ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καλ(ΔΚ) 1234/2007 Άξζξν 118γ, παξ.2)
Όλνκα πξνο θαηαρώξεζε: ηάηηζηα

Ιζνδύλακνο Όξνο : Siatista

Πεξηγξαθή ηωλ νίλωλ
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίλνο ιεπθόο μεξόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ):Διάρηζηε 3.5-Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1.08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά : Αλνηθηφ θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα κε αξψκαηα
ινπινπδηψλ, θξνχησλ πνπ ζπλζέηνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ θαη ηδηαίηεξν κπνπθέην.
Πινχζην θαη ιηπαξφ ζην ζηφκα, ηζζνξνπεκέλν κε καθξά επίγεπζε.
Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΟ
1. Οίλνο Δξπζξόο μεξόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12,0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 12,0% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ) : Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ):Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 150 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Βαζχ θφθθηλν ρξψκα κε ζπκππθλσκέλν
κπνπθέην ψξηκσλ θξνχησλ, κπαραξηθψλ θαη αξσκαηηθέο λφηεο βαξειηνχ. Γνκεκέλν
ζηφκα κε θαηλνιηθφ φγθν, λεχξν θαη καθξά επίγεπζε πνπ ηνπ επηηξέπνπλ ηε
πεξαηηέξσ παιαίσζε ζηε θηάιε.

Γ. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
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1. Οίλνο Δξπζξωπόο μεξόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,5 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ) : Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ) :Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ) : Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Έληνλν ηξηαληαθπιιί ρξψκα κε εθξεθηηθφ άξσκα
θξέζθσλ θξνχησλ. Γεκάην ζηφκα κε καθξά επίγεπζε, λεχξν θαη θξεζθάδα.
*φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο

Γ. ΟΙΝΟ ΛΙΑΣΟ
1. Οίλνο ΛΙΑΣΟ
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 10,0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 16,0% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ) : Διάρηζηε 164,0
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ) :Διάρηζηε 3.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ) : Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Δξπζξφ ή εξπζξσπφ, έληνλα αξσκαηηθφ θξαζί
κε ζχλζεηε δνκή μεξψλ θαη γιπθψλ θξνχησλ. Δμαηξεηηθή ηζνξξνπία ζαθράξσλ,
αιθνφιεο, νμχηεηαο θαη πνιπθαηλνιψλ πνπ ραξίδεη κεγάιε δηάξθεηα, ηδηαίηεξε
επίγεπζε θαη κεγάιε δπλαηφηεηα παιαίσζεο.

Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 118θα παξάγξαθνο 1, νη
νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ νλνκαζία πξνέιεπζεο ή ηε γεωγξαθηθή έλδεημε.
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 θαη λα πξνζηαηεχνληαη
γηα ηελ Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) ηάηηζηα θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Σνπηθφο Οίλνο ζηε ζέζε ησλ ΠΓΔ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Κάβα, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη,
Μνλαζηήξη, Οξεηλφ Κηήκα, Οξεηλφο Ακπειψλαο, Πχξγνο, Ληαζηφο.
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ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Οηλνπνίεζε ιεπθώλ νίλωλ:
Λεπθόο νίλνο Π.Γ.Δ. ηάηηζηα
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οηλνπνίεζε εξπζξώλ νίλωλ:
Ο εξπζξόο νίλνο Π.Γ.Δ. ηάηηζηα
παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ
παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οηλνπνίεζε εξπζξωπώλ νίλωλ:
Ο εξπζξωπόο νίλνο Π.Γ.Δ. ηάηηζηα
παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη
ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οηλνπνίεζε ιηαζηώλ νίλωλ:
Ο ιηαζηόο νίλνο Π.Γ.Δ. ηάηηζηα
Παξάγεηαη απφ γιεχθε ιηαζκέλσλ ζηαθπιηψλ απφ ιεπθέο θαη εξπζξέο πνηθηιίεο
ακπέινπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ησλ νίλσλ κε ΠΓΔ ηάηηζηα
θαη ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ. Οη ιηαζηνί νίλνη παξάγνληαη ρσξίο εκπινπηηζκφ, απφ
γιεχθε ζηαθπιηψλ πνπ έρνπλ αθεζεί ζηνλ ήιην ή ζηε ζθηά γηα κεξηθή αθπδάησζε.
Γίλεηαη απνβνζηξχρσζε θαη έθζιηςε ησλ κεξηθψο απνμεξακέλσλ ζηαθπιηψλ θαη
νδεγνχληαη ζην πηεζηήξην ακέζσο. Σν παξαγφκελν γιεχθνο απνιαζπψλεηαη θαη
αθνινπζεί αιθννιηθή δχκσζε ζε ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία.
Δηδηθέο νηλνινγηθέο πξαθηηθέο
Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξεο νηλνινγηθέο πξαθηηθέο

ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. ηάηηζηα θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε
αξηζ. 317101/14.01.1993 (ΦΔΚ 41/04.02.1993) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313007/20.09.2006 (ΦΔΚ
1436/29.02.2006) θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320082/28.07.2008 (ΦΔΚ
1609/12.08.2008).
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. ηάηηζηα πεξηιακβάλεη
ηε δηνηθεηηθή πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο ηάηηζηαο ηνπ Γήκνπ Βνίνπ ηεο
πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Κνδάλεο ζε πςφκεηξν 600 κέηξα θαη άλσ.

ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (απνδόζεηο) αλά εθηάξην :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο εξπζξέο
πνηθηιίεο ζε νθηψ ρηιηάδεο (8,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα θαη γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο ζε
δέθα ρηιηάδεο (10,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα. Οη πνηθηιίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
παξαγσγή ηνπ εξπζξσπνχ νίλνπ έρνπλ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ
επηηξέπεηαη λα αλέξρεηαη δέθα ρηιηάδεο (10,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.
Μέγηζηε απόδνζε ζε εθαηόιηηξα ηειηθνύ πξνϊόληνο αλά εθηάξην
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Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε 64 HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο
θαη γηα ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο νίλνπο ζε 75 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο μεξφο νίλνο Π.Γ.Δ. ηάηηζηα παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Μπαηίθη, Ξηλφκαπξν, Πξηθλάδη θαη Gewurztraminer. Οη πνηθηιίεο απηέο ζπκκεηέρνπλ ζε
νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο Π.Γ.Δ. ηάηηζηα παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Ξηλφκαπξν, Μνζρφκαπξν, Υνλδξφκαπξν, Merlot, Cinsaut θαη Cabernet Sauvignon. Οη
πνηθηιίεο απηέο ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
Ο εξπζξσπφο μεξφο νίλνο Π.Γ.Δ ηάηηζηα παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ
πνηθηιηψλ Ξηλφκαπξν, Μνζρφκαπξν, Υνλδξφκαπξν, Merlot, Cinsaut θαη Cabernet
Sauvignon. Οη πνηθηιίεο απηέο ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
Ο ιηαζηφο νίλνο Π.Γ.Δ ηάηηζηα παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Μπαηίθη, Ξηλφκαπξν, Πξηθλάδη, Gewurztraminer, Μνζρφκαπξν, Υνλδξφκαπξν, Merlot,
Cinsaut θαη Cabernet Sauvignon ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.

ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηνκέξεηεο ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο
Α. Ιζηνξηθόο δεζκόο.
Από πολύ παλιά ασχολήθηκαν οι κάτοικοι της Σιάτιστας με την
αμπελουργία. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις της παλιά ανέρχονταν σε 15.000
στρέμματα, ενώ σήμερα δεν υπερβαίνουν τις 3.000 στρέμματα. Η άριστη
ποιότητα των σιατιστινών κρασιών οφείλεται στα πετρώδη εδάφη, όπου
καλλιεργείται η άμπελος.
Ο Άγγλος περιηγητής Lake, που επισκέφτηκε τη Σιάτιστα το 1805,
διαπιστώνει ότι “Οι Σιατιστείς κατασκευάζουν εν είδος κρασιού εκ των αρίστων
της Ρουμελίας”. Το κρασί αποτελούσε εμπορεύσιμο είδος από παλιά. Οι
αμπελουργοί φυλάγουν τα κρασιά τους σε κατώγια για πολλά χρόνια. Ονομαστό
είναι το “ηλιαστό” κρασί της Σιάτιστας, που προέρχεται από ποικιλία μαύρων
μοσχοστάφυλων, που τα ηλιάζουν μέχρι και δύο μήνες. Επίσης από τα
τσίπουρα παράγεται η πολύ καλή ρακή (τσίπουρο) της Σιάτιστας
Στο Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν, τ.3, εκδ. Μπαρτ και Χηρς, Ιανουάριος,
1892, στο λήμμα «οίνος» διαβάζουμε «…από τα κρασιά της δούλης Ελλάδος
ονομαστά είναι της Ναούσης, Γκομέντζας και Σιατίστης…».
Διάφορες ταξιδιωτικές εντυπώσεις αλλά και λαογραφικά κείμενα
μαρτυρούν τόσο την αμπελοκαλλιέργεια όσο και τη σύνδεση του κρασιού ως
αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής ζωής των ανθρώπων στην ευρύτερη
περιοχή της μελέτης (Λαογραφικά Εράτυρας, 1993- The wines of Greece,
1990).
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εντυπώσεις του Άγγλου περιηγητή Lake που
επισκέφτηκε τη Σιάτιστα το 1805: “Από το προϊόν αυτό “Τα σταφύλια” οι
Σιατιστείς παρασκευάζουν ένα είδος κρασιού εκ των αρίστων της Ρουμελίας
(Βαλκανικής Χερσονήσου), από το οποίο πωλούν αρκετό εις την Μακεδονίαν,
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την Θεσσαλίαν, την Ήπειρον και την Ευρώπην. Το κρασί είναι τεσσάρων ειδών:
1) Ηλιασμένον ή Ηλιοστεγνωμένον, μίγμα άσπρων και κόκκινων σταφυλιών
εκτεθειμένων επί οκτώ ημέρας εις τον ήλιον ή και εναποτειθεμένων εις
σκεπασμένην συσκευήν επί έξι εβδομάδας, κατόπιν των οποίων το προϊόν
γίνεται άσπρο γλυκό κρασί δυνατής ουσίας και υψηλής γεύσεως 2) Ένα ξηρό
άσπρο κρασί 3) Ένα κόκκινο κρασί 4) Το αψιθινόν ή κρασί αψινθίου (είδος
Βερμούτ), παρασκευαζόμενον και εις άλλα μέρη της Ελλάδος. Το κρασί τούτο
είναι γλυκό και ευγευστότατον. Οι Σιατιστινοί φυλάγουν το κρασί των τρία,
τέσσερα, πέντε, κάποτε δε και περισσότερα χρόνια, στα βαγένια, καλαισθητικώς
αραδιασμένα, όπως και εις την πεπολιτισμένην Ευρώπην. Το άριστο κρασί
παράγεται εις πετρώδη μέρη…”
Να τι γράφει και ο περιηγητής Francois Pouqueville, που επισκέφτηκε
τη Σιάτιστα το 1806, στο βιβλίο του “Ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία. Άνοιξη του
1806”: “ Η Σιάτιστα ήτανε η πόλη της Ειρήνης. Το σχολείο της, μιαν αγνή πηγή
ηθικής, και αυτός ο ξεχωριστός πληθυσμός της, ένα παράδειγμα ομόνοιας που
μπορούμε να το συστήσουμε στους άλλους κατοίκους της Ανατολής. Σ’ όλη τη
Μακεδονία καυκιούνται για τα γλυκίσματά τους και πρώτ’ απ’ όλα για τις πίτες,
ένα είδος γλύκισμα από φύλλα της Σιάτιστας, που τις στέλνουν σ’ όλη την
αυτοκρατορία. Τα κρασιά της είναι το ίδιο ονομαστά και αυτά, είναι, όπως
πιστεύω, τα καλύτερα της Μακεδονίας”.
Η εμφάνιση της φυλλοξήρας αλλά και η ενασχόληση των κατοίκων με
άλλες δραστηριότητες όπως η γούνα είχαν σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί
σημαντικά η αμπελοκαλλιέργεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στην περιοχή της
Σιάτιστας αναφέρεται ότι καλλιεργούνταν γύρω στα 15.000 στρέμματα αμπέλια,
ενώ σήμερα η έκταση αυτή έχει περιοριστεί σε λιγότερο από 2.000 στρέμματα.
Αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη ληνθνπκέληα θαη αλαθνξέο ζην ιηαζηφ θξαζί ηεο ηάηηζηαο
ζην Παξάξηεκα.
Β. Πνιηηηζηηθόο, θνηλωληθόο θαη νηθνλνκηθόο δεζκόο.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
εκεξίδσλ πνπ πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
Γ. Γεωγξαθηθό πεξηβάιινλ θαη γεωγξαθηθή πξνέιεπζε.
Οι αμπελώνες της Σιάτιστας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα
καταλάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής της γης. Με την πάροδο του
χρόνου και κυρίως με την ανάπτυξη της επεξεργασίας της γούνας, η
αμπελοκαλλιέργεια συρρικνώθηκε και οι πρώτες περιοχές στις οποίες η
καλλιέργεια της αμπέλου εγκαταλείφθηκε ήταν και οι πιο «προβληματικές
περιοχές», οι οποίες παρουσίαζαν δυσκολία στην καλλιέργεια ή
υποβαθμισμένη, λόγω ατελούς ωρίμανσης των σταφυλιών, παραγωγή
(αμπελώνες γύρω από την πόλη, αριστερά του οδικού άξονα Κοζάνης-Σιάτιστας,
κλπ).
Σήμερα οι αμπελώνες περιορίζονται κυρίως στα δεξιά του οδικού άξονα
Κοζάνης –Σιάτιστας (περιοχή Δερβένι), στην Κάτω Σιάτιστα (μικρή έκταση), και
τα τελευταία χρόνια λόγω δυνατότητας καλύτερης εκμηχάνισης της
καλλιέργειας στις περιοχές του Μεσοποτάμου και της Τσιάγκινας. Με βάση τα
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στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας η έκταση που καταλαμβάνουν δεν
ξεπερνά τα 2.800 στρεμμάτα.
Η περιοχή της Σιάτιστας είναι, λόγω υψομέτρου που κυμαίνεται μεταξύ
680 και 850 μέτρων, μία από τις δροσερότερες περιοχές του Νομού Κοζάνης,
στην οποία εν μέρει διατηρήθηκε μέχρι σήμερα ο παραδοσιακός τρόπος
αμπελοκαλλιέργειας.
ΣΟ ΔΓΑΦΟ
Ο θχξηνο φγθνο ηνπ ακπειψλα ηεο ηάηηζηαο εθηείλεηαη ζε δχν πεξηνρέο:
α. βφξεηα θαη λφηηα ηνπ νδηθνχ άμνλα Κνδάλεο-ηάηηζηαο (θπξίσο βφξεηα,
πεξηνρή Γεξβέλη) θαη
β. βφξεηα θαη λφηηα ηεο παιαηάο εζληθήο νδνχ Θεζζαινλίθεο- Ησαλλίλσλ
(πεξηνρή Σζηάγθηλαο θαη Μεζνπνηάκνπ).
Αθνινπζεί κία επηγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εδάθνπο ησλ επη κέξνπο πεξηνρψλ.
Α. Γεξβέλη
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εδαθνινγηθή κειέηε, ε πεξηνρή ηνπ Γεξβελίνπ είλαη
κία εληαία εδαθνινγηθά, πεξηνρή, κε εδάθε πξνεξρφκελα απφ ηελ απνζάζξσζε
αζβεζηνιίζνπ, πνπ είλαη φινο ν νξεηλφο φγθνο, βφξεηα ηεο πεξηνρήο.
Δκθαλίδεη αξθεηά ζεκαληηθή θιίζε θαη λφηηα έθζεζε πνπ βνεζάεη ζηελ
θαιχηεξε σξίκαλζε ησλ πνηθηιηψλ (κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά
ηεο εζληθήο νδνχ Θεζζαινλίθεο Ησαλλίλσλ, πνπ έρεη βφξεηα έθζεζε).
ηελ πεξηνρή απηή έρνπλ δηαηεξεζεί νη παιηέο αλαβαζκίδεο, θαιιηεξγνχκελεο
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε ακπέιηα παιηφηεξα, απφ ηα νπνία έλα ηκήκα ηνπο
παξέκεηλε έσο ζήκεξα, ελψ ππάξρνπλ θαη πνιινί αθαιιηέξγεηνη αγξνί, εμαηηίαο ηεο
δπζθνιίαο θαιιηέξγεηαο ησλ εδαθψλ απηψλ.
Λφγσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή
απηή, ηα εδάθε είλαη πνιχ θαιά θαηεξγαζκέλα (ζηξεκκαηηζκέλα), κέρξη βάζνπο
ζρεδφλ ελφο κέηξνπ, κε απνηέιεζκα λα δηαζέηνπλ κηα πνιχ θαιή δνκή. Πην
ζπγθεθξηκέλα ν ζηξεκκαηηζκφο δεκηνχξγεζε εδάθε ραιαξά, πνπ επλννχλ ηε
δηείζδπζε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ακπέινπ, κε κεγάιε πδαηνηθαλφηεηα, κε
θαλνληθά θαηαλεκεκέλνπο ιίζνπο ζε φιν ην βάζνο ηνπ εδάθνπο θαη κε απμεκέλν
πνζνζηφ νξγαληθήο νπζίαο, ιφγσ ηεο θαιχηεξεο απνζχλζεζεο ησλ θπηηθψλ
ππνιεηκκάησλ.
Βέβαηα ε παξνπζία πνιιψλ ιίζσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ιφγσ ηεο
επηθαλεηαθήο δηάβξσζεο, θάλεη αξθεηά δχζθνιε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο θαη
απαηηεί ηε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ζεκαληηθή ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Απφ
ηελ άιιε φκσο ε παξνπζία ηνπο ζηελ επηθάλεηα πξστκίδεη ηελ παξαγσγή θαη
δηαηεξεί ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο.
Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε γνληκφηεηα ησλ εδαθψλ, ηα εδάθε ζην
Γεξβέλη είλαη κέζεο σο βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο, κε θαιή φκσο ζηξάγγηζε θαη
ιφγσ πξνεγνχκελεο επεμεξγαζίαο ραιαξά, κε θαιή δνκή θαη θαιή νξγαληθή νπζία.
Ωο εθ ηνχηνπ είλαη εδάθε πνπ εθνδηάδνπλ επαξθψο ηα θπηά κε ην αλαγθαίν γηα ηελ
αλάπηπμή ηνπο άδσην.
Δίλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αιθαιηθά, κε αξθεηφ, ιφγσ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο
αλζξαθηθφ αζβέζηην (10-70%, σο 17% ελεξγφ.
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Ζ ελαιιαθηηθή ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ καθξν- θαη κηθξνζξεπηηθψλ είλαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα,
ελψ ζε πςειά επίπεδα βξίζθεηαη ην ελαιιαθηηθφ αζβέζηην θαη ην ελαιιαθηηθφ
καγλήζην.
Όζνλ αθνξά ην θάιην, εκθαλίδεηαη ζε επάξθεηα, είλαη νξηαθφ ή ρακειφ,
αλάινγα κε ηελ ηνκή, ελψ ν θσζθφξνο βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα ζε φιε ηελ
πεξηνρή.
Αλαθνξηθά κε ηα ηρλνζηνηρεία δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή έιιεηςε ζε
θαλέλα απφ απηά, κε εμαίξεζε ην βφξην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ρακειά γεληθά
επίπεδα.
Β. Πεξηνρή Μεζνπνηάκνπ-Σζηάγθηλαο
Β.1. Μεζνπφηακνο
Ζ πεξηνρή ηνπ Μεζνπνηάκνπ, πςφκεηξν 570-700 κ. εθηείλεηαη θάησ απφ ηελ
εζληθή νδφ Θεζζαινλίθεο-Ησαλλίλσλ. Δίλαη ειαθξά θπκαηνεηδήο, κε ραξαδξσηηθέο
δηαβξψζεηο θαη λφηηα έθζεζε.
Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο πξνέξρνληαη απφ ζθιεξνχο αζβεζηφιηζνπο, είλαη ζε
κεγάιν πνζνζηφ ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα απαζβεζησκέλα(Terra rosa), θπξίσο
βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο, ζθιεξά, θνιιψδε, ηχπνπ Alfisols, ρσξίο θαζφινπ ή κε
ειάρηζηνπο ιίζνπο ζηελ θαηαηνκή ηνπο. Ζ νξγαληθή νπζία είλαη ζε ρακειά επίπεδα
θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ην άδσην αλεπαξθέο.
Πξφθεηηαη γηα εδάθε ςπρξά, πνπ ζπγθξαηνχλ πγξαζία θαη πνπ νςηκίδνπλ ηελ
παξαγσγή, φμηλα (Σ9 θαη Σ13) σο ειαθξά αιθαιηθά, ζρεδφλ ρσξίο θαζφινπ (Σ9, Σ10,
Σ13) ή κε ιίγν αλζξαθηθφ αζβέζηην (Σ11, Σ12).
Ο θσζθφξνο βξίζθεηαη ζε ρακειά σο νξηαθά επίπεδα ζε φιε ηελ πεξηνρή, ην
θάιην είλαη γεληθά επαξθέο φπσο θαη ηα ηρλνζηνηρεία κε εμαίξεζε ην βφξην ην νπνίν
είλαη γεληθά ζε ρακειά επίπεδα.
Β.2. Σζηάγθηλα
Πεξηνρή κε παιαηέο αλαβαζκίδεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 570-700κ,
πάλσ απφ ηελ εζληθή νδφ Θεζζαινλίθεο-Ησαλλίλσλ. Έρεη λφηηα έθζεζε θαη είλαη
πξνζηαηεπκέλε απφ ηνλ νξεηλφ φγθν πνπ βξίζθεηαη βφξεηα θαη πνπ θάλεη
θαηαιιειφηεξεο ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα.
Πεξηιακβάλεη εδάθε κηθξνχ βάζνπο κεξηθψο ή νιηθψο απαζβεζησκέλα, κε
κεηξηθφ πιηθφ αζβεζηφιηζν απνζαζξσκέλν ή κε. Δίλαη κέζεο σο βαξηάο κεραληθήο
ζχζηαζεο, κε ζεκαληηθή παξνπζία ιίζσλ πνπ επλνεί ηελ θαιή ζηξάγγηζή ηνπο.
Δίλαη αιθαιηθήο αληίδξαζεο, κε ηθαλνπνηεηηθή νξγαληθή νπζία, κε ιίγν σο
κέηξην αλζξαθηθφ αζβέζηην θαη ζρεηηθά θησρά ζε θάιην θαη θσζθφξν.
Σα ηρλνζηνηρεία βξίζθνληαη ζε επάξθεηα κε εμαίξεζε ην βφξην, ην νπνίν είλαη
ζε ρακειά επίπεδα.

ΚΛΙΜΑΣΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Θεξκνθξαζία
ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε
κέζε κεληαία, ηε κέζε κεγίζηε θαη ηε κέζε ειαρίζηε ζεξκνθξαζία ησλ πεξηνρψλ.
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Σα δεδνκέλα απηά πξνέξρνληαη απφ ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε
Δ.Μ.Τ. γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο (1955-1997), ελψ απηά πνπ αθνξνχλ
ηελ πεξηνρή ηεο ηάηηζηαο πξνέθπςαλ πξνζεγγηζηηθά κε βάζε ηηο πςνκεηξηθέο
δηαθνξέο ησλ ππφ κειέηε πεξηνρψλ.

Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα 3 ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζηελ Κνδάλε, ην
Βειβεληφ θαη ηε ηάηηζηα, παξαηεξνχκε φηη ε ζεξκνθξαζία ηνλ Αχγνπζην θαη ην
επηέκβξε, είλαη ζην επίπεδν ησλ 19-20ν C, πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα
εξπζξψλ πνηθηιηψλ, ελψ είλαη ειαθξψο ρακειφηεξε θπξίσο ην επηέκβξε ζηε
ηάηηζηα, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηελ επηινγή ησλ πνηθηιηψλ θαη ησλ
ηχπσλ ησλ παξαγφκελσλ νίλσλ.
Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία κηαο πεξηνρήο είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηαιιειφηεηά
ηεο σο ακπεινπξγηθή πεξηνρή. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ δεκηνπξγεζεί δείθηεο
θιηκαηηθνί, ζεκαληηθφηεξνο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν ειηνζεξκηθφο δείθηεο Huglin ν
νπνίνο ππνινγίδεηαη απφ ηηο κέζεο θαη κέγηζηεο εκεξήζηεο ζεξκνθξαζίεο απφ ηελ
πξψηε ηνπ Απξίιε σο ην ηέινο επηέκβξε (
(tmaxj-10)+(tmj-10) /2*1,02 ), θαζψο
θαη νη βαζκνεκέξεο ηνπ Winkler, δείθηεο ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην
άζξνηζκα ησλ κέζσλ εκεξήζησλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ μεπεξλνχλ ην κεδέλ
βιαζηήζεσο (10ν C) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βιαζηηθήο πεξηφδνπ.
Οη ηηκέο ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γηα ηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο.
Πίλαθαο 1. Γείθηεο Huglin θαη Βαζκνεκέξεο ηνπ Winkler γηα ηελ πεξηνρή ηεο
Κνδάλεο
Πεξηνρή

Γείθηεο Huglin

Βαζκνεκέξεο ηνπ Winkler

Κνδάλε

2260

1834,5

Θεξκνθξαζία - Τγξαζία
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ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ε κέζε κεληαία πγξαζία θαη ε
κέζε κεληαία βξνρφπησζε ζηελ Κνδάλε θαη ην Βειβεληφ.

Ο πδξνζεξκηθφο δείθηεο ηνπ Branas κε βάζε ηα δηαζέζηκα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία
γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο είλαη 4490,5.
Δθηφο φκσο απφ ηελ πγξαζία ησλ βξνρνπηψζεσλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ
δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο ηεο ακπέινπ ζε κία πεξηνρή είλαη θαη ε εμαηκηζνδηαπλνή, ν
ξπζκφο ηεο νπνίαο θαη ην χςνο ηεο θαζνξίδνπλ ηελ πγξαζία πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή
ηνπ ην θπηφ.
ηελ κειεηεζείζα πεξηνρή, ε ζεσξεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα
κε ηελ βξνρφπησζε ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελψ ππεξέρεη ηελ βιαζηηθή πεξίνδν, κε
ζεκαληηθή έιιεηςε δηαζέζηκεο πγξαζίαο, ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο
κειέηεο φπσο ν Κξφθνο, ν Βειβεληφο θ.α..
Άλεκνο
Ο άλεκνο επηδξά ζηελ βιάζηεζε θαη ηελ παξαγσγή ηεο ακπέινπ θαη ε επίδξαζή ηνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ έληαζή ηνπ θαη κε ην βιαζηηθφ ζηάδην ηεο ακπέινπ.
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Γπλαηφο άλεκνο πξνθαιεί κεραληθήο θχζεο δεκηέο (ζπαζίκαηα, απνθφιιεζε
εκβνιίνπ ππνθεηκέλνπ θιπ). ε αλεκφπιεθηεο πεξηνρέο, πέξα απφ ηηο κεραληθήο
θχζεο δεκηέο παξαηεξείηαη θαη ζρεκαηηζκφο κηθξφηεξνπ κήθνπο βιαζηψλ,
κηθξφηεξσλ κεζνγνλαηίσλ, κηθξφηεξσλ αλζνηαμηψλ θαη κηθξφηεξεο παξαγσγήο (Dry
et al, 1988).
πγρξφλσο παξαηεξείηαη κεησκέλε θσηνζπλζεηηθή δξαζηεξηφηεηα (θιείζηκν ησλ
ζηνκαηίσλ) θαη έιιεηςε λεξνχ κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία
ηνπ θπηνχ.
Ζ χπαξμε αλέκσλ ζε κία πεξηνρή πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ ακπειψλα.
Οη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο είλαη βφξεηνη ελψ ζηελ πεξηνρή
ηνπ Βειβεληνχ αλαηνιηθνί σο βνξεηναλαηνιηθνί, δελ θαίλεηαη φκσο λα κπνξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. Μάιηζηα ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Βειβεληνχ φπνπ ε ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο είλαη πςειφηεξε
ηελ βιαζηηθή πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο, έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε,
κεηψλνληαο ην πνζνζηφ ηεο επηθαζήκελεο, ζηα θχιια ηεο ακπέινπ, δξφζνπ θαη σο
εθ ηνχηνπ, ηνλ θίλδπλν πξνζβνιψλ πεξνλνζπφξνπ θαη γεληθφηεξα ησλ αζζελεηψλ.
πκπεξαζκαηηθά γηα ην θιίκα
Ζ κειεηεζείζα πεξηνρή βξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο 40 κνηξψλ (40,299-40,254ν
) θαη γεσγξαθηθφ κήθνο 21,5-22ν. Σφζν ηα δηαθνξεηηθά πςφκεηξα ησλ πεξηνρψλ φζν
θαη γεληθφηεξα ε ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο (θιίζεηο, πξνζαλαηνιηζκφο θιίζεσλ),
δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά κεζνθιίκαηα αιιά θαη κηθξνθιίκαηα, πνπ φκσο ε έιιεηςε
αληίζηνηρσλ θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ δελ επηηξέπεη επί ηνπ παξφληνο ηε δηάθξηζή ηνπο.
Έηζη πεξηνξηδφκελνη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ππαξρφλησλ θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ (πνπ
δηαζέηεη ε Δ.Μ.Τ. γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο, θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ
πξνθχπηνπλ πξνζεγγηζηηθά γηα ηελ πεξηνρή ηεο ηάηηζηαο), θαζίζηαηαη δπλαηή ε
δηάθξηζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο ζε θιηκαηηθέο δψλεο, κε βάζε ηνπο δείθηεο
IH (Indice d’ Huglin) θαη D.J.W. (Degre-jours d’ Winkler), θαζψο θαη ηε κέζε
ζεξκνθξαζία θαη ηε βξνρφπησζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βιαζηηθήο πεξηφδνπ (πίλαθαο
2):
Πίλαθαο 2: Κιηκαηηθνί δείθηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Κνδάλεο θαη ηνπ Βειβεληνχ
ΠΔΡΗΟΥΖ

ΚΟΕΑΝΖ

ΚΛΗΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ
ΗΖ=2260
DJW=1834,5
Tm=12,93
Tm 4-9νο=19,48
Βξνρφπησζε=506 mm
Βξνρφπησζε ηε βιαζηηθή πεξίνδν= 237 mm
Τδξνζεξκηθφο δείθηεο ηνπ Branas= 4490,5

Λεπηνκέξεηεο ηνπ πξνϊόληνο
Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ ηεο
πεξηνρήο, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ ζηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. ηάηηζηα.
ρεηηθά κε ην άπισκα – ιηάζηκν ησλ ζηαθπιηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ιηαζηνχ
νίλνπ, αθνινπζείηαη ε παξαδνζηαθή δηαδηθαζία. Σα ζηαθχιηα κεηά απφ πξνζεθηηθή
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δηαινγή απιψλνληαη ζε κεγάια ηειάξα (ζήηεο) πνπ ζηε πεξηνρή νλνκάδνληαη
ιηάζηξεο. Απηέο ηνπνζεηνχληαη ζε ζηεγαζκέλν ρψξν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία
ηνπο απφ ηε βξνρή ελψ επηηξέπεη παξάιιεια ηελ επλντθή επίδξαζε ησλ αλέκσλ
πνπ επηθξαηνχλ κφληκα ζηε πεξηνρή. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο απιψκαηνο επηιέγεηαη κε
θξηηήξην ηελ σξίκαλζε θαη ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ ζηαθπιηψλ ελψ ε δηάξθεηα ηνπ
κπνξεί λα θηάζεη ελδεηθηηθά θαη ηνπο ηξεηο κήλεο (παξαδνζηαθά απφ ηνλ Οθηψβξην
σο ηνλ Ηαλνπάξην).
Αηηηώδεο αιιειεπίδξαζε
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ ηάηηζηα νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηνρήο (έδαθνο , θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ)
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Απαηηήζεηο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο Ννκνζεζίαο
Δζληθή Ννκνζεζία
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 392169/20-10-1999 «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ
φξνπ
«Σνπηθφο
Οίλνο»
σο
πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ
επηηξαπέδηνπ
νίλνπ»(ΦΔΚ1985/Β/8-11-1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε ηελ αξηζ. 321813/
29-08-2007ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 317101/14.01.1993 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνηήζεσο ηεο έλδεημεο ‘’ηαηηζηηλφο Σνπηθφο νίλνο’’ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 41/Β/04.02.1993).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκ. 313007/20.09.2006 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
317101/14.1.1993 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο ηαηηζηηλνχ Σνπηθνχ Οίλνπ (ΦΔΚ
1436/Β/29.09.2006) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ.
320082/28.07.2008 (ΦΔΚ 1609/12.08.2008) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε
ππνπξγηθήο απφθαζεο ππ’ αξηζκ. 313007/20.9.2006 (Β΄1436) «Καζνξηζκφο
πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο ‘’Σνπηθφο Οίλνο ηάηηζηαο’’»
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 280557/2005 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπηθψλ 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/15.06.2005).
- 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
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- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 352347/6670/1.9.1987 «Πεξί γεληθψλ θαλφλσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ
512/Β/22.9.1987) 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)
Παξέθθιηζε από ηελ παξαγωγή ζηελ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 4 ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ
θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο
θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ηελ
επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα».
Β) Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ. 392169/20-10-1999 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γεληθνί θαλφλεο
ρξήζεο ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 1985/Β/8-11-99) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 321813/29-8-2007 ΚΤΑ ,
ζην άξζξν 4 ζηνηρείν γ) αλαθέξεηαη:
«νη επηηξαπέδηνη νίλνη πνπ δηθαηνχληαη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» κε
γεσγξαθηθή έλδεημε επαξρίαο, λνκνχ ή ακπεινπξγηθήο πεξηνρήο κηθξφηεξεο ηνπ
λνκνχ, παξάγνληαη ζε νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην λνκφ ή ζε φκνξνπο
λνκνχο.»
Πξόζζεηεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ επηζήκαλζε ηωλ νίλωλ
Α) Δλδείμεηο πνπ αθνξνύλ νξηζκέλεο κεζόδνπο παξαγωγήο
Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην 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».
Ννκηθφ πιαίζην: 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 818Β/15-6-2005), ζην άξζξν 3 θαη 4 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 «ΠΑΛΑΗΩΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
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-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΝΖ
Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
Β) Αλαγξαθή ζηελ επηζήκαλζε ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο
Ννκηθφ πιαίζην: 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).
Γ) Παξαδνζηαθέο Δλδείμεηο
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
Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) ηάηηζηα είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΑ
ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de noir, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΩΠΑ ΣΑΦΤΛΗΑ Ζ ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ
ΓΚΡΗΕΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de gris, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de
collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΟΡΔΗΝΟΗ ΑΜΠΔΛΩΝΔ Ή ΑΠΟ
ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles montageux .

ΔΛΔΓΥΟΙ
1.Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζεη ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
- 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).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 392169/20-10-1999 «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ
φξνπ
«ΣνπηθφοΟίλνο»
σο
πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ
επηηξαπέδηνπ
νίλνπ»(ΦΔΚ1985/Β/8-11-1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε ηελ αξηζ. 321813/
29-08-2007ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 317101/14.01.1993 (ΦΔΚ 41/04.02.1993) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313007/20.09.2006 (ΦΔΚ
1436/29.02.2006) θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320082/28.07.2008 (ΦΔΚ
1609/12.08.2008) «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο
Σνπηθφο νίλνο ηάηηζηαο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ».
- 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).
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- 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).
2. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξάγνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν
νίλν ΠΓΔ δειψλνπλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε, δεθαπέληε κέξεο (15) πξν ηνπ
ηξπγεηνχ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα αξρίζνπλ λα παξαιακβάλνπλ ζηαθπιέο γηα ην
ζθνπφ απηφ. ηα δπγνιφγηα ή ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο νηλνπαξαγσγνχο
θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ζηαθπιηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν νίλν ΠΓΔ
αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ακπεινπξγνχ, ε πνηθηιία ηεο ακπέινπ, ν
θσδηθφο αξηζκφο ηνπ ακπεινηεκαρίνπ ηνπ Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ θαζψο θαη ν
δείθηεο δηαζιάζεσο ηνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ. Σα ζηειέρε ησλ δπγνινγίσλ ή
ηηκνινγίσλ απηψλ θπιάζζνληαη επί πέληε έηε θαη επηδεηθλχνληαη ζε θάζε δήηεζε ησλ
αξκφδησλ νξγάλσλ ειέγρνπ.
3. Οη αλσηέξσ νίλνη πνπ δηαηίζεληαη ζπζθεπαζκέλνη/εκθηαισκέλνη ζηελ θαηαλάισζε,
θέξνπλ ππνρξεσηηθά
ηππσκέλν
επί ηεο εηηθέηαο,
κε
επζχλε
ηνπ
ζπζθεπαζηή/εκθηαισηή, σο ζηνηρείν ειέγρνπ, εηδηθφ θσδηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη ηα γξάκκαηα Ι, ζηε ζπλέρεηα εμαςήθην αξηζκφ θαη κεηά, ηα δπν
ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο παξαγσγήο. Οη εηδηθνί θσδηθνί αξηζκνί ρνξεγνχληαη απφ
ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο πεξηνρήο (πξψελ Γηεχζπλζε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) φπνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπαζίαο/εκθηάισζεο
κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί ν ζρεηηθφο έιεγρνο.
ΑΡΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ
α)Τπνπξγείν: Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γηεχζπλζε: Μεηαπνίεζεο-Σππνπνίεζεο & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ
Πξντφλησλ Φπηηθήο 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
β) Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
γ) Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πνηνηηθνχ Διέγρνπ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΑΝΑΦΟΡΔ ΣΟΝ ΛΗΑΣΟ ΟΗΝΟ ΣΖ ΗΑΣΗΣΑ
1. W.M. LAKE. Travels in Northen Greece. London 1835. Σφκνο Α, ζει. 305.
Μεηάθξαζε ηνπ Γηάλλε Αξγ. Σφδε, απφζπαζκα απφ ηελ εξγαζία ηνπ
‘ηαηηζηηλά’, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην πεξηνδηθφ ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ 2 ην 1953, ζει.
311-331.
2. Γηαθήκηζε ηαηηζηηλνχ θξαζηνχ ζηελ Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο ην 1928
πνπ αλαθέξεη : ………….500.000 νθάδεο θξαζηά, Δπηηξαπέδηα, Μαχξα,
Ξαλζά, Λεπθά, Ηιηαζηά. (απφ ην αξρείν ηνπ θ. Γεσξγίνπ Μπφληα).
3. Απνζηόινπ Ιωάλλνπ, Ηζηνξία ηεο ηαηίζηεο, Αζήλαη 1929, ζει. 126.
4. Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο, 13-28 επηεκβξίνπ 1931, Γίπισκα
…..απνλέκεηαη εηο ηνλ Αιεμίνπ Ησάλλελ ‘ηάηηζηα-Κνδάλεο’ …..δηα ηνλ παξ’
απηνχ εθηεζέληα Ηιηαζηόλ – Οίλνλ ….
5. Υαηδεθπξηάθνπ Γεωξγίνπ, θέςεηο θαη εληππψζεηο εθ πεξηνδείαο αλα ηελ
Μαθεδνλίαλ κεηά ηνπνγξαθηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη αξραηνινγηθψλ ζεκεηψζεσλ,
Δλ Αζήλαηο 1906, ζει. 68.
6. Αξγπξηάδε Γεκεηξίνπ, Λεμηθφλ Γεσγξαθηθφλ, ελ Θεζζαινλίθε 1868, ζει.
563.
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