειιεληθή
επαλάζηαζε ηνπ 1821 γηα ηελ απνηίλαμε ηνπ ηνπξθηθνχ δπγνχ, επηζθέθζεθε ηελ
Κξήηε ν Απζηξηαθφο γηαηξφο F.W. Sieber. ην βηβιίν ηνπ Travels in the island of
Crete, in the year 1817 (Λνλδίλν 1823), καο δίλεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζην λεζί ηα ρξφληα εθείλα. Θα αλαθέξνπκε εδώ
ζπλνπηηθά απηέο πνπ αθνξνύλ ηε καιβαδία – ηνπ malmsey – γηαηί
απνδεηθλύνπλ όηη κπνξεί πηα λα κελ αλζνύζε ην εμαγσγηθό νηλεκπόξην όπσο
ηα ρξόληα ηεο Βελεηνθξαηίαο, αιιά ε καιβαδία εμαθνινπζνύζε λα παξάγεηαη
γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε.
Δπξηζθφκελνο ζηα Υαληά, ν Sieber γεπκάηηζε ζηε κνλή ηεο Αγίαο Σξηάδαο:
«… Ο θαιύηεξνο malmsey, ιακπεξόο ζαλ ρξπζάθη, μερχζεθε απφ ηελ
θαξάθα…». ην Μπινπφηακν, πεξηνρή ηνπ Ρεζχκλνπ ήηαλ θαιεζκέλνο ζην ζπίηη
ελφο απφ ηνπο πινπζηφηεξνπο Έιιελεο εκπφξνπο: «Σν θξαζί ηνπ Αξρηπειάγνπο,
ηδηαίηεξα ν εμαίζηνο malmsey, ζχκηδε ην λέθηαξ ησλ ζεψλ πνπ γελλήζεθε ζε απηφ
ην λεζί…». ηαλ βξέζεθε ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ, ζηελ Ηεξάπεηξα θαη
ηε εηεία, ήηαλ θαιεζκέλνο ζην ζπίηη ελφο δαζθάινπ: «…Σν γεχκα ήηαλ επράξηζην
θαη ιηηφ … θαη ήπηακε γλήζην malmsey…».
Διαπιζηώνοςμε όηι είηε ζε μοναζηήπι, είηε ζε γιοπηή πλούζιος
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εμπόπος, είηε ζηο ηαπεινό ζπίηι ενόρ δαζκάλος και εάν βπέθηκε o Sieber ηο
1817, ήπιε malvasia· έηζι εξακολοςθούζαν να αποκαλούν οι Κπηηικοί ηα
καλήρ ποιόηηηαρ κπαζιά ηοςρ.
Απηέο είλαη νη ηειεπηαίεο αλαθνξέο ζηελ θξεηηθή malvasia, γηαηί απφ ηφηε θαη
κέρξη ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα ην 1913, ε Κξήηε βξέζεθε ζηε δχλε
ησλ επαλαζηάζεσλ: 1821, 1841, 1858, 1866, 1876, 1889, 1895, 1897, ηηο νπνίεο νη
Σνχξθνη θαηέπλημαλ ζην αίκα· ζθαγέο, εκπξεζκνί νιφθιεξσλ πφιεσλ,
νινθαπηψκαηα, φπσο απηφ ηεο Μνλήο Αξθαδίνπ, ζπγθιφληδαλ απ’ άθξνπ ζ’ άθξν
νιφθιεξν ην λεζί θαη εξήκσλαλ ηελ χπαηζξν. Μεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1897, νη
επξσπατθέο Γπλάκεηο εμαλάγθαζαλ ηελ Πχιε λα παξαρσξήζεη ην 1898 απηνλνκία
ζηελ Κξήηε “ππφ ηελ αηγίδα ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ”.
Απηή ηελ επνρή, ν Γάιινο Victor Bérard γξάθεη ην βηβιίν ηνπ Les affaires de
Crete (Κξεηηθέο ππνζέζεηο, νδνηπνξηθφ 1897). Απφ ην 7ν θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη
ζηε εηεία, παξαζέηνπκε πην θάησ νξηζκέλα απνζπάζκαηα:
«Οη πέληε Γπλάκεηο πνπ έρνπλ ζηξαηεχκαηα ζηελ Κξήηε κνηξάζηεθαλ ηα
παξαιηαθά θξνχξηα. Καζεκηά έρεη ηνλ ηνκέα ηεο· ηα αλαηνιηθά θξνχξηα, ε
πηλαιφγθα θαη ε εηεία, θαηέρνληαη απ’ ηα ζηξαηεχκαηά καο [ηα γαιιηθά].
» Ζ ρψξα ηεο εηείαο είλαη έλα ζχλνιν απφ κηθξέο θνηιάδεο θαη θαξάγγηα,
αλάκεζα ζηνπο βξαρίνλεο ησλ μεξψλ βνπλψλ, κηα γε κε ειαηψλεο, ακπέιηα θαη
ραξνππηέο· παιηά, ζηελ επνρή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη ησλ Ρσκαίσλ, έηξεθε
πνιιέο κεγάιεο πφιεηο. Λεειαηεκέλε φκσο θαηά ηε βελεηηθή θαηνρή απφ ηνπο
Σνχξθνπο θνπξζάξνπο θαη θαηά ηελ ηνπξθηθή θαηνρή απφ ηνπο θνπξζάξνπο ηεο
Μάιηαο ή ηεο Πξνβεγθίαο, έραζε ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ, ζρεδφλ φιν
ηεο ηνλ πιεζπζκφ. Μφλν ζην βάζνο ησλ εζσηεξηθψλ θνηιάδσλ, ζηελ άθξε ησλ
νξνπεδίσλ ή ζηελ θνξπθή ησλ βνπλψλ ππήξραλ κεξηθά ρσξηά· … κέρξη ην 1890,
ζρεδφλ φιε ε επαξρία εζεσξείην κνπζνπικαληθή. Έλα κεγάιν κνλαζηήξη,
εληνύηνηο, ηνπ Σνπινύ, ζην άθξν ηεο ρεξζνλήζνπ, δηαηεξνύζε ζηα πεξίρσξα
θαη ηα πνιπάξηζκα θηήκαηα, ηελ πίζηε ησλ πξνγφλσλ.
» κσο ζηε δηάξθεηα ησλ είθνζη ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έγηλε θαη εδψ, φπσο θαη
ζηελ ππφινηπε Κξήηε, κηα κεγάιε αιιαγή. Σν εκπφξην ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ
κε ηα ηηαιηθά θαη ηα επαξρηαθά ιηκάληα, είρε δεκηνπξγήζεη κηα πφιε θαη έλα ιηκάλη
ζηα δπηηθά ηνπ θφιπνπ, ζηε βάζε ελφο νρπξνχ βελεηζηάληθνπ πχξγνπ, φξζηνπ
αθφκα. Δίλαη ε ζχγρξνλε πφιε ηεο εηείαο … πφιε εκπνξηθή κε ην παδάξη ηεο, ηηο
πξνθπκαίεο θαη ηα ιηζφζηξσηά ηεο, πφιε πινχζηα. Υξηζηηαλνί ηνπ Ζξαθιείνπ ή ηνπ
Αξρηπειάγνπο ήξζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζ’ απηφ ην ιηκάλη. Έγηλαλ νη κεζνιαβεηέο
αλάκεζα ζηνλ Κξεηηθφ ρσξηθφ θαη ηνλ Δπξσπαίν αγνξαζηή. Καη κφλν ε παξνπζία
ηνπο ζηεξέσζε ηελ πίζηε ησλ ρξηζηηαλψλ, πνπ ην εκπφξην ηνπο ηνπο θαζηζηνχζε
πινχζηνπο … Σαπηφρξνλα, νη νξεζίβηνη θαηέβαηλαλ πξνο ηηο παξαιηαθέο θνηιάδεο
θαη έηζη νη ρξηζηηαλνί ηεο Γίθηεο επεμέηεηλαλ κέρξη ηε εηεία ηηο επαλαθηήζεηο ηνπο.
Λίγν ιίγν, μαλαθαηέβεθαλ πξνο ηνπο ειαηψλεο ησλ πιαγηψλ θαη έπεηηα πξνο ηα
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ακπέιηα ησλ γειφθσλ· ζηε ζπλέρεηα θαηέθηεζαλ θαη πάιη ηνπο ζηηνβνιψλεο ηεο
πεδηάδαο· φια είλαη ήξεκα, θσηεηλά θαη ρακνγειαζηά. Δίλαη κηα γσληά ηεο
επηπρηζκέλεο Πξνβεγθίαο».
Παξφιν πνπ ν Berard γξάθεη γηα ακπέιηα θαη εκπφξην πνπ θαζηζηνχζε ηε
εηεία πφιε πινχζηα, δελ αλαθέξεηαη ζε θξαζηά θαη κάιηζηα ηχπνπ malvasia.
κσο είλαη γλσζηφ φηη ην θξαζί, θαη κάιηζηα ην γιπθφ, ήηαλ αλαγθαίν ζεξκηδνγφλν
ζπκπιήξσκα ηεο δηαηξνθήο ησλ κνλαρψλ ήδε απφ ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο. Ωο
εθ ηνχηνπ, ε κνλή Σνπινύ κε ηα “πνιπάξηζκα θηήκαηα”, θηηζκέλε πεξί ην
1600, δε κπνξεί λα κελ παξήγε θαη λα εκπνξεύεηαη malvasia. Οη λεώηεξνη
ρξόλνη ζα ην επηβεβαηώζνπλ.

Η Κπήηη και ηα κπαζιά ηηρ Σηηείαρ ηον 20ο αιώνα
Μεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, ε ζπλζήθε εηξήλεο ηνπ Λνλδίλνπ ζηα
1913 φξηζε ηελ Κξήηε ηκήκα ηεο Διιάδαο θαη ε ειιελνηνπξθηθή ζπλζήθε ηνπ ίδηνπ
έηνπο επηθχξσζε ηελ έληαμε ηεο Κξήηεο ζηελ Διιάδα. Δίραλ πεξάζεη κφιηο δέθα
ρξφληα φηαλ επήιζε ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ
θαη άιια είθνζη ρξφληα φηαλ ην 1941 ε Κξήηε θαηειήθζε απφ ηα γεξκαληθά
ζηξαηεχκαηα· ειεπζεξψζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1944.
Ζ απαξίζκεζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ απνζθνπεί ζην λα γίλεη αληηιεπηφ φηη
φιε απηή ηε καθξά πεξίνδν, ηα ακπέιηα είραλ εγθαηαιεθζεί θαη θάζε ζθέςε
παξαγσγήο θαη εκπνξίαο επψλπκσλ θξαζηψλ είλαη αλεδαθηθή.
Ζ ακπειννηληθή Διιάδα άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ
“Ολνκαζίαο Πξνειεχζεσο” ζηε δεθαεηία ηνπ 1960, φηαλ άξρηζαλ νη ζπζηεκαηηθέο
έξεπλεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οίλνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ζην πεηξακαηηθφ
νηλνπνηείν ηνπ νπνίνπ παξήγνλην δηάθνξνη νίλνη απφ πνηθηιίεο ακπέινπ, ζηαθχιηα
ησλ νπνίσλ είραλ επηθνξηηζζεί λα ζηέιλνπλ νη “γεσπφλνη εθαξκνγψλ” απφ ηηο
δηάθνξεο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο, ησλ νπνίσλ ε παιαηφηεξε θήκε ησλ θξαζηψλ
ηνπο είρε επηδήζεη ζηηο ηζηνξηθέο πεγέο θαη ζηε ιανγξαθία.
Σν πξψην Β. Γηάηαγκα “πεξί αλαγλσξίζεσο ειεγρφκελεο νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο” εθδφζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1970 θαη αθνξνχζε ηνπο γιπθνχο
νίλνπο ηεο άκνπ. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ηνλ επφκελν ρξφλν, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1971
εθδφζεθε ην Β. Γηάηαγκα πνπ αθνξνχζε ηελ Ο.Π. Σεηεία: νξίδεην ν γεσγξαθηθφο
ρψξνο (θνηλφηεηεο) ηεο επαξρίαο εηείαο ηνπ Ννκνχ Λαζεζίνπ, θαζψο θαη νη ηχπνη
γιπθψλ νίλσλ (vin de liqueur, viv doux naturel, vin naturellement doux). Γελ
πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ε πξώηε εηηθέηα πνπ ζηάιζεθε πξνο έγθξηζε
ζην Ιλζηηηνύην Οίλνπ αθνξνύζε ηνλ κνλαζηεξηαθό θπζηθό γιπθό νίλν
ΚΣΗΜΑ ΣΟΠΛΟΤ (ζπλεκκέλα ε εηηθέηα όπσο είρε δηνξζσζεί από ηελ αξκόδηα
Τπεξεζία έγθξηζεο εηηθεηώλ). Ήηαλ ε ζπλέρεηα ηεο malvasia εηείαο ησλ
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ρξόλσλ ηεο Βελεηνθξαηίαο.
Ζ ψξα αλαβίσζεο ηεο έλδεημεο malvasia εηείαο δελ είρε ζεκάλεη αθφκε
γηαηί νη εηζεγήζεηο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οίλνπ πξνο ηελ αξκφδηα εζληθή Δπηηξνπή
αλαγλψξηζεο ησλ Ολνκαζηψλ Πξνέιεπζεο (ΚΔΠΟ) βαζίδνληαλ:
 αθελφο ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα γηα θάζε ππνςήθηα Ο.Π. (πεηξακαηηθέο
νηλνπνηήζεηο, ρεκηθέο αλαιχζεηο, νξγαλνιεπηηθέο εμεηάζεηο, θιπ.), ψζηε λα
δηαπηζηψλεηαη ε ηδηαηηεξφηεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ νίλσλ ηεο ππφ κειέηε
πεξηνρήο, θαη

Μορφοποιημένo: Κοσκκίδες και
αρίθμηζη

 αθεηέξνπ ζηε ζπγθέληξσζε ηζηνξηθψλ θαη ιανγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ
κε ηε θήκε ησλ νίλσλ ζηνπο παιαηφηεξνπο ρξφλνπο, θαζψο θαη ησλ
ζπλζεθψλ πνπ είραλ ζπληειέζεη ζε ηπρφλ αλαζηνιή ησλ εκπνξηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ
Καη φζνλ αθνξά ζην πξψην ζθέινο, ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκά είρε
επηβεβαηψζεη έγθαηξα ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ γιπθψλ νίλσλ ηεο
εηείαο, γη απηφ θαη ε Ο.Π. εηείαο γηα ηνπο γιπθνχο νίλνπο αλαγλσξίζηεθε ήδε
απφ ην 1971.
κσο ην δεχηεξν ζθέινο δελ εμαξηάην απνθιεηζηηθά απφ έλα Ίδξπκα
Σερλνινγηθήο Έξεπλαο· ήηαλ αλαγθαία ε ζπκβνιή ηζηνξηθψλ (βπδαληηλήο, ελεηηθήο,
ηνπξθηθήο θαη ζχγρξνλεο επνρήο) ν ζπληνληζκφο ηνπο, ε ηαχηηζε απφςεσλ, θαζψο
θαη ε ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ ηεθκεξίσλ. Απηφ επεηεχρζε κε ηε
δηνξγάλσζε ελφο δηεζλνχο πλεδξίνπ δηάξθεηαο ηξηψλ εκεξψλ, ηα Πξαθηηθά ηνπ
νπνίνπ εθδφζεθαλ απφ ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ ζηα ηέιε ηνπ 2008 (βι.
Μονεμβάζιος Οίνος – Μονεμβαζ(ί)α – Malvasia). Ο δξφκνο είρε αλνίμεη γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ ηζηνξηθνχ γεσγξαθηθνχ ηξηγψλνπ παξαγσγήο νίλσλ ηχπνπ
Malvasia:


ελδνρψξα ηεο βπδαληηλήο θαζηξφπνιεο Μνλεκβαζία, πνπ νη Βελεηνί
απνθαινχζαλ Malvasia,



Κξήηε, ζε όινπο ηνπο λνκνύο ηεο νπνίαο παξάγνληαλ καιβαδίεο,



Κπθιάδεο λήζνη.

Έπεηηα απφ ζεηξά δηαβνπιεχζεσλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ κεηαμχ ηνπο, ε
ΚΔΠΟ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εζληθέο πεξηπέηεηεο ηνπ λεζηνχ, φπσο απηέο
εθηέζεθαλ πην πάλσ, έθξηλε φηη είρε ζεκάλεη ε ψξα αλαβίσζεο ηεο Malvasia
εηείαο θαη εηζεγήζεθε ηελ έθδνζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο αξηζ. 206990 /
22.12.2011, κε ηελ νπνία αλαγλσξίζηεθε ε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία
Πξνέιεπζεο “Malvasia εηείαο”.
Η πξάμε απηή απνηειεί δηθαίσζε γηα ηελ ίδηα ηελ Κξήηε, από ακπέιηα
ηεο νπνίαο παξαγόηαλ επί ηέζζεξηο αηώλεο, ν πην νλνκαζηόο νίλνο ηνπ
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Μορφοποιημένo: Κοσκκίδες και
αρίθμηζη

κεζαίσλα θαη ηεο Αλαγέλλεζεο.

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ ηεο εηείαο ζηα παιηά ακπέιηα είλαη ζε θππειινεηδή
ζρεκαηηζκφ, είλαη απηφξηδα, πξνθπιινμηξηθά κεγάιεο ειηθίαο. Ζ δε παξαγσγή ηνπο
ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηα 8000 θηιά / HA γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο θαη ηα 6000 θηιά / ΖΑ γηα
ηηο εξπζξέο πνηθηιίεο. Γεληθά ηα ακπέιηα ηεο εηείαο δελ αξδεχνληαη εθηφο εμαηξεηηθψλ
πεξηπηψζεσλ παξαηεηακέλεο μεξαζίαο, ην δε θιάδεκα είλαη ηδηαίηεξα βξαρχ γηα ην Ληάηηθν.
Σα λέα νηλάκπεια ηεο πεξηνρήο αλαπηχζζνληαη ζε γξακκηθά ζρήκαηα, είλαη εκβνιηαζκέλα
θαη πην παξαγσγηθά κε πην καθξχ θιάδεκα.

Λεπηομέπειερ ηος πποφόνηορ
Σα θξαζηά απφ ηελ πεξηνρή ηεο εηείαο είλαη ηδηαίηεξα θαη μερσξηζηά ιφγσ ηνπ
ηδηαίηεξνπ κηθξνθιίκαηνο, ηνπ μερσξηζηνχ θαηξνχ κε παξαηεηακέλεο μεξαζίεο πνπ
εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε κπθήησλ νη νπνίεο παξάιιεια ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθά
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ιφγσ ηνπ πςνκέηξνπ ηεο δψλεο θαη ηεο ζαιαζζηλήο αχξαο. ηελ
πεξηνρή, γεληθά, ηα θξαζηά είλαη πςειφβαζκα ιφγσ κεγάιεο ειηνθάλεηαο θαη γεσινγηθήο
ηδηαηηεξφηεηαο ελψ παξάιιεια έρνπλ νμχηεηεο ιφγσ ηνπ ήπηνπ θαη ςπρξνχ θιίκαηνο ησλ
νξεηλψλ παξαζαιάζζησλ φγθσλ. ηελ πεξηνρή ηα ακπέιηα είλαη ζε κεγάιν πνζνζηφ
απηφξηδα, πξνθπιινμηξηθά, κεγάιεο ειηθίαο θαη κηθξήο παξαγσγήο, έρνπλ δε,
εγθιεκαηηζηεί εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα, θιψλνη ακπειηψλ πνπ δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ
άιινπο κε ην ίδην φλνκα ζε άιιεο νηληθέο πεξηνρέο. ια απηά ζπληεινχλ ζηελ παξαγσγή
εμαηξεηηθψλ θαη ηδηαίηεξσλ νίλσλ πνπ δηαθέξνπλ απφ άιια θξαζηά πνπ παξάγνληαη κε
παξφκνηνπο ηξφπνπο θαη ίδηεο πνηθηιίεο ζε άιιεο πεξηνρέο.

Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη.
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Ο.Π Μalvasia εηείαο, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο
αλσηέξσ ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο
(παξαηεηακέλεο μεξαζίεο,
ζαιαζζηλή αχξα, κεγάιε ειηνθάλεηα θαη γεσινγηθή
ηδηαηηεξφηεηα ηεο πεξηνρήο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο
εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.

9. ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ νίλνπ Π.Ο.Π. Malvasia εηείαο εθαξκφδνληαη νη γεληθέο θαη εηδηθέο
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Διαγράφηκε: Σν ακπέιη σο γλσζηφλ
θαιιηεξγείηαη απφ ηελ Μηλσηθή επνρή
ζηελ Κξήηε. ηνπο ειιεληζηηθνχο θαη
ξσκατθνχο ρξφλνπο ππάξρνπλ πνιιέο
ηζηνξηθέο αλαθνξέο γηα θξαζηά θαη
πνιιά επξήκαηα αξραίσλ
νηλνπνηεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο
Λνχθνπιινο δε, κεηέθεξε
ζθξαγηζκέλνπο ακθνξείο κε εηεηαθά
θξαζηά γηα ηα ινπθνχιιεηα γεχκαηα ηνπ.
Καηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο φπσο
θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ελεηηθψλ
ρξφλσλ έρνπκε πνιιέο ηζηνξηθέο θαη
εκπνξηθέο αλαθνξέο αγνξαπσιεζηψλ
θξαζηνχ πξνο ηελ Βελεηία
"Serenissima Repubblica di Venezia".
ηελ πεξηνρή ηεο εηείαο ε θχξηα
αγξνηηθή παξαγσγή θαηά ηελ πεξίνδν
ηνπ κεζαίσλα είλαη ε
ακπεινθαιιηέξγεηα φπνπ ππάξρνπλ
δηάζπαξηεο επαχιεηο κε νηληθή
παξαγσγή κε αλαθνξέο ζε παιηά
ζπκβφιαηα ζην αξρείν ηεο Βελεηίαο.
Γεληθά ε πεξηνρή είλαη γεκάηε κε
ηζηνξηθά ζεκάδηα θαιιηέξγεηαο
ακπέινπ. Οη αλαβαζκίδεο ηεο εηείαο
δειψλνπλ ηελ νηληθή ηεο παξάδνζε.
ηα ρξφληα ηεο Οζσκαληθήο πεξηφδνπ ε
νηθνλνκία ηνπ νίλνπ ζπξξηθλψλεηαη ζε
παξαγσγέο νηθνγελεηαθνχ ηχπνπ,
ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη αλαπηχζζεηαη ε
ειαηνθνκία αιιά δηάθνξνη πεξηεγεηέο
εμπκλνχλ ηα νηληθά πξνηφληα ηεο. Μεηά
ηνλ πξψην πφιεκν ε παξαγσγή
νξγαλψλεηαη ζε ζπλεηαηξηζηηθά
νηλνπνηεία θαη δεκηνπξγνχληαη κηθξέο
ηδησηηθέο βηνηερλίεο. ήκεξα ε
παξαγσγή ηνπ ΠΟΠ εηεία γίλεηαη
θπξίσο απφ δχν ζχγρξνλα νηλνπνηεία
έλα ζπλεηαηξηζηηθφ θαη έλα ηδησηηθφ θαη
πνιιέο κηθξέο νηθνηερλίεο κε παξαγσγή
θξαζηψλ θαη απνζηαγκάησλ. Ζ
Μαιβαδία είλαη έλαο φξνο πνπ
εκθαλίδεηαη ζηνλ κεζαίσλα θαη δειψλεη
έλα γιπθφ νίλν πνιχ ζηαζεξφ
κηθξνβηαθά ιφγσ νηλνπλεχκαηνο θαη
δαράξσλ, νμεηδσηηθήο παιαίσζεο πνπ
παξαζθεπαδφηαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο
θαη απφ πνιιά είδε ζηαθπιηψλ ιεπθψλ
ή αθφκα θαη εξπζξψλ πνπ ιφγσ ηεο κε
θιαζζηθήο εξπζξάο νηλνπνηήζεο
θηηαρλφηαλ έλαο ηχπνο ξνδέ θξαζηνχ
πνπ παιαηψλνληαο έραλε ην ρξψκα
ηνπ. πλνηλνπνηψληαλ ή αλακηγλπφηαλ
κε ιεπθά γιπθά θξαζηά ή αθφκα
πνπιηφηαλ θαη απηνχζηνο
κνλνπνηθηιηαθά. Ήηαλ ην θξαζί ηνπ
κεζαίσλα δηάζεκν ζε φιε ηελ Δπξψπε
κε πνιιέο καξηπξίεο ηδηαίηεξα Άγγισλ
ζπγγξαθέσλ θαη πεξηεγεηψλ. Ζ
ηερλνγλσζία ηνπ κεηαιακπαδεχζεθε ζε
Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία. Ζ νζσκαληθή
επηθξάηεζε ζηελ πεξηνρή ηεο εηείαο
θαη ε δηάδνζε ησλ γπάιηλσλ θηαιψλ
ζηελ Δπξψπε, πνπ επέηξεςαλ ηελ
κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε εππαζψλ
πξνηφλησλ ζπλεηέιεζαλ ζηελ κείσζε
ηεο παξαγσγήο θαη δήηεζεο απηνχ ηνπ
...
Μορφοποιήθηκε: Εζοτή: Πρώηη
γραμμή: 1,25 εκ., Διάζηημα Πριν: 0
ζη., Διάζηιτο: Πολλαπλό 1,15
γραμμές, Σηηλοθέηες: Ότι καηά 0,75
εκ.
Μορφοποιήθηκε: Γραμμαηοζειρά: 12
pt, Ένηονα, Πλάγια

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).
-Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 502/16-7-1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο
νίλσλ» (ΦΔΚ 150/Α/26-7-1971)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 358417/9237/29-7-1971 «Πεξί
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 689/Β/24-8-1971).

Οίλσλ

νλνκαζίαο

-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ησλ ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο αλσηέξσο
πνηφηεηαο» ( ΦΔΚ 617/Β/12.10.1992).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζκ. 375/19.11.1997 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971 Πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ (Α΄150)» (ΦΔΚ 243/Α/3.12.1997)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 301958/25-2-1998 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971 πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 227/Β/9-3-1998).
- Γηφξζσζε ζθάικαηνο ζηελ 301958/25.2.98 απφθαζε Τπνπξγνχ Γεσξγίαο (ΦΔΚ
390/Β/29.4.1998)
-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).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζκ. 129/2011 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971 «Πεξί
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ» (Α΄ 150)» (ΦΔΚ 260/Α/13.12.2011)
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 206990/22.12.2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ΖΣΔΗΑ».
- 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
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πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1372/Β/ 8.9.2004) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ 1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ) 2729/00 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235309/7.2.2002 «Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ νίλσλ»
(ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
-Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.336927/10.3.1999 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο
ηεο έλδεημεο «φλνκα ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή νκάδαο ακπεινπξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ» ζηηο εηηθέηεο ησλ Διιεληθψλ νίλσλ»(ΦΔΚ 420/Β/20.4.1999)

Παλαίυζη ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
χκθσλα κε ηελ αξηζ. 206990/22-12-2011«Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ΖΣΔΗΑ» ζηελ παξάγξαθν 8 αλαθέξεηαη:
«ιε ε θάζε ηεο νμεηδσηηθήο παιαίσζεο, φζα ρξφληα θαη εάλ δηαξθέζεη, ιακβάλεη ρψξα
εληφο ηεο νξηνζεηεκέλεο δψλεο».

Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηυν οίνυν
Ενδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγυγήρ
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 6 ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ θαζνξηζκφ
νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ
πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηηο
πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη
ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
Δζληθή Ννκνζεζία
χκθσλα κε ηελ αξηζ. 206990/22-12-2011«Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ΖΣΔΗΑ» ζηελ παξάγξαθν 10 αλαθέξεηαη:
Οη ελδείμεηο παιαίσζεο ησλ νίλσλ ΠΟΠ Μalvasia εηείαο αλαγξάθνληαη σο εμήο:
− Δζνδεία Τ, φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα κφλν εζνδεία ηνπ έηνπο Τ θαη εθφζνλ έρεη
ζπκπιεξσζεί

ν

ρξφλνο

ηεο

ειάρηζηεο

ππνρξεσηηθήο

νμεηδσηηθήο

δηεηνχο

παιαίσζεο.
− Υ εηψλ παιαίσζε, φπνπ Υ ηα έηε ηεο ειάρηζηεο πξναηξεηηθήο νμεηδσηηθήο
παιαίσζεο, ηα νπνία νξίδνληαη ζε 4, 8, 12, 16 θαη επφκελα, κε δηαθνξά ηεζζάξσλ
εηψλ κεηαμχ ηνπο. ε πεξηπηψζεηο αλάκημεο νίλσλ δηαθνξεηηθψλ εηψλ παι αίσζεο
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αλαγξάθνληαη ηα έηε ηνπ νίλνπ πνπ έρεη ππνζηεί κηθξφηεξεο δηάξθεηαο παιαίσζε.

Αναγπαθή ζηην επιζήμανζη ηος έηοςρ εμθιάλυζηρ
χκθσλα κε ηελ αξηζ. 206990/22-12-2011«Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ΖΣΔΗΑ» ζηελ παξάγξαθν 10 αλαθέξεηαη:
«Ζ αλαγξαθή ηνπ έηνπο εκθηάισζεο ζηελ εηηθέηα είλαη ππνρξεσηηθή».

Επιζήμανζη και παποςζίαζη ηυν οίνυν
χκθσλα κε ηελ αξηζ. 206990/22-12-2011«Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ΖΣΔΗΑ» ζηελ παξάγξαθν 10 αλαθέξεηαη

α) Ζ νλνκαζία «Malvasia εηείαο» αλαγξάθεηαη κε γξάκκαηα ηνπ απηνχ κεγέζνπο
θαη ρξψκαηνο ψζηε λα απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν θαη ην φλνκα Malvasia πάληνηε κε
ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο. Δληνχηνηο, ζηα δειηία πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο πνπ
απεπζχλνληαη ζηνλ Έιιελα θαηαλαισηή, ε νλνκαζία απηή κπνξεί λα αλαγξάθεηαη
θαη σο «Μαιβαδία» κε Διιεληθνχο ραξαθηήξεο.
β) Ο ηχπνο ηνπ νίλνπ αλαγξάθεηαη σο εμήο:
- Οίλνο «Ληαζηφο»/απφ ιηαζηά ζηαθχιηα (vin Liastos/vin de raisins passerillés)
πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ νίλν απφ ιηαζηά ζηαθχιηα.
- Οίλνο «ιηθέξ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα» (vin de liqueur de raisins passerillés)
πξνθεηκέλνπ γηα νίλν ιηθέξ απφ ιηαζηά ζηαθχιηα.
Παπαδοζιακέρ Ενδείξειρ
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ 235309/7-2-2002 Τπνπξγηθή Απφθαζε
«Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ νίλσλ» νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ νλνκαζία
πξνέιεπζεο ή ηε γεσγξαθηθή έλδεημε.
χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή Απφθαζε νη παξαδνζηαθέο ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία
Πξνέιεπζεο Malvasia εηεία είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs , ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines,
ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΑΠΟ ΝΖΗΩΣΗΚΟ(Τ) ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) / Vin de
vignoble(s) Insulaire(s), Ληαζηφο/ Liastos/ Vin de paille, ΑΠΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) Δ ΠΔΕΟΤΛΔ / Vin
de vignobles en terrasses.
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10.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ
10.1. Οι έλεγσοι ππαγμαηοποιούνηαι με βάζει ηιρ παπακάηυ διαηάξειρ:

- Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- 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 διεξαγυγήρ ηυν ελέγσυν:
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ Malvasia ΖΣΔΗΑ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε αλαιπηηθέο θαη
νξγαλνιεπηηθέο εμεηάζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη πξηλ ηελ δηαδηθαζία
θαηάηαμήο ηνπ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ εμεηάζεσλ ιακβάλεηαη
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαη απνζηέιιεηαη ζε έλα απφ ηα εξγαζηήξηα πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλα κε ηε δηεμαγσγή ησλ επίζεκσλ αλαιχζεσλ ζην ηνκέα ηνπ νίλνπ.
Λακβάλεηαη επίζεο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ν παξαγσγφο ππνβάιιεη έγγξαθν αίηεκα ζηελ
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε θαη λα πηζηνπνηεζεί αλ ν ελ ιφγσ νίλνο
έρεη ηα ελδεδεηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά (ρξψκα – δηαχγεηα – νζκή - γεχζε) πνπ
επηηξέπνπλ ηελ θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ Malvasia εηεία.
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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 ΣΤ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο, ηα δπν ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηαηληψλ θαη ηνλ
αχμνληα αξηζκφ ηεο ηαηλίαο.

10.3. Απσέρ ελέγσος.
10.3.1

Τπνπξγείν:

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ

Γηεχζπλζε:

Μεηαπνίεζεο-Σππνπνίεζεο & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ

Πξντφλησλ θπηηθήο Παξαγσγήο
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 Πνηνηηθνχ Διέγρνπ.
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