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

Ιζνδύλακνο Όξνο: Μacedonia
Πεξηγξαθή ηωλ νίλωλ
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1.

Οίλνο ιεπθόο μεξόο

Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Μέγηζηε 9.0*
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Κξπζηάιιηλν θαη ιακπεξφ ππνθίηξηλν
ρξψκα κε ειαθξά πξαζηλσπέο αληαχγεηεο. Με ηελ παιαίσζε κπνξεί λα
εκθαλίδεη ρξπζαθέληεο αληαχγεηεο. Μχηε έληνλε θαη πινχζηα, κε αξψκαηα
εζπεξηδνεηδψλ θαη λφηεο ηξνπηθψλ θξνχησλ. ψκα γεκάην, κε εμαηξεηηθή
ηζνξξνπία θαη θηλέηζα. Εσεξή επίγεπζε καθξάο δηάξθεηαο.
2.

Οίλνο ιεπθόο εκίμεξνο

Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 4.5 - Μέγηζηε 17.5**
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr /l ): Μέγηζηε 1.08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
***
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Κξπζηάιιηλν θαη ιακπεξφ ππνθίηξηλν
ρξψκα κε ειαθξά πξαζηλσπέο αληαχγεηεο. Με ηελ παιαίσζε κπνξεί λα
εκθαλίδεη ρξπζαθέληεο αληαχγεηεο. Μχηε έληνλε θαη πινχζηα, κε αξψκαηα
εζπεξηδνεηδψλ θαη λφηεο ηξνπηθψλ θξνχησλ. ψκα γεκάην, κε ειαθξηά
γιπθχηεηα, εμαηξεηηθή ηζνξξνπία θαη θηλέηζα. Εσεξή επίγεπζε καθξάο
δηάξθεηαο.
3.

Οίλνο ιεπθόο εκίγιπθνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:

- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 12.5 - Μέγηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr /l ): Μέγηζηε 1.08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
***
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Κξπζηάιιηλν θαη ιακπεξφ ππνθίηξηλν
ρξψκα κε ειαθξά πξαζηλσπέο αληαχγεηεο. Με ηελ παιαίσζε κπνξεί λα
εκθαλίδεη ρξπζαθέληεο αληαχγεηεο. Μχηε έληνλε θαη πινχζηα, κε αξψκαηα κε
αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ θαη λφηεο ηξνπηθψλ θξνχησλ. ψκα γεκάην,
επράξηζηε γιπθχηεηα, εμαηξεηηθή ηζνξξνπία θαη θηλέηζα. Εσεξή επίγεπζε
καθξάο δηάξθεηαο
4. Οίλνο ιεπθόο γιπθόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 15.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/ l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 300 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Κξπζηάιιηλν θαη ιακπεξφ ππνθίηξηλν
ρξψκα κε ειαθξά πξαζηλσπέο αληαχγεηεο. Με ηελ παιαίσζε κπνξεί λα
εκθαλίδεη ρξπζαθέληεο αληαχγεηεο. Μχηε έληνλε θαη πινχζηα, κε αξψκαηα κε
αξψκαηα εζπεξηδνεηδψλ θαη λφηεο ηξνπηθψλ θξνχησλ. ψκα πινχζην, κε
εμαηξεηηθή ηζνξξνπία θαη θηλέηζα. Εσεξή γιπθηά επίγεπζε καθξάο δηάξθεηαο.
Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΟ
1. Οίλνο εξπζξόο μεξόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ) ]: Μέγηζηε 9.0*
- Οιηθή νμχηεηα, έθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 4.5 - Μέγηζηε
7.0
- Πηεηηθή νμχηεηα, έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 150 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
Πνξθπξφ ρξψκα, κε βαζπθφθθηλεο αληαχγεηεο ζηελ λεφηεηά ηνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα ηεο εμέιημήο ηνπ κεηαηξέπνληαη ζε πνξηνθαιν-θφθθηλεο. Μέηξην έσο
πινχζην ζψκα, εμαξηάηαη απφ ηελ ρξνληά, έληνλα κπαραξηθά (καχξν πηπέξη)

ζχθν, απνμεξακέλα θξνχηα. Καινδνκεκέλεο ηαλίλεο, εμαηξεηηθή ηζνξξνπία κε
ηελ ζρεηηθά πςειή νμχηεηά ηνπ.
2. Οίλνο εξπζξόο εκίμεξνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 4.5 - Μέγηζηε 17.5**
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε
7.0
- Πηεηηθή νμχηεηα, έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1.2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200
mg/L***
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Πνξθπξφ ρξψκα, κε βαζπθφθθηλεο
αληαχγεηεο ζηελ λεφηεηά ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εμέιημή ηνπ κεηαηξέπνληαη
ζε πνξηνθαιν-θφθθηλεο. Μέηξην έσο πινχζην ζψκα, εμαξηάηαη απφ ηελ
ρξνληά, έληνλα κπαραξηθά (καχξν πηπέξη) ζχθν, απνμεξακέλα θξνχηα.
Καινδνκεκέλεο ηαλίλεο, εμαηξεηηθή ηζνξξνπία, κε ειαθξηά γιπθχηεηα θαη κε
ηελ ζρεηηθά πςειή νμχηεηά ηνπ.
3. Οίλνο εξπζξόο εκίγιπθνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 12.5 - Μέγηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7.0
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Διαθξχ θφθθηλν ρξψκα κε εξπζξέο- brick
αληαχγεηεο θαηά ηελ εμέιημή ηνπ. Μχηε πνιχπινθε, απνμεξακέλσλ θξνχησλ,
δακάζθελνπ, ζχθνπ, κε θάπνηεο λφηεο βαλίιηαο. Πινχζην ζψκα κε εμαηξεηηθή
ηζνξξνπία ζηελ νπνία θπξίαξρν ιφγν παίδεη ε νμχηεηα. Μαθξά γιπθηά
επίγεπζε.
4. Οίλνο εξπζξόο γιπθόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 15.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/ l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 -Μέγηζηε 7.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 300 mg/L

Οξγαλνιεπηηθά
ραξαθηεξηζηηθά:
Ππθλφ
θφθθηλν
ρξψκα
κε
θαζηαλνθφθθηλεο αληαχγεηεο. Μχηε ζχλζεηε, απνμεξακέλσλ-θαβνπξδηζκέλσλ
μεξψλ θαξπψλ, ζχθνπ, δέξκαηνο κε αξθεηέο λφηεο βαλίιηαο. Πινχζην ζψκα
κε γιπθηά γεχζε θαη κε εμαηξεηηθή ηζνξξνπία ζηελ νπνία θπξίαξρν ιφγν παίδεη
ε νμχηεηα.
Γ. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
1.

Οίλνο εξπζξωπόο μεξόο

Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.5 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11.0 % Vol
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ) : Μέγηζηε 9.0*
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ) : Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ) : Μέγηζηε 1.08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Εσεξφ εξπζξσπφ ρξψκα, θξπζηάιιηλεο
δηαχγεηαο. Πινχζην αξσκαηηθά, κε ραξαθηεξηζηηθά αξψκαηα θφθθηλσλ
θξνχησλ ηνπ δάζνπο, θξάνπια, αγξηνθέξαζν. Γξνζεξή νμχηεηα θαη άξηζηε
ηζνξξνπία ζην ζηφκα, ραξαθηεξηζηηθή καθξά επίγεπζε.
2.

Οίλνο εξπζξωπόο εκίμεξνο

Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (gr/l ): Διάρηζηε 4.5 - Μέγηζηε 17.5**
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250
mg/L***
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Διαθξχ εξπζξσπφ ρξψκα κε
πνξηνθαιέξπζξεο- αληαχγεηεο. Μχηε πνιχπινθε, πινχζηα, ππεξψξηκα
κηθξφζαξθα θφθθηλα θξνχηα κε, δακάζθελν, θαη κε θάπνηεο λφηεο βαλίιηαο.
Πινχζην ζψκα κε δξνζηζηηθή γιπθχηεηα θαη κε εμαηξεηηθή ηζνξξνπία ζηελ
νπνία θπξίαξρν ιφγν παίδεη ε νμχηεηα.
3. Οίλνο Δξπζξωπόο εκίγιπθνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45,0
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5

- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Διαθξχ εξπζξσπφ ρξψκα κε
πνξηνθαιέξπζξεο- αληαχγεηεο. Μχηε ζχλζεηε φπνπ θπξηαξρνχλ ηα
απνμεξακέλα θξνχηα, θαη νη μεξνί θαξπνί, κε θάπνηεο λφηεο βαλίιηαο.
Πινχζην ζψκα κε εμαηξεηηθή ηζνξξνπία ζηελ νπνία θπξίαξρν ιφγν παίδεη ε
νμχηεηα. Μαθξά γιπθηά επίγεπζε.

4. Οίλνο Δξπζξωπόο γιπθόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 10,5 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 15,0% Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (gr/l ): Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,08
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 300 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Μέηξηαο δηαχγεηαο εξπζξσπφ ρξψκα κε
brick αληαχγεηεο. Μχηε ζχλζεηε, απνμεξακέλσλ-θαβνπξδηζκέλσλ μεξψλ
θαξπψλ, ζχθνπ, δέξκαηνο κε αξθεηέο λφηεο βαλίιηαο. Ηδηαίηεξα ζψκα, κε
γιπθηά γεχζε, πινχζηα δνκή θαη εμαηξεηηθή ηζνξξνπία.
Γ. ΟΙΝΟ ΛΙΚΔΡ
1. Οίλνο ιηθέξ Λεπθόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15.0 – 22.0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5% Vol
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1,8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Βαζχ θίηξηλν ρξψκα κε ρξπζαθί
αληαχγεηεο, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ πνξηνθαιί κε ηελ παιαίσζε. χλζεηε θαη
έληνλε κχηε κε λφηεο απνμεξακέλσλ θξνχησλ. Ηζνξξνπεκέλε γεχζε, γιπθηά,
κε γεκάην ζηφκα θαη αξσκαηηθή επίγεπζε κε δηάξθεηα.
2. Οίλνο ιηθέξ Δξπζξόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Aπνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15.0 – 22.0 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5% Vol
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 -Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L

Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Βαζχ πνξθπξφ ρξψκα κε ηψδεηο
αληαχγεηεο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ θεξακηδί κεηά απφ παιαίσζε. χλζεηε θαη
έληνλε κχηε μεξψλ θφθθηλσλ θξνχησλ. Εσεξφ ζην ζηφκα, πιεζσξηθφ θαη
γεκάην,
κε ηζνξξνπεκέλε γιπθηά γεχζε. Γηαθξίλνληαη αξψκαηα
απνμεξακέλσλ θξνχησλ θαη καξκειάδα θεξάζη.
Δ. ΟΙΝΟ ΛΙΑΣΟ
1. Οίλνο Ληαζηόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 16.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ) : Διάρηζηε 45
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ) : Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ) : Μέγηζηε 1,8
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Βαζχ θίηξηλν ρξψκα κε θαθέ αληαχγεηεο.
χλζεηε θαη έληνλε κχηε κε λφηεο απνμεξακέλσλ θξνχησλ. Ηζνξξνπεκέλε
γεχζε, γιπθηά, κε γεκάην ζηφκα θαη αξσκαηηθή επίγεπζε κε δηάξθεηα.
Σ. ΟΙΝΟ ΗΜΙΑΦΡΩΓΗ
1.

Οίλνο ιεπθόο εκηαθξώδεο μεξόο

Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr/l ): Μέγηζηε 1.08
- Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: 1 έσο 2,5 bar
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά : Λακπεξφ θίηξηλν ρξψκα. Πινχζηα
θξνπηψδεο κχηε θαη αξκνληθφ ζηφκα κε καθξά επίγεπζε.
2.

Οίλνο ιεπθόο εκηαθξώδεο εκίμεξνο

Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( gr/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ ( gr/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ ( gr /l ): Μέγηζηε 1.08
- Τπέξπηεζε ζηε θηάιε: 1 έσο 2,5 bar
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 250
mg/L***

Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Λακπεξφ θίηξηλν ρξψκα. Πινχζηα
θξνπηψδεο κχηε θαη αξκνληθφ ζηφκα κε απαιή γιπθχηεηα πνπ ηζνξξνπεί
αξκνληθά κε ηε δξνζηζηηθή νμχηεηα καθξά επίγεπζε
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Πινχζηεο ιεπηέο θπζαιίδεο πνπ
παξαζέξλνπλ ζηνλ ρνξφ ηνπο αξψκαηα θξνχησλ θαη θξεζθνςεκέλνπ
κπξηφο, πνιχ ηζνξξνπεκέλν ζηφκα κε ζσζηέο δφζεηο θξνχηνπ, νμχηεηαο
θαη αιθνφι.

*φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 4g/l
ηζρχνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
**φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 12g/l ηζρχνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
*** φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 5g/l
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 «EBacchus», νη παξαδνζηαθέο ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη
λα πξνζηαηεχνληαη γηα ηελ Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.)
Μαθεδνλία 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, Δπηινγή ή Δπηιεγκέλνο
Κάβα, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη, Μνλαζηήξη, Πχξγνο, Οξεηλφ Κηήκα, Οξεηλνί
Ακπειψλεο, Ληαζηφο.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
χκθσλα κε ηελ εζληθή Ννκνζεζία ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ φξνπ Σνπηθόο
Οίλνο Μαθεδνλίαο ή Μαθεδνληθόο Σνπηθόο Οίλνο αλαγλσξίδεηαη γηα νίλν
ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ :
α) Σνπηθφ νίλν κε έλδεημε Ννκνχ ή ακπεινπξγηθήο πεξηνρήο κηθξφηεξεο ή
κεγαιχηεξεο ηνπ Ννκνχ πνπ επξίζθεηαη κέζα ζην δηακέξηζκα ηεο Μαθεδνλίαο
β) Αλάκεημε ησλ αλσηέξσ ηνπηθψλ νίλσλ,
γ) Αλάκημε ησλ αλσηέξσ ηνπηθψλ νίλσλ κε νίλνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
ραξαθηεξηζηνχλ σο νίλνη Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο.
δ) Οηλνπνίεζε ζηαθπιψλ ή θαη γιεπθψλ απφ ακπεινπξγηθέο δψλεο νίλσλ
ΠΟΠ ηεο Μαθεδνλίαο.

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε αλάκεημε ησλ νίλσλ λα γίλεηαη κέζα ζην
ακπεινπξγηθφ δηακέξηζκα ηεο Μαθεδνλίαο, είηε ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο
είηε ζην ζηάδην ηεο εκπνξίαο.
Οη νίλνη ΠΓΔ Μαθεδνλία παξάγνληαη κφλν ζε νηλνπνηεία ηα νπνία δηαζέηνπλ
εμνπιηζκφ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηάιιειν γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ
πνηφηεηαο.
Δηδηθόηεξα ωο πξνο ηηο πξαθηηθέο νηλνπνίεζεο αθνινπζνύληαη ηα
θάηωζη:
Ο Λεπθόο νίλνο ΠΓΔ Μαθεδνλία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C. Οη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ ΠΓΔ Μαθεδνλία πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο
αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο
πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο.
Ο εξπζξόο νίλνο ΠΓΔ Μαθεδνλία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή
κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ. Οη πνηθηιίεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ ΠΓΔ Μαθεδνλία πξέπεη
λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο.
Ο εξπζξωπόο νίλνο ΠΓΔ Μαθεδνλία παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ
ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά
ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C. Οη πνηθηιίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ ΠΓΔ Μαθεδνλία πξέπεη λα
θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο
απφ ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο.
Ο νίλνο Ληαζηόο ΠΓΔ Μαθεδνλία παξάγεηαη απφ γιεχθε ζηαθπιηψλ πνπ
έρνπλ αθεζεί ζηνλ ήιην ή ζηε ζθηά γηα κεξηθή αθπδάησζε. Σα γιεχθε απηά
νηλνπνηνχληαη ρσξίο ηελ πξνζζήθε πξηλ, θαηά ή κεηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε,
γιεχθνπο ή ζπκππθλσκέλνπ αλαθαζαξηζκέλνπ γιεχθνπο ή αιθνφιεο
γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ή πξντφλησλ απφζηαμεο θαζψο θαη ρσξίο λα έρεη γίλεη
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζπκπχθλσζε ηνπ γιεχθνπο απφ ιηαζκέλα ζηαθχιηα.
Σα ζάθραξα θαη ε αιθνφιε πνπ πεξηέρνληαη ζην ηειηθφ πξντφλ, πξνέξρνληαη
απνθιεηζηηθά απφ ηα ίδηα ζηαθχιηα πνπ νηλνπνηήζεθαλ. Οη πνηθηιίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ απφ ιηαζκέλα ζηαθχιηα ΠΓΔ
Μαθεδνλία πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλία (ηάηηζηα,
Καζηνξηά, Γξάκα, ) φπνπ παξάγεηαη ν ελ ιφγσ νίλνο.
Ο νίλνο Ληθέξ ΠΓΔ Μαθεδνλία παξάγεηαη απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ, πνπ έρεη
ππνζηεί κεξηθή δχκσζε, κε ειάρηζην θπζηθφ θαη‟ φγθν αιθννιηθφ ηίηιν
ηνπιάρηζηνλ 12% Vol. ή νίλν ή κείγκα ησλ παξαπάλσ ζηα νπνία έρεη
πξνζηεζεί κεκνλσκέλα ή ζε κείγκα νπδέηεξεο αιθνφιεο ακπειννηληθήο
πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιθνφιεο απφ απφζηαμε ζηαθίδσλ
κε απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 96% Vol. ή απφζηαγκα νίλνπ ή
ζηαθίδσλ κε απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 52% Vol. θαη κέρξη

86% Vol. Οη πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νίλνπ
Ληθέξ ΠΓΔ Μαθεδνλία πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο
αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο
(Πηεξία, Έβξνο) φπνπ παξάγεηαη ν ελ ιφγσ νίλνο.
Ο Ηκηαθξώδεο νίλνο ΠΓΔ Μαθεδνλία παξάγεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή
ηνπηθή ηερληθή θαη ην CO2 είλαη ελδνγελψο δηαιπκέλν ζηνλ νίλν.. Οη πνηθηιίεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ εκηαθξψδε νίλνπ ΠΓΔ
Μαθεδνλία πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα,)
φπνπ παξάγεηαη ν ελ ιφγσ νίλνο.
Δηδηθέο νηλνινγηθέο πξαθηηθέο
Α) Γηα ηελ παξαγσγή εκίμεξσλ, εκίγιπθσλ θαη γιπθψλ νίλσλ επηηξέπεηαη
ε γιχθαλζε ησλ νίλσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ( ΚΑΝ.
606/2009 Παξάξηεκα ΗΓ)
Β) Ο νίλνο Ληθέξ: παξάγεηαη απφ γιεχθνο ζηαθπιηψλ, πνπ έρεη ππνζηεί
κεξηθή δχκσζε, κε ειάρηζην θπζηθφ θαη‟ φγθν αιθννιηθφ ηίηιν
ηνπιάρηζηνλ12% Vol. ή νίλν ή κείγκα ησλ παξαπάλσ ζηα νπνία έρεη
πξνζηεζεί κεκνλσκέλα ή ζε κείγκα νπδέηεξε αιθνφιε ακπειννηληθήο
πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιθνφιεο απφ απφζηαμε
ζηαθίδσλ κε απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ 96% Vol. ή
απφζηαγκα νίλνπ ή ζηαθίδσλ κε απνθηεκέλν αιθννιηθφ ηίηιν ηνπιάρηζηνλ
52% Vol. θαη κέρξη 86% Vol.
Γ) Ο νίλνο Ληαζηφο: παξάγεηαη απφ γιεχθε ζηαθπιηψλ πνπ έρνπλ αθεζεί
ζηνλ ήιην ή ζηε ζθηά γηα κεξηθή αθπδάησζε. Σα γιεχθε απηά
νηλνπνηνχληαη ρσξίο ηελ πξνζζήθε πξηλ, θαηά ή κεηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε, γιεχθνπο ή ζπκππθλσκέλνπ αλαθαζαξηζκέλνπ γιεχθνπο ή
αιθνφιεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ή πξντφλησλ απφζηαμεο θαζψο θαη
ρσξίο λα έρεη γίλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζπκπχθλσζε ηνπ γιεχθνπο απφ
ιηαζκέλα ζηαθχιηα. Σα ζάθραξα θαη ε αιθνφιε πνπ πεξηέρνληαη ζην ηειηθφ
πξντφλ, πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα ίδηα ζηαθχιηα πνπ
νηλνπνηήζεθαλ.
Γ) Ζ παξαγσγή ησλ εκηαθξσδψλ νίλσλ αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή
ηνπηθή ηερληθή, ην CO2 είλαη ελδνγελψο δηαιπκέλν ζηνλ νίλν.
Δ) Ζ δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο γηα ηελ πεξηνρή
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο.
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία θαζνξίζηεθε κε
ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340576/1.9.1989 (ΦΔΚ 694/Β/15.9.1989 )
ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζ. 380238/31.7.2000 (ΦΔΚ
1012/Β/10.8.2000). Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο γηα ηηο
νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζζεί νίλνη ΠΓΔ θαη νίλνη ΠΟΠ θαη πεξηγξάθνληαη
επαθξηβψο ζηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη ηα Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα
αληίζηνηρα.

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

πγθεθξηκέλα νη νίλνη κε Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Μαθεδνλία
παξάγνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ πνπ βξίζθνληαη:
1) ζην Ννκφ Γξεβελψλ,
2) ζην Ννκφ Γξάκαο,
3) ζην Ννκφ Θεζαιινλίθεο θαη ζε πςφκεηξν απφ 50-800 κέηξα
4) ζην Ννκφ Ζκαζίαο θαη ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν ησλ 80 κέηξσλ,
5) ζην Ννκφ Καβάιαο θαη ζε πςφκεηξν άλσ ησλ 50 κέηξσλ,
6) ζην Ννκφ Φιψξηλαο,
7) ζην Ννκφ Καζηνξηάο θαη ζε πςφκεηξν απφ 600 έσο 1000 κέηξα
8) ζην Ννκφ Κνδάλεο θαη ζε πςφκεηξν απφ 250 κέηξα θαη άλσ,
9) ζην Ννκφ Πέιιαο,
10) ζην Ννκφ εξξψλ,
11) ζην Ννκφ Πηεξίαο θαη ζε πςφκεηξν άλσ ησλ 50 κέηξσλ,
12) ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο,
13) ζηα δηνηεθεηηθά φξηα ησλ Γ.Γ Κάξπεο, Γξίβαο, Γνπκέληζζαο,
Γεξαθψλαο θαη Φηιπξηάο ηνπ Γήκνπ Γνπκέληζζαο θαη ζηα Γ.Γ.
Δπξσπνχ, Πνιππέηξνπ θαη Σνχκπαο ηνπ Γήκνπ Δπξσπνχ ηνπ Ννκνχ
Κηιθίο. Οη ακπειψλεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ πεξηνρψλ πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν κεγαιχηεξν απφ 80 κέηξα θαη
14) ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ θνηλνηήησλ Γνπκέληζζα, Φπιιπξηάο, ηάζεο,
Γνξγφπεο, Κάξπεο, Γξίβαο, Πεληάινθνπ, Πνιχπεηξνπ, Γεξαθψλαο.
Δμαηξνχληαη νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν κηθξφηεξν απφ
150 κέηξα.

Μορφοποιημένo: Κοσκκίδες και
αρίθμηζη

Διαγράφηκε: .

Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ
αλαγλσξηζζεί νίλνη ΠΓΔ θαη νίλνη ΠΟΠ θαη πεξηγξάθνληαη επαθξηβψο ζηηο
αληίζηνηρεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο.
ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (απνδόζεηο) αλά εθηάξην :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη γηα θάζε πνηθηιία αλαθέξεηαη
επαθξηβψο ζηηο αληίζηνηρεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο αλαγλψξηζεο ησλ νίλσλ ΠΟΠ
θαη ΠΓΔ πνπ παξάγνληαη ζηελ ακπεινπξγηθή δψλε ηεο Μαθεδνλίαο.
Μέγηζηε απόδνζε ζε εθαηόιηηξα ηειηθνύ πξνϊόληνο αλά εθηάξην
Ζ κέγηζηε απφδνζε ζε εθαηφιηηξα ηειηθνχ πξντφληνο αλά εθηάξην (ha) πνπ
επηηξέπεηαη αλαθέξεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή ησλ νίλσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ πνπ
παξάγνληαη ζηελ ακπεινπξγηθή δψλε ηεο Μαθεδνλίαο.

ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο νίλνο Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Αγνχαζηνο, Αζήξη, Αζπξνχδα εξξψλ, Αζχξηηθν, Ενπκηάηηθν, Κντληάξηθν,
Μαιαγνπδηά, Μνζράην Αιεμαλδξείαο, Μπαηίθη, Ξηλφκαπξν, Πξηθλάδη, Ρνδίηεο,

Ρνκπφια, αββαηηαλφ, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Ugni Blanc, Semillon,
Viognier, Gewurtztraminer θαη Riesling.
Ο εξπζξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Αγησξγίηηθν, Λεκληφ, Λεκληψλα, Μνζρφκαπξν, Νεγθφζθα, Ξηλφκαπξν, Πακίδη,
έθθα, Υνλδξφκαπξν, Cabernet Sauvignon, Grenache Rouge, Syrah,
Cabernet Franc, Merlot, Nebbiolo, Refosco, Tempranillo, Sangiovese,
Mourverde, Cinsaut, Barbera, Montepulciano,Negro Amaro θαη Tannat.
Ο εξπζξσπφο νίλνο Π.Γ.Δ Μαθεδνλία παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα
ησλ πνηθηιηψλ Αγησξγίηηθν, Αγνχαζηνο, Αζήξη, Αζπξνχδα εξξψλ, Αζχξηηθν.
Κντληάξηθν, Λεκληφ, Λεκληψλα, Μνζρφκαπξν, Μπαηίθη, Νεγθφζθα, Ξηλφκαπξν,
Πακίδη, Ρνδίηεο, Υνλδξφκαπξν, Cabernet Sauvignon, Grenache Rouge,
Syrah, Cabernet Franc, Merlot, Nebbiolo, Refosco, Tempranillo, Sangiovese,
Gewurtztraminer, Cinsaut, Barbera, Montepulciano,Negro Amaro, Riesling θαη
Tannat.
Ο Οίλνο Ληαζηφο Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία παξάγεηαη απφ πνηθηιίεο ακπέινπ απφ
απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ
Πεινπφλλεζνο θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο(ηάηηζηα,
Καζηνξηά, Γξάκα)
Ο Οίλνο Ληθέξ Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία παξάγεηαη απφ πνηθηιίεο ακπέινπ απφ
απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ
Πεινπφλλεζνο θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο (Πηεξία,
Έβξνο).
Ο Οίλνο Ζκηαθξψδεο Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία παξάγεηαη απφ πνηθηιίεο ακπέινπ
απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνηθηιηαθή ζχλζεζε ηνπ νίλνπ κε ΠΓΔ
Πεινπφλλεζνο θαη θαιιηεξγνχληαη ζηηο αλαθεξφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα).
Όιεο νη αλωηέξω πνηθηιίεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε παξαζθεπή ηνπ
ΠΓΔ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ νίλνπ πξέπεη λα θαιιηεξγνύληαη ζηηο αλαθεξόκελεο
από ηηο αληίζηνηρεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο
ηεο Μαθεδνλίαο όπνπ πξνβιέπεηαη ε παξαγωγή ηωλ αλωηέξω ηύπωλ
νίλωλ.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΠΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Λεπηνκέξεηεο ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο
Α. Ιζηνξηθόο δεζκόο.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε,
φρη κφλνλ ζηελ Αζήλα θαη ηελ Πεινπφλλεζν, αιιά θαη ζηα λεζηά, ζηε
Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο ην θξαζί
έρεη κεγάιε ηζηνξία. χκθσλα κε ηνλ Κιέαξρν ηνλ νιέα, ν πξψηνο πνπ
αλαθάιπςε ηελ ηέρλε ηεο νηλνπνηίαο ήηαλ ν Μάξσλ, ν γηνο ηνπ Δπάλζε, πνπ
ηνλ ηηκνχζαλ ζηε Μαξψλεηα ηεο Θξάθεο.

κσο ηα πξψηα δείγκαηα ακπεινθαιιηέξγεηαο βξέζεθαλ ζηελ αλαηνιηθή
Μαθεδνλία. Κνληά ζηηο Κξελίδεο ηεο Καβάιαο ζε πξφζθαηε αλαζθαθή
βξέζεθαλ ζπφξνη ζηαθπιηνχ, πνπ αλάγνληαη ζηα ηέιε ηεο πξντζηνξηθήο
πεξηφδνπ. πφξνη ζηαθπιηψλ έρνπλ βξεζεί αθφκε ζηηο αλαζθαθέο ζηελ
Σνχκπα ηνπ Φσηνιίβνπο ηεο Γξάκαο, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηε Νενιηζηθή
επνρή (πεξίπνπ ην 4.000 π.Υ.). Δπίζεο ζπφξνη ζηαθπιηψλ πνπ κνηάδνπλ ζε
γεληθέο γξακκέο κε ηηο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο, έρνπλ βξεζεί θαη ζηελ ίδηα
πεξηνρή θνληά ζην ρσξηφ ηηαγξνί ζε κηα πεξηνρή πνπ πδξεπφηαλ κε ηερλεηφ
ηξφπν. Οη ζπφξνη απηνί ρξνλνινγνχληαη απφ ην 3000 π.Υ. Ωο πξψηε
ακπεινπξγηθή πεξηνρή ζηελ Διιάδα ζεσξνχληαη νη Φίιηππνη ζηελ αλαηνιηθή
Μαθεδνλία ήδε απφ ηελ πεξίνδν 2800-2200 π.Υ.
Γηα ηνπο επφκελνπο αηψλεο κέρξη ηελ χζηεξε κπθελατθή πεξίνδν νη γλψζεηο
καο γηα ην θξαζί ζηε Μαθεδνλία είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ζ ζεκαληηθφηεξε
πιεξνθνξία καο έξρεηαη απφ ηνλ κεξν. Αλαθέξεη ζηελ Οδχζζεηα φηη ν
Μάξσλ είρε πξνζθέξεη δέθα ακθνξείο θξαζί ζηνλ Οδπζζέα, κε ην νπνίν
κάιηζηα ν ηειεπηαίνο κέζπζε ηνλ Κχθισπα. ηνλ ίδην νίλν, ηεο πφιεο ηνπ
Ίζκαξνπ, έδεηρλαλ πξνηίκεζε θαη νη Αραηνί θαηά ηελ Σξσηθή εθζηξαηεία.
Γηα ηελ αξρατθή θαη ηελ θιαζηθή πεξίνδν έρνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ θαη ηελ νηλνπνηία ζηε Μαθεδνλία θπξίσο απφ θείκελα
ηεο πεξηφδνπ, απφ παξαζηάζεηο ζε λνκίζκαηα θπξίσο ηνπ 6νπ αη π.Υ. θαη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ απφ παξαζηάζεηο ζε αγγεία ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ.
χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο, ππήξραλ ακπειψλεο ζηε Υαιθηδηθή (ζηε
Μέλδε, θηψλε, Άθαλζν θαη ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Αγίνπ ξνπο), ζηε Θάζν,
ζηελ Πέιια θαη ζηα ηάγεηξα, φπνπ θαη ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο δηαηεξνχζε
ακπειψλα. Δπίζεο, ζε επηγξαθή ηνπ 5νπ αη. π.Υ. πνπ βξίζθεηαη ζηε Θάζν
ζψδεηαη θείκελν πνπ θαζνξίδεη φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξχγν, ηελ
νηλνπνηία, αιιά θαη ηελ πψιεζε ηνπ νίλνπ, ν νπνίνο πσινχληαλ κφλν κέζα
ζε ακθνξείο ζθξαγηζκέλνπο απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο αγνξάο. Ο ίδηνο λφκνο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηε γλεζηφηεηα ηνπ ηνπηθνχ νίλνπ, φξηδε φηη
απαγνξεπφηαλ ζε θάζε πινίν πνπ κεηέθεξε θξαζί λα πξνζεγγίζεη ην ιηκάλη
ηεο Θάζνπ, επί πνηλή δεκεχζεσο ηνπ πινίνπ.
Ο νίλνο απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη θπξίσο ηεο Θάζνπ έθζαλε ζε
φιν ηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν, κέζα ζε ακθνξείο νη νπνίνη κεηαθέξνληαλ κε
θνξηεγά θαξάβηα. κσο κε ηελ επηθξάηεζε ησλ Ρσκαίσλ ζηε Μεζφγεην ην
θέληξν βάξνπο ηνπ εκπνξίνπ νίλνπ κεηαηνπίζηεθε απφ ην βφξεην ζην λφηην
Αηγαίν θαη εθηφο Διιάδνο. Παξ' φια απηά ε παξαγσγή νίλνπ ζηε Μαθεδνλία
ζπλερηδφηαλ αδηάιιεηπηα.
Ζ παξαθκή θαη ε θαηάξξεπζε ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο ζήκαηλε ηελ
εγθαηάιεηςε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηελ δξακαηηθή κείσζε θαηαλάισζεο
νίλνπ ζηε δπηηθή θαη θεληξηθή Δπξψπε. Σν Βπδάληην παξακέλνληαο ν
ζεκαηνθχιαθαο ηεο ειιεληθήο θαη ξσκατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηα
ρξφληα ηνπ Μεζαίσλα, δηέζσζε ηελ ηέρλε ηεο ακπεινπξγίαο. Μάιηζηα ζηα
ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ παξήρζεζαλ κεξηθά απφ ηα θαιχηεξα θξαζηά ηεο
επνρήο.

Ζ θαιιηέξγεηα ζηηο νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αγίνπ ξνπο, ηεο Πέιιαο,
ηεο Θάζνπ, ηεο Καβάιαο θαη ηεο Γξάκαο ζπλερίζηεθε αλειιηπψο. Αλ θαη
πνιιέο θνξέο νη ακπεινθαιιηέξγεηεο θαηαζηξάθεθαλ απφ ηηο θαθέο θαηξηθέο
ζπλζήθεο, απφ αξξψζηηεο θαη απφ ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, σζηφζν
γλσξίδνπκε φηη ηνλ 5ν αη. κ.Υ. είραλ απμεζεί νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, ελψ
ηα θξαζηά ραξαθηεξίδνληαλ πιένλ απφ ηελ πεξηνρή φπνπ παξάγνληαλ.
Ηδηαίηεξα θεκηζκέλε γηα ην θξαζί πνπ παξήγαγε ήηαλ ε πεξηνρή ηνπ
Παγγαίνπ, ηελ νπνία επηζθέθζεθαλ θαη νη απηνθξάηνξεο Νηθεθφξνο Φσθάο
θαη Αλδξφληθνο Καληαθνπδελφο πξνθεηκέλνπ λα γεπηνχλ ην θξαζί ηεο.
Δμίζνπ ζεκαληηθή, αλ φρη ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή γηα ηελ νηλνπαξαγσγή ζηελ
πεξίνδν ηνπ Βπδαληίνπ ήηαλ ε Υαιθηδηθή. Λφγσ ησλ πνιιψλ κνλψλ ζην Άγην
ξνο -πνιιψλ πεξηζζφηεξσλ απφ φηη ζήκεξα- θαη ηεο ζέζεο ηνπ θξαζηνχ σο
βαζηθνχ ζηνηρείνπ δηαηξνθήο ησλ κνλαρψλ, φιε ζρεδφλ ε Υαιθηδηθή, ηφζν
ζην λφην, φζν θαη ζηα βνξεηνδπηηθά, κέρξη ηε ζεκεξηλή Καιακαξηά, ήηαλ
γεκάηε απφ ακπέιηα πνπ ρξεζίκεπαλ γηα νηλνπαξαγσγή. Ζ ζπζηεκαηηθή
θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ 10ν αη. λα ππάξρεη
αθζνλία θξαζηνχ ζην Άγην ξνο, λα αξρίζεη ε εκπνξία ηνπ πξψηα ζηε
Θεζζαινλίθε θαη αξγφηεξα ε κεηαθνξά ηνπ κε πινία ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο
Μαθεδνλίαο, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζε άιιεο ρψξεο. Σν θξαζί
απνζεθεπφηαλ ζε εηδηθέο απνζήθεο κέζα ζηηο κνλέο, ηα βαγελαξηά, θαη ζε
αληίζηνηρεο απνζήθεο ζηα κεηφρηα ησλ κνλψλ ζε φιε ηε Υαιθηδηθή.
Σν θξαζί έγηλε εθ λένπ γλσζηφ ζηελ Δπξψπε κέζσ ησλ Βελεηψλ θαη ησλ
Γελνπαηψλ κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο
ηαπξνθφξνπο. Οη ηαπξνθφξνη θαη νη δπηηθνί θενπδάξρεο θαηά ηελ επάλνδφ
ηνπο ζηε Γχζε χζηεξα απφ βξαρεία ή καθξνρξφληα παξακνλή ηνπο ζην
Βπδάληην κεηέθεξαλ πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο νπνίεο κεηαθχηεπαλ θπξίσο θνληά
ζηα παξάιηα ηεο Μεζνγείνπ.
ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο νη θαιιηεξγνχκελεο κε ακπέιηα εθηάζεηο
κεηψζεθαλ ζεκαληηθά. Κχξηα αηηία ήηαλ ε ερζξηθή ζηάζε ησλ Μνπζνπικάλσλ
πξνο ην θξαζί, ζηάζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ απαγφξεπζε θαηαλάισζεο
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ πνπ επηβάιιεη ην Κνξάλη ζηνπο Μνπζνπικάλνπο.
κσο ε ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ε νηλνπνηία δελ έζβεζε. Οη θχξηεο
νηλνπνηεηηθέο δψλεο ήηαλ πιένλ απηή ηεο ηάηηζηαο, ησλ εξβίσλ, ηνπ
Ακπληαίνπ, ηεο Νάνπζαο, ηεο Γνπκέληζζαο, ηνπ Κίηξνπο θνληά ζηελ Καηεξίλε,
ησλ Γηαληηζψλ, ηα κεηφρηα ησλ κνλψλ ηνπ Αγίνπ ξνπο ζηε Υαιθηδηθή θαη ε
πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο Σνχξθνο πεξηεγεηήο Δβιηά Σζειεκπή πνπ
πεξηεγήζεθε ην 17ν αη. ηε Μαθεδνλία ζεκείσλε φηη γχξσ απφ ηε Θεζζαινλίθε
ππήξραλ 46.000 ζηξέκκαηα ακπέιηα θαη ζε φηη ζε θάζε ακπειψλα ππήξρε θαη
εληεπθηήξην δηαζθέδαζεο.
ηε Υαιθηδηθή ε ακπεινθαιιηέξγεηα ζπλερίζηεθε ρσξίο δηαθνπή, αθφκε θαη
κεηά ηελ θαηάθηεζή ηεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο. Σφζν κέζα ζην Άγην ξνο,
φζν θαη ζηα κεηφρηα, νη κνλαρνί θχηεπαλ θιήκαηα ηεο πνηθηιίαο ιεκληφ θαη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ πνηθηιίεο θεξκέλεο απφ ηε Γεσξγία. Καιχηεξν θξαζί
ζεσξνχληαλ ην ιεκληφ πνπ παξήγαγε ε Μνλή Γηνλπζίνπ απφ ηνλ ακπειψλα
Μνλνμπιίηε. ηε ηάηηζηα ε ακπεινθαιιηέξγεηα άθκαζε απφ ηα κέζα ηνπ 15νπ
αη. θαη παξέκεηλε δσληαλή κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ αη., νπφηε θαη πεξηνξίζηεθε

δξακαηηθά ιφγσ ηεο θπιινμήξαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Σα θξαζηά πνπ
παξάγνληαλ θαη παξάγνληαη αθφκε θαη ζήκεξα αλήθνπλ ζηηο πνηθηιίεο
μπλφκαπξν (θπξίσο), ζηαπξσηφ, βαιάληνβν θαη κνζρφκαπξν. Άιιεο
νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ζηε Μαθεδνλία κε θεκηζκέλα θξαζηά ήηαλ απηή
ηεο Νάνπζαο θαη ηεο Γνπκέληζζαο, φπνπ θπξηαξρνχζε ην μηλφκαπξν θαη ηνπ
Ακπληαίνπ. Απφ ηνλ 17ν αη. άξρηζε λα παξάγεηαη θξαζί θαη ζε λνηηφηεξεο
πεξηνρέο, φπσο ζηε Ραςάλε θαη ζηα Ακπειάθηα.
Ο Γάιινο πεξηεγεηήο Cousinery πνπ επηζθέθζεθε ηε Μαθεδνλία ζηηο αξρέο
ηνπ 19νπ αη. ζεσξνχζε ην θξαζί ηεο Νάνπζαο σο ην «θαιχηεξν ζηελ
Οζσκαληθή απηνθξαηνξία κεηά ην θξαζί ηεο Σελέδνπ». Ζ Mary Walker πνπ
επηζθέθζεθε ηε δπηηθή Μαθεδνλία ην 1860 επαηλνχζε ηα θξαζηά ηεο Κνδάλεο,
ηεο Νάνπζαο θαη ηεο Καζηνξηάο γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε Μαθεδνλία δέρζεθε έλα ζνβαξφηαην ρηχπεκα ζηα
ηέιε ηνπ 19νπ αη. θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ. Φπιινμήξα πξνζέβαιε ην 1898 γηα
πξψηε θνξά ηνπο ακπειψλεο ζηελ Ππιαία έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη κέζα
ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο επεθηάζεθε θαη ζηνπο ακπειψλεο ηεο ππφινηπεο
Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. Ζ επέθηαζή ηεο ήηαλ ηαρεία θαη θαηαζηξνθηθή,
ηδηαίηεξα ζηε Μαθεδνλία. Οιφθιεξνη ακπειψλεο, φπσο εθείλνο ηεο ηάηηζηαο
θαη ηεο Μνλήο Μεγίζηεο Λαχξαο θαηαζηξάθεθαλ νινθιεξσηηθά. Αθφκε θαη ε
εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία, ηελ αλαηνιηθή
Θξάθε θαη ηνλ Πφλην, νη νπνίνη κεηέθεξαλ λέεο πνηθηιίεο θιεκάησλ, θαη είραλ
άιιεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, δελ θαηφξζσζε λα αλαθφςεη ηελ πησηηθή πνξεία
ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηεο νηλνπαξαγσγήο ζηε Μαθεδνλία, πνξεία πνπ
ζπλερίζηεθε κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σν 1938 ε Μαθεδνλία
παξήγαγε κφλν ην 7,9% ηνπ νίλνπ ηεο Διιάδνο.
Έγηλαλ βέβαηα πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπηζηεί κε δηαζηαχξσζε κε πνηθηιίεο
ακπειηψλ απφ ηε Γαιιία θαη ηε Βνπιγαξία θαη επξσπατθέο ρψξεο, κε
ακθηιεγφκελα φκσο απνηειέζκαηα. Οη ακπειψλεο ζψζεθαλ, αιιά νη
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο κεηψζεθαλ ζεκαληηθά θαη ε πνηφηεηα ησλ
παξαγνκέλσλ θξαζηψλ έπεζε δξακαηηθά.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Μαθεδνληθφο νίλνο έρεη αλαγλσξηζηεί σο νίλνο
Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο απφ ην 1932 κε ηελ αξηζκ. 110822/16-09-1932 Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε«Πεξί ραξαθηεξηζκνχ ηππηθψλ νίλσλ θαη νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο απηψλ» (ΦΔΚ 87/Β/20-9-1932) (ζπλεκκέλν) γεγνλφο πνπ
απνδεηθλχεη ηελ θήκε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ νίλνπ δηαρξνληθά.
ηνλ 20ν αηψλα ε εκθάληζε κεγάισλ ηδησηηθψλ νηλνπνηεηηθψλ εηαηξεηψλ ζηε
Μαθεδνλία πνπ επέλδπζαλ ζε εμνπιηζκφ, ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο
ακπεινθάιιηεξγεηαο θαη ζηελ παξαγσγή νίλσλ θαιήο πνηφηεηαο κε εκπνξηθή
επηηπρία. ε απηήλ ηελ πεξίνδν (1950-1975) άξρηζε, επίζεο, ε εμαγσγή
εκθηαισκέλσλ νίλσλ απφ νλνκαζηνχο ακπειψλεο. Σελ πξψηε δεθαεηία ηνπ
21νπ, αη. ε ζχγρξνλε ειιεληθή νηληθή αλαγέλλεζε έρεη πηα θέξεη απνηειέζκαηα
θαη νη δηεζλείο δηαθξίζεηο γηα ηα ζχγρξνλα θξαζηά ηεο Μαθεδνλίαο είλαη πιένλ
ζπλερείο θαη αλαξίζκεηεο. Έηζη, άξηηα εμνπιηζκέλα, ππεξζχγρξνλα
νηλνπνηεία, ελζνπζηψδεηο νηλνπνηνί θαη θαηαξηηζκέλνη νηλνιφγνη, αμηνπνηνχλ
ηηο κνλαδηθέο γεγελείο πνηθηιίεο ησλ ακπειψλσλ ηεο Μαθεδνλίαο, (θαη φρη
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κφλν), παξάγνληαο εμαηξεηηθά θαη παγθνζκίσο δηαθεθξηκέλα θξαζηά πνπ
θέξνπλ ηελ γεσγξαθηθή έλδεημε «Μαθεδνλία».

Β. Πνιηηηζηηθόο, θνηλωληθόο θαη νηθνλνκηθόο δεζκόο.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ, ε δεκηνπξγία ηνπ θξαζηνχ απφ ην ζηαθχιη θαη νη
επηπηψζεηο απφ ηελ νηλνπνζία ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ πάληα
πξνθαινχζαλ δένο ζηνλ άλζξσπν θαη γη απηφ ζπλδέζεθαλ κε ην Θείν. ηελ
αξραηφηεηα ν ζεφο πνπ ζπλδεφηαλ κε ην θξαζί ήηαλ ν Γηφλπζνο, έλαο ζεφο
αγξνηηθφο, πνπ ιαηξεχηεθε ηδηαίηεξα ζηε Μαθεδνλία θαη ζηε Θξάθε, φπνπ ην
Γσδεθάζεν δελ ήηαλ ηφζν δηαδεδνκέλν, φζν ζηε λφηην Διιάδα.
χκθσλα κε έλαλ κχζν, ν Γηφλπζνο γελλήζεθε ζην Παγγαίν θαη έδεζε εθεί
ιαηξεπφκελνο απφ ηνπο Ζδσλνχο, κηα ζξαθηθή θπιή. Άιινο κχζνο ζέιεη ηε
εκέιε λα δεη ζηηο πιαγηέο ηνπ Βεξκίνπ, φπνπ γέλλεζε ην εηιελφ, ν νπνίνο
αξγφηεξα ζπλειήθζε απφ ηνλ Μίδα.
ε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, φπσο θαη ηεο Θξάθεο ηα πξψηκα ρξφληα
ν Γηφλπζνο παξηζηαλφηαλ δσφκνξθνο, θαηάινηπν ηνηεκηθήο λννηξνπίαο.
Λαηξεπφηαλ ηδηαίηεξα ζην Παγγαίν θαη ζηνλ Κηζζφ καδί κε ηηο καηλάδεο, νη
νπνίεο αλαθέξνληαη σο «Κιψδνλεο» θαη «Μηκαιιφλεο». Ο Μαηλαδηζκφο
επέδεζε ηνπο επφκελνπο αηψλεο ζηε Μαθεδνλία κέρξη ηελ πηψζε ηνπ αξραίνπ
θφζκνπ θαη απφ ηηο ιαηξεπηηθέο ηειεηέο κεηαθέξζεθε θαη ζην ζέαηξν. Ο
«καηλαδηθφο» ζίαζνο, πνιχ δεκνθηιήο ζηε Μαθεδνλία, απνηεινχληαλ απφ
γπλαίθεο, ελψ ν θνξπθαίνο ηνπ ρνξνχ ήηαλ άληξαο, πνπ θνξνχζε
«θνζφξλνπο», «θξνθσηφλ» θαη «κήηξαλ», πξφηππν δειαδή ηνπ
γπλαηθνληπκέλνπ Γηνλχζνπ, αληίζεηα κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, φπνπ
επηθξαηνχζε ε εηθφλα ηνπ θαιιηθνχ Γηφλπζνπ. ηηο παξαζηάζεηο θαη ζηηο
ενξηέο θαηαλαιψλνληαλ κεγάιεο πνζφηεηεο θξαζηνχ. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη
ζηα βαθρηθά φξγηα, πνπ ήηαλ επίζεο πνιχ δεκνθηιή ζηε Μαθεδνλία. Ζ
ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ παξέκεηλε δσληαλή θαη ζηελ ειιεληζηηθή επνρή
ηδηαίηεξα ζηελ Πέιια, ζηε Ρσκατνθξαηία θαη ηνπο πξψηνπο Βπδαληηλνχο
ρξφλνπο, ηδηαίηεξα ζηελ Ακθίπνιε.
ην Λαγθαδά, ιίγα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε, αθφκε θαη ζήκεξα νη
πξφζθπγεο απφ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηεο
Μαχξεο ζάιαζζαο ζηηο 21 Μαίνπ, γηνξηή ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο
ηεινχλ ηα αλαζηελάξηα, έλα έζηκν πνπ ζπλδέεηαη κε ηα βαθρηθά φξγηα ηεο
αξραηφηεηαο. Αλάκεζα ζηηο άιιεο εθδειψζεηο πεξηιακβάλνληαη ε άκεηξε
νηλνπνζία θαη ε ππξνβαζία, δπν ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε
ιαηξεία ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ ζηε Θξάθε.
ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ν Θεφο παξνπζηάδεηαη σο ακπεινπξγφο, θαη ε
Δθθιεζία σο άκπεινο. Οη ρξηζηηαλνί ζηε Θεία Κνηλσλία ρξεζηκνπνηνχλ ην
θξαζί σο αίκα ηνπ Θενχ. Μάιηζηα ε Οξζφδνμε Δθθιεζία έρεη θαζηεξψζεη θαη
πξνζηάηε ησλ ακπειηψλ θαη ησλ ακπεινπξγψλ, ηνλ Άγην Σξχθσλα,

ελζσκαηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν παλάξραηεο αληηιήςεηο γηα ηε βιάζηεζε
θαη ηε γνληκφηεηα. Ο Άγηνο απηφο ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηφο θαη ζεβαζηφο ζηηο
ακπεινπξγηθέο δψλεο ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο.
κσο ε εγθαηάζηαζε ζηε Μαθεδνλία κεηά ην 1924 ησλ Διιήλσλ ηεο
Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ Πφληνπ είρε σο
ζπλέπεηα ηελ έληαζε ηεο ιαηξείαο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ζρεηηθψλ εζίκσλ ζε
εηήζηα βάζε.
ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο αθφκε θαη ζήκεξα ε κλήκε ηνπ Αγίνπ
Σξχθσλα γηνξηάδεηαη κε κεγάιε επηζεκφηεηα θαη ιακπξφηεηα. ηε
Γνπκέληζζα ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ γίλεηαη ην θνπξκπάλη. Έλα αξζεληθφ κνζράξη
ζπζηάδεηαη, θαη βξάδεηαη. Ο παπάο επινγεί ην θξέαο ην νπνίν κνηξάδεηαη ζε
φιε ηελ θνηλφηεηα, ε νπνία ην θαηαλαιψλεη κε ζπλνδεία άθζνλνπ θξαζηνχ.
Παξαιιαγή ηνπ ίδηνπ εζίκνπ ζπλαληνχκε ζηνλ Σξίινθν θαη ζηε ηελήκαρν,
θνληά ζηε Νάνπζα. ηε Γέθπξα, έλα ρσξηφ έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε, νη
θάηνηθνη ηελ παξακνλή ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα γιεληνχλ κε θξαζί,
ελψ αλήκεξα ηεο γηνξηήο πεξηθέξνπλ ηελ εηθφλα ηνπ αγίνπ θαη δηαβάδνπλ
θφιιπβα. Κφιιπβα θηηάρλνπλ ηελ εκέξα ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα θαη ζηελ Αγρίαιν
θαη ζηε Μεζήκβξηα, ελψ νη ακπεινπξγνί ξίρλνπλ αγηαζκφ ζηα ακπέιηα ηνπο.
Δθηφο φκσο απφ ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα ππάξρνπλ πνιιά έζηκα
ζηε Μαθεδνλία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θξαζί. Ζ πξνέιεπζή ηνπο ράλεηαη ζην
βάζνο ησλ αηψλσλ, ελψ φια ζρεδφλ ηεινχληαη αδηάιεηπηα κέρξη ζήκεξα. Σν
θξαζί ζχληξνθνο ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο, νπζηαζηηθά ζπλνδεχεη φιεο ηεο
ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. ηε
γέλλεζε, ζηε βάθηηζε, ζηνλ αξξαβψλα, ζην γάκν, ζην ζάλαην ην θξαζί
ζεσξνχληαλ θαη ζεσξείηαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα. Αιιά θαη θάζε κέξα ην
θξαζί ζπλφδεπε θαη ζπλνδεχεη αθφκε θαη ζήκεξα ηα εδέζκαηα ζην
κεζεκεξηαλφ ηξαπέδη, θπξίσο ηα θξεαηηθά πνπ καγεηξεχνληαλ ηηο θξχεο κέξεο
ηνπ ρεηκψλα.
Αιιά θαη ζηηο ηνπηθέο ενξηέο θαη ζηα έζηκα ηεο Μαθεδνλίαο ην θξαζί είλαη
πάληα παξφλ. ην Ακχληαην θαη ζην Ξπλφ Νεξφ αθφκε θαη ζήκεξα ηελ
παξακνλή ηεο ενξηήο ηεο Αγίαο Βαξβάξαο νη θάηνηθνη αλάβνπλ κεγάιεο
θσηηέο θαη γιεληνχλ κε φξγαλα θαη άθζνλν ηνπηθφ θξαζί. ηελ πεξηνρή ηεο
Νάνπζαο πάιη ηελ πξνπαξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ νη θάηνηθνη αλάβνπλ
κεγάιεο θσηηέο γηα λα γηνξηάζνπλ ην «Κφιληε» θαη αθνινπζεί γιέληη κε ηε
ζπλνδεία θξαζηνχ θαη ηζίπνπξνπ. ηε δπηηθή θαη αλαηνιηθή Μαθεδνλία ηα
παξαδνζηαθά θαξλαβάιηα πνπ γίλνληαη ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ηα
Ραγθνπηζάξηα, νη Μσκφγεξνη, θιπ. πάληα ζπλνδεχνληαη ηηο λπθηεξηλέο ψξεο
απφ άθξαηε νηλνπνζία.
ήκεξα πνπ ν θφζκνο ζηξέθεηαη πξνο ηελ παξάδνζε θαη ςάρλεη λα βξεη ηηο
ξίδεο ηνπ ν ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ θξαζηνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γίλεηαη νινέλα
θαη πην ηζρπξφο. ιεο νη ενξηέο, νη αλαβηψζεηο ιατθψλ δξσκέλσλ
πεξηιακβάλνπλ θαη νηλνπνζία. Σα κνπζεία θξαζηνχ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε
Νάνπζα, ζηε Ραςάλε θαη ζην Ακχληαην πξνζπαζνχλ λα δείμνπλ ηε
δηαρξνληθή πνξεία ηνπ θξαζηνχ ζηε δσή καο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο θαη
νη επηζθέςεηο ζηα νηλνπνηεία θηινδνμνχλ λα κεηαβάιινπλ ηελ εηθφλα ηνπ
θξαζηνχ απφ απιφ πξντφλ θαηαλάισζεο ζε έλα θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο.

Πξηλ ην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα (1993), ηδξχεηαη ε πνιχ ζεκαληηθή κέρξη
ζήκεξα γηα ηνλ ακπειννηληθφ θιάδν «Έλωζε ηωλ ακπεινπξγώλ θαη
νηλνπνηώλ ηεο Μαθεδνλίαο». Ζ Έλσζε ζήκεξα έρεη 33 κέιε θαη ιεηηνπξγεί
κε ελφηεηα θαη νκνςπρία πξνο ην θαιφ ηνπ Μαθεδνληθνχ ακπειψλα. Έρεη ήδε
ζπκπεξηιάβεη ζηνπο θφιπνπο ηεο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο
Διιάδαο θαη έρεη κεηνλνκαζηεί ζε “Οίλνη Βνξείνπ Διιάδνο”.

Με πξσηνβνπιία θαη απνθιεηζηηθή ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηεο έλσζεο,
δεκηνπξγήζεθαλ δπν ηζρπξνί θαη θαηαμησκέλνη ζεζκνί:
1. «Οη Γξφκνη ηνπ Κξαζηνχ ηεο Μαθεδνλίαο» νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα
κεηνλνκάζηεθαλ ζε «Γξφκνπο ηνπ Κξαζηνχ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο» θαη
απνηεινχλ έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα νηλνηνπξηζκνχ. Οη ¨Γξφκνη ηνπ
θξαζηνχ¨ απνηειεί κία εθδξνκηθή πξφηαζε πξνο ηνλ ζχγρξνλν πεξηεγεηή.
ήκεξα, ηα 33 κέιε ηεο Έλσζεο πξνηείλνπλ 37 επηζθέςηκα νηλνπνηεία ζε 8
δηαδξνκέο πνπ δηαζρίδνπλ απ‟ άθξε ζε άθξε ηε Βφξεηα Διιάδα, θάλνληαο
ζηάζεηο ζηνπο ζεκαληηθνχο ακπεινηφπνπο ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θεζζαιίαο,
ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θξάθεο. Πηλαθίδεο δείρλνπλ ηνλ δξφκν γηα ακπειψλεο
θαη νηλνπνηεία. Ο ράξηεο ζπκπιεξψλεηαη κε αμηφινγα εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο,
μελψλεο θαη μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα κε παξαδνζηαθά πξντφληα θαη ρψξνπο
κε ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φια ζπλεξγαδφκελα κέιε ησλ ¨Γξφκσλ ηνπ
Κξαζηνχ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο¨ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί βάζεη θνηλψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη θέξνπλ ην αληίζηνηρν εηδηθφ ζήκα.
ην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ απηψλ ε γεπζηηθή δνθηκή θαη ε πξνψζεζε ησλ
νίλσλ κε Π.Γ.Δ Μαθεδνλία θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε.
Δπίζεο, έρνπλ θαζηεξψζεη ηελ εθδήισζε „Αλνηρηέο Πφξηεο‟. Πξφθεηηαη γηα κηα
αλνημηάηηθε ενξηαζηηθή εθδήισζε ζηα νηλνπνηεία ηεο Μαθεδνλίαο, κε ζηφρν ην
θάζε νηλνπνηείν πνπ ζπκκεηέρεη λα δεκηνπξγήζεη έλα γεγνλφο γχξσ απφ ην
θξαζί θαη λα θέξεη ηνλ θαηαλαισηή θνληά ζην ρψξν παξαγσγήο ηνπ.
2. Ο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο Οίλνπ Θεζζαινλίθεο.
Ζ ¨Οίλνη Βνξείνπ Διιάδνο¨ δηνξγαλψλεη απφ ην 1999 ηνλ κνλαδηθφ δηεζλή
δηαγσληζκφ νίλνπ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα κε ηε ζπλεξγαζία
φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ ρψξνπ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ππφ ηελ
αηγίδα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Ακπέινπ θαη Οίλνπ (O.I.V) θαη ζχκθσλα κε
ηε λνκνζεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
Καηαμησκέλνη γεπζηγλψζηεο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, νηλνιφγνη,
νηλνρφνη θαη δεκνζηνγξάθνη νίλνπ δνθηκάδνπλ θαη αμηνινγνχλ θξαζηά απφ φιν
ηνλ θφζκν θαηά ηε δηάξθεηα ηξηήκεξσλ γεπζηηθψλ δνθηκψλ θάζε Μάξηην θαη
έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ απφ θνληά ηνπο παξαγσγνχο ησλ θξαζηψλ
ηεο Μαθεδνλίαο θαη λα δνθηκάζνπλ ηα ζχγρξνλα θξαζηά. ηεο. Σν γεγνλφο απηφ
έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ δηεζλή επηηπρία ησλ νίλσλ κε Π.Γ.Δ
«Μαθεδνλία» είηε κέζσ ηεο αξζξνγξαθίαο ζε αλαγλσξηζκέλα ζεκαηηθά

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

πεξηνδηθά είηε κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ νίλσλ ηεο
Μαθεδνλίαο ζηα θεκηζκέλα εζηηαηφξηα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο.
Οη έσο ηψξα δηαγσληζκνί ππήξμαλ ηδηαίηεξα πεηπρεκέλνη ηθαλνπνηψληαο
ηφζν ηνπο θνξείο ηνπ θιάδνπ φζν θαη ηνπο νηλνπαξαγσγνχο.
Δπηπιένλ, ε έλσζε „Οίλνη Βνξείνπ Διιάδνο‟, έρεη θαζηεξψζεη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζε εηήζηα βάζε ηεο εθδήισζεο γεπζηγλσζίαο θξαζηψλ θαη
απνζηαγκάησλ,
κε
ηίηιν
„Σα
ΒνξΟηλά‟.
‟Σα
ΒνξΟηλά‟
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Αζήλα θάζε Ηαλνπάξην θαη ζηε Θεζζαινλίθε ην
θζηλφπσξν (ζπλήζσο επηέκβξην). Δπηζθέπηνληαη επίζεο θαη άιιεο πφιεηο.
Ήδε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα Ησάλληλα, ζηελ Ξάλζε, ζην Βφιν, ζηε
Λάξηζα, ζηελ Κνκνηελή.
ηφρνο ηεο πνιχ επηηπρεκέλεο απηήο εθδήισζεο, πνπ ζπγθεληξψλεη πιήζνο
επηζθεπηψλ (πεξηζζφηεξνη απφ 2.000 ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε) είλαη ε
γλσξηκία κε ηνπο ίδηνπο ηνπο νηλνπαξαγσγνχο θαη ε γεπζηηθή δνθηκή, ηδηαίηεξα
ησλ θξέζθσλ θαη παιαησκέλσλ θξαζηψλ κε Π.Γ.Δ «Μαθεδνλία» ησλ
πεηξακαηηθψλ νηλνπνηήζεσλ αιιά θαη ησλ ακπειννηληθψλ απνζηαγκάησλ.
Ζ κεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ νηλφθηινπ θνηλνχ ηφζν ζηα νηλνπνηεία πνπ
παξάγνπλ νίλνπο κε Π.Γ.Δ «Μαθεδνλία» ζην πιαίζην ηεο εθδήισζεο
«Γξφκνη ηνπ θξαζηνχ Βνξείνπ Διιάδαο» φζν θαη ζηηο γεπζηηθέο δνθηκέο ησλ
νίλσλ ζην πιαίζην ησλ «ΒνξΟηλψλ» απνδεηθλχεη ηε θήκε ηεο Π.Γ.Δ
«Μαθεδνλία». Δίλαη γεγνλφο φηη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ επηιέγεη ηνπο νίλνπο κε
Π.Γ.Δ «Μαθεδνλία» φρη κφλν γηα ηελ πνηφηεηα ηνπο αιιά θαη γηαηί είλαη επξέσο
γλσζηνί ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
Οη ζπλερείο βξαβεχζεηο ησλ πξνïφλησλ ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο νίλνπ
ζπλεηέιεζαλ πεξαηηέξσ ζηελ αλάδεημε ηεο θήκεο ηεο Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία.
Δλδεηθηηθά νη δηαγσληζκνί ζηνπο νπνίνπο έρεη δηαθξηζεί ν νίλνο κε ΠΓΔ
Μαθεδνλία, ην είδνο ηνπ βξαβείνπ πνπ έρεη απνζπάζεη θαζψο θαη ν αξηζκφο
απηψλ αλά δηαγσληζκφ θαίλνληαη παξαθάησ:
(1981,1983,1985,1992)
Αζεκέληα θαη 1 Υάιθηλν

Monde Selection

3 Υξπζά κεηάιιηα, 3

- (1984,1988,1989) Concours International De Vins 4 Αζεκέληα κεηάιιηα
θαη 5 Δηδηθέο δηαθξίζεηο
-

(1996) Selections Mondiales De Vins CANADA 1 Αζεκέλην κεηάιιην

-

(1999,2001,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2010,2011,2012,2013)
Γηεζλήο Γηαγσληζκφο Θεζζαινλίθεο, 20 Υξπζά κεηάιιηα, 31 Αζεκέληα, 3
Υάιθηλα θαη κία Δηδηθή δηάθξηζε
(2000,2001,2003,2006,2011,2013) International Wine Challenge, 4
Xάιθηλα κεηάιηα θαη 4 Δηδηθέο δηαθξίζεηο

-
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-

-

(1988,1992,1996,1997,1998,1999,2001,2003,2006,2009)
International
Wine & Spirit Competition, 1 Μεγάιν ρξπζφ κεηάιιην, 6 Αζεκέληα, 8
Υάιθηλα θαη 2 Δηδηθέο δηαθξίζεηο
(1998-2000) Challenge International Du Vin 2 Υξπζά κεηάιιηα,
3 Αζεκέληα κεηάιιηα θαη 1 Υάιθηλν

-

(1998) World Wine Charionships USA κία Δηδηθή δηάθξηζε

-

(1999) Premios Zarcillo Valladolid 1 Υάιθηλν κεηάιιην

-

(2000,2003) Japan Wine Challenge 1 Αζεκέλην κεηάιιην θαη κία Δηδηθή
δηάθξηζε

-

(2002) China Wine and Spirits Competition 1 Αζεκέλην κεηάιιην

-

-

(2000) Beijing International Wine Challenge 2 Αζεκέληα θαη κία Δηδηθή
δηάθξηζε
(1997,2000,2001,2002) Vinitaly, 1 Υάιθηλν θαη 6 Δηδηθέο δηαθξίζεηο
(1998,2000,2001,2002) Concours Mondial De Bruxelles 4 Αζεκέληα
κεηάιιηα θαη 2 Δηδηθέο δηαθξίζεηο
(2002) Sydnay International Wine Challenge κία Δηδηθή δηάθξηζε

-

(2002-2003) Citadelles Du Vin 1 Υξπζφ κεηάιιην θαη 1 Αζεκέλην

-

(2004) Le Mondial Du Rose, 1 Αζεκέλην κεηάιιην
(2006) Vinalies Internationales, 1 Αζεκέλην κεηάιιην

-

(2007) Chardonnay du Monde 1 Αζεκέλην κεηάιιην

-

(2009) awc vienna International Wine Challenge 1 Αζεκέλην κεηάιιην

-

- (2008,2009,2010,2012) Decanter World Wine Awards, London 1 Αζεκέλην
κεηάιιην, 3 Υάιθηλα θαη κία Δηδηθή δηάθξηζε
-

(2008,2010) Οηλνζήθε 3 Αζεκέληα κεηάιιηα

-

(2012) Balkans International Wine Competition 1 Υάιθηλν κεηάιιην

-

(2012) Intervin Awards 1 Υάιθηλν κεηάιιην

-

(2012) Decanter Asia Wine Awards 1 Υάιθηλν κεηάιιην

Ο αξηζκφο ησλ αγνξψλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δ.Δ. ζηηο νπνίεο δηαθηλνχληαη ή
εμάγνληαη αληίζηνηρα νίλνη κε Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία θαηαδεηθλχεη φηη έρνπλ
θαηαθηήζεη ηελ εθηίκεζε θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ νηλφθηινπ θνηλνχ ζηηο δηεζλείο
αγνξέο.
πγθεθξηκέλα νη ρψξεο ζηηο νπνίεο εμάγνληαη νίλνη κε ΠΓΔ Μαθεδνλία είλαη:

Αγγιία, Αηζηνπία, Αιβαλία, Απζηξαιία, Απζηξία, Βέιγην, Βνπιγαξία, Βξαδηιία,
Γαιιία, Γεξκαλία, Γθξαλη Καλάξηα, Γαλία, Διβεηία, Δζζνλία, Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο, Ηαπσλία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Καλαδάο, Κίλα, Κφζηα Ρίθα, Κνπξαθάν,
Κχπξνο, Λεπθνξσζία, Λνπμεκβνχξγν, Μεγάιε Βξεηαλία, Μεμηθφ, Ννξβεγία,
Οιιαλδία, Οπγγαξία, Παλακάο, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία, Ρσζία,
εξβία-Μαπξνβνχλην, ηγθαπνχξε, νπεδία, Σαυιάλδε, Φηλιαλδία θαη Fyrom.
Σέινο, νη ζπλερείο επελδχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ
πεξηνρή ηφζν γηα ηελ παξαγσγή φζν θαη γηα ηελ πξνψζεζε νίλσλ κε Π.Γ.Δ.
Μαθεδνλία απνδεηθλχνπλ ηελ δπλακηθή ηεο νλνκαζίαο ζηελ αγνξά.
Απφ φια ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ην ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη
άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ
αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
Διαγράφηκε: ¶
.

Γ. Γεωγξαθηθό πεξηβάιινλ θαη γεωγξαθηθή πξνέιεπζε.
Ζ Μαθεδνλία θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο είλαη νξεηλή. Σν ζχλνιν ηεο
έθηαζήο ηεο θαηαλέκεηαη σο εμήο: ην 34,7% πεδηλφ, ην 25,9% εκηνξεηλφ θαη ην
39,4% νξεηλφ.
Οη νξνζεηξέο ηεο Μαθεδνλίαο είλαη απνιήμεηο κεγάισλ νξεηλψλ φγθσλ πνπ
βξίζθνληαη έμσ απφ ηα ειιεληθά ζχλνξα. Απφ ηα ςειφηεξα βνπλά ηεο
πεξηνρήο είλαη ην φξνο Φαιαθξφ (2.111 κ.), ην Μελνίθην (1.963 κ.), ε νξνζεηξά
Σζηγγέιη (1.294 κ.), ε νξνζεηξά Βξνληνχο (1.849 κ.), ε Κεξθίλε (2.031 κ.), ην
Μαπξνβνχλη (1.179 κ.), ν ´Αζσο (2.033 κ.), ν Υνξηηάηεο (1.201 κ.), ην Βίηζη
(2.128 κ.), ε νξνζεηξά ηνπ Γξάκκνπ (2.520 κ.), ην ηληάηζηθν (2.114 κ.) θαη ηα
Υάζηα (1.565 κ.).
Ζ Μαθεδνλία έρεη πνιιέο κεγάιεο θαη εχθνξεο πεδηάδεο. Δθηείλνληαη ζην
κήθνο ησλ πνηακψλ ηεο θαη ρσξίδνληαη απφ ηηο καθξηέο νξνζεηξέο ηεο. Οη
κεγαιχηεξεο απφ απηέο είλαη: ε πεδηάδα ηεο Υξπζνππφιεσο ζην Ν. Καβάιαο,
ε πεδηάδα ηεο Γξάκαο ζηνλ νκψλπκν λνκφ, ε πεδηάδα ηνπ ηξπκφλα ζην Ν.
εξξψλ θαη νη πεδηάδεο ηνπ Κηιθίο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ησλ Γηαλληηζψλ, ηεο
Βέξνηαο, ηεο Έδεζζαο, ηεο Καηεξίλεο θαη ηεο Υαιθηδηθήο ζηνπο νκψλπκνπο
λνκνχο.
Σν δπηηθφ ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο είλαη θαη ην πην νξεηλφ ηκήκα ηεο . Δθεί,
απαληψληαη νξνπέδηα πνπ εθηείλνληαη αλάκεζα ζηηο νξνζεηξέο. Σα πην
ζεκαληηθά είλαη: ηεο Φιψξηλαο, ηεο Πηνιεκατδαο, ηεο Κνδάλεο, ηεο Καζηνξηάο
θαη ησλ Γξεβελψλ.
Οη κεγαιχηεξνη πνηακνί ηεο Μαθεδνλίαο είλαη ν Νέζηνο, πνπ πεγάδεη ζην
Βνπιγαξηθφ έδαθνο θαη έρεη 143 ρικ. κήθνο ζην ειιεληθφ έδαθνο, ν
ηξπκφλαο πνπ επίζεο πεγάδεη ζηε Βνπιγαξία θαη έρεη 104 ρικ. κήθνο ζην
ειιεληθφ έδαθνο, ν Αγγίηεο πνπ είλαη παξαπφηακνο ηνπ ηξπκφλα, ν Γαιιηθφο
πνπ πεγάδεη απφ ηα Κξνχζηα θαη έρεη κήθνο 73 ρικ., ν Αμηφο πνπ πεγάδεη ζηε

εξβία θαη έρεη κήθνο 82 ρικ. ζην ειιεληθφ έδαθνο, ν Λνπδίαο θαη ν
Αιηάθκνλαο πνπ πεγάδεη απφ ην Γξάκκν θαη έρεη κήθνο 314 ρικ.
Ζ Μαθεδνλία έρεη πνιιέο ιίκλεο. Οη θπξηφηεξεο είλαη : ε Κεξθηλίηηδα, πνπ
ζρεκαηίδεηαη ζην ξνπ ηνπ ηξπκφλα, ε ιίκλε ηεο Γντξάλεο, ε ιίκλε ηνπ
Λαγθαδά (Κνξψλεηα), ε Βφιβε, ε Βεγνξίηηδα, ε κηθξή ιίκλε ησλ Πεηξψλ, ε
ιίκλε ηεο Καζηνξηάο θαη νη Πξέζπεο (Μηθξή θαη Μεγάιε Πξέζπα).
Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ αθηψλ ηεο Μαθεδνλίαο απαληάηαη ζηε
ρεξζφλεζν ηεο Υαιθηδηθήο, πνπ θαηαιήγεη ζε ηξεηο κηθξφηεξεο ρεξζνλήζνπο,
ζρεκαηίδνληαο ηνπο θφιπνπο ηεο Καζζάλδξαο θαη ηνλ ηγγηηηθφ. Αλαηνιηθά
βξίζθεηαη ν θφιπνο ηεο Καβάιαο, πνπ θιείλεη κε ην αθξσηήξην Κνέλ απέλαληη.
Νεζηά ηεο Μαθεδνλίαο απνηεινχλ ε Θάζνο αληίθξπ απφ ηηο αθηέο ηεο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ζηo λνκφ Καβάιαο, ε Ακκνπιηαλή ζηνλ Κφιπν ηνπ
´Αγ. ξνπο, ζηo λνκφ Υαιθηδηθήο θαη ν Αγ. Αρίιιεηνο ζηε Λίκλε ηεο Μηθξήο
Πξέζπαο.
Σα δάζε ζηε Μαθεδνλία θαιχπηνπλ πάλσ απφ ην 25% ηεο επηθάλεηάο ηεο. Σα
πεξηζζφηεξα βξίζθνληαη ζηα βνπλά ηεο Γ. Μαθεδνλίαο θαη ζηα φξε ζηα
ζχλνξά ηεο κε ηελ Π.Γ.Γ.Μ. (F.Y.R.O.M.) θαη ηε Βνπιγαξία. Σα δέληξα πνπ
θπξηαξρνχλ είλαη νη βαιαληδηέο, νη νμπέο, ε καχξε πεχθε θαη ηε ξεηηλφπεπθα.
ηα παξάιηα ηεο Μαθεδνλίαο ην θιίκα είλαη ήπην θαη έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο. ζν πξνρσξνχκε πξνο ην εζσηεξηθφ, πνπ
απνκνλψλεηαη απφ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ Αηγαίνπ κε κεγάια βνπλά, ην
θιίκα γίλεηαη επεηξσηηθφ.
( Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο επί ησλ ακπεινπξγηθψλ δσλψλ ηεο
Μαθεδνλίαο βιέπε ηνπο επηκέξνπο Π.Γ.Δ. θαη Π.Ο.Π. )
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, νξγαλνιεπηηθά θαη αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
νίλσλ Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.
Αηηηώδεο αιιειεπίδξαζε
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία
νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. Σν έδαθνο, ην ήπην θιίκα, νη δξνζεξνί άλεκνη
ηνπ θαινθαηξηνχ, ηα δάζε θαη νη πνηακνί είλαη ηα θπζηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο
ηα νπνία επλννχλ ζην κέγηζην βαζκφ ην παξαγφκελν ζηαθχιη θαη σο εθ
ηνχηνπ ηνλ νίλν ηεο Μαθεδνλίαο. Σα άξηζηα θιηκαηνινγηθά, εδαθνινγηθά θαη
κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ηεο Μαθεδνλίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο
εμαζθαιίδνπλ ηελ παξαγσγή ηνπ κνλαδηθνχ απηνχ νίλνπ κε ΠΓΔ Μαθεδνλία.
Ζ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ησλ νηλνπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή φζνλ αθνξά ηφζν ηελ ηερλνινγία
παξαγσγήο φζν θαη ηελ εκπνξηθή πξνψζεζε νίλσλ κε Π.Γ.Δ Μαθεδνλία, ν

αξηζκφο ησλ αγνξψλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δ.Δ. ζηηο νπνίεο δηαθηλνχληαη ή
εμάγνληαη αληίζηνηρα νίλνη κε Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία, ε πξαγκαηνπνίεζε
εθδειψζεσλ ζηηο νπνίεο δνθηκάδνληαη νίλνη ΠΓΔ Μαθεδνλία (¨Οη Γξφκνη ηνπ
Κξαζηνχ ηεο Βνξείνπ Διιάδνο¨, Ο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο Οίλνπ Θεζζαινλίθεο,
„Σα ΒνξΟηλά‟)
θαη ε ζπκκεηνρή
ηνπ θνηλνχ ζηηο εθδειψζεηο απηέο
αλαδεηθλχνπλ ηε θήκε θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ νίλσλ κε ΠΓΔ Μαθεδνλία
θαη θαζηζηνχλ ηνπο νίλνπο απηνχο πξαγκαηηθά κνλαδηθνχο.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΛΙΚΔΡ ΠΓΔ
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Λεπηνκέξεηεο ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο
Α. Ιζηνξηθόο δεζκόο.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε,
φρη κφλνλ ζηελ Αζήλα θαη ηελ Πεινπφλλεζν, αιιά θαη ζηα λεζηά, ζηε
Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο ην θξαζί
έρεη κεγάιε ηζηνξία. χκθσλα κε ηνλ Κιέαξρν ηνλ νιέα, ν πξψηνο πνπ
αλαθάιπςε ηελ ηέρλε ηεο νηλνπνηίαο ήηαλ ν Μάξσλ, ν γηνο ηνπ Δπάλζε, πνπ
ηνλ ηηκνχζαλ ζηε Μαξψλεηα ηεο Θξάθεο.
κσο ηα πξψηα δείγκαηα ακπεινθαιιηέξγεηαο βξέζεθαλ ζηελ αλαηνιηθή
Μαθεδνλία. Κνληά ζηηο Κξελίδεο ηεο Καβάιαο ζε πξφζθαηε αλαζθαθή
βξέζεθαλ ζπφξνη ζηαθπιηνχ, πνπ αλάγνληαη ζηα ηέιε ηεο πξντζηνξηθήο
πεξηφδνπ. πφξνη ζηαθπιηψλ έρνπλ βξεζεί αθφκε ζηηο αλαζθαθέο ζηελ
Σνχκπα ηνπ Φσηνιίβνπο ηεο Γξάκαο, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηε Νενιηζηθή
επνρή (πεξίπνπ ην 4.000 π.Υ.). Δπίζεο ζπφξνη ζηαθπιηψλ πνπ κνηάδνπλ ζε
γεληθέο γξακκέο κε ηηο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο, έρνπλ βξεζεί θαη ζηελ ίδηα
πεξηνρή θνληά ζην ρσξηφ ηηαγξνί ζε κηα πεξηνρή πνπ πδξεπφηαλ κε ηερλεηφ
ηξφπν. Οη ζπφξνη απηνί ρξνλνινγνχληαη απφ ην 3000 π.Υ. Ωο πξψηε
ακπεινπξγηθή πεξηνρή ζηελ Διιάδα ζεσξνχληαη νη Φίιηππνη ζηελ αλαηνιηθή
Μαθεδνλία ήδε απφ ηελ πεξίνδν 2800-2200 π.Υ.
Γηα ηνπο επφκελνπο αηψλεο κέρξη ηελ χζηεξε κπθελατθή πεξίνδν νη γλψζεηο
καο γηα ην θξαζί ζηε Μαθεδνλία είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ζ ζεκαληηθφηεξε
πιεξνθνξία καο έξρεηαη απφ ηνλ κεξν. Αλαθέξεη ζηελ Οδχζζεηα φηη ν
Μάξσλ είρε πξνζθέξεη δέθα ακθνξείο θξαζί ζηνλ Οδπζζέα, κε ην νπνίν
κάιηζηα ν ηειεπηαίνο κέζπζε ηνλ Κχθισπα. ηνλ ίδην νίλν, ηεο πφιεο ηνπ
Ίζκαξνπ, έδεηρλαλ πξνηίκεζε θαη νη Αραηνί θαηά ηελ Σξσηθή εθζηξαηεία.
Γηα ηελ αξρατθή θαη ηελ θιαζηθή πεξίνδν έρνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ θαη ηελ νηλνπνηία ζηε Μαθεδνλία θπξίσο απφ θείκελα
ηεο πεξηφδνπ, απφ παξαζηάζεηο ζε λνκίζκαηα θπξίσο ηνπ 6νπ αη π.Υ. θαη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ απφ παξαζηάζεηο ζε αγγεία ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ.
χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο, ππήξραλ ακπειψλεο ζηε Υαιθηδηθή (ζηε
Μέλδε, θηψλε, Άθαλζν θαη ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Αγίνπ ξνπο), ζηε Θάζν,
ζηελ Πέιια θαη ζηα ηάγεηξα, φπνπ θαη ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο δηαηεξνχζε
ακπειψλα. Δπίζεο, ζε επηγξαθή ηνπ 5νπ αη. π.Υ. πνπ βξίζθεηαη ζηε Θάζν
ζψδεηαη θείκελν πνπ θαζνξίδεη φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξχγν, ηελ

Διαγράφηκε: (έδαθνο , θιίκα,
επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ θαινθαηξηνχ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο
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νηλνπνηία, αιιά θαη ηελ πψιεζε ηνπ νίλνπ, ν νπνίνο πσινχληαλ κφλν κέζα
ζε ακθνξείο ζθξαγηζκέλνπο απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο αγνξάο. Ο ίδηνο λφκνο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηε γλεζηφηεηα ηνπ ηνπηθνχ νίλνπ, φξηδε φηη
απαγνξεπφηαλ ζε θάζε πινίν πνπ κεηέθεξε θξαζί λα πξνζεγγίζεη ην ιηκάλη
ηεο Θάζνπ, επί πνηλή δεκεχζεσο ηνπ πινίνπ.
Ο νίλνο απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη θπξίσο ηεο Θάζνπ έθζαλε ζε
φιν ηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν, κέζα ζε ακθνξείο νη νπνίνη κεηαθέξνληαλ κε
θνξηεγά θαξάβηα. κσο κε ηελ επηθξάηεζε ησλ Ρσκαίσλ ζηε Μεζφγεην ην
θέληξν βάξνπο ηνπ εκπνξίνπ νίλνπ κεηαηνπίζηεθε απφ ην βφξεην ζην λφηην
Αηγαίν θαη εθηφο Διιάδνο. Παξ' φια απηά ε παξαγσγή νίλνπ ζηε Μαθεδνλία
ζπλερηδφηαλ αδηάιιεηπηα.
Ζ παξαθκή θαη ε θαηάξξεπζε ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο ζήκαηλε ηελ
εγθαηάιεηςε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηελ δξακαηηθή κείσζε θαηαλάισζεο
νίλνπ ζηε δπηηθή θαη θεληξηθή Δπξψπε. Σν Βπδάληην παξακέλνληαο ν
ζεκαηνθχιαθαο ηεο ειιεληθήο θαη ξσκατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηα
ρξφληα ηνπ Μεζαίσλα, δηέζσζε ηελ ηέρλε ηεο ακπεινπξγίαο. Μάιηζηα ζηα
ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ παξήρζεζαλ κεξηθά απφ ηα θαιχηεξα θξαζηά ηεο
επνρήο.
Ζ θαιιηέξγεηα ζηηο νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αγίνπ ξνπο, ηεο Πέιιαο,
ηεο Θάζνπ, ηεο Καβάιαο θαη ηεο Γξάκαο ζπλερίζηεθε αλειιηπψο. Αλ θαη
πνιιέο θνξέο νη ακπεινθαιιηέξγεηεο θαηαζηξάθεθαλ απφ ηηο θαθέο θαηξηθέο
ζπλζήθεο, απφ αξξψζηηεο θαη απφ ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, σζηφζν
γλσξίδνπκε φηη ηνλ 5ν αη. κ.Υ. είραλ απμεζεί νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, ελψ
ηα θξαζηά ραξαθηεξίδνληαλ πιένλ απφ ηελ πεξηνρή φπνπ παξάγνληαλ.
Ηδηαίηεξα θεκηζκέλε γηα ην θξαζί πνπ παξήγαγε ήηαλ ε πεξηνρή ηνπ
Παγγαίνπ, ηελ νπνία επηζθέθζεθαλ θαη νη απηνθξάηνξεο Νηθεθφξνο Φσθάο
θαη Αλδξφληθνο Καληαθνπδελφο πξνθεηκέλνπ λα γεπηνχλ ην θξαζί ηεο.
Δμίζνπ ζεκαληηθή, αλ φρη ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή γηα ηελ νηλνπαξαγσγή ζηελ
πεξίνδν ηνπ Βπδαληίνπ ήηαλ ε Υαιθηδηθή. Λφγσ ησλ πνιιψλ κνλψλ ζην Άγην
ξνο -πνιιψλ πεξηζζφηεξσλ απφ φηη ζήκεξα- θαη ηεο ζέζεο ηνπ θξαζηνχ σο
βαζηθνχ ζηνηρείνπ δηαηξνθήο ησλ κνλαρψλ, φιε ζρεδφλ ε Υαιθηδηθή, ηφζν
ζην λφην, φζν θαη ζηα βνξεηνδπηηθά, κέρξη ηε ζεκεξηλή Καιακαξηά, ήηαλ
γεκάηε απφ ακπέιηα πνπ ρξεζίκεπαλ γηα νηλνπαξαγσγή. Ζ ζπζηεκαηηθή
θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ 10ν αη. λα ππάξρεη
αθζνλία θξαζηνχ ζην Άγην ξνο, λα αξρίζεη ε εκπνξία ηνπ πξψηα ζηε
Θεζζαινλίθε θαη αξγφηεξα ε κεηαθνξά ηνπ κε πινία ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο
Μαθεδνλίαο, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζε άιιεο ρψξεο. Σν θξαζί
απνζεθεπφηαλ ζε εηδηθέο απνζήθεο κέζα ζηηο κνλέο, ηα βαγελαξηά, θαη ζε
αληίζηνηρεο απνζήθεο ζηα κεηφρηα ησλ κνλψλ ζε φιε ηε Υαιθηδηθή.
Σν θξαζί έγηλε εθ λένπ γλσζηφ ζηελ Δπξψπε κέζσ ησλ Βελεηψλ θαη ησλ
Γελνπαηψλ κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο
ηαπξνθφξνπο. Οη ηαπξνθφξνη θαη νη δπηηθνί θενπδάξρεο θαηά ηελ επάλνδφ
ηνπο ζηε Γχζε χζηεξα απφ βξαρεία ή καθξνρξφληα παξακνλή ηνπο ζην
Βπδάληην κεηέθεξαλ πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο νπνίεο κεηαθχηεπαλ θπξίσο θνληά
ζηα παξάιηα ηεο Μεζνγείνπ.

ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο νη θαιιηεξγνχκελεο κε ακπέιηα εθηάζεηο
κεηψζεθαλ ζεκαληηθά. Κχξηα αηηία ήηαλ ε ερζξηθή ζηάζε ησλ Μνπζνπικάλσλ
πξνο ην θξαζί, ζηάζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ απαγφξεπζε θαηαλάισζεο
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ πνπ επηβάιιεη ην Κνξάλη ζηνπο Μνπζνπικάλνπο.
κσο ε ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ε νηλνπνηία δελ έζβεζε. Οη θχξηεο
νηλνπνηεηηθέο δψλεο ήηαλ πιένλ απηή ηεο ηάηηζηαο, ησλ εξβίσλ, ηνπ
Ακπληαίνπ, ηεο Νάνπζαο, ηεο Γνπκέληζζαο, ηνπ Κίηξνπο θνληά ζηελ Καηεξίλε,
ησλ Γηαληηζψλ, ηα κεηφρηα ησλ κνλψλ ηνπ Αγίνπ ξνπο ζηε Υαιθηδηθή θαη ε
πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο Σνχξθνο πεξηεγεηήο Δβιηά Σζειεκπή πνπ
πεξηεγήζεθε ην 17ν αη. ηε Μαθεδνλία ζεκείσλε φηη γχξσ απφ ηε Θεζζαινλίθε
ππήξραλ 46.000 ζηξέκκαηα ακπέιηα θαη ζε φηη ζε θάζε ακπειψλα ππήξρε θαη
εληεπθηήξην δηαζθέδαζεο.
ηε Υαιθηδηθή ε ακπεινθαιιηέξγεηα ζπλερίζηεθε ρσξίο δηαθνπή, αθφκε θαη
κεηά ηελ θαηάθηεζή ηεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο. Σφζν κέζα ζην Άγην ξνο,
φζν θαη ζηα κεηφρηα, νη κνλαρνί θχηεπαλ θιήκαηα ηεο πνηθηιίαο ιεκληφ θαη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ πνηθηιίεο θεξκέλεο απφ ηε Γεσξγία. Καιχηεξν θξαζί
ζεσξνχληαλ ην ιεκληφ πνπ παξήγαγε ε Μνλή Γηνλπζίνπ απφ ηνλ ακπειψλα
Μνλνμπιίηε. ηε ηάηηζηα ε ακπεινθαιιηέξγεηα άθκαζε απφ ηα κέζα ηνπ 15νπ
αη. θαη παξέκεηλε δσληαλή κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ αη., νπφηε θαη πεξηνξίζηεθε
δξακαηηθά ιφγσ ηεο θπιινμήξαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Σα θξαζηά πνπ
παξάγνληαλ θαη παξάγνληαη αθφκε θαη ζήκεξα αλήθνπλ ζηηο πνηθηιίεο
μπλφκαπξν (θπξίσο), ζηαπξσηφ, βαιάληνβν θαη κνζρφκαπξν. Άιιεο
νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ζηε Μαθεδνλία κε θεκηζκέλα θξαζηά ήηαλ απηή
ηεο Νάνπζαο θαη ηεο Γνπκέληζζαο, φπνπ θπξηαξρνχζε ην μηλφκαπξν θαη ηνπ
Ακπληαίνπ. Απφ ηνλ 17ν αη. άξρηζε λα παξάγεηαη θξαζί θαη ζε λνηηφηεξεο
πεξηνρέο, φπσο ζηε Ραςάλε θαη ζηα Ακπειάθηα.
Ο Γάιινο πεξηεγεηήο Cousinery πνπ επηζθέθζεθε ηε Μαθεδνλία ζηηο αξρέο
ηνπ 19νπ αη. ζεσξνχζε ην θξαζί ηεο Νάνπζαο σο ην «θαιχηεξν ζηελ
Οζσκαληθή απηνθξαηνξία κεηά ην θξαζί ηεο Σελέδνπ». Ζ Mary Walker πνπ
επηζθέθζεθε ηε δπηηθή Μαθεδνλία ην 1860 επαηλνχζε ηα θξαζηά ηεο Κνδάλεο,
ηεο Νάνπζαο θαη ηεο Καζηνξηάο γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε Μαθεδνλία δέρζεθε έλα ζνβαξφηαην ρηχπεκα ζηα
ηέιε ηνπ 19νπ αη. θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ. Φπιινμήξα πξνζέβαιε ην 1898 γηα
πξψηε θνξά ηνπο ακπειψλεο ζηελ Ππιαία έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη κέζα
ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο επεθηάζεθε θαη ζηνπο ακπειψλεο ηεο ππφινηπεο
Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. Ζ επέθηαζή ηεο ήηαλ ηαρεία θαη θαηαζηξνθηθή,
ηδηαίηεξα ζηε Μαθεδνλία. Οιφθιεξνη ακπειψλεο, φπσο εθείλνο ηεο ηάηηζηαο
θαη ηεο Μνλήο Μεγίζηεο Λαχξαο θαηαζηξάθεθαλ νινθιεξσηηθά. Αθφκε θαη ε
εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία, ηελ αλαηνιηθή
Θξάθε θαη ηνλ Πφλην, νη νπνίνη κεηέθεξαλ λέεο πνηθηιίεο θιεκάησλ, θαη είραλ
άιιεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, δελ θαηφξζσζε λα αλαθφςεη ηελ πησηηθή πνξεία
ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηεο νηλνπαξαγσγήο ζηε Μαθεδνλία, πνξεία πνπ
ζπλερίζηεθε κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σν 1938 ε Μαθεδνλία
παξήγαγε κφλν ην 7,9% ηνπ νίλνπ ηεο Διιάδνο.
Έγηλαλ βέβαηα πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπηζηεί κε δηαζηαχξσζε κε πνηθηιίεο
ακπειηψλ απφ ηε Γαιιία θαη ηε Βνπιγαξία θαη επξσπατθέο ρψξεο, κε

ακθηιεγφκελα φκσο απνηειέζκαηα. Οη ακπειψλεο ζψζεθαλ, αιιά νη
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο κεηψζεθαλ ζεκαληηθά θαη ε πνηφηεηα ησλ
παξαγνκέλσλ θξαζηψλ έπεζε δξακαηηθά.
Β. Πνιηηηζηηθόο, θνηλωληθόο θαη νηθνλνκηθόο δεζκόο.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ, ε δεκηνπξγία ηνπ θξαζηνχ απφ ην ζηαθχιη θαη νη
επηπηψζεηο απφ ηελ νηλνπνζία ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ πάληα
πξνθαινχζαλ δένο ζηνλ άλζξσπν θαη γη απηφ ζπλδέζεθαλ κε ην Θείν. ηελ
αξραηφηεηα ν ζεφο πνπ ζπλδεφηαλ κε ην θξαζί ήηαλ ν Γηφλπζνο, έλαο ζεφο
αγξνηηθφο, πνπ ιαηξεχηεθε ηδηαίηεξα ζηε Μαθεδνλία θαη ζηε Θξάθε, φπνπ ην
Γσδεθάζεν δελ ήηαλ ηφζν δηαδεδνκέλν, φζν ζηε λφηην Διιάδα.
χκθσλα κε έλαλ κχζν, ν Γηφλπζνο γελλήζεθε ζην Παγγαίν θαη έδεζε εθεί
ιαηξεπφκελνο απφ ηνπο Ζδσλνχο, κηα ζξαθηθή θπιή. Άιινο κχζνο ζέιεη ηε
εκέιε λα δεη ζηηο πιαγηέο ηνπ Βεξκίνπ, φπνπ γέλλεζε ην εηιελφ, ν νπνίνο
αξγφηεξα ζπλειήθζε απφ ηνλ Μίδα.
ε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, φπσο θαη ηεο Θξάθεο ηα πξψηκα ρξφληα
ν Γηφλπζνο παξηζηαλφηαλ δσφκνξθνο, θαηάινηπν ηνηεκηθήο λννηξνπίαο.
Λαηξεπφηαλ ηδηαίηεξα ζην Παγγαίν θαη ζηνλ Κηζζφ καδί κε ηηο καηλάδεο, νη
νπνίεο αλαθέξνληαη σο «Κιψδνλεο» θαη «Μηκαιιφλεο». Ο Μαηλαδηζκφο
επέδεζε ηνπο επφκελνπο αηψλεο ζηε Μαθεδνλία κέρξη ηελ πηψζε ηνπ αξραίνπ
θφζκνπ θαη απφ ηηο ιαηξεπηηθέο ηειεηέο κεηαθέξζεθε θαη ζην ζέαηξν. Ο
«καηλαδηθφο» ζίαζνο, πνιχ δεκνθηιήο ζηε Μαθεδνλία, απνηεινχληαλ απφ
γπλαίθεο, ελψ ν θνξπθαίνο ηνπ ρνξνχ ήηαλ άληξαο, πνπ θνξνχζε
«θνζφξλνπο», «θξνθσηφλ» θαη «κήηξαλ», πξφηππν δειαδή ηνπ
γπλαηθνληπκέλνπ Γηνλχζνπ, αληίζεηα κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, φπνπ
επηθξαηνχζε ε εηθφλα ηνπ θαιιηθνχ Γηφλπζνπ. ηηο παξαζηάζεηο θαη ζηηο
ενξηέο θαηαλαιψλνληαλ κεγάιεο πνζφηεηεο θξαζηνχ. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη
ζηα βαθρηθά φξγηα, πνπ ήηαλ επίζεο πνιχ δεκνθηιή ζηε Μαθεδνλία. Ζ
ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ παξέκεηλε δσληαλή θαη ζηελ ειιεληζηηθή επνρή
ηδηαίηεξα ζηελ Πέιια, ζηε Ρσκατνθξαηία θαη ηνπο πξψηνπο Βπδαληηλνχο
ρξφλνπο, ηδηαίηεξα ζηελ Ακθίπνιε.
ην Λαγθαδά, ιίγα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε, αθφκε θαη ζήκεξα νη
πξφζθπγεο απφ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηεο
Μαχξεο ζάιαζζαο ζηηο 21 Μαίνπ, γηνξηή ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο
ηεινχλ ηα αλαζηελάξηα, έλα έζηκν πνπ ζπλδέεηαη κε ηα βαθρηθά φξγηα ηεο
αξραηφηεηαο. Αλάκεζα ζηηο άιιεο εθδειψζεηο πεξηιακβάλνληαη ε άκεηξε
νηλνπνζία θαη ε ππξνβαζία, δπν ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε
ιαηξεία ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ ζηε Θξάθε.
ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ν Θεφο παξνπζηάδεηαη σο ακπεινπξγφο, θαη ε
Δθθιεζία σο άκπεινο. Οη ρξηζηηαλνί ζηε Θεία Κνηλσλία ρξεζηκνπνηνχλ ην
θξαζί σο αίκα ηνπ Θενχ. Μάιηζηα ε Οξζφδνμε Δθθιεζία έρεη θαζηεξψζεη θαη
πξνζηάηε ησλ ακπειηψλ θαη ησλ ακπεινπξγψλ, ηνλ Άγην Σξχθσλα,
ελζσκαηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν παλάξραηεο αληηιήςεηο γηα ηε βιάζηεζε
θαη ηε γνληκφηεηα. Ο Άγηνο απηφο ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηφο θαη ζεβαζηφο ζηηο

ακπεινπξγηθέο δψλεο ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο.
κσο ε εγθαηάζηαζε ζηε Μαθεδνλία κεηά ην 1924 ησλ Διιήλσλ ηεο
Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ Πφληνπ είρε σο
ζπλέπεηα ηελ έληαζε ηεο ιαηξείαο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ζρεηηθψλ εζίκσλ ζε
εηήζηα βάζε.
ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο αθφκε θαη ζήκεξα ε κλήκε ηνπ Αγίνπ
Σξχθσλα γηνξηάδεηαη κε κεγάιε επηζεκφηεηα θαη ιακπξφηεηα. ηε
Γνπκέληζζα ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ γίλεηαη ην θνπξκπάλη. Έλα αξζεληθφ κνζράξη
ζπζηάδεηαη, θαη βξάδεηαη. Ο παπάο επινγεί ην θξέαο ην νπνίν κνηξάδεηαη ζε
φιε ηελ θνηλφηεηα, ε νπνία ην θαηαλαιψλεη κε ζπλνδεία άθζνλνπ θξαζηνχ.
Παξαιιαγή ηνπ ίδηνπ εζίκνπ ζπλαληνχκε ζηνλ Σξίινθν θαη ζηε ηελήκαρν,
θνληά ζηε Νάνπζα. ηε Γέθπξα, έλα ρσξηφ έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε, νη
θάηνηθνη ηελ παξακνλή ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα γιεληνχλ κε θξαζί,
ελψ αλήκεξα ηεο γηνξηήο πεξηθέξνπλ ηελ εηθφλα ηνπ αγίνπ θαη δηαβάδνπλ
θφιιπβα. Κφιιπβα θηηάρλνπλ ηελ εκέξα ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα θαη ζηελ Αγρίαιν
θαη ζηε Μεζήκβξηα, ελψ νη ακπεινπξγνί ξίρλνπλ αγηαζκφ ζηα ακπέιηα ηνπο.
Δθηφο φκσο απφ ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα ππάξρνπλ πνιιά έζηκα
ζηε Μαθεδνλία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θξαζί. Ζ πξνέιεπζή ηνπο ράλεηαη ζην
βάζνο ησλ αηψλσλ, ελψ φια ζρεδφλ ηεινχληαη αδηάιεηπηα κέρξη ζήκεξα. Σν
θξαζί ζχληξνθνο ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο, νπζηαζηηθά ζπλνδεχεη φιεο ηεο
ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. ηε
γέλλεζε, ζηε βάθηηζε, ζηνλ αξξαβψλα, ζην γάκν, ζην ζάλαην ην θξαζί
ζεσξνχληαλ θαη ζεσξείηαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα. Αιιά θαη θάζε κέξα ην
θξαζί ζπλφδεπε θαη ζπλνδεχεη αθφκε θαη ζήκεξα ηα εδέζκαηα ζην
κεζεκεξηαλφ ηξαπέδη, θπξίσο ηα θξεαηηθά πνπ καγεηξεχνληαλ ηηο θξχεο κέξεο
ηνπ ρεηκψλα.
Αιιά θαη ζηηο ηνπηθέο ενξηέο θαη ζηα έζηκα ηεο Μαθεδνλίαο ην θξαζί είλαη
πάληα παξφλ. ην Ακχληαην θαη ζην Ξπλφ Νεξφ αθφκε θαη ζήκεξα ηελ
παξακνλή ηεο ενξηήο ηεο Αγίαο Βαξβάξαο νη θάηνηθνη αλάβνπλ κεγάιεο
θσηηέο θαη γιεληνχλ κε φξγαλα θαη άθζνλν ηνπηθφ θξαζί. ηελ πεξηνρή ηεο
Νάνπζαο πάιη ηελ πξνπαξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ νη θάηνηθνη αλάβνπλ
κεγάιεο θσηηέο γηα λα γηνξηάζνπλ ην «Κφιληε» θαη αθνινπζεί γιέληη κε ηε
ζπλνδεία θξαζηνχ θαη ηζίπνπξνπ. ηε δπηηθή θαη αλαηνιηθή Μαθεδνλία ηα
παξαδνζηαθά θαξλαβάιηα πνπ γίλνληαη ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ηα
Ραγθνπηζάξηα, νη Μσκφγεξνη, θιπ. πάληα ζπλνδεχνληαη ηηο λπθηεξηλέο ψξεο
απφ άθξαηε νηλνπνζία.
ήκεξα πνπ ν θφζκνο ζηξέθεηαη πξνο ηελ παξάδνζε θαη ςάρλεη λα βξεη ηηο
ξίδεο ηνπ ν ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ θξαζηνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γίλεηαη νινέλα
θαη πην ηζρπξφο. ιεο νη ενξηέο, νη αλαβηψζεηο ιατθψλ δξσκέλσλ
πεξηιακβάλνπλ θαη νηλνπνζία. Σα κνπζεία θξαζηνχ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε
Νάνπζα, ζηε Ραςάλε θαη ζην Ακχληαην πξνζπαζνχλ λα δείμνπλ ηε
δηαρξνληθή πνξεία ηνπ θξαζηνχ ζηε δσή καο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο θαη
νη επηζθέςεηο ζηα νηλνπνηεία θηινδνμνχλ λα κεηαβάιινπλ ηελ εηθφλα ηνπ
θξαζηνχ απφ απιφ πξντφλ θαηαλάισζεο ζε έλα θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο

Ο νίλνο ιηθέξ παξάγεηαη παξαδνζηαθά ζηε Μαθεδνλία απφ πνιιέο δεθαεηίεο
πξηλ, φηαλ νη νηλνπνηνί παξαζθεχαδαλ εθηφο ησλ μεξψλ νίλσλ, θαη κηα
πνζφηεηα νίλνπ ιηθέξ γηα νηθνγελεηαθή ρξήζε. Ήηαλ ν μερσξηζηφο νίλνο πνπ
ζπλφδεπε ηα γηνξηηλά ηξαπέδηα, ηηο γηνξηέο θαη ηα παλεγχξηα ηνπο.
Οη πςειέο παξαηεηακέλεο
ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηνρήο θαη ε κεγάιε
ειηνθάλεηα επηηξέπνπλ ηελ ζπζζψξεπζε ζαθράξσλ ζηα ζηαθχιηα πνπ
απνθηνχλ έηζη ηνλ θαηάιιειν αιθννιηθφ βαζκφ αιιά θαη ηα απαξαίηεηα
αξσκαηηθά ζπζηαηηθά πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή νίλσλ (ιηαζηψλ ή ιηθέξ )
πνηφηεηαο.
Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη νίλνη απηνί άξρηζαλ λα απνθηνχλ θήκε θαη
εθηφο ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο ηνπο θαη λα γίλνληαη γλσζηνί γηα ηελ πνηφηεηα
θαη ηα ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε φιε ηελ Διιάδα.
Πξηλ δχν πεξίπνπ δεθαεηίεο άξρηζε λα γίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαγσγή θαη
δηαθίλεζή ηνπο απφ ηα νηλνπνηεία ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία αθνινχζεζαλ ηηο
παξαδνζηαθέο ηερληθέο ζπλδπάδνληάο ηεο κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία.
Μέζα ζηα ρξφληα απηά ε θήκε ηνπο εμαπιψζεθε πεξηζζφηεξν θαη ην φλνκά
ηνπο έρεη δεζεί άξξεθηα κε ηελ πεξηνρή ηεο παξαζθεπήο ηνπο θαζφζνλ ν
ζπλδπαζκφο ησλ πνηθηιηψλ, ησλ εδαθνθιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ
ηξφπνπ παξαγσγήο
ηνπο δίλνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Πνιχ ζπρλά ιακβάλνπλ κέξνο ζε εζληθνχο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο νίλσλ
θαη αξθεηέο θνξέο έρνπλ απνζπάζεη βξαβεία θαη δηαθξίζεηο
Γ. Γεωγξαθηθό πεξηβάιινλ θαη γεωγξαθηθή πξνέιεπζε.
Ζ Μαθεδνλία θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο είλαη νξεηλή. Σν ζχλνιν ηεο
έθηαζήο ηεο θαηαλέκεηαη σο εμήο: ην 34,7% πεδηλφ, ην 25,9% εκηνξεηλφ θαη ην
39,4% νξεηλφ.
Οη νξνζεηξέο ηεο Μαθεδνλίαο είλαη απνιήμεηο κεγάισλ νξεηλψλ φγθσλ πνπ
βξίζθνληαη έμσ απφ ηα ειιεληθά ζχλνξα. Απφ ηα ςειφηεξα βνπλά ηεο
πεξηνρήο είλαη ην φξνο Φαιαθξφ (2.111 κ.), ην Μελνίθην (1.963 κ.), ε νξνζεηξά
Σζηγγέιη (1.294 κ.), ε νξνζεηξά Βξνληνχο (1.849 κ.), ε Κεξθίλε (2.031 κ.), ην
Μαπξνβνχλη (1.179 κ.), ν ´Αζσο (2.033 κ.), ν Υνξηηάηεο (1.201 κ.), ην Βίηζη
(2.128 κ.), ε νξνζεηξά ηνπ Γξάκκνπ (2.520 κ.), ην ηληάηζηθν (2.114 κ.) θαη ηα
Υάζηα (1.565 κ.).
Ζ Μαθεδνλία έρεη πνιιέο κεγάιεο θαη εχθνξεο πεδηάδεο. Δθηείλνληαη ζην
κήθνο ησλ πνηακψλ ηεο θαη ρσξίδνληαη απφ ηηο καθξηέο νξνζεηξέο ηεο. Οη
κεγαιχηεξεο απφ απηέο είλαη: ε πεδηάδα ηεο Υξπζνππφιεσο ζην Ν. Καβάιαο,
ε πεδηάδα ηεο Γξάκαο ζηνλ νκψλπκν λνκφ, ε πεδηάδα ηνπ ηξπκφλα ζην Ν.
εξξψλ θαη νη πεδηάδεο ηνπ Κηιθίο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ησλ Γηαλληηζψλ, ηεο
Βέξνηαο, ηεο Έδεζζαο, ηεο Καηεξίλεο θαη ηεο Υαιθηδηθήο ζηνπο νκψλπκνπο
λνκνχο.
Σν δπηηθφ ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο είλαη θαη ην πην νξεηλφ ηκήκα ηεο . Δθεί,
απαληψληαη νξνπέδηα πνπ εθηείλνληαη αλάκεζα ζηηο νξνζεηξέο. Σα πην

ζεκαληηθά είλαη: ηεο Φιψξηλαο, ηεο Πηνιεκατδαο, ηεο Κνδάλεο, ηεο Καζηνξηάο
θαη ησλ Γξεβελψλ.
Οη κεγαιχηεξνη πνηακνί ηεο Μαθεδνλίαο είλαη ν Νέζηνο, πνπ πεγάδεη ζην
Βνπιγαξηθφ έδαθνο θαη έρεη 143 ρικ. κήθνο ζην ειιεληθφ έδαθνο, ν
ηξπκφλαο πνπ επίζεο πεγάδεη ζηε Βνπιγαξία θαη έρεη 104 ρικ. κήθνο ζην
ειιεληθφ έδαθνο, ν Αγγίηεο πνπ είλαη παξαπφηακνο ηνπ ηξπκφλα, ν Γαιιηθφο
πνπ πεγάδεη απφ ηα Κξνχζηα θαη έρεη κήθνο 73 ρικ., ν Αμηφο πνπ πεγάδεη ζηε
εξβία θαη έρεη κήθνο 82 ρικ. ζην ειιεληθφ έδαθνο, ν Λνπδίαο θαη ν
Αιηάθκνλαο πνπ πεγάδεη απφ ην Γξάκκν θαη έρεη κήθνο 314 ρικ.
Ζ Μαθεδνλία έρεη πνιιέο ιίκλεο. Οη θπξηφηεξεο είλαη : ε Κεξθηλίηηδα, πνπ
ζρεκαηίδεηαη ζην ξνπ ηνπ ηξπκφλα, ε ιίκλε ηεο Γντξάλεο, ε ιίκλε ηνπ
Λαγθαδά (Κνξψλεηα), ε Βφιβε, ε Βεγνξίηηδα, ε κηθξή ιίκλε ησλ Πεηξψλ, ε
ιίκλε ηεο Καζηνξηάο θαη νη Πξέζπεο (Μηθξή θαη Μεγάιε Πξέζπα).
Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ αθηψλ ηεο Μαθεδνλίαο απαληάηαη ζηε
ρεξζφλεζν ηεο Υαιθηδηθήο, πνπ θαηαιήγεη ζε ηξεηο κηθξφηεξεο ρεξζνλήζνπο,
ζρεκαηίδνληαο ηνπο θφιπνπο ηεο Καζζάλδξαο θαη ηνλ ηγγηηηθφ. Αλαηνιηθά
βξίζθεηαη ν θφιπνο ηεο Καβάιαο, πνπ θιείλεη κε ην αθξσηήξην Κνέλ απέλαληη.
Νεζηά ηεο Μαθεδνλίαο απνηεινχλ ε Θάζνο αληίθξπ απφ ηηο αθηέο ηεο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ζηo λνκφ Καβάιαο, ε Ακκνπιηαλή ζηνλ Κφιπν ηνπ
´Αγ. ξνπο, ζηo λνκφ Υαιθηδηθήο θαη ν Αγ. Αρίιιεηνο ζηε Λίκλε ηεο Μηθξήο
Πξέζπαο.
Σα δάζε ζηε Μαθεδνλία θαιχπηνπλ πάλσ απφ ην 25% ηεο επηθάλεηάο ηεο. Σα
πεξηζζφηεξα βξίζθνληαη ζηα βνπλά ηεο Γ. Μαθεδνλίαο θαη ζηα φξε ζηα
ζχλνξά ηεο κε ηελ Π.Γ.Γ.Μ. (F.Y.R.O.M.) θαη ηε Βνπιγαξία. Σα δέληξα πνπ
θπξηαξρνχλ είλαη νη βαιαληδηέο, νη νμπέο, ε καχξε πεχθε θαη ηε ξεηηλφπεπθα.
ηα παξάιηα ηεο Μαθεδνλίαο ην θιίκα είλαη ήπην θαη έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο. ζν πξνρσξνχκε πξνο ην εζσηεξηθφ, πνπ
απνκνλψλεηαη απφ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ Αηγαίνπ κε κεγάια βνπλά, ην
θιίκα γίλεηαη επεηξσηηθφ.
( Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο επί ησλ ακπεινπξγηθψλ δσλψλ ηεο
Μαθεδνλίαο βιέπε ηνπο επηκέξνπο Π.Γ.Δ., Πηεξίαο ,Έβξνπ. )
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, νξγαλνιεπηηθά θαη αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
νίλσλ Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.
Αηηηώδεο αιιειεπίδξαζε
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία
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.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΙΝΟ ΑΠΟ ΛΙΑΣΑ
ΣΑΦΤΛΙΑ ΠΓΔ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Λεπηνκέξεηεο ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο
Α. Ιζηνξηθόο δεζκόο.
Σα πξώηα ίρλε νηλνπνίεζεο ζηελ Διιάδα βξέζεθαλ ζηνπο Φηιίππνπο ηεο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ηνπ Νηηθηιί Σαο, θαη
αλάγνληαη ζην δεχηεξν κηζφ ηεο 5εο ρηιηεηίαο π.Υ. (4500 π.Υ.). Πξφθεηηαη γηα
απαλζξαθσκέλα θνπθνχηζηα θαη ζπκπηεζκέλνπο θινηνχο, δειαδή ζηέκθπια,
άγξηαο θαη ήκεξεο ακπέινπ, έλδεημε ακπεινθαιιηέξγεηαο, αιιά θαη ηεο
αξραηφηεξεο νηλνπαξαγσγήο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξψπε.
ην έξγν ηνπ Οκήξνπ ην θξαζί ραίξεη πιήζνο αλαθνξψλ, πνπ δίλνπλ
πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο
ηερληθέο παξαγσγήο, εκπνξίνπ, θαηαλάισζεο θαη γεπζηγλσζίαο. Ο κεξνο
ρξεζηκνπνηεί πνιιά επίζεηα γηα ειιεληθέο πεξηνρέο, φπσο «ακπειφεζζα» θαη
«πνιπζηάθπινο» θαη κλεκνλεχεη πνιινχο δηάζεκνπο ειιεληθνχο νίλνπο,
φπσο ηνλ Πξάκλην θαη ηνλ Ηζκαξηθφ.
Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ ζηελ Αξραϊθή πεξίνδν θαη πην ζπγθεθξηκέλα
θαηά ηνλ 7ν αη. π.Υ., έρεη δηαδνζεί πιένλ ζε φιν ηνλ Μαθεδνληθφ ρψξν, αθνχ
ην θιίκα θαη ην έδαθφο ηνπο πξνζθέξνληαη γηα ακπεινθαιιηέξγεηα. Ζ
δηνλπζηαθή ιαηξεία εμαπιψλεηαη, δεκηνπξγψληαο, κέζα απφ ηηο δηνλπζηαθέο
γηνξηέο ηε δξακαηηθή πνίεζε, ην ζέαηξν θαη ηελ ηξαγσδία. Σαπηφρξνλα,
δηαδίδνληαη παιαηέο θαη λέεο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, φπσο ην ιηάζηκν
ζηαθπιηψλ θαη ε πξνζζήθε δηαθφξσλ θπηψλ, βνηάλσλ, κειηνχ, θαζψο θαη
ξεηίλεο, γηα ζπληήξεζε ή ηνλ αξσκαηηζκφ ηνπ θξαζηνχ. Έλα απφ ηα κεγάια
ακπεινπξγηθά θέληξα ηεο επνρήο είλαη θαη ε Θάζνο. Ζ εμάπισζε ηνπ
ειιεληθνχ νίλνπ πηζηνπνηείηαη επίζεο απφ ηελ ύπαξμε πνιιώλ ακθνξέωλ,
απφ ηηο αξρέο ηνπ 6νπ αη. π.Υ.. Οη ακθνξείο ήηαλ πήιηλα ζπλήζσο αγγεία
θξαζηνχ, κε δχν ιαβέο, γηα ηε ζαιάζζηα θπξίσο κεηαθνξά νίλνπ. Σελ επνρή
απηή δηαθηλνχληαη ήδε κεγάιεο πνζφηεηεο θξαζηνχ πνπ πξνεξρφηαλ θπξίσο
απφ ηα λεζηά ηνπ βόξεηνπ Αηγαίνπ θαη απαηηνχληαη αληίζηνηρα κεγάιεο
πνζφηεηεο ακθνξέσλ. Οη ειιεληθέο πφιεηο αξρίδνπλ λα «ηππνπνηνχλ» ην
θξαζί ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ακθνξέσλ. Ζ Ηδέα ηνπ
πξψηνπ νίλνπ ΠΟΠ ζηνλ θφζκν θαίλεηαη λα ππάξρεη απφ ηνλ πξψην αηψλα
π.ρ. ζηε αξραία Διιάδα. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη ζηε Θάζν, φπνπ βξέζεθαλ
επηγξαθέο κε λνκνζεηηθά θείκελα, πνπ επέβαιαλ ηε ζήκαλζε ησλ θξαζηψλ
ηνπ λεζηνχ ζε ζθξαγηζκέλνπο ακθνξείο, ελψ ηαπηφρξνλα απαγνξεπφηαλ ζε
ζαζίηηθα πινία κε μέλν θξαζί λα πιεζηάζνπλ ην λεζί. Έηζη ήιεγμαλ,
πξνζηάηεπζαλ θαη πξφβαιαλ ην θξαζί ηνπο, δεκηνπξγψληαο ηνλ πξώην νίλν
ΠΟΠ ζηνλ θόζκν (πεξί ηα 475 π.Υ.). Ζ πξαθηηθή ηνπ ζθξαγίζκαηνο ζηηο
ιαβέο ησλ ακθνξέσλ εθαξκνδφηαλ θαη απφ άιιεο δηάζεκεο νηλν-

παξαγσγηθέο πεξηνρέο, δίλνληαο ην πξψην είδνο ζήκαλζεο θαη
απζεληηθφηεηαο ησλ θξαζηψλ. Δπίζεο πξεπεη λα αλαθεξζεί, ν Μελδαίνο νίλνο
ηεο Υαιθηδηθήο, ίζσο ν πξψηνο δηάζεκνο θαη επψλπκνο ιεπθφο νίλνο ηνπ
θφζκνπ. Τπήξραλ κέρξη θαη νη απνκηκήζεηο θαζψο θαίλεηαη πσο θάπνηεο
πεξηνρέο, εκπνξεχνληαλ θξαζηά ζε ακθνξείο, κε ζθξαγίδεο-απνκηκήζεηο ησλ
νλνκαζηψλ ειιεληθψλ θξαζηψλ. Άξα πάλσ απφ φια φκσο, ζηελ Κιαζηθή
πεξίνδν ε αλάπηπμε ελφο κεγάινπ ακπειννηληθνχ πνιηηηζκνχ έβαιε ηηο
βάζεηο γηα ηε ζχγρξνλε ακπειννηληθή θνπιηνχξα θαη λνκνζεζία, έηζη φπσο
εθθξάζηεθε κε ηηο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο θαη ηα ηνπωλύκηα, κε ηελ
πξνζηαζία ηεο νηλνπαξαγσγήο ησλ κνλαδηθψλ θαη δηαιεθηψλ ακπειφηνπσλ,
κε ηελ εμσζηξέθεηα ηεο δηαθίλεζεο ησλ νίλσλ, κε ηε δηακφξθσζε εηδηθνχ
ιεμηινγίνπ γηα ηηο πεξηγξαθέο ησλ θξαζηψλ. Κπξίσο φκσο, κε ηελ έληαμε ηνπ
νίλνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ζηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή, θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπκπνζίσλ. Δθεί φπνπ ν νίλνο είρε πξσηαξρηθφ ξφιν θαη
ζπλέβαιε ζηελ ειιεληθή θηινζνθία, φπσο εθθξάζηεθε απφ ηνλ σθξάηε, ηνλ
Πιάησλα θαη ηφζνπο άιινπο, αιιά θαη ζε έλαλ νηληθφ αλεπαλάιεπην
πνιηηηζκφ, φζνλ αθνξά ηελ νηλνγλσζία, ηελ νηλνθξηηηθή, ηελ νηλνρνΐα θαη ηελ
ηέρλε ηεο ιεινγηζκέλεο θαηαλάισζεο νίλνπ, κε άιια ιφγηα (θαη κάιηζηα
ειιεληθά), ηελ απφιαπζε νίλνπ κε κέηξν.

Σελ επνρή ηεο Μαθεδνληθήο θπξηαξρίαο, φηαλ ν Μέγαο Αιέμαλδξνο δηαδέρεηαη
ηνλ Φίιηππν (336 π.Υ.), θξαζί θαη Μέγαο Αιέμαλδξνο ηαμίδεςαλ καδί σο ηα
πέξαηα ηνπ ηφηε γλσζηνχ θφζκνπ. Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ Μαθεδνλία
επεθηάζεθε πξνο ηελ Αλαηνιή, ελψ αμηφινγε ήηαλ ε άλζεζε νηλνπαξαγσγήο
ζην λφην, γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθζηξαηείαο. Ο πνιππιεζήο ζηξαηφο ηνπ
Αιεμάλδξνπ πξνκεζεπφηαλ θξαζί, φρη κφλν ζαλ ηνλσηηθφ θαη επθξαληηθφ,
αιιά θαη ζαλ «απνζηεηξσηηθφ» γηα ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο εθζηξαηείαο θαη
ηα κνιπζκέλα λεξά πνπ πηζαλψο λα ζπλαληνχζε. Έηζη, ηα καθεδνληθά πινία
θνπβαινχζαλ θξαζί ζηα ιηκάληα πνπ θαηέθηαλε ν ζηξαηφο. πσο ήηαλ
θπζηθφ, ζηνπο Διιεληζηηθνχο ρξφλνπο (323 – 146 π.Υ.) θαη γηα ηνπο
επφκελνπο αηψλεο, νη πεξηνρέο απηέο έγηλαλ ηα κεγάια παξαγσγηθά θαη
εκπνξηθά θέληξα θξαζηνχ ηεο Μεζνγείνπ. ηε Μαθεδνλία ζπλερίδεηαη ε
κεγάιε παξάδνζε ηεο παξαγσγήο αγγείσλ θξαζηνχ κε νηληθά ζέκαηα, ελψ
λέν ζηνηρείν απνηεινχλ ηα «νηληθά» ςεθηδσηά, κε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα
ηελ παξάζηαζε ηνπ Γηνλχζνπ κε ηνλ ηεξφ πάλζεξα (πεξί ην 275 π.Υ.). Ζ
δηνλπζηαθή ιαηξεία εμαθνινπζεί, φπσο θαη ηα καθεδνληθά ζπκπφζηα, ζηα
νπνία θαηαλαιψλνληαη θπξίσο νίλνη ηεο βφξεηαο Διιάδαο (Μελδαίνο,
Βίβιηλνο, Ιζκαξηθόο, Θάζηνο). ην απφγεην ηεο καθεδνληθήο θπξηαξρίαο, ζηα
κεγάια θέληξα νηλνπνίεζεο θαη νηλεκπνξίνπ ηνπ Αηγαίνπ πξνζηίζεληαη απηά
ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ βαζηιείνπ, ηεο Πέιιαο, φπνπ θαιιηεξγείηαη ε «πειιαία
ζηαθπιή» ηεο Ακθίπνιεο, ζηνπο Φηιίππνπο ηεο βφξεηαο Διιάδαο. ηνπο
βαζηιηθνχο ηάθνπο ηεο Βεξγίλαο βξέζεθαλ ζεκαληηθά αγγεία, δείγκαηα

κεγάιεο ηέρλεο, πνπ εκπλέεηαη απφ ην θξαζί. Άιιν αξηζηνπξγεκαηηθφ εχξεκα
απφ απηήλ ηελ επνρή είλαη ν νξεηράιθηλνο θξαηήξαο κε παξαζηάζεηο
δηνλπζηαθήο ιαηξείαο, πνπ βξέζεθε ζην Γεξβέλη Θεζζαινλίθεο.
Με ηε ξωκαϊθή επηθξάηεζε ζηελ Διιάδα, ην εκπφξην ηνπ θξαζηνχ, εθηφο
απφ ην λφηην Αηγαίν, κεηαθέξεηαη θαη ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ζ Μαθεδνλία,
ε νπνία είλαη ήδε ξσκατθή επαξρία, εμαθνινπζεί λα παξάγεη δηάζεκα θξαζηά,
φπσο θάλνπλ θαη ηα λεζηά ηνπ βφξεηνπ Αηγαίνπ, ηα νπνία φκσο αξρίδνπλ λα
ράλνπλ ζηαδηαθά ηελ αίγιε ηνπο.
Καηά ηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία ζηα κέζα ηνπ 6νπ αη., φηαλ ν Ηνπζηίλνο Β΄
δηαδέρεηαη ηνλ απηνθξάηνξα Ηνπζηηληαλφ (565), ν Υξηζηηαληζκφο έρεη
θπξηαξρήζεη νινθιεξσηηθά ηεο δηνλπζηαθήο ιαηξείαο θαη ην βπδαληηλφ θξαζί
βξίζθεηαη ζην απφγεηφ ηνπ. Οη νίλνη, πνπ απνθαινχληαη πιένλ «θξαζηά»,
θαηαθζάλνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θπξίσο απφ ηελ Πεινπφλλεζν, ηε
Ρφδν, ηε Υίν θαη ηε Λέζβν. Ο Καζζηαλφο Βάζζνο, ζην έξγν ηνπ «Γεσπνληθά»,
ζπγθεληξψλεη φια ηα κέρξη ηφηε ζηνηρεία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο, πνπ
απνηεινχλ κηα πνιχηηκε ζπιινγή θαη γηα ηελ ακπεινπξγία. Ζ ζπκβνιή ηνπ
ρξηζηηαληζκνχ ζα είλαη θαηαιπηηθή γηα ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ θξαζηνχ ζηελ
Διιάδα, αθνχ ην ακπέιη δηαλζίδεη –θπξηνιεθηηθά– φιε ηε βπδαληηλή ηέρλε, ηα
κνλαζηήξηα δξαζηεξηνπνηνχληαη ακπειννηληθά (Άγην όξνο) θαη ε Θεία
θνηλσλία απαηηεί γιπθνχο νίλνπο, απφ νλνκαζηά θξαζηά, πνπ εμαθνινπζνχλ
λα παξάγνληαη ζηα ειιεληθά λεζηά.
Η ίδξπζε ηωλ κνλώλ ηνπ Αγίνπ όξνπο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπζηεκαηηθή
θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ θαη ηελ νηλνπαξαγσγή κεγάιεο θιίκαθαο. ε εηδηθφ
θείκελν, πνπ απνηειεί ην πξψην «ηππηθφ» γηα ην νηλεκπόξην ζην Άγην όξνο
(972), θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία εκπνξίαο ηνπ νίλνπ κέζα ζηα φξηα ηνπ Άζσ.
χληνκα φκσο, αξρίδεη ην εκπφξην κνλαζηεξηαθψλ θξαζηψλ θαη εθηφο Αγίνπ
φξνπο. Γηα ηα επφκελα ρίιηα ρξφληα, ζε πνιιά κέξε ηεο Διιάδαο, ηα
κνλαζηήξηα ζα απνηειέζνπλ θηβσηνχο δηαθχιαμεο ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο
θαη κέζα ζε απηά ζα ιεηηνπξγήζνπλ νξγαλσκέλα νηλνπνηεία.
Οη Λαηίλνη ζηαπξνθφξνη ζα κείλνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ην 1204,
φηαλ ηελ θαηέιαβαλ, έσο ην 1261. Ζ έδξα ηεο απηνθξαηνξίαο κεηαθέξεηαη ζηε
Νίθαηα ηεο Βηζπλίαο.. Δδψ ην 1258, ηειεηψλεη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ λανχ ηνπ
Αγ. Σξύθωλα: πξνζηάηε ηωλ ακπεινπξγώλ (απφ ηφηε), πνπ γηνξηάδεηαη
θαη έσο θαη ζήκεξα ζηελ Μαθεδνλία θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα. Αξγφηεξα
απφ ην 1400 πεξίπνπ, δχν είλαη νη ζαιάζζηνη νηληθνί δξόκνη γηα ην εκπφξην
ειιεληθνχ θξαζηνχ. Ο έλαο απφ Κξήηε, Ρφδν, Πεινπφλλεζν, Ησλία, Κχπξν,
θαηεπζχλεηαη πξνο ηε δπηηθή Δπξψπε θαη ν άιινο, κέζσ Κξήηεο,
Πεινπνλλήζνπ, Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηνλ Δχμεηλν Πφλην. Ο καιβαδίαο νίλνο θπξηαξρεί ζηηο
αγνξέο, ελψ Γέλνβα θαη ε Βελεηία επνθζαικηνχλ θαη δηεθδηθνχλ ην
πξνζνδνθφξν εκπφξηφ ηνπ.
Σν θξαζί κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο ιεηηνπξγεί ππνηνληθά. Σν 1453 νη
Σνχξθνη θαηαιακβάλνπλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζε ιίγν φιε ηελ Διιάδα.

Πνιινί ακπειψλεο παξαθκάδνπλ, άιινη ζπληεξνχληαη γηα θνξνινγηθνχο
ιφγνπο, ελψ κφλν ζηα κνλαζηήξηα γίλεηαη νξγαλσκέλε ακπεινθαιιηέξγεηα.
Ακπεινπξγηθέο πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη πιελ ησλ γλσζηψλ λεζηψλ ηνπ
Αηγαίνπ είλαη ε Δχβνηα, ε Λνθξίδα, ηα Μέγαξα θ.ά.
Σν 1525 νη θάηνηθνη ησλ δχζβαησλ Θεζζαιηθψλ Αγξάθσλ απνθηνχλ
απηνλνκία (ζπλζήθε Σακαζίνπ). Ο ζπλδπαζκφο ηνπ πξψηνπ «ειεχζεξνπ»
ειιεληθνχ ακπειψλα, ε αδπλακία δηάζεζεο ηνπ θξαζηνχ ηνπ θαη ε γλψζε ηεο
ραιθνπξγίαο, δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο απαξρέο ηεο
απόζηαμεο, απφ ηνπο κεηαλάζηεο Αγξαθηώηεο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζην Άγην φξνο.
Καηά ηελ Σνπξθνθξαηία (1453 – 1821), ζηελ επεηξσηηθή θπξίσο ρψξα, ηα
κνλαζηήξηα, πνπ είραλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο κεγάινπο ακπειψλεο, θαζψο θαη
ηα πξψηα νξγαλσκέλα νηλνπνηεία, βνήζεζαλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ζηε
δηαηήξεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πνηθηιηαθνχ θαη νηληθνχ δπλακηθνχ ηεο
Διιάδαο. εκαληηθέο νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο επνρήο είλαη ε ηάηηζηα
θαη ε Νάνπζα ζηε Μαθεδνλία. Ζ παξνπζία κεγάισλ νηλνπνηείσλ (Κξήηεο,
Ρφδνπ, άκνπ, Νεκέαο, Πάηξαο, Νάνπζαο, αληνξίλεο, Σπξλάβνπ, θ.ά.),
θαζψο θαη κεγάισλ ηδησηηθψλ νηλνπνηεηηθψλ εηαηξεηψλ (Μπνπηάξε θαη
Σζάληαιε ζηε Μαθεδνλία θαη Κνπξηάθε ζηελ Αηηηθή), πνπ επέλδπζαλ ζε
εμνπιηζκφ, νδήγεζε ζηελ απνξξφθεζε κεγάισλ πνζνηήησλ ζηαθπιηψλ θαη
ζηελ παξαγσγή εκπνξηθψλ θξαζηψλ θαιήο πνηφηεηαο.
Β. Πνιηηηζηηθόο, θνηλωληθόο θαη νηθνλνκηθόο δεζκόο.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ, ε δεκηνπξγία ηνπ θξαζηνχ απφ ην ζηαθχιη θαη νη
επηπηψζεηο απφ ηελ νηλνπνζία ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ πάληα
πξνθαινχζαλ δένο ζηνλ άλζξσπν θαη γη απηφ ζπλδέζεθαλ κε ην Θείν. ηελ
αξραηφηεηα ν ζεφο πνπ ζπλδεφηαλ κε ην θξαζί ήηαλ ν Γηφλπζνο, έλαο ζεφο
αγξνηηθφο, πνπ ιαηξεχηεθε ηδηαίηεξα ζηε Μαθεδνλία θαη ζηε Θξάθε, φπνπ ην
Γσδεθάζεν δελ ήηαλ ηφζν δηαδεδνκέλν, φζν ζηε λφηην Διιάδα.
χκθσλα κε έλαλ κχζν, ν Γηφλπζνο γελλήζεθε ζην Παγγαίν θαη έδεζε εθεί
ιαηξεπφκελνο απφ ηνπο Ζδσλνχο, κηα ζξαθηθή θπιή. Άιινο κχζνο ζέιεη ηε
εκέιε λα δεη ζηηο πιαγηέο ηνπ Βεξκίνπ, φπνπ γέλλεζε ην εηιελφ, ν νπνίνο
αξγφηεξα ζπλειήθζε απφ ηνλ Μίδα.
ε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, φπσο θαη ηεο Θξάθεο ηα πξψηκα ρξφληα
ν Γηφλπζνο παξηζηαλφηαλ δσφκνξθνο, θαηάινηπν ηνηεκηθήο λννηξνπίαο.
Λαηξεπφηαλ ηδηαίηεξα ζην Παγγαίν θαη ζηνλ Κηζζφ καδί κε ηηο καηλάδεο, νη
νπνίεο αλαθέξνληαη σο «Κιψδνλεο» θαη «Μηκαιιφλεο». Ο Μαηλαδηζκφο
επέδεζε ηνπο επφκελνπο αηψλεο ζηε Μαθεδνλία κέρξη ηελ πηψζε ηνπ αξραίνπ
θφζκνπ θαη απφ ηηο ιαηξεπηηθέο ηειεηέο κεηαθέξζεθε θαη ζην ζέαηξν. Ο
«καηλαδηθφο» ζίαζνο, πνιχ δεκνθηιήο ζηε Μαθεδνλία, απνηεινχληαλ απφ
γπλαίθεο, ελψ ν θνξπθαίνο ηνπ ρνξνχ ήηαλ άληξαο, πνπ θνξνχζε
«θνζφξλνπο», «θξνθσηφλ» θαη «κήηξαλ», πξφηππν δειαδή ηνπ
γπλαηθνληπκέλνπ Γηνλχζνπ, αληίζεηα κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, φπνπ
επηθξαηνχζε ε εηθφλα ηνπ θαιιηθνχ Γηφλπζνπ. ηηο παξαζηάζεηο θαη ζηηο
ενξηέο θαηαλαιψλνληαλ κεγάιεο πνζφηεηεο θξαζηνχ. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη
ζηα βαθρηθά φξγηα, πνπ ήηαλ επίζεο πνιχ δεκνθηιή ζηε Μαθεδνλία. Ζ

ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ παξέκεηλε δσληαλή θαη ζηελ ειιεληζηηθή επνρή
ηδηαίηεξα ζηελ Πέιια, ζηε Ρσκατνθξαηία θαη ηνπο πξψηνπο Βπδαληηλνχο
ρξφλνπο, ηδηαίηεξα ζηελ Ακθίπνιε.
ην Λαγθαδά, ιίγα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε, αθφκε θαη ζήκεξα νη
πξφζθπγεο απφ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηεο
Μαχξεο ζάιαζζαο ζηηο 21 Μαίνπ, γηνξηή ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο
ηεινχλ ηα αλαζηελάξηα, έλα έζηκν πνπ ζπλδέεηαη κε ηα βαθρηθά φξγηα ηεο
αξραηφηεηαο. Αλάκεζα ζηηο άιιεο εθδειψζεηο πεξηιακβάλνληαη ε άκεηξε
νηλνπνζία θαη ε ππξνβαζία, δπν ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε
ιαηξεία ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ ζηε Θξάθε.
ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ν Θεφο παξνπζηάδεηαη σο ακπεινπξγφο, θαη ε
Δθθιεζία σο άκπεινο. Οη ρξηζηηαλνί ζηε Θεία Κνηλσλία ρξεζηκνπνηνχλ ην
θξαζί σο αίκα ηνπ Θενχ. Μάιηζηα ε Οξζφδνμε Δθθιεζία έρεη θαζηεξψζεη θαη
πξνζηάηε ησλ ακπειηψλ θαη ησλ ακπεινπξγψλ, ηνλ Άγην Σξχθσλα,
ελζσκαηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν παλάξραηεο αληηιήςεηο γηα ηε βιάζηεζε
θαη ηε γνληκφηεηα. Ο Άγηνο απηφο ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηφο θαη ζεβαζηφο ζηηο
ακπεινπξγηθέο δψλεο ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο.
κσο ε εγθαηάζηαζε ζηε Μαθεδνλία κεηά ην 1924 ησλ Διιήλσλ ηεο
Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ Πφληνπ είρε σο
ζπλέπεηα ηελ έληαζε ηεο ιαηξείαο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ζρεηηθψλ εζίκσλ ζε
εηήζηα βάζε.
ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο αθφκε θαη ζήκεξα ε κλήκε ηνπ Αγίνπ
Σξχθσλα γηνξηάδεηαη κε κεγάιε επηζεκφηεηα θαη ιακπξφηεηα. ηε
Γνπκέληζζα ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ γίλεηαη ην θνπξκπάλη. Έλα αξζεληθφ κνζράξη
ζπζηάδεηαη, θαη βξάδεηαη. Ο παπάο επινγεί ην θξέαο ην νπνίν κνηξάδεηαη ζε
φιε ηελ θνηλφηεηα, ε νπνία ην θαηαλαιψλεη κε ζπλνδεία άθζνλνπ θξαζηνχ.
Παξαιιαγή ηνπ ίδηνπ εζίκνπ ζπλαληνχκε ζηνλ Σξίινθν θαη ζηε ηελήκαρν,
θνληά ζηε Νάνπζα. ηε Γέθπξα, έλα ρσξηφ έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε, νη
θάηνηθνη ηελ παξακνλή ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα γιεληνχλ κε θξαζί,
ελψ αλήκεξα ηεο γηνξηήο πεξηθέξνπλ ηελ εηθφλα ηνπ αγίνπ θαη δηαβάδνπλ
θφιιπβα. Κφιιπβα θηηάρλνπλ ηελ εκέξα ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα θαη ζηελ Αγρίαιν
θαη ζηε Μεζήκβξηα, ελψ νη ακπεινπξγνί ξίρλνπλ αγηαζκφ ζηα ακπέιηα ηνπο.
Δθηφο φκσο απφ ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα ππάξρνπλ πνιιά έζηκα
ζηε Μαθεδνλία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θξαζί. Ζ πξνέιεπζή ηνπο ράλεηαη ζην
βάζνο ησλ αηψλσλ, ελψ φια ζρεδφλ ηεινχληαη αδηάιεηπηα κέρξη ζήκεξα. Σν
θξαζί ζχληξνθνο ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο, νπζηαζηηθά ζπλνδεχεη φιεο ηεο
ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. ηε
γέλλεζε, ζηε βάθηηζε, ζηνλ αξξαβψλα, ζην γάκν, ζην ζάλαην ην θξαζί
ζεσξνχληαλ θαη ζεσξείηαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα. Αιιά θαη θάζε κέξα ην
θξαζί ζπλφδεπε θαη ζπλνδεχεη αθφκε θαη ζήκεξα ηα εδέζκαηα ζην
κεζεκεξηαλφ ηξαπέδη, θπξίσο ηα θξεαηηθά πνπ καγεηξεχνληαλ ηηο θξχεο κέξεο
ηνπ ρεηκψλα.
Αιιά θαη ζηηο ηνπηθέο ενξηέο θαη ζηα έζηκα ηεο Μαθεδνλίαο ην θξαζί είλαη
πάληα παξφλ. ην Ακχληαην θαη ζην Ξπλφ Νεξφ αθφκε θαη ζήκεξα ηελ
παξακνλή ηεο ενξηήο ηεο Αγίαο Βαξβάξαο νη θάηνηθνη αλάβνπλ κεγάιεο

θσηηέο θαη γιεληνχλ κε φξγαλα θαη άθζνλν ηνπηθφ θξαζί. ηελ πεξηνρή ηεο
Νάνπζαο πάιη ηελ πξνπαξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ νη θάηνηθνη αλάβνπλ
κεγάιεο θσηηέο γηα λα γηνξηάζνπλ ην «Κφιληε» θαη αθνινπζεί γιέληη κε ηε
ζπλνδεία θξαζηνχ θαη ηζίπνπξνπ. ηε δπηηθή θαη αλαηνιηθή Μαθεδνλία ηα
παξαδνζηαθά θαξλαβάιηα πνπ γίλνληαη ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ηα
Ραγθνπηζάξηα, νη Μσκφγεξνη, θιπ. πάληα ζπλνδεχνληαη ηηο λπθηεξηλέο ψξεο
απφ άθξαηε νηλνπνζία.
ήκεξα πνπ ν θφζκνο ζηξέθεηαη πξνο ηελ παξάδνζε θαη ςάρλεη λα βξεη ηηο
ξίδεο ηνπ ν ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ θξαζηνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γίλεηαη νινέλα
θαη πην ηζρπξφο. ιεο νη ενξηέο, νη αλαβηψζεηο ιατθψλ δξσκέλσλ
πεξηιακβάλνπλ θαη νηλνπνζία. Σα κνπζεία θξαζηνχ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε
Νάνπζα, ζηε Ραςάλε θαη ζην Ακχληαην πξνζπαζνχλ λα δείμνπλ ηε
δηαρξνληθή πνξεία ηνπ θξαζηνχ ζηε δσή καο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο θαη
νη επηζθέςεηο ζηα νηλνπνηεία θηινδνμνχλ λα κεηαβάιινπλ ηελ εηθφλα ηνπ
θξαζηνχ απφ απιφ πξντφλ θαηαλάισζεο ζε έλα θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο
ηνλ 20ν αηψλα ε παξνπζία κεγάισλ ηδησηηθψλ νηλνπνηεηηθψλ εηαηξεηψλ
(Μπνπηάξε θαη Σζάληαιε ζηε Μαθεδνλία πνπ επέλδπζαλ ζε εμνπιηζκφ,
νδήγεζε ζηελ απνξξφθεζε κεγάισλ πνζνηήησλ ζηαθπιηψλ θαη ζηελ
παξαγσγή εκπνξηθψλ θξαζηψλ θαιήο πνηφηεηαο. ε απηήλ ηελ πεξίνδν ηεο
ύγρξνλεο πεξηόδνπ (3ν ηέηαξην ηνπ 20νπ αη.) άξρηζε, επίζεο, ε εμαγσγή
εκθηαισκέλσλ θξαζηψλ απφ νλνκαζηνχο ακπειψλεο, ν ακπειψλαο ζηε
Νάνπζα. Σελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21νπ, αη. ε ζύγρξνλε ειιεληθή νηληθή
αλαγέλλεζε έρεη πηα θέξεη απνηειέζκαηα θαη νη δηαθξίζεηο γηα ηα ζχγρξνλα
θξαζηά ηεο Μαθεδνλίαο (νη νπνίεο δελ έιεηπαλ θαη παιαηφηεξα), είλαη πιένλ
ζπλερείο θαη αλαξίζκεηεο. Έηζη, άξηηα εμνπιηζκέλα, ππεξζχγρξνλα
νηλνπνηεία, ελζνπζηψδεηο νηλνπνηνί θαη θαηαξηηζκέλνη νηλνιφγνη, αμηνπνηνχλ ην
ζηαθχιη ησλ ακπειψλσλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη βέβαηα, απφ κνλαδηθέο γεγελείο
πνηθηιίεο ακπέινπ (θαη φρη κφλν), παξάγνληαο εμαηξεηηθά θαη παγθνζκίσο
δηαθεθξηκέλα θξαζηά
Πξηλ ην ηέινο ήδε ηνπ 20 αηψλα, ηδξχεηαη ε πνιχ ζεκαληηθή κέρξη ζήκεξα γηα
ηνλ ακπειννηληθφ θιάδν «έλσζε ησλ ακπεινπξγψλ θαη νηλνπνηψλ ηεο
Μαθεδνλίαο». Ζ έλσζε ζήκεξα έρεη 37 κέιε θαη ιεηηνπξγεί κε ελφηεηα θαη
νκνςπρία πξνο ην θαιφ ηνπ Μαθεδνληθνχ ακπειψλα. Έρεη ήδε ζπκπεξηιάβεη
ζηνπο θφιπνπο ηεο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη έρεη
κεηνλνκαζηεί ζε “Οίλνη Βνξείνπ Διιάδνο”. Απφ ην 1999 ε έλσζε δηνξγαλψλεη
επίζεο ην «Γηεζλή Γηαγωληζκό Οίλνπ Θεζζαινλίθε» πνπ είλαη ν επίζεκνο
ζχγρξνλνο δηαγσληζκφο θξαζηνχ ηεο Διιάδαο θαη δηεμάγεηαη ππφ ηελ αηγίδα
θαη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ειιεληθψλ θνξέσλ ηνπ θιάδνπ, κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ «Γηεζλνχο Γξαθείνπ Ακπέινπ θαη Οίλνπ» (OIV).
Μία φκσο απφ ηηο βαζηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο έλσζεο είλαη ν
αγξνηνηνπξηζκφο θαη εηδηθφηεξα ν νηλνηνπξηζκφο. Έηζη έρεη δεκηνπξγήζεη επηά
δηαδξνκέο θξαζηνχ. Έλα ηαμίδη ζηνπο ηζηνξηθνύο ακπειώλεο Βόξεηαο
Διιάδαο πεξηιακβάλεη ην Παγγαίν φξνο (Βίβιηλα φξε), αλάκεζα ζην

ζεκεξηλφ ακπειψλα Γξάκαο θαη Καβάιαο, φπνπ παξαγφηαλ ν νλνκαζηφο
Βίβιηλνο νίλνο, απφ θιήκαηα ηεο βηβιίαο ακπέινπ. ηελ πεξηνρή απηή ήηαλ
θαη ε καθεδνληθή πφιε ησλ Φηιίππσλ κε κεγάιε νηληθή παξάδνζε. Πην δπηηθά,
ζηνλ ακπειψλα ζηε Υαιθηδηθή, ν πην νλνκαζηφο νίλνο ήηαλ ν ιεπθφο νίλνο
Μέλδεο. Γηα πνιινχο αηψλεο ζπγθαηαιεγφηαλ κέζα ζηνπο δηάζεκνπο θαη
ηδηαίηεξα εκπνξηθνχο ειιεληθνχο νίλνπο, ελψ θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο
Υαιθηδηθήο αθνινπζνχζαλ κε ηα θξαζηά ηνπο (νίλνο Σνξψλεο θαη νίλνο
Αθάλζνπ). ηε Βπδαληηλή επνρή, ε ακπεινθαιιηέξγεηα εδψ βξέζεθε ζε
κεγάιε άλζεζε. ηε ρεξζφλεζν ηνπ φξνπο Άζσ, φπνπ ππήξραλ ηα
κνλαζηήξηα ηνπ Αγίνπ ξνπο, αλαπηχρζεθε κεγάιε παξάδνζε ζηελ
νηλνπνίεζε, αιιά θαη ζηελ απφζηαμε, πνπ θηάλεη έσο ηηο κέξεο καο. Αθφκα
πην δπηηθά, ζηελ Πέιια, πξσηεχνπζα ησλ Μαθεδφλσλ, παξαγφηαλ νλνκαζηφο
νίλνο, πνπ γλψξηζε κεγάιεο δφμεο, ηφζν ζηνπο θιαζηθνχο, φζν θαη ζηνπο
ειιεληζηηθνχο ρξφλνπο. Ο νίλνο παξαγφηαλ απφ ηελ πειιαία ζηαθπιή θαη
επεξέαζε θαζνξηζηηθά θαη ηελ ηέρλε ηεο πεξηνρήο. Βαδίδνληαο πάληα δπηηθά,
ζηνπο ηζηνξηθνύο ακπειώλεο Βόξεηαο Διιάδαο απαληάηαη ε, πεξίθεκε γηα
ηα θξαζηά ηεο, Νάνπζα. Οη πεξηεγεηέο πνπ ηαμίδεπαλ επί Σνπξθνθξαηίαο θαη
θαηά ην 19ν αη. ζηελ πεξηνρή εθζείαδαλ ηα θξαζηά ηεο. Ο πξνηθηζκέλνο
ακπειψλαο ζηε Νάνπζα, ζηνλ νπνίν θαιιηεξγείηαη ην μηλφκαπξν, έδηλε
εθιεθηά θφθθηλα θξαζηά παιαίσζεο, πνπ έθαλαλ ηνπο γάιινπο ηαμηδηψηεο λα
ηα ζπγθξίλνπλ κε ηα δηάζεκα θξαζηά ηεο ρψξαο ηνπο. Καηεβαίλνληαο
λνηηφηεξα, ζπλαληάηαη ε ηάηηζηα, φπνπ ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο
ππήξρε ζπνπδαίνο ακπειψλαο, πνπ έθηαζε ζηελ αθκή ηνπ ην 19 ν αη.
Καηαζηξάθεθε, φκσο, κε ηε θπιινμήξα θαη ηε κεηαλάζηεπζε πνπ
αθνινχζεζε, ελψ ζήκεξα γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαβίσζή ηνπ.
Γηάζεκα ήηαλ ηα ιηαζηά θξαζηά θαη ηα αεξηζηά θξαζηά, πνπ παξάγνληαλ απφ
κνζρφκαπξν.
Οη Έιιελεο ηεο αξραηφηεηαο αλαθάιπςαλ ηνλ νίλν σο δψξν ηεο θχζεο θαη ηνλ
έθαλαλ έξγν ηέρλεο. Διιεληθό θξαζί θαη πνιηηηζκόο ήηαλ αγαζά πνπ
παξέκεηλαλ δηαρξνληθά θαη ζεκάδεςαλ ηελ ηζηνξία. Αθφκα θαη φηαλ ζην
Βπδάληην, ν Υξηζηηαληζκφο –ηνλ νπνίν αζπάζηεθαλ νη Έιιελεο– πνιέκεζε
αξρηθά ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ζηε ζπλέρεηα δηαηήξεζε θαη δηέδσζε
φζν ηίπνηε άιιν, δχν ηδέεο: ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηελ ηεξάζηηα ειιεληθή
ακπειννηληθή θιεξνλνκηά. Ο βπδαληηλφο πνιηηηζκφο θαη ε νξζφδνμε
ρξηζηηαληθή ηέρλε, πνπ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ηαπηίζηεθαλ κε ηελ Διιάδα,
είλαη γεκάηνη απφ ζπκβνιηζκνχο θαη αλαθνξέο γηα ην ακπέιη θαη ην θξαζί.
πλαληψληαη ζε ςεθηδσηά, αγηνγξαθίεο θαη κνλαζηεξηαθά ρεηξφγξαθα, ζηε
ιατθή ηέρλε θαη ζηε δεκνηηθή πνίεζε. Οη νλνκαζηνί βπδαληηλνί νίλνη ηνπ
Αηγαίνπ πειάγνπο θαη ησλ άιισλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ, ήηαλ νη θαιχηεξνη
πξεζβεπηέο ελφο πνιηηηζκνχ, πνπ θψηηδε γηα αηψλεο ηε Γχζε, κέζα ζηα
ζθνηεηλά ρξφληα ηνπ Μεζαίσλα.

ήκεξα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Μαθεδνληθή ππαίζξνπ δξαζηεξηνπνηνχληα
αλαξίζκεηα κηθξά θαη κεγάια νηλνπνηία κε εμαηξεηηθά πνηνηηθά αιιά θαη
εκπνξηθά απνηειέζκαηα θαη είλαη ζηελ πξσηνπνξία ηεο πξνζπάζεηαο πνπ
γίλεηαη γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ Διιεληθψλ θξαζηψλ δηεζλψο.
Ο νίλνο απφ ιηαζηά ζηαθχιηα παξάγεηαη παξαδνζηαθά ζηε Μαθεδνλία απφ
πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ, φηαλ νη νηλνπνηνί παξαζθεχαδαλ εθηφο ησλ μεξψλ
νίλσλ, θαη κηα πνζφηεηα νίλνπ ιηθέξ γηα νηθνγελεηαθή ρξήζε. Ήηαλ ν
μερσξηζηφο νίλνο πνπ ζπλφδεπε ηα γηνξηηλά ηξαπέδηα, ηηο γηνξηέο θαη ηα
παλεγχξηα ηνπο.
Οη πςειέο παξαηεηακέλεο
ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηνρήο θαη ε κεγάιε
ειηνθάλεηα επηηξέπνπλ ηελ ζπζζψξεπζε ζαθράξσλ ζηα ζηαθχιηα πνπ
απνθηνχλ έηζη ηνλ θαηάιιειν αιθννιηθφ βαζκφ αιιά θαη ηα απαξαίηεηα
αξσκαηηθά ζπζηαηηθά πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή νίλσλ (ιηαζηψλ ή ιηθέξ )
πνηφηεηαο.
Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη νίλνη απηνί άξρηζαλ λα απνθηνχλ θήκε θαη
εθηφο ηεο πεξηνρήο παξαγσγήο ηνπο θαη λα γίλνληαη γλσζηνί γηα ηελ πνηφηεηα
θαη ηα ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε φιε ηελ Διιάδα.
Πξηλ δχν πεξίπνπ δεθαεηίεο άξρηζε λα γίλεηαη ε ζπζηεκαηηθή παξαγσγή θαη
δηαθίλεζή ηνπο απφ ηα νηλνπνηεία ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία αθνινχζεζαλ ηηο
παξαδνζηαθέο ηερληθέο ζπλδπάδνληάο ηεο κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία.
Μέζα ζηα ρξφληα απηά ε θήκε ηνπο εμαπιψζεθε πεξηζζφηεξν θαη ην φλνκά
ηνπο έρεη δεζεί άξξεθηα κε ηελ πεξηνρή ηεο παξαζθεπήο ηνπο θαζφζνλ ν
ζπλδπαζκφο ησλ πνηθηιηψλ, ησλ εδαθνθιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ
ηξφπνπ παξαγσγήο
ηνπο δίλνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Πνιχ ζπρλά ιακβάλνπλ κέξνο ζε εζληθνχο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνχο νίλσλ
θαη αξθεηέο θνξέο έρνπλ απνζπάζεη βξαβεία θαη δηαθξίζεηο
Γ. Γεωγξαθηθό πεξηβάιινλ θαη γεωγξαθηθή πξνέιεπζε.
Ζ Μαθεδνλία θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο είλαη νξεηλή. Σν ζχλνιν ηεο
έθηαζήο ηεο θαηαλέκεηαη σο εμήο: ην 34,7% πεδηλφ, ην 25,9% εκηνξεηλφ θαη ην
39,4% νξεηλφ.
Οη νξνζεηξέο ηεο Μαθεδνλίαο είλαη απνιήμεηο κεγάισλ νξεηλψλ φγθσλ πνπ
βξίζθνληαη έμσ απφ ηα ειιεληθά ζχλνξα. Απφ ηα ςειφηεξα βνπλά ηεο
πεξηνρήο είλαη ην φξνο Φαιαθξφ (2.111 κ.), ην Μελνίθην (1.963 κ.), ε νξνζεηξά
Σζηγγέιη (1.294 κ.), ε νξνζεηξά Βξνληνχο (1.849 κ.), ε Κεξθίλε (2.031 κ.), ην
Μαπξνβνχλη (1.179 κ.), ν ´Αζσο (2.033 κ.), ν Υνξηηάηεο (1.201 κ.), ην Βίηζη
(2.128 κ.), ε νξνζεηξά ηνπ Γξάκκνπ (2.520 κ.), ην ηληάηζηθν (2.114 κ.) θαη ηα
Υάζηα (1.565 κ.).
Ζ Μαθεδνλία έρεη πνιιέο κεγάιεο θαη εχθνξεο πεδηάδεο. Δθηείλνληαη ζην
κήθνο ησλ πνηακψλ ηεο θαη ρσξίδνληαη απφ ηηο καθξηέο νξνζεηξέο ηεο. Οη
κεγαιχηεξεο απφ απηέο είλαη: ε πεδηάδα ηεο Υξπζνππφιεσο ζην Ν. Καβάιαο,
ε πεδηάδα ηεο Γξάκαο ζηνλ νκψλπκν λνκφ, ε πεδηάδα ηνπ ηξπκφλα ζην Ν.
εξξψλ θαη νη πεδηάδεο ηνπ Κηιθίο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ησλ Γηαλληηζψλ, ηεο

Βέξνηαο, ηεο Έδεζζαο, ηεο Καηεξίλεο θαη ηεο Υαιθηδηθήο ζηνπο νκψλπκνπο
λνκνχο.
Σν δπηηθφ ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο είλαη θαη ην πην νξεηλφ ηκήκα ηεο . Δθεί,
απαληψληαη νξνπέδηα πνπ εθηείλνληαη αλάκεζα ζηηο νξνζεηξέο. Σα πην
ζεκαληηθά είλαη: ηεο Φιψξηλαο, ηεο Πηνιεκατδαο, ηεο Κνδάλεο, ηεο Καζηνξηάο
θαη ησλ Γξεβελψλ.
Οη κεγαιχηεξνη πνηακνί ηεο Μαθεδνλίαο είλαη ν Νέζηνο, πνπ πεγάδεη ζην
Βνπιγαξηθφ έδαθνο θαη έρεη 143 ρικ. κήθνο ζην ειιεληθφ έδαθνο, ν
ηξπκφλαο πνπ επίζεο πεγάδεη ζηε Βνπιγαξία θαη έρεη 104 ρικ. κήθνο ζην
ειιεληθφ έδαθνο, ν Αγγίηεο πνπ είλαη παξαπφηακνο ηνπ ηξπκφλα, ν Γαιιηθφο
πνπ πεγάδεη απφ ηα Κξνχζηα θαη έρεη κήθνο 73 ρικ., ν Αμηφο πνπ πεγάδεη ζηε
εξβία θαη έρεη κήθνο 82 ρικ. ζην ειιεληθφ έδαθνο, ν Λνπδίαο θαη ν
Αιηάθκνλαο πνπ πεγάδεη απφ ην Γξάκκν θαη έρεη κήθνο 314 ρικ.
Ζ Μαθεδνλία έρεη πνιιέο ιίκλεο. Οη θπξηφηεξεο είλαη : ε Κεξθηλίηηδα, πνπ
ζρεκαηίδεηαη ζην ξνπ ηνπ ηξπκφλα, ε ιίκλε ηεο Γντξάλεο, ε ιίκλε ηνπ
Λαγθαδά (Κνξψλεηα), ε Βφιβε, ε Βεγνξίηηδα, ε κηθξή ιίκλε ησλ Πεηξψλ, ε
ιίκλε ηεο Καζηνξηάο θαη νη Πξέζπεο (Μηθξή θαη Μεγάιε Πξέζπα).
Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ αθηψλ ηεο Μαθεδνλίαο απαληάηαη ζηε
ρεξζφλεζν ηεο Υαιθηδηθήο, πνπ θαηαιήγεη ζε ηξεηο κηθξφηεξεο ρεξζνλήζνπο,
ζρεκαηίδνληαο ηνπο θφιπνπο ηεο Καζζάλδξαο θαη ηνλ ηγγηηηθφ. Αλαηνιηθά
βξίζθεηαη ν θφιπνο ηεο Καβάιαο, πνπ θιείλεη κε ην αθξσηήξην Κνέλ απέλαληη.
Νεζηά ηεο Μαθεδνλίαο απνηεινχλ ε Θάζνο αληίθξπ απφ ηηο αθηέο ηεο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ζηo λνκφ Καβάιαο, ε Ακκνπιηαλή ζηνλ Κφιπν ηνπ
´Αγ. ξνπο, ζηo λνκφ Υαιθηδηθήο θαη ν Αγ. Αρίιιεηνο ζηε Λίκλε ηεο Μηθξήο
Πξέζπαο.
Σα δάζε ζηε Μαθεδνλία θαιχπηνπλ πάλσ απφ ην 25% ηεο επηθάλεηάο ηεο. Σα
πεξηζζφηεξα βξίζθνληαη ζηα βνπλά ηεο Γ. Μαθεδνλίαο θαη ζηα φξε ζηα
ζχλνξά ηεο κε ηελ Π.Γ.Γ.Μ. (F.Y.R.O.M.) θαη ηε Βνπιγαξία. Σα δέληξα πνπ
θπξηαξρνχλ είλαη νη βαιαληδηέο, νη νμπέο, ε καχξε πεχθε θαη ηε ξεηηλφπεπθα.
ηα παξάιηα ηεο Μαθεδνλίαο ην θιίκα είλαη ήπην θαη έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο. ζν πξνρσξνχκε πξνο ην εζσηεξηθφ, πνπ
απνκνλψλεηαη απφ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ Αηγαίνπ κε κεγάια βνπλά, ην
θιίκα γίλεηαη επεηξσηηθφ.
( Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο επί ησλ ακπεινπξγηθψλ δσλψλ ηεο
Μαθεδνλίαο βιέπε ηνπο επηκέξνπο Π.Γ.Δ. θαη Π.Ο.Π. ηάηηζηα, Καζηνξηά,
Γξάκα )
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, νξγαλνιεπηηθά θαη αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
νίλσλ Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.
Αηηηώδεο αιιειεπίδξαζε
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία
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.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΗΜΙΑΦΡΩΓΗ ΟΙΝΟ
ΠΓΔ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Λεπηνκέξεηεο ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο
Α. Ιζηνξηθόο δεζκόο.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε,
φρη κφλνλ ζηελ Αζήλα θαη ηελ Πεινπφλλεζν, αιιά θαη ζηα λεζηά, ζηε
Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο ην θξαζί
έρεη κεγάιε ηζηνξία. χκθσλα κε ηνλ Κιέαξρν ηνλ νιέα, ν πξψηνο πνπ
αλαθάιπςε ηελ ηέρλε ηεο νηλνπνηίαο ήηαλ ν Μάξσλ, ν γηνο ηνπ Δπάλζε, πνπ
ηνλ ηηκνχζαλ ζηε Μαξψλεηα ηεο Θξάθεο.
κσο ηα πξψηα δείγκαηα ακπεινθαιιηέξγεηαο βξέζεθαλ ζηελ αλαηνιηθή
Μαθεδνλία. Κνληά ζηηο Κξελίδεο ηεο Καβάιαο ζε πξφζθαηε αλαζθαθή
βξέζεθαλ ζπφξνη ζηαθπιηνχ, πνπ αλάγνληαη ζηα ηέιε ηεο πξντζηνξηθήο
πεξηφδνπ. πφξνη ζηαθπιηψλ έρνπλ βξεζεί αθφκε ζηηο αλαζθαθέο ζηελ
Σνχκπα ηνπ Φσηνιίβνπο ηεο Γξάκαο, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηε Νενιηζηθή
επνρή (πεξίπνπ ην 4.000 π.Υ.). Δπίζεο ζπφξνη ζηαθπιηψλ πνπ κνηάδνπλ ζε
γεληθέο γξακκέο κε ηηο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο, έρνπλ βξεζεί θαη ζηελ ίδηα
πεξηνρή θνληά ζην ρσξηφ ηηαγξνί ζε κηα πεξηνρή πνπ πδξεπφηαλ κε ηερλεηφ
ηξφπν. Οη ζπφξνη απηνί ρξνλνινγνχληαη απφ ην 3000 π.Υ. Ωο πξψηε
ακπεινπξγηθή πεξηνρή ζηελ Διιάδα ζεσξνχληαη νη Φίιηππνη ζηελ αλαηνιηθή
Μαθεδνλία ήδε απφ ηελ πεξίνδν 2800-2200 π.Υ.
Γηα ηνπο επφκελνπο αηψλεο κέρξη ηελ χζηεξε κπθελατθή πεξίνδν νη γλψζεηο
καο γηα ην θξαζί ζηε Μαθεδνλία είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ζ ζεκαληηθφηεξε
πιεξνθνξία καο έξρεηαη απφ ηνλ κεξν. Αλαθέξεη ζηελ Οδχζζεηα φηη ν
Μάξσλ είρε πξνζθέξεη δέθα ακθνξείο θξαζί ζηνλ Οδπζζέα, κε ην νπνίν
κάιηζηα ν ηειεπηαίνο κέζπζε ηνλ Κχθισπα. ηνλ ίδην νίλν, ηεο πφιεο ηνπ
Ίζκαξνπ, έδεηρλαλ πξνηίκεζε θαη νη Αραηνί θαηά ηελ Σξσηθή εθζηξαηεία.
Γηα ηελ αξρατθή θαη ηελ θιαζηθή πεξίνδν έρνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ θαη ηελ νηλνπνηία ζηε Μαθεδνλία θπξίσο απφ θείκελα
ηεο πεξηφδνπ, απφ παξαζηάζεηο ζε λνκίζκαηα θπξίσο ηνπ 6νπ αη π.Υ. θαη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ απφ παξαζηάζεηο ζε αγγεία ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ.
χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο, ππήξραλ ακπειψλεο ζηε Υαιθηδηθή (ζηε
Μέλδε, θηψλε, Άθαλζν θαη ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Αγίνπ ξνπο), ζηε Θάζν,
ζηελ Πέιια θαη ζηα ηάγεηξα, φπνπ θαη ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο δηαηεξνχζε
ακπειψλα. Δπίζεο, ζε επηγξαθή ηνπ 5νπ αη. π.Υ. πνπ βξίζθεηαη ζηε Θάζν

ζψδεηαη θείκελν πνπ θαζνξίδεη φια ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξχγν, ηελ
νηλνπνηία, αιιά θαη ηελ πψιεζε ηνπ νίλνπ, ν νπνίνο πσινχληαλ κφλν κέζα
ζε ακθνξείο ζθξαγηζκέλνπο απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο αγνξάο. Ο ίδηνο λφκνο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηε γλεζηφηεηα ηνπ ηνπηθνχ νίλνπ, φξηδε φηη
απαγνξεπφηαλ ζε θάζε πινίν πνπ κεηέθεξε θξαζί λα πξνζεγγίζεη ην ιηκάλη
ηεο Θάζνπ, επί πνηλή δεκεχζεσο ηνπ πινίνπ.
Ο νίλνο απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη θπξίσο ηεο Θάζνπ έθζαλε ζε
φιν ηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν, κέζα ζε ακθνξείο νη νπνίνη κεηαθέξνληαλ κε
θνξηεγά θαξάβηα. κσο κε ηελ επηθξάηεζε ησλ Ρσκαίσλ ζηε Μεζφγεην ην
θέληξν βάξνπο ηνπ εκπνξίνπ νίλνπ κεηαηνπίζηεθε απφ ην βφξεην ζην λφηην
Αηγαίν θαη εθηφο Διιάδνο. Παξ' φια απηά ε παξαγσγή νίλνπ ζηε Μαθεδνλία
ζπλερηδφηαλ αδηάιιεηπηα.
Ζ παξαθκή θαη ε θαηάξξεπζε ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο ζήκαηλε ηελ
εγθαηάιεηςε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηελ δξακαηηθή κείσζε θαηαλάισζεο
νίλνπ ζηε δπηηθή θαη θεληξηθή Δπξψπε. Σν Βπδάληην παξακέλνληαο ν
ζεκαηνθχιαθαο ηεο ειιεληθήο θαη ξσκατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηα
ρξφληα ηνπ Μεζαίσλα, δηέζσζε ηελ ηέρλε ηεο ακπεινπξγίαο. Μάιηζηα ζηα
ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ παξήρζεζαλ κεξηθά απφ ηα θαιχηεξα θξαζηά ηεο
επνρήο.
Ζ θαιιηέξγεηα ζηηο νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ηνπ Αγίνπ ξνπο, ηεο Πέιιαο,
ηεο Θάζνπ, ηεο Καβάιαο θαη ηεο Γξάκαο ζπλερίζηεθε αλειιηπψο. Αλ θαη
πνιιέο θνξέο νη ακπεινθαιιηέξγεηεο θαηαζηξάθεθαλ απφ ηηο θαθέο θαηξηθέο
ζπλζήθεο, απφ αξξψζηηεο θαη απφ ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, σζηφζν
γλσξίδνπκε φηη ηνλ 5ν αη. κ.Υ. είραλ απμεζεί νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, ελψ
ηα θξαζηά ραξαθηεξίδνληαλ πιένλ απφ ηελ πεξηνρή φπνπ παξάγνληαλ.
Ηδηαίηεξα θεκηζκέλε γηα ην θξαζί πνπ παξήγαγε ήηαλ ε πεξηνρή ηνπ
Παγγαίνπ, ηελ νπνία επηζθέθζεθαλ θαη νη απηνθξάηνξεο Νηθεθφξνο Φσθάο
θαη Αλδξφληθνο Καληαθνπδελφο πξνθεηκέλνπ λα γεπηνχλ ην θξαζί ηεο.
Δμίζνπ ζεκαληηθή, αλ φρη ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή γηα ηελ νηλνπαξαγσγή ζηελ
πεξίνδν ηνπ Βπδαληίνπ ήηαλ ε Υαιθηδηθή. Λφγσ ησλ πνιιψλ κνλψλ ζην Άγην
ξνο -πνιιψλ πεξηζζφηεξσλ απφ φηη ζήκεξα- θαη ηεο ζέζεο ηνπ θξαζηνχ σο
βαζηθνχ ζηνηρείνπ δηαηξνθήο ησλ κνλαρψλ, φιε ζρεδφλ ε Υαιθηδηθή, ηφζν
ζην λφην, φζν θαη ζηα βνξεηνδπηηθά, κέρξη ηε ζεκεξηλή Καιακαξηά, ήηαλ
γεκάηε απφ ακπέιηα πνπ ρξεζίκεπαλ γηα νηλνπαξαγσγή. Ζ ζπζηεκαηηθή
θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ 10ν αη. λα ππάξρεη
αθζνλία θξαζηνχ ζην Άγην ξνο, λα αξρίζεη ε εκπνξία ηνπ πξψηα ζηε
Θεζζαινλίθε θαη αξγφηεξα ε κεηαθνξά ηνπ κε πινία ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο
Μαθεδνλίαο, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζε άιιεο ρψξεο. Σν θξαζί
απνζεθεπφηαλ ζε εηδηθέο απνζήθεο κέζα ζηηο κνλέο, ηα βαγελαξηά, θαη ζε
αληίζηνηρεο απνζήθεο ζηα κεηφρηα ησλ κνλψλ ζε φιε ηε Υαιθηδηθή.
Σν θξαζί έγηλε εθ λένπ γλσζηφ ζηελ Δπξψπε κέζσ ησλ Βελεηψλ θαη ησλ
Γελνπαηψλ κεηά ηελ θαηάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο
ηαπξνθφξνπο. Οη ηαπξνθφξνη θαη νη δπηηθνί θενπδάξρεο θαηά ηελ επάλνδφ
ηνπο ζηε Γχζε χζηεξα απφ βξαρεία ή καθξνρξφληα παξακνλή ηνπο ζην

Βπδάληην κεηέθεξαλ πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο νπνίεο κεηαθχηεπαλ θπξίσο θνληά
ζηα παξάιηα ηεο Μεζνγείνπ.
ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο νη θαιιηεξγνχκελεο κε ακπέιηα εθηάζεηο
κεηψζεθαλ ζεκαληηθά. Κχξηα αηηία ήηαλ ε ερζξηθή ζηάζε ησλ Μνπζνπικάλσλ
πξνο ην θξαζί, ζηάζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ απαγφξεπζε θαηαλάισζεο
νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ πνπ επηβάιιεη ην Κνξάλη ζηνπο Μνπζνπικάλνπο.
κσο ε ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ε νηλνπνηία δελ έζβεζε. Οη θχξηεο
νηλνπνηεηηθέο δψλεο ήηαλ πιένλ απηή ηεο ηάηηζηαο, ησλ εξβίσλ, ηνπ
Ακπληαίνπ, ηεο Νάνπζαο, ηεο Γνπκέληζζαο, ηνπ Κίηξνπο θνληά ζηελ Καηεξίλε,
ησλ Γηαληηζψλ, ηα κεηφρηα ησλ κνλψλ ηνπ Αγίνπ ξνπο ζηε Υαιθηδηθή θαη ε
πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο Σνχξθνο πεξηεγεηήο Δβιηά Σζειεκπή πνπ
πεξηεγήζεθε ην 17ν αη. ηε Μαθεδνλία ζεκείσλε φηη γχξσ απφ ηε Θεζζαινλίθε
ππήξραλ 46.000 ζηξέκκαηα ακπέιηα θαη ζε φηη ζε θάζε ακπειψλα ππήξρε θαη
εληεπθηήξην δηαζθέδαζεο.
ηε Υαιθηδηθή ε ακπεινθαιιηέξγεηα ζπλερίζηεθε ρσξίο δηαθνπή, αθφκε θαη
κεηά ηελ θαηάθηεζή ηεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο. Σφζν κέζα ζην Άγην ξνο,
φζν θαη ζηα κεηφρηα, νη κνλαρνί θχηεπαλ θιήκαηα ηεο πνηθηιίαο ιεκληφ θαη ζε
κηθξφηεξν βαζκφ πνηθηιίεο θεξκέλεο απφ ηε Γεσξγία. Καιχηεξν θξαζί
ζεσξνχληαλ ην ιεκληφ πνπ παξήγαγε ε Μνλή Γηνλπζίνπ απφ ηνλ ακπειψλα
Μνλνμπιίηε. ηε ηάηηζηα ε ακπεινθαιιηέξγεηα άθκαζε απφ ηα κέζα ηνπ 15νπ
αη. θαη παξέκεηλε δσληαλή κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νπ αη., νπφηε θαη πεξηνξίζηεθε
δξακαηηθά ιφγσ ηεο θπιινμήξαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Σα θξαζηά πνπ
παξάγνληαλ θαη παξάγνληαη αθφκε θαη ζήκεξα αλήθνπλ ζηηο πνηθηιίεο
μπλφκαπξν (θπξίσο), ζηαπξσηφ, βαιάληνβν θαη κνζρφκαπξν. Άιιεο
νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ζηε Μαθεδνλία κε θεκηζκέλα θξαζηά ήηαλ απηή
ηεο Νάνπζαο θαη ηεο Γνπκέληζζαο, φπνπ θπξηαξρνχζε ην μηλφκαπξν θαη ηνπ
Ακπληαίνπ. Απφ ηνλ 17ν αη. άξρηζε λα παξάγεηαη θξαζί θαη ζε λνηηφηεξεο
πεξηνρέο, φπσο ζηε Ραςάλε θαη ζηα Ακπειάθηα.
Ο Γάιινο πεξηεγεηήο Cousinery πνπ επηζθέθζεθε ηε Μαθεδνλία ζηηο αξρέο
ηνπ 19νπ αη. ζεσξνχζε ην θξαζί ηεο Νάνπζαο σο ην «θαιχηεξν ζηελ
Οζσκαληθή απηνθξαηνξία κεηά ην θξαζί ηεο Σελέδνπ». Ζ Mary Walker πνπ
επηζθέθζεθε ηε δπηηθή Μαθεδνλία ην 1860 επαηλνχζε ηα θξαζηά ηεο Κνδάλεο,
ηεο Νάνπζαο θαη ηεο Καζηνξηάο γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηε Μαθεδνλία δέρζεθε έλα ζνβαξφηαην ρηχπεκα ζηα
ηέιε ηνπ 19νπ αη. θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ. Φπιινμήξα πξνζέβαιε ην 1898 γηα
πξψηε θνξά ηνπο ακπειψλεο ζηελ Ππιαία έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη κέζα
ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο επεθηάζεθε θαη ζηνπο ακπειψλεο ηεο ππφινηπεο
Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. Ζ επέθηαζή ηεο ήηαλ ηαρεία θαη θαηαζηξνθηθή,
ηδηαίηεξα ζηε Μαθεδνλία. Οιφθιεξνη ακπειψλεο, φπσο εθείλνο ηεο ηάηηζηαο
θαη ηεο Μνλήο Μεγίζηεο Λαχξαο θαηαζηξάθεθαλ νινθιεξσηηθά. Αθφκε θαη ε
εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία, ηελ αλαηνιηθή
Θξάθε θαη ηνλ Πφλην, νη νπνίνη κεηέθεξαλ λέεο πνηθηιίεο θιεκάησλ, θαη είραλ
άιιεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο, δελ θαηφξζσζε λα αλαθφςεη ηελ πησηηθή πνξεία
ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηεο νηλνπαξαγσγήο ζηε Μαθεδνλία, πνξεία πνπ
ζπλερίζηεθε κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σν 1938 ε Μαθεδνλία
παξήγαγε κφλν ην 7,9% ηνπ νίλνπ ηεο Διιάδνο.

Έγηλαλ βέβαηα πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπηζηεί κε δηαζηαχξσζε κε πνηθηιίεο
ακπειηψλ απφ ηε Γαιιία θαη ηε Βνπιγαξία θαη επξσπατθέο ρψξεο, κε
ακθηιεγφκελα φκσο απνηειέζκαηα. Οη ακπειψλεο ζψζεθαλ, αιιά νη
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο κεηψζεθαλ ζεκαληηθά θαη ε πνηφηεηα ησλ
παξαγνκέλσλ θξαζηψλ έπεζε δξακαηηθά.
Β. Πνιηηηζηηθόο, θνηλωληθόο θαη νηθνλνκηθόο δεζκόο.
Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ, ε δεκηνπξγία ηνπ θξαζηνχ απφ ην ζηαθχιη θαη νη
επηπηψζεηο απφ ηελ νηλνπνζία ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ πάληα
πξνθαινχζαλ δένο ζηνλ άλζξσπν θαη γη απηφ ζπλδέζεθαλ κε ην Θείν. ηελ
αξραηφηεηα ν ζεφο πνπ ζπλδεφηαλ κε ην θξαζί ήηαλ ν Γηφλπζνο, έλαο ζεφο
αγξνηηθφο, πνπ ιαηξεχηεθε ηδηαίηεξα ζηε Μαθεδνλία θαη ζηε Θξάθε, φπνπ ην
Γσδεθάζεν δελ ήηαλ ηφζν δηαδεδνκέλν, φζν ζηε λφηην Διιάδα.
χκθσλα κε έλαλ κχζν, ν Γηφλπζνο γελλήζεθε ζην Παγγαίν θαη έδεζε εθεί
ιαηξεπφκελνο απφ ηνπο Ζδσλνχο, κηα ζξαθηθή θπιή. Άιινο κχζνο ζέιεη ηε
εκέιε λα δεη ζηηο πιαγηέο ηνπ Βεξκίνπ, φπνπ γέλλεζε ην εηιελφ, ν νπνίνο
αξγφηεξα ζπλειήθζε απφ ηνλ Μίδα.
ε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο, φπσο θαη ηεο Θξάθεο ηα πξψηκα ρξφληα
ν Γηφλπζνο παξηζηαλφηαλ δσφκνξθνο, θαηάινηπν ηνηεκηθήο λννηξνπίαο.
Λαηξεπφηαλ ηδηαίηεξα ζην Παγγαίν θαη ζηνλ Κηζζφ καδί κε ηηο καηλάδεο, νη
νπνίεο αλαθέξνληαη σο «Κιψδνλεο» θαη «Μηκαιιφλεο». Ο Μαηλαδηζκφο
επέδεζε ηνπο επφκελνπο αηψλεο ζηε Μαθεδνλία κέρξη ηελ πηψζε ηνπ αξραίνπ
θφζκνπ θαη απφ ηηο ιαηξεπηηθέο ηειεηέο κεηαθέξζεθε θαη ζην ζέαηξν. Ο
«καηλαδηθφο» ζίαζνο, πνιχ δεκνθηιήο ζηε Μαθεδνλία, απνηεινχληαλ απφ
γπλαίθεο, ελψ ν θνξπθαίνο ηνπ ρνξνχ ήηαλ άληξαο, πνπ θνξνχζε
«θνζφξλνπο», «θξνθσηφλ» θαη «κήηξαλ», πξφηππν δειαδή ηνπ
γπλαηθνληπκέλνπ Γηνλχζνπ, αληίζεηα κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, φπνπ
επηθξαηνχζε ε εηθφλα ηνπ θαιιηθνχ Γηφλπζνπ. ηηο παξαζηάζεηο θαη ζηηο
ενξηέο θαηαλαιψλνληαλ κεγάιεο πνζφηεηεο θξαζηνχ. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη
ζηα βαθρηθά φξγηα, πνπ ήηαλ επίζεο πνιχ δεκνθηιή ζηε Μαθεδνλία. Ζ
ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ παξέκεηλε δσληαλή θαη ζηελ ειιεληζηηθή επνρή
ηδηαίηεξα ζηελ Πέιια, ζηε Ρσκατνθξαηία θαη ηνπο πξψηνπο Βπδαληηλνχο
ρξφλνπο, ηδηαίηεξα ζηελ Ακθίπνιε.
ην Λαγθαδά, ιίγα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε, αθφκε θαη ζήκεξα νη
πξφζθπγεο απφ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηεο
Μαχξεο ζάιαζζαο ζηηο 21 Μαίνπ, γηνξηή ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο
ηεινχλ ηα αλαζηελάξηα, έλα έζηκν πνπ ζπλδέεηαη κε ηα βαθρηθά φξγηα ηεο
αξραηφηεηαο. Αλάκεζα ζηηο άιιεο εθδειψζεηο πεξηιακβάλνληαη ε άκεηξε
νηλνπνζία θαη ε ππξνβαζία, δπν ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε
ιαηξεία ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ ζηε Θξάθε.
ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ν Θεφο παξνπζηάδεηαη σο ακπεινπξγφο, θαη ε
Δθθιεζία σο άκπεινο. Οη ρξηζηηαλνί ζηε Θεία Κνηλσλία ρξεζηκνπνηνχλ ην
θξαζί σο αίκα ηνπ Θενχ. Μάιηζηα ε Οξζφδνμε Δθθιεζία έρεη θαζηεξψζεη θαη
πξνζηάηε ησλ ακπειηψλ θαη ησλ ακπεινπξγψλ, ηνλ Άγην Σξχθσλα,

ελζσκαηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν παλάξραηεο αληηιήςεηο γηα ηε βιάζηεζε
θαη ηε γνληκφηεηα. Ο Άγηνο απηφο ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηφο θαη ζεβαζηφο ζηηο
ακπεινπξγηθέο δψλεο ηεο Μαθεδνλίαο απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο.
κσο ε εγθαηάζηαζε ζηε Μαθεδνλία κεηά ην 1924 ησλ Διιήλσλ ηεο
Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ Πφληνπ είρε σο
ζπλέπεηα ηελ έληαζε ηεο ιαηξείαο ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ζρεηηθψλ εζίκσλ ζε
εηήζηα βάζε.
ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο αθφκε θαη ζήκεξα ε κλήκε ηνπ Αγίνπ
Σξχθσλα γηνξηάδεηαη κε κεγάιε επηζεκφηεηα θαη ιακπξφηεηα. ηε
Γνπκέληζζα ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ γίλεηαη ην θνπξκπάλη. Έλα αξζεληθφ κνζράξη
ζπζηάδεηαη, θαη βξάδεηαη. Ο παπάο επινγεί ην θξέαο ην νπνίν κνηξάδεηαη ζε
φιε ηελ θνηλφηεηα, ε νπνία ην θαηαλαιψλεη κε ζπλνδεία άθζνλνπ θξαζηνχ.
Παξαιιαγή ηνπ ίδηνπ εζίκνπ ζπλαληνχκε ζηνλ Σξίινθν θαη ζηε ηελήκαρν,
θνληά ζηε Νάνπζα. ηε Γέθπξα, έλα ρσξηφ έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε, νη
θάηνηθνη ηελ παξακνλή ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα γιεληνχλ κε θξαζί,
ελψ αλήκεξα ηεο γηνξηήο πεξηθέξνπλ ηελ εηθφλα ηνπ αγίνπ θαη δηαβάδνπλ
θφιιπβα. Κφιιπβα θηηάρλνπλ ηελ εκέξα ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα θαη ζηελ Αγρίαιν
θαη ζηε Μεζήκβξηα, ελψ νη ακπεινπξγνί ξίρλνπλ αγηαζκφ ζηα ακπέιηα ηνπο.
Δθηφο φκσο απφ ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Σξχθσλα ππάξρνπλ πνιιά έζηκα
ζηε Μαθεδνλία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θξαζί. Ζ πξνέιεπζή ηνπο ράλεηαη ζην
βάζνο ησλ αηψλσλ, ελψ φια ζρεδφλ ηεινχληαη αδηάιεηπηα κέρξη ζήκεξα. Σν
θξαζί ζχληξνθνο ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο, νπζηαζηηθά ζπλνδεχεη φιεο ηεο
ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. ηε
γέλλεζε, ζηε βάθηηζε, ζηνλ αξξαβψλα, ζην γάκν, ζην ζάλαην ην θξαζί
ζεσξνχληαλ θαη ζεσξείηαη απαξαίηεην ζπκπιήξσκα. Αιιά θαη θάζε κέξα ην
θξαζί ζπλφδεπε θαη ζπλνδεχεη αθφκε θαη ζήκεξα ηα εδέζκαηα ζην
κεζεκεξηαλφ ηξαπέδη, θπξίσο ηα θξεαηηθά πνπ καγεηξεχνληαλ ηηο θξχεο κέξεο
ηνπ ρεηκψλα.
Αιιά θαη ζηηο ηνπηθέο ενξηέο θαη ζηα έζηκα ηεο Μαθεδνλίαο ην θξαζί είλαη
πάληα παξφλ. ην Ακχληαην θαη ζην Ξπλφ Νεξφ αθφκε θαη ζήκεξα ηελ
παξακνλή ηεο ενξηήο ηεο Αγίαο Βαξβάξαο νη θάηνηθνη αλάβνπλ κεγάιεο
θσηηέο θαη γιεληνχλ κε φξγαλα θαη άθζνλν ηνπηθφ θξαζί. ηελ πεξηνρή ηεο
Νάνπζαο πάιη ηελ πξνπαξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ νη θάηνηθνη αλάβνπλ
κεγάιεο θσηηέο γηα λα γηνξηάζνπλ ην «Κφιληε» θαη αθνινπζεί γιέληη κε ηε
ζπλνδεία θξαζηνχ θαη ηζίπνπξνπ. ηε δπηηθή θαη αλαηνιηθή Μαθεδνλία ηα
παξαδνζηαθά θαξλαβάιηα πνπ γίλνληαη ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ, ηα
Ραγθνπηζάξηα, νη Μσκφγεξνη, θιπ. πάληα ζπλνδεχνληαη ηηο λπθηεξηλέο ψξεο
απφ άθξαηε νηλνπνζία.
ήκεξα πνπ ν θφζκνο ζηξέθεηαη πξνο ηελ παξάδνζε θαη ςάρλεη λα βξεη ηηο
ξίδεο ηνπ ν ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ θξαζηνχ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ γίλεηαη νινέλα
θαη πην ηζρπξφο. ιεο νη ενξηέο, νη αλαβηψζεηο ιατθψλ δξσκέλσλ
πεξηιακβάλνπλ θαη νηλνπνζία. Σα κνπζεία θξαζηνχ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε
Νάνπζα, ζηε Ραςάλε θαη ζην Ακχληαην πξνζπαζνχλ λα δείμνπλ ηε
δηαρξνληθή πνξεία ηνπ θξαζηνχ ζηε δσή καο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο θαη
νη επηζθέςεηο ζηα νηλνπνηεία θηινδνμνχλ λα κεηαβάιινπλ ηελ εηθφλα ηνπ
θξαζηνχ απφ απιφ πξντφλ θαηαλάισζεο ζε έλα θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο

Ο νίλνο παξάγεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πάλσ απφ δχν δεθαεηίεο, φηαλ
εξεπλεηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη εθηφο απφ μεξνχο νίλνπο ε ακπεινπξγηθή
απηή δψλε, κε ηηο πνηθηιίεο πνπ θαιιηεξγνχληαη θαη ηηο επλντθέο
εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ νίλνπο
εκηαθξψδεηο (αιιά θαη αθξψδεηο) κε πνιχ θαιή πνηφηεηα θαη ηδηαίηεξνπο
νξγαλνιεπηηθνχο ραξαθηήξεο.
Απφ ηφηε εκηαθξψδεηο νίλνη παξάγνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηα νξγαλσκέλα
νηλνπνηεία ηεο πεξηνρήο θαη απέθηεζαλ θήκε πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε
κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαηαγσγήο ηνπο. Δίλαη νίλνη κε ηππηθφηεηα θαη
ηδηαίηεξνπο πνηνηηθνχο ραξαθηήξεο. Έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε εζληθνχο θαη
δηεζλείο δηαγσληζκνχο νίλσλ απνζπψληαο βξαβεία θαη δηαθξίζεηο.
Γ. Γεωγξαθηθό πεξηβάιινλ θαη γεωγξαθηθή πξνέιεπζε.
Ζ Μαθεδνλία θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο είλαη νξεηλή. Σν ζχλνιν ηεο
έθηαζήο ηεο θαηαλέκεηαη σο εμήο: ην 34,7% πεδηλφ, ην 25,9% εκηνξεηλφ θαη ην
39,4% νξεηλφ.
Οη νξνζεηξέο ηεο Μαθεδνλίαο είλαη απνιήμεηο κεγάισλ νξεηλψλ φγθσλ πνπ
βξίζθνληαη έμσ απφ ηα ειιεληθά ζχλνξα. Απφ ηα ςειφηεξα βνπλά ηεο
πεξηνρήο είλαη ην φξνο Φαιαθξφ (2.111 κ.), ην Μελνίθην (1.963 κ.), ε νξνζεηξά
Σζηγγέιη (1.294 κ.), ε νξνζεηξά Βξνληνχο (1.849 κ.), ε Κεξθίλε (2.031 κ.), ην
Μαπξνβνχλη (1.179 κ.), ν ´Αζσο (2.033 κ.), ν Υνξηηάηεο (1.201 κ.), ην Βίηζη
(2.128 κ.), ε νξνζεηξά ηνπ Γξάκκνπ (2.520 κ.), ην ηληάηζηθν (2.114 κ.) θαη ηα
Υάζηα (1.565 κ.).
Ζ Μαθεδνλία έρεη πνιιέο κεγάιεο θαη εχθνξεο πεδηάδεο. Δθηείλνληαη ζην
κήθνο ησλ πνηακψλ ηεο θαη ρσξίδνληαη απφ ηηο καθξηέο νξνζεηξέο ηεο. Οη
κεγαιχηεξεο απφ απηέο είλαη: ε πεδηάδα ηεο Υξπζνππφιεσο ζην Ν. Καβάιαο,
ε πεδηάδα ηεο Γξάκαο ζηνλ νκψλπκν λνκφ, ε πεδηάδα ηνπ ηξπκφλα ζην Ν.
εξξψλ θαη νη πεδηάδεο ηνπ Κηιθίο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ησλ Γηαλληηζψλ, ηεο
Βέξνηαο, ηεο Έδεζζαο, ηεο Καηεξίλεο θαη ηεο Υαιθηδηθήο ζηνπο νκψλπκνπο
λνκνχο.
Σν δπηηθφ ηκήκα ηεο Μαθεδνλίαο είλαη θαη ην πην νξεηλφ ηκήκα ηεο . Δθεί,
απαληψληαη νξνπέδηα πνπ εθηείλνληαη αλάκεζα ζηηο νξνζεηξέο. Σα πην
ζεκαληηθά είλαη: ηεο Φιψξηλαο, ηεο Πηνιεκατδαο, ηεο Κνδάλεο, ηεο Καζηνξηάο
θαη ησλ Γξεβελψλ.
Οη κεγαιχηεξνη πνηακνί ηεο Μαθεδνλίαο είλαη ν Νέζηνο, πνπ πεγάδεη ζην
Βνπιγαξηθφ έδαθνο θαη έρεη 143 ρικ. κήθνο ζην ειιεληθφ έδαθνο, ν
ηξπκφλαο πνπ επίζεο πεγάδεη ζηε Βνπιγαξία θαη έρεη 104 ρικ. κήθνο ζην
ειιεληθφ έδαθνο, ν Αγγίηεο πνπ είλαη παξαπφηακνο ηνπ ηξπκφλα, ν Γαιιηθφο
πνπ πεγάδεη απφ ηα Κξνχζηα θαη έρεη κήθνο 73 ρικ., ν Αμηφο πνπ πεγάδεη ζηε
εξβία θαη έρεη κήθνο 82 ρικ. ζην ειιεληθφ έδαθνο, ν Λνπδίαο θαη ν
Αιηάθκνλαο πνπ πεγάδεη απφ ην Γξάκκν θαη έρεη κήθνο 314 ρικ.
Ζ Μαθεδνλία έρεη πνιιέο ιίκλεο. Οη θπξηφηεξεο είλαη : ε Κεξθηλίηηδα, πνπ
ζρεκαηίδεηαη ζην ξνπ ηνπ ηξπκφλα, ε ιίκλε ηεο Γντξάλεο, ε ιίκλε ηνπ

Λαγθαδά (Κνξψλεηα), ε Βφιβε, ε Βεγνξίηηδα, ε κηθξή ιίκλε ησλ Πεηξψλ, ε
ιίκλε ηεο Καζηνξηάο θαη νη Πξέζπεο (Μηθξή θαη Μεγάιε Πξέζπα).
Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ αθηψλ ηεο Μαθεδνλίαο απαληάηαη ζηε
ρεξζφλεζν ηεο Υαιθηδηθήο, πνπ θαηαιήγεη ζε ηξεηο κηθξφηεξεο ρεξζνλήζνπο,
ζρεκαηίδνληαο ηνπο θφιπνπο ηεο Καζζάλδξαο θαη ηνλ ηγγηηηθφ. Αλαηνιηθά
βξίζθεηαη ν θφιπνο ηεο Καβάιαο, πνπ θιείλεη κε ην αθξσηήξην Κνέλ απέλαληη.
Νεζηά ηεο Μαθεδνλίαο απνηεινχλ ε Θάζνο αληίθξπ απφ ηηο αθηέο ηεο
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ζηo λνκφ Καβάιαο, ε Ακκνπιηαλή ζηνλ Κφιπν ηνπ
´Αγ. ξνπο, ζηo λνκφ Υαιθηδηθήο θαη ν Αγ. Αρίιιεηνο ζηε Λίκλε ηεο Μηθξήο
Πξέζπαο.
Σα δάζε ζηε Μαθεδνλία θαιχπηνπλ πάλσ απφ ην 25% ηεο επηθάλεηάο ηεο. Σα
πεξηζζφηεξα βξίζθνληαη ζηα βνπλά ηεο Γ. Μαθεδνλίαο θαη ζηα φξε ζηα
ζχλνξά ηεο κε ηελ Π.Γ.Γ.Μ. (F.Y.R.O.M.) θαη ηε Βνπιγαξία. Σα δέληξα πνπ
θπξηαξρνχλ είλαη νη βαιαληδηέο, νη νμπέο, ε καχξε πεχθε θαη ηε ξεηηλφπεπθα.
ηα παξάιηα ηεο Μαθεδνλίαο ην θιίκα είλαη ήπην θαη έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο. ζν πξνρσξνχκε πξνο ην εζσηεξηθφ, πνπ
απνκνλψλεηαη απφ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ Αηγαίνπ κε κεγάια βνπλά, ην
θιίκα γίλεηαη επεηξσηηθφ.
( Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο επί ησλ ακπεινπξγηθψλ δσλψλ ηεο
Μαθεδνλίαο βιέπε ηνπο επηκέξνπο Π.Γ.Δ. θαη Π.Ο.Π θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ
εκηαθξψδε ηνλ ΠΓΔ Φιψξηλαο)
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, νξγαλνιεπηηθά θαη αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
εκηαθξσδψλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.
Αηηηώδεο αιιειεπίδξαζε
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ εκηαθξσδψλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Μαθεδνλία 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 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 αξηζ. 340576/1.9.1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Μαθεδνληθφο Σνπηθφο νίλνο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15.9.1989 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 380238/31.7.2000 «Σξνπνπνίεζε απνθάζεσλ
δηακεξηζκαηηθψλ Σνπηθψλ Οίλσλ» (ΦΔΚ 1012/Β/10.8.2000).
-Β. Γηάηαγκα ππ΄αξηζ. 183/16.3.1972 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 40/A/17.3.1972).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 228173/3709/15.4.1972 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 287/B/27.4.1972).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 20/21.1.1995 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 183/1972
» (ΦΔΚ 16/A/31.1.1995).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 385757/18.8.1995
«Πεξί νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 747/B/30.08.1995).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 238 /24.7.1996 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ.
183/1972 » (ΦΔΚ 178/A/1.8.1996).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 344530/7792/26.10.1979 « Πέξη αλαγλσξίζεσο νίλσλ
Γνπκέληζζα σο νλνκαζία πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» ( ΦΔΚ
1109/B/15.12.1979 )
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ‟ αξηζ. 13/28.12.1981 «Αλαγλψξηζε νλνκαζηψλ
πξνέιεπζεο πξνειεχζεσο νίλσλ ΓΟΤΜΔΝΗΑ » (ΦΔΚ 2/Α/5.1.1982 ).
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
397721/1.10.1992
«Σξνπνπνίεζε
ζηξεκκαηηθψλ απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 313749/19.12.2002 « Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α
344530/7792/26.10.1979
Πέξη αλαγλσξίζεσο νίλσλ Γνπκέληζζα σο
νλνκαζία πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 1602/Β/27.12.2002).
-Β. Γηάηαγκα ππ΄αξηζ. 502/16.7.1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 150/A/26.7.1971).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 358417/29.7.1971 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 689/B/24.8.1971).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 320/7.8.1995 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971
» (ΦΔΚ 175/A/22.8.1995 ).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 396584/9.10.1995 «Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α.
358417/29.7.1971 » (ΦΔΚ 964/B/22.11.1995).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ‟ αξηζ. 14/28.12.1981 «Αλαγλψξηζε νλνκαζηψλ
πξνέιεπζεο νίλσλ ΠΛΑΓΔ ΜΔΛΗΣΩΝΑ» (ΦΔΚ 2/Α/5.1.1982 ).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 290772/5115/10.6.1983
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235298/14.2.2002 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Άγηνπ ξνπο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 212/Β/22.2.2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278460/26.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
235298/14.2.2002 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Άγηνπ ξνπο»
(ΦΔΚ 391/B/7.3.2008).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 317164 / 30.4.1996
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Αγνξάο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 383/Β/24-5-1996).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235252 / 6.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
317164 / 30.4.1996 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Αγνξάο»
(ΦΔΚ 190/Β/20-2-2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387429/11.9.2000 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Βειβεληνχ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378505/3.9.1990 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Γξεβελψλ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 609/Β/21.9.1990).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 372559/5.7.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
378505/3.9.1990 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Γξεβελψλ»
(ΦΔΚ 941/Β/28.7.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235258/6.2.2002
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄
αξηζ. 413011/30.11.1995
Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ
Γξάκαο» (ΦΔΚ 190/Β/20.2.2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278473/26.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
235258/6.2.2002
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Γξάκαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 363/B/05.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280933/16.7.2010
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄
αξηζ. . 278473/26.2.2008 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Γξάκαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 1125/Β/23.7.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 420192/21.12.1992 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340582/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Δπαλνκήο »
(ΦΔΚ 758/Β/31.12.1992)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 359489/25.10.1996
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄
αξηζ. . 420192/21.12.1992 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 1010/Β/5.11.1996).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 359489/25.10.1996
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄
αξηζ. . 420192/21.12.1992
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 1010/Β/5.11.1996).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387425/11.9.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
359489/25.10.1996
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278474/26.02.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
. 387425/11.9.2000 Τπ. Απφθαζεο
Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 391/Β/7.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 330584/7.8.1996 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ζκαζίαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 765/Β/28.8.1996).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387426/11.9.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
330584/7.8.1996Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Ζκαζίαο» (ΦΔΚ
1179/Β/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201569 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Ζκαζία» ( ΦΔΚ 2779/Β/2.12.2011)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. . 310941/24.12.2010
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Θάζνπ σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 2042/B/29.12.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313006/20.9.2006 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Θεζζαινλίθεο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1436/B/29.9.2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 310946/24.12.2010 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Καβάιαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 2042/B/29.12.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 297687/2006 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Καζηνξηά σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1436/Β/29-9-2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320083/2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
297687/2006 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Καζηνξηά» (ΦΔΚ
1605/Β/11-8-2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340581/1.9.1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Νέαο
Μεζεκβξίαο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15.9.1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316856/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340581/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Νέαο
Μεζεκβξίαο» (ΦΔΚ 1850/Β/14.12.2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 396581/12-10-95 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Παγγαίνπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 886/Β/25-10-95).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313008/20-9-06 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
396581/12-10-95 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Παγγαίνπ»
(ΦΔΚ 1436/Β/29-9-06).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280934/16.7.2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
313008/20-9-06 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Παγγαίνπ»
(ΦΔΚ 1125/Β/23.7.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 407350/16.10.1995 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πέιιαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 964/Β/22.11.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278461/28.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
407350/16.10.1995Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πέιιαο »
(ΦΔΚ 362/B/5.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 300444/5.6.2008 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πηεξίαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1086/B/11.6.2008).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340559/12-9-1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Βεξηίζθνπ σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 693/Β/15.9.1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316857/29-11-04 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340559/12-9-1989Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πιαγηέο
Βεξηίζθνπ» (ΦΔΚ 1850/Β/14-12-04).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280932/16.7.2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
316857/29-11-04 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πιαγηέο
Βεξηίζθνπ» (( ΦΔΚ1125/Β/23.7.2010)).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 311497/10.7.2009 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Πάηθνπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1493/Β/23.7.2009).
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
413013/30.11.1995
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο εξξψλ σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1031/Β/14.12.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316845/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
413013/30.11.1995 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ εξξψλ»
(ΦΔΚ 1850/B/14.12.2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 310948/24.12.2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
. 316845/29.11.2004 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο εξξψλ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 2040/B/29.12.2010).
- 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. 359490/25.10.1996 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο ηζσλίαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1010/Β/5.11.1996).
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
340588/01-09-1989
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Φιψξηλαο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15.9.1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313010/20-09-2006 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340588/01-09-1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Φιψξηλαο»
(ΦΔΚ 1436/Β/29-09-2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 296419/5.1.1995 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Υαιθηδηθή σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 6/Β/12.1.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378968/20.7.1995 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
296419/5.1.1995 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Υαιθηδηθή»
(ΦΔΚ 684/Β/4.8.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387427/11.9.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
378968/20.7.1995
Τπ.
Απφθαζεο
Καζνξηζκφο
πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Υαιθηδηθή σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000).
- 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
- 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).
- Σελ κε 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
-Νφκνο ππ‟άξηζ.427/30-8-1976 «Πεξί αληηθαηαζηάζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη
θαηαξγήζεσο ελίσλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 243/1969 πεξί βειηηψζεσο θαη
πξνζηαζίαο ηεο ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο»» «(ΦΔΚ 230/Α31-8-1976)
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. 321813/298-2007 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»
-«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.) Γσδεθαλήζνπ 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,
ΟΡΔΗΝΩΝ ΑΜΠΔΛΩΝΩΝ ή ΑΠΟ ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles
montagneux, ΠΑΛΑΗΩΝ ΑΜΠΔΛΩΝΩΝ ή ΑΠΟ ΠΑΛΗΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin
de vieux vignobles ή Vin de vielles vignes, ΛΗΑΣΟ /LIASTOS/ Vin de paille.
Γ) Πεξηνξηζκφο ζηελ αλαγξαθή πνηθηιηψλ
χκθσλα κε ηνλ Νφκν ππ‟άξηζ.427/30-8-1976 «Πεξί αληηθαηαζηάζεσο,
ζπκπιεξψζεσο θαη θαηαξγήζεσο ελίσλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 243/1969 πεξί
βειηηψζεσο θαη πξνζηαζίαο ηεο ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο» (ΦΔΚ 230/Α318-1976) δελ επηηξέπεηαη ζηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ε αλαγξαθή ηνπ
νλφκαηνο ηεο πνηθηιίαο «Ρνκπφια» γηα ηνπο ιεπθνχο, νίλνπο.
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. 340576/1.9.1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Μαθεδνληθφο Σνπηθφο νίλνο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15.9.1989 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 380238/31.7.2000 «Σξνπνπνίεζε απνθάζεσλ
δηακεξηζκαηηθψλ Σνπηθψλ Οίλσλ» (ΦΔΚ 1012/Β/10.8.2000).
-Β. Γηάηαγκα ππ΄αξηζ. 183/16.3.1972 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 40/A/17.3.1972).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 228173/3709/15.4.1972 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 287/B/27.4.1972).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 20/21.1.1995 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 183/1972
» (ΦΔΚ 16/A/31.1.1995).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 385757/18.8.1995
«Πεξί νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 747/B/30.08.1995).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
αξηζ. 238 /24.7.1996 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ.
183/1972 » (ΦΔΚ 178/A/1.8.1996).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 344530/7792/26.10.1979 « Πέξη αλαγλσξίζεσο νίλσλ
Γνπκέληζζα σο νλνκαζία πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» ( ΦΔΚ
1109/B/15.12.1979 )

-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ‟ αξηζ. 13/28.12.1981 «Αλαγλψξηζε νλνκαζηψλ
πξνέιεπζεο πξνειεχζεσο νίλσλ ΓΟΤΜΔΝΗΑ » (ΦΔΚ 2/Α/5.1.1982 ).
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
397721/1.10.1992
«Σξνπνπνίεζε
ζηξεκκαηηθψλ απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 313749/19.12.2002 « Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α
344530/7792/26.10.1979
Πέξη αλαγλσξίζεσο νίλσλ Γνπκέληζζα σο
νλνκαζία πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 1602/Β/27.12.2002).
-Β. Γηάηαγκα ππ΄αξηζ. 502/16.7.1971 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 150/A/26.7.1971).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 358417/29.7.1971 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο
πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 689/B/24.8.1971).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ζηξεκκαηηθψλ
απνδφζεσλ ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηαο » (ΦΔΚ 617/B/12.10.1992).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 320/7.8.1995 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971
» (ΦΔΚ 175/A/22.8.1995 ).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 396584/9.10.1995 «Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α.
358417/29.7.1971 » (ΦΔΚ 964/B/22.11.1995).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ‟ αξηζ. 14/28.12.1981 «Αλαγλψξηζε νλνκαζηψλ
πξνέιεπζεο νίλσλ ΠΛΑΓΔ ΜΔΛΗΣΩΝΑ» (ΦΔΚ 2/Α/5.1.1982 ).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε 290772/5115/10.6.1983
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235298/14.2.2002 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Άγηνπ ξνπο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 212/Β/22.2.2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278460/26.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
235298/14.2.2002 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Άγηνπ ξνπο»
(ΦΔΚ 391/B/7.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 317164 / 30.4.1996
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Αγνξάο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 383/Β/24-5-1996).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235252 / 6.2.2002 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
317164 / 30.4.1996 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Αγνξάο»
(ΦΔΚ 190/Β/20-2-2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387429/11.9.2000 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Βειβεληνχ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378505/3.9.1990 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Γξεβελψλ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 609/Β/21.9.1990).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 372559/5.7.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
378505/3.9.1990 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Γξεβελψλ»
(ΦΔΚ 941/Β/28.7.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 420192/21.12.1992 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340582/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Δπαλνκήο »
(ΦΔΚ 758/Β/31.12.1992)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 359489/25.10.1996
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄
αξηζ. . 420192/21.12.1992 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 1010/Β/5.11.1996).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 359489/25.10.1996
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄
αξηζ. . 420192/21.12.1992
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 1010/Β/5.11.1996).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387425/11.9.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
359489/25.10.1996
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278474/26.02.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
. 387425/11.9.2000 Τπ. Απφθαζεο
Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Δπαλνκήο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 391/Β/7.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235258/6.2.2002
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄
αξηζ. 413011/30.11.1995
Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ
Γξάκαο» (ΦΔΚ 190/Β/20.2.2002).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278473/26.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
235258/6.2.2002
Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Γξάκαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 363/B/05.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280933/16.7.2010
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄
αξηζ. . 278473/26.2.2008 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Γξάκαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 1125/Β/23.7.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 330584/7.8.1996 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Ζκαζίαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 765/Β/28.8.1996).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387426/11.9.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
330584/7.8.1996Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Ζκαζίαο» (ΦΔΚ
1179/Β/25.9.2000).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201569 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
«Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Ζκαζία» ( ΦΔΚ 2779/Β/2.12.2011)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. . 310941/24.12.2010
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Θάζνπ σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 2042/B/29.12.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313006/20.9.2006 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Θεζζαινλίθεο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1436/B/29.9.2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 310946/24.12.2010 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Καβάιαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 2042/B/29.12.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 297687/2006 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Καζηνξηά σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1436/Β/29-9-2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 320083/2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
297687/2006 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Καζηνξηά» (ΦΔΚ
1605/Β/11-8-2008).

-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340581/1.9.1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Νέαο
Μεζεκβξίαο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15.9.1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316856/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340581/1.9.1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Νέαο
Μεζεκβξίαο» (ΦΔΚ 1850/Β/14.12.2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 396581/12-10-95 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Παγγαίνπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 886/Β/25-10-95).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313008/20-9-06 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. 396581/12-1095 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Παγγαίνπ» (ΦΔΚ 1436/Β/29-9-06).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280934/16.7.2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
313008/20-9-06Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Παγγαίνπ» (ΦΔΚ
1125/Β/23.7.2010).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 407350/16.10.1995 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πέιιαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 964/Β/22.11.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 278461/28.2.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
407350/16.10.1995Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πέιιαο »
(ΦΔΚ 362/B/5.3.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 300444/5.6.2008 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πηεξίαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1086/B/11.6.2008).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 340559/12-9-1989 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Βεξηίζθνπ σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 693/Β/15.9.1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316857/29-11-04 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340559/12-9-1989Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πιαγηέο
Βεξηίζθνπ» (ΦΔΚ 1850/Β/14-12-04).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 280932/16.7.2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
316857/29-11-04 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Πιαγηέο
Βεξηίζθνπ» (( ΦΔΚ1125/Β/23.7.2010)).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 311497/10.7.2009 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Πιαγηέο Πάηθνπ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1493/Β/23.7.2009).
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
413013/30.11.1995
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο εξξψλ σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1031/Β/14.12.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 316845/29.11.2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
413013/30.11.1995 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ εξξψλ»
(ΦΔΚ 1850/B/14.12.2004).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 310948/24.12.2010 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
. 316845/29.11.2004 Τπ. Απφθαζεο Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο εξξψλ σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 2040/B/29.12.2010).
- 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. 359490/25.10.1996 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο ηζσλίαο σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 1010/Β/5.11.1996).
-Τπνπξγηθή
Απφθαζε
αξηζ.
340588/01-09-1989
«Καζνξηζκφο
Πξνυπνζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Φιψξηλαο σο
πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 694/Β/15.9.1989).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 313010/20-09-2006 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
340588/01-09-1989 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Φιψξηλαο»
(ΦΔΚ 1436/Β/29-09-2006).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 296419/5.1.1995 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Υαιθηδηθή σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλνπ» (ΦΔΚ 6/Β/12.1.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 378968/20.7.1995 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ.
296419/5.1.1995 Τπ. Απφθαζεο αλαγλψξηζεο Σνπηθνχ Οίλνπ Υαιθηδηθή»
(ΦΔΚ 684/Β/4.8.1995).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387427/11.9.2000 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄ αξηζ. .
378968/20.7.1995
Τπ.
Απφθαζεο
Καζνξηζκφο
πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο Οίλνο Υαιθηδηθή σο πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ νίλσλ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000).
- 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).
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 MA, 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.
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