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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ο όροσ Malvasia είναι ζνασ όροσ διπλισ χριςθσ που αναφζρεται ςε μια ομάδα πολυάρικμων και 

ετερογενϊν ποικιλιϊν αμπζλου που καλλιεργοφνται ςε ζναν μεγάλο αρικμό χωρϊν γφρω από τθ 

λεκάνθ τθσ Μεςογείου, ενϊ ςυνικωσ τα ονόματα αυτϊν των ποικιλιϊν ςυμπλθρϊνονται από τθν 

ςυγκεκριμζνθ περιοχι προζλευςθσ ι καλλιζργειασ. Επιπλζον, ο όροσ ζχει ςυνδιαςτεί με τουσ 

επιδόρπιουσ αλλά και με εντόνωσ αρωματικοφσ οίνουσ, Malvasia, οι οποίοι είναι δυνατόν να είναι 

προϊόν οινοποίθςθσ των ςταφυλιϊν μιασ ποικιλίασ αμπζλου ι/ και  του ςυνδυαςμοφ πολλϊν ποικιλιϊν 

μαηί.Ο μεγάλοσ αρικμόσ όχι μόνο των ποικιλιϊν αλλά και των ειδϊν αμπελιοφ, όπωσ και ο υψθλόσ 

βακμόσ πολυμορφιςμοφ του, κακιςτά τθ διάκριςθ και ταξινόμθςθ των ποικιλιϊν δφςκολθ. Από τα τζλθ 

τθσ δεκαετίεσ του ’70 άρχιςαν να χρθςιμοιοφνται βιοχθμικζσ μζκοδοι διαχωρίηοντασ τισ πρωτεϊνεσ με 

θλεκτροφόρθςθ και αργότερα αναπτφχκθκαν και μοριακζσ μζκοδοι διευκολφνοντασ ακόμα 

περιςςότερο τθ διάκριςθ των ποικιλιϊν με τθ χριςθ μοριακϊν δεικτϊν. 

Ωσ εκ τοφτου, θ παροφςα μεταπτυχιακι διατριβι αποςκοπεί ςτο να περιγράψει με ολιςτικό τρόπο 

διάφορεσ ποικιλίεσ αμπζλου θ οποίεσ καλλιεργοφνται ςτθν περιοχι προζλευςθσ του Μαλβάηιου οίνου 

και ςυμμετζχουν ςε αυτόν. Ο ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ χαρακτθριςμοφ των ποικιλιϊν αμπζλου 

περιλαμβάνει τθ μοριακι ταυτοποίθςθ, παράλλθλα με τθν οινικι αξιολόγθςθ των παραγόμενων οίνων 

από αυτζσ.  

Το μοριακό προφίλ των ποικιλιϊν προςδιορίςτθκε μζςω τθσ μοριακισ ταυτοποίθςθσ με τθν χριςθ των 

μοριακϊν δεικτϊν βαςιςμζνοι ςε απλζσ επαναλαμβανόμενεσ αλλθλουχίεσ (Simple Sequence Repeats- 

SSR). Θ γενετικι ταυτοποίθςθ ζγινε με τθ χριςθ 7 μικροδορυφορικϊν δεικτϊν από τουσ οποίουσ οι 6 

ενςωματϊνονται ςτον κατάλογο OIV ωσ μοριακοί δείκτεσ. Τζλοσ, θ οινολογικι τουσ αξιολόγθςθ κα 

περιγραφεί με τθν πραγματοποίθςθ των βαςικϊν παραμζτρων του κραςιοφ, όπωσ το pH, ο αλκοολικόσ 

τίτλοσ, θ ολικι οξφτθτα και τθ πτθτικι οξφτθτα. Αυτι θ ςυνδυαςμζνθ γνϊςθ κα μασ επιτρζψει να 

βελτιϊςουμε τθν ποιότθτα του οίνου που παράγεται από αυτζσ τισ αυτόχκονεσ ποικιλίεσ τθσ περιοχισ 

τθσ Μονεμβάςιασ. 

 

Λζξεισ Κλειδιά: μοριακοί δείκτεσ, απλι επαναλλαμβανόμενθ αλλθλουχία, SSR, γενετικι ταυτοποίθςθ, 

Μονεμβαςιά, Μαλβάηιοσ οίνοσ,  
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Abstract 
 

Title 

Molecular identification, ampelografic description and oenological evaluation of grapevine varieties 

from Monemvasia: The birth place of Malvasia Wine 

Malvasia is a dual usage term referring to a group of numerous and heterogeneous grapevine varieties 

that are growing in many countries around the Mediterranean basin, and usually the names of these 

varieties are complemented by the specific region of origin or cultivation. In addition, the term refers to 

the sweet and distinctively aromatic Malvasia wines that could be the product of one variety or the 

combinatorial outcome of a blend. It is believed that the term Malvasia is a degenerative form of the 

name Monemvasia, a seaport town at the south-east site of Peloponnese, Greece, while it became 

world famous due to the merchants of Venice who were trading the Malvasia wine since the 13th 

century. The current project, aims to describe in a holistic way a number of grapevine varieties that are 

traditionally cultivated in the very prime site of origin of Malvasia: Monemvasia. This way of 

characterization is unique because it includes the molecular identification of the grapevine varieties and 

the oenological evaluation of the wines produced by them. Their molecular profile will be determined by 

means of SSR analysis on at least seven loci, including the six loci incorporated in the OIV Catalogue as 

molecular descriptors. Whereas their oenological evaluation will be described by carrying out the basic 

wine parameters, such as pH, alcoholic title, total acidity, volatile acidity. This combined knowledge will 

enable us to improve the quality of the wine produced from these autochthonous varieties of 

Monemvasia region. 

 

Keywords: Molecular markers, SSRs, Malvasia wine, Monemvasia, wine, molecular identification 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Kαηαγωγή ηος είδοςρ Vitis. 
Θ καταγωγι και θ ιςτορία του φυτοφ τθσ αμπζλου χάνεται ςτα βάκθ των αιϊνων. Ραρά τισ αναφορζσ 

ςτα κζιμενα των αρχαίων ςυγγραφζων τισ παραςτάςεισ ςτα αγγεία ξακ ρκσ άλλεσ μαρτυρίεσ δε είναι 

δυνατό να βαςιςτοφμε ότι θ ιςτορί ατθσ αμπλεου ζχει γραφτεί. 

Θ τζχνθ τθσ αμπελουργίασ εικάηεται πωσ ξεκίνθςε ςτθν αγροτικι επανάςταςθ το 5.000 π.Χ. και ότι θ 

άμπελοσ ςτθν άγρια μορφι τθσ εμφανίςτθκε πρίν από 7500 χρίνια, ςαν αναρριχϊμενοσ κάμνοσ ςε 

δαςικζσ και παραποτάμιεσ περιοχζσ. Επιπλζον, ευρφματα μαρτυροφν πωσ το φυτό τθσ αμπζλου είχε 

βρεκεί και ςε πολικζσ περιοχζσ. Κατά τθν περίοδο των παγετϊνων το αμπζλι άρχιςε να εκτοπίηεται και 

θ αναπτυξι του περιορίςτθκε ςτισ εφκρατεσ περιοχζσ και κυρίωσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Καυκάςου 

αλλά επίςθσ και τθσ Μεςοποταμίασ.  

Οι πρϊτοι αμπελοκαλλιεργθτζσ κεωροφνται οι Άριοι (κάτοικοι τθσ περιοχισ του Καυκάςου- Καςπίασ), 

οι αρχαίοι Ρζρςεσ, οι Σθμιτικοί λαοί και οι Αςςφριοι. Θ τζχνθ τθσ αμπελουργίασ πζραςε ςτουσ 

Αιγφπτιουσ, τουσ λαοφσ τθσ παλαιςτίνθσ και τουσ κατοίκουσ τθσ Μ. Αςίασ και του ελλαδικοφ χϊρου. Θ 

λζξθ οίνοσ που φαίνεται πωσ ζχει φοινικικι ρίηα, διατθρικθκε όπωσ και θ καλλιζργεια τθσ αμπζλου και 

πζραςε αργότερα ςτθν Λταλία, ςτθ Γαλλία (οίνοσ, vino, vin) Λςπανία και ςε όλε τισ χϊρεσ τθσ 

Μεςςογειακισ λεκάνθσ (Κοφςουλασ, 1995) 

Ειδικότερα, γφρω ςτο 600 π.Χ. οι Φοίνικεσ διζδωςαν τθν καλλιζργεια τθσ αμπζλου ςτθ Γαλλία και τθν 

περίοδο τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ το αμπζλι φτάνει μζχρι και τθ Βρετανία. Τον 13 αιϊνα μ. Χ. Οι 

άραβεσ προωκοφν τθν καλλιζργεια τθσ αμπζλου ςτθν Λςπανία και τθ Ρορτογαλία. Στθ πορεία 

μεταφζρκθκαν θ Ευρωπαικι άμπελοσ και ςτθν Αμερικι αλλά καταςτράφθκαν μετά τθν μεγάλθ 

επιδθμία τθσ φυλλοξιρασ. Συνεπϊσ, καλλιεργικθκαν οι άγριεσ ποικιλίεσ αμπελιοφ ανκεκτικζσ ςτο 

ςυγκεκριμζνο ζντομο- εχκρο οι οποίεσ ςτισ αρχζσ του 18ου αιϊνα ζφταςαν να καλλιεργοφνται ςτθν 

Αγγλία και ςτθν Γαλλία.  

Θ άμπελοσ μεταφζρκθκε ςτον αρχαίο ελλαδικό χϊρο από τθν Αιγυπτο ςτθ Μινωικι Κριτθ ενϊ ςτθ 

μυκολογία θ άμπελοσ και ο οίνοσ ιταν δϊρα του κεοφ Διονφςου και διαδόκθκαν ςτον αρχαίο ελλαδικό 

χϊρο από τθ Κράκθ (Αναγνωςτόπουλοσ, 2003) 

Οι χϊρεσ παραγωγισ οίνου χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Σε αυτζσ που το αμπζλι καλιεργικθκε 

πρόςφατα, τουσ τελευταίουσ δυο αιϊνεσ και ςε εκείνεσ που θ ιςτορία και θ παρουςία του μζςα ςτο 

χρόνο είναι άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με το προϊόν αυτό. Θ ελλάδα ανικει ςτθν παραδοςιακι 

αμπελουργικι ηϊνθ μιασ και από τθν εποχι ου χαλκοφ όπωσ μαρτυροφν ιςτορικζσ πθγεσ, το κραςί 

κατείχε εξζχουςα κζςθ ςτθ ηωι του λαοφ τθσ χϊρασ (λατρεία κεοφ Διονφςου) (Ηαρμποφτθσ και 

Τςιβεριϊτου, 2003). 

Μεταξφ Εφξθνου Ρόντου Καςπίασ κάλαςςασ και Μεςςοποταμίασ γενικθκε το είδοσ Άμπελοσ θ 

Οινοφόροσ (Vitis vinifera), που καλλιεργικθκε ςιμερα και το όνομα αυτό δόκθκε από τον Διοςκουρίδθ 

τον 1ο αιϊνα μ. Χ. και φςτερα αποδόκθκε ςτα λατινικά ωσ Vitis vinifera L (Σταυρακάκθσ κ.α., 2001). 
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Ζ άμπελορ ζηο ζήμεπα 
Το φυτό τθσ αμπζλου ζχιε τθν ικανότθτα να προςαρμόηεται ςε κάκε είδουσ κλιματικζσ ςυνκικεσ επειδι 

είναι ανκεκτικό τόςο ςτθ ξθραςία όςο και ςτα ψυχρά και υγρά περιβάλλοντα. Για το λόγο αυτό θ 

αμπελοκαλλιζργεια ζχει ευρφτατα αναπτυχκεί ςε όλο το κόςμο και ςε γεωγραφικό πλάτοσ που 

κυμαίνεται από τισ 35ο ζωσ τισ 50ο μοίρεσ. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτισ χϊρεσ που βρίςκονται γφρω 

από τθ λεκάνθ τθσ Μεςογείου είναι ςυγκεντρωμζνο περίπου το 90% τθσ παγκόςμιασ καλλιεργοφμενθσ 

ζκταςθσ και παραγωγισ. Αλλά πρζπει ναςθμειωκεί ότι ςτισ χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ οπου το 

αμπζλι πρόςφατα καλλιεργείται, οι εκτάςεισ ιδθ ειναι ςθμαντικζσ και θ Αργεντικθ με τθ Χιλι είναι 

ςοβαρζσ ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ.  

Τα πιο γνωςτά αμπελουργικά προϊόντα ειίναι τα επιτραπζηια ςταφφλια, ο οίνοσ, οι ςταφίδεσ, ο χυμόσ 

ςταφυλιοφ και το κονςερβοποιθμζνο ςταφφλι.  

 

ηοισεία ςζηεμαηικήρ ηερ αμπέλος 
Θ οικογζνεια των Αμπελίδων (Vitaceae ι Ampelidaceae) ανικει ςτθν τάξθ των αμνωδϊν (Rhamales) 

και ςτο φφλο Terebinthales- Rubiales. Ρεριλαμβάνει διάφορα γζνθ, των οποίων τα φυτά ειναι 

καμνϊδθ, ςυνικωσ αναρριχϊμενα, με ζλικεσ απλζσ ι διακλαδιηόμενεσ (Σταυρακάκθσ, 2000).  

Θ ςυςτθματικι των αμπελίδων παρουςιάηει ςθμαντικά προβλιματα όχι μόνο για τα είδθ εντόσ των 

γενϊν, αλλά ακόμα και για αυτόν τον αρικμό των γενϊν. Κατά τον Planchon (1887), θ οικογζνεια των 

Αμπελίδων περιλαμβάνει δζκα γζνθ, με 600 περιποφ είδθ. Ο Suessenguth (1953) αναγνωρίηει δϊδεκα 

γζνθ, ενϊ οι Galet and Constantinescu (1968) τα ανεβάηουν ςτα 14 

Θ επιςτθμι τθσ αμπελουργίασ ενδιαφζρει το γζνοσ Vitis ςτο οποίο υπάγονται τα είδθ και οι ποικιλίεσ 

που καλλιεργοφνται και χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι αμπελουργικϊν προϊόντων. Το είδοσ που 

ζχει το μεγαλφτερο ενδιαφζρον είναι το vinifera, θ ονομαηόμενθ Άμπελοσ θ οινοφόροσ ι Ευρωπαϊκι 

άμπελοσ. Πςον αφορά ςτον αρικμό των ειδϊν του γζνουσ Vitis  υπάρχουν διαφορετικζσ απόψεισ. Το 

γζνοσ Vitis υποδιαιρείται ςε δφο υπογζνθ, το Muscadinia kai to Euvitis (Σταυρακάκθσ, 2000).  

Στο υπογζνοσ Euvitis ανικει το είδοσ Vitis vinifera  του οποίου οι καλλιεργοφμενεσ ποικιλίεσ, περίπου 

ςτον αρικμό 6.000, χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν παραγωγι πάςθσ φφςεωσ αμπελουργικϊν 

προϊόντων. Σε αυτό το υπογζνοσ υπάγονται και τα διάφορα είδθ τθσ βορειομαρικάνικθσ θπζιρου, τα 

οποία άλλα χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι οίνου ι νωπϊν ςταφυλιϊν και άλλα για τθν 

παραγωγι αμπελοπολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ (υποκείμενα ανκεκτικά ςτθ ριηόβια μορφι φυλλοξθρασ, 

ςτα άλατα και ςτουσ νθματϊδθσ).  

Το υπογζνοσ Muscadinia  περιλαμβάνει τρία είδθ: Vitis Rotundifolia, Vitis Munsoniana και Vitis 

Popenoei τθσ Β. Αμερικισ και του Μεξικοφ όπου καλλιεργοφνται ςε περιοριςμζνθ κλίμακα 

(Σταυρακάκθσ, 2000). Από αυτά ειδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει το πρϊτο, εξαιτίασ τθσ αντοχισ του 

ςτουσ εχκροφσ και ςτισ αςκζνειεσ τθσ αμπζλου, κυρίωσ απζναντι ςτουσ νθματϊδεισ, ιδιότθτεσ που το 

κακιςτοφν χριςιμο ςε προγράμματα βελτίωςεισ (Διαμαντόπουλοσ, 2006). 

Θ Άμπελοσ θ οινοφόροσ περιλαμβάνει κατά τον De Lattin (1939) τρία υποείδθ : Vitis vinifera silvestris 

(Αγρια οινοφόροσ), Vitis vinifera caucasica (Καυκαςιανι οινοφόροσ), Vitis vinifera sativa (Ιμερθ ι 

καλλιεργοφμενθ). Σιμερα όμωσ κεωρείται οτι θ Vitis vinifera silvestris και θ Vitis vinifera sativa δεν είναι 

διαφορετικά υποείδθ αλλά διάφορεσ μορφζσ του ίδιου κλϊνου. 
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Γιάκπιζε Φςηικών Ποικιλιών 
Σφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Νομοκεςία (Ε.Κ. ΑΛΚ. 2100/94), Ροικιλία νοείται ομάδα φυτϊν εντόσ μίασ 

βοτανικισ ταξινομικισ μονάδασ τθσ κατϊτερθσ γνωςτισ κατθγορίασ, θ οποία ομάδα μπορεί 

-να οριςτεί από τθν εκδιλωςθ των χαρακτθριςτικϊν που προκφπτουν από ζνα γενότυπο ι ςυνδυαςμό 

γενοτφπων, 

-να τθ διακρίνει από κάκε άλλθ ομάδα φυτϊν θ εκδιλωςθ ενόσ τουλάχιςτον από τα εν λόγω 

χαρακτθριςτικά, και 

- να κεωρείται ωσ μονάδα ςε ςχζςθ με τθν καταλλθλότθτά τθσ να αναπαράγεται χωρίσ μεταβολζσ. 

Σφμφωνα με τθν ίδια νομοκεςία μία ποικιλία κεωρείται ότι είναι διακριτι όταν μπορεί να διακρίνεται 

ςαφϊσ, βάςει τθσ εκδιλωςθσ των χαρακτθριςτικϊν που προκφπτουν από ζνα ιδιαίτερο γενότυπο ι 

από ςυνδυαςμό γενοτφπων, από κάκε άλλθ ποικιλία, θ φπαρξθ τθσ οποίασ είναι κοινϊσ γνωςτι. 

Σφμφωνα λοιπόν με τθν Νομοκεςία που ιςχφει ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (αλλά και ςε όλο τον 

κόςμο) θ διάκριςθ των ποικιλιϊν γίνεται από τα χαρακτθριςτικά που εκδθλϊνονται από ζνα γενότυπο. 

Τζτοια χαρακτθριςτικά είναι τα μορφολογικά (φψοσ, χρϊμα, μζγεκοσ καρποφ) ι βιοχθμικά (ποςοςτό 

αμφλου, περιεκτικότθτα ςε ζλαια) και αντικατοπτρίηουν τθν εκδιλωςθ ενόσ γενότυπου. Κατά τθν 

άποψθ τθσ ςυγγραφζωσ ο τρόποσ αυτόσ τθσ διάκριςθσ των ποικιλιϊν ζχει πολλά ςθμεία 

αμφιςβιτθςθσ, ιδιαίτερα όταν βαςίηεται αποκλειςτικά ςε μορφολογικά χαρακτθριςτικά. Τα κυριότερα 

από αυτά είναι θ υποκειμενικότθτα του επιςτιμονα που εξετάηει τθν ποικιλία, οι ςυνκικεσ του 

περιβάλλοντοσ που γίνεται θ εξζταςθ, θ αλλθλεπίδραςθ του γενοτφπου με το περιβάλλον και θ 

εμφάνιςθ ενδεχομζνωσ άλλου φαινοτφπου. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ λοιπόν είναι επιβεβλθμζνθ θ 

ανάπτυξθ μεκόδων που κα είναι περιςςότερο αντικειμενικζσ, δεν κα επθρεάηονται από το περιβάλλον 

και κα επικουροφν ςτθν εξζταςθ τθσ ποικιλίασ ςτο χωράφι που είναι και θ βαςικι. Θ διάκριςθ – 

ταυτοποίθςθ των ποικιλιϊν μασ είναι χριςιμθ κυρίωσ για : 

1. Δικαιϊματα των Βελτιωτϊν των Φυτικϊν ποικιλιϊν. 

2. Διαμάχεσ αγροτϊν με προμθκεφτριεσ εταιρίεσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ. 

3. Βελτιωτικά προγράμματα 

4. Διάκριςθ- Αξιολόγθςθ- Αξιοποίθςθ – γενετικοφ υλικοφ που διατθροφνται ςε 

ςυλλογζσ και τράπεηεσ γενετικοφ υλικοφ. 

5. Ζλεγχοσ εμπορίασ και Διακίνθςθσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ. 

Σε αυτό το επίπεδο οι νζεσ μοριακζσ τεχνικζσ που ζχουν αναπτυχκεί φαίνεται να μποροφν να παίξουν 

ζνα πολφ μεγάλο ρόλο και να βοθκιςουν ςθμαντικά το ζργο των επιςτθμόνων και των ειδικϊν που 

εκτελοφν τισ περιγραφζσ νζων ποικιλιϊν αλλά και ελζγχουσ κυρίωσ επί των φυτικϊν διακαιωμάτων των 

ποικιλιϊν. 
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Γιάκπιζε και ηαξινόμεζε 
Θ μακραίωνθ καλλιζργεια τθσ αμπζλου,θ μεγάλθ γεωγραφικι εξαπλωςθ, θ φυςικι επιλογι, θ 

διαςταφρωςθ μεταξυ των ποκιλιϊν, ο ζντονοσ πολυμορφιςμόσ, θ δθμιουργία νζων ποικιλιων από τον 

άνκρωπο αλλά και οι καινοφριοι χαρακτιρεσ που αναπτφχκθκάν από όςεσ ποικιλίεσ εγκλιματίςτθκαν 

ςε άλλεσ περιοχζσ, ζδωςαν ςτα ςτα χζρα των ανκρϊπων τθσ επιςτιμθσ τθσ αμπελουργιασ ζνα πολφτιο 

και ανεξαντλθτο υλικό (Νταβίδθσ, 1982). Ο αρκμόσ των ποικιλιϊν του είδουσ Vinifera ίναι εξαιρετικά 

μεγάλοσ. Οι Viala & Vermonel (1909) περιγράφουν ςτθν αμπελογραφία τουσ περιςςότερα από 24.000 

ποικιλίεσ  

Ειναι φανερό, ότι ο μεγάλοσ αρικμόσ των ποικιλιϊν και των ειδϊν κάνουν δφςκολο το εργο τόςο τθσ 

διαάκριςθσ, όςο και τθσ ταξινόμθςθσ. Ο Βιργίλιοσ ζγραψε ότι «όποιοσ κα επικυμοφςε να υπολογίςεο 

τον αρικμό των ειδϊν τθσ αμπζλου, κα ικελε επίςθσ να γνωρίςηει ακι τον αρικμό των κοκκων τθσ 

άμμουπου κυλλάει ο Ηζφυροσ ςτισ ακτζσ τθσ Λιβφθσ» (Γεωργ. ΛΛ, 105). 

Θ διάκριςθ και θ ταξινόμθςθ των ποικιλιων τθσ αμπζλου δυςχεραίνεται περιςςότερο και απο τθν 

φπαρξθ των ςυνωνφμων, δθλαδι τθν απόδοςθ μιασ ποικιλίασ με περιςςότερα του ενόσ ονόματα ι από 

των ομονφμων διαφορετικϊν ποικιλιϊν με ζνα κοινό όνομα, το οποίο ςυνοδεζται από το τοπονφμιο 

τθσ περιοχισ που καλλιεργείται θ ποικιλία. 

Στθν αμπελουργικι πράξθ ειναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ των ποικιλιϊν και γι’ αυτό το λόγο πάρα πολλοί 

αμπελογράφοι και ςυςτθματικοί αςχολικθλαν με τον προςδιοριςό κια τθν ταξινόμθςθ τουσ. Από το 

1777 που ξεκίνθςαν οι πρϊτεσ προςπάκειεσ από τον Helbling (Molon, 1906), μζχρι και ςιμερα ζχουν 

αναφερκεί και προτακεί περιςςότερα από 100 ςυςτιμτα αμπελογραφικισ περιγραφισ και 

ταξινόμθςθσ τωνποικιλιϊν τθσ αμπζου τα οποία βαςίηονται ςτθν μορφολογία των οργάνων, τουσ 

αμπελογραφικοφσ χαρακτιρεσ, τα διάφορα φαινολογικά ςτάδια και τθν γεωγραφικι κατανομμι τουσ 

(Αναγνωςτόπουλοσ, 2003). 

Θ αμπελογραφικι μεκοδολογία για τθν επίτευθ του ςκοποφ τθσ χρθςιμοποιεί τρεισ τρόπουσ, τθν 

αμπελογραφικι περιγραφι, τθν ςυγκριτικι αμπελογραφία, και τθν πειραματικι 

αμπελογραφία(Νταβίδθσ, 1982): 

1. Αμπελογραφικι περιγραφι: αποβλζπει ςτθν ταξινόμθςθ των ποικιλιϊν άςει των εξωτερικϊν 

χαρακτθρων των οργάνων(μορφολογία) και ζχει ωσ ςκοπό τον προςδιοριςμό αυτϊν. 

2. Συγκριτικι αμπελογραφία: αςχολείται με τθν μελζτθ των προβλθμάτων των ςυνωνφμων 

καλλιεργοφμενων ποικιλιϊν αμπζλου ςε διάφορουσ τόπουσ και με τθν ζρευνα τθσ κλωνικισ 

ςφνκεςθσ των πλθκυςμϊν αυτϊν. 

3. Ρειραματικι αμπελογραφία: αςχολείται μετθν ζρευνα και επίλυςθ των προθμάτων 

προζλευςθσ των ποικιλιϊν, χρθςιμοποιϊντασ γενετικζσ και φυτογεωγραφικζσ μεκόδουσ και 

ιςτορικά δεδομζνα. 

Θ ποικιλία αμπζλου, με τθν αμπελογραφικι ζννοια, είναι διαφορετικι από τθν βοτανικι ποικιλία. Κατά 

τθν κλαςςικι αμπελογραφία, ςυνιςτά πλυκθςμό ατόμων που ζχουν τον ίδιο γονότυπο και 

πολλαπλαςιάηονται αγενωσ (καλλιεργοφμενθ ποικιλία, cultivar), ενϊ από το 1951 με απόφαςθ τθσ 

διεκνοφσ αμμπελογραφικισ επιτροπισ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Αμπζλου και Οίνου(Office 
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International de la Vigne et du Vin-Ο.Θ.V.), κακιερϊκθκε ωσ αντικείμενο τθσ αμπελογραφικισ 

περιγραφισ ο κλϊνοσ (πλθκυςμόσ ατόμων που προζρονται με αγενι πολλαπλαςιαςμό από ζνα αρχικό 

φυτό και ζχουν τον ίδιο γονότυπο) (Σταυρακάκθσ, 2000). Θ μεταπιδθςθ αυτι από τθν αμπελογραφία 

των κλϊνων ιταν απαραίτθτθ, διότι με τθν πάροδο του χρόνου οι καλλιεργουμενεσ ποικιλίεσ αμπζλου 

εμφάνιςαν μεγάλθ ετερογζνεια και  θ περιγραφι τουσ κατζςτει πρακτικϊσ ανζφικτθ. Στθν 

αμπελογραφία των κλϊνων το δείγμα που επιλζγεται ειναι μζςο αντιπροςωπευτικό και παρουςιάηει 

τθν παρατθροφμενθ ςτα άτομα του κλϊνου παραλλακτθκότθτα (Αμπαρτηίδθ, 2006)  

 

ςζηήμαηα Σαξινόμεζερ 
Θ ςυςτθματικι κατάταξθ των ποικιλιϊν αμπζλου κατά το βοτανικό πρότυπο, δθαδι βάςει τθσ κοινισ 

προζλευςθσ, τθσ οργανικισ εξζλιξθσ και τθσ φυλλογενετικισ ςχζςθσ αυτϊν, δεν είναι δυνατι λόγω των 

κενϊν που υπαρχουν ςτθν παλαιοντολογία, τθ φυτογεωγραφία και τθ γενετικι του είδουσ (Νταβίδθσ, 

1982). 

Μζχρι των 19ο αιϊνα θ περιγραφι των ποικιλιϊν αμπζλου ιταν περιλθπτικι και κεωροφςαν ότι θ 

περιγραφι τθσ ϊριμθσ ςταφυλισ μποροφςε να οδθγιςει ςτον προςδιοριςμό τθσ ποικιλίασ. Από τα 

μζςα του 19ο αιϊνα άρχιςε θ λεπτομερζςτερθ περιγραφι των ειδϊν και των ποικιλιϊν αμπζλου, λόγω 

τθσ ανάγκθσ *που δθμιουργικθκε για τον εντοπιςμό των ανκεκτικϊν ειδϊν και ποικιλιϊν ςτθ 

φυλλοξιρα, ςτο ωίδιο και ςτον περονόςπορο που ζκαναν τθν εμφανιςι τουσ εκείνθ τθν εποχι 

(Νταβίδθσ, 1982). 

Το πρϊτο ςχζδιο ταξινόμθςθσ των ποικιλιϊν τθσ οινοφόρου απζλου ζγινε από τον Hebling το 1777 

(Μοlon, 1906), ο οποίοσ τισ κατζταξε ςε τρείσ ομάδεσ ανάλογα με το χρϊμα των ραγϊν (Λευκζσ, 

ροδόχροεσ και ερυκρζσ) και ακολοφκωσ κάκε ομάδα ςε δυο υποομάδεσ ανάλογα με το ςχιμα των 

ραγϊν (ςτρογγυλζσ, επιμικεισ). 

Οι Burger (1837), Frege (1804), Liegel (1825), Findelman (1837), Trummer (1841), Casparin (1846), 

Pulliat (1897), Λογοκζτθσ (1958), ταξινόμθςαν τισ ποικιλίεσ με βάςει τα χαρακτθριςτθκά τθσ ράγασ κατά 

το ςτάδιο βιοχθμικισ ωρίμανςθσ. 

Οι Acerbi (1825), Milano (1829), Findelman (1839) και Liegel (1841) χρθςιμοποίθςαν το χρϊμα των 

ραγϊν, τθ γεφςθ του χυμοφ, το ςχιμα του φφλλου και τθ πυκνότθτα του ςταφυλιοφ για να τισ 

κατατάξουν ςε τάξεισ και κάςεισ. Στο παραπάνω ςφνολο χαρακτθριςτθκϊν ο Rovascenda (1877) 

προςζκεςε τουσ χαρακτιρεσ του χνοαςμοφ των φφλλϊν και το χρϊμα και τον χνοαςό τθσ νεαρισ 

βλάςτθςθσ. Οι Clemente (1807) και Dochnanl (1888) βαςίςτθκάν μεταξφ άλλων κυρίωσ ςτθν φπαρξθ 

χνοαςοφ ςτα φφλλα. 

Θ εποχι ωρίμανςθσ των ςταφυλιϊν κεωρικθκε ωσ ςθμαντικόσ χαρακτιρασ και εεκί ςτιριξαν τα 

ςυςτιματα τουσ οι Lucas (1874), Pulliant (1888), Λογοκζτθσ (1957). Ωσ ςθμείο αναφοράσ 

χρθςιμοποιικθκε ο χρόνοσ ωρίμανςθσ τθσ ποικιλίασ Chasselas dore.  

Ο Metzger (1828), χρθςιμοποιιςαν ωσ ςφςτθμα ταξινόμθςθσ των ποικιλιϊν τθν Αμπελομετρία ενϊ οι 

Negrul (1939), Pirovano (1943) ςτθρίχκθκαν ςτθ γεωγραφικι κατανομι των ποικιλιϊν . 

Τζλοσ ο Galet (1952), προτείνει ζνα ςφςτθμα ταξινόμθςθσ κατά το οποίο οι ποικιίεσ χωρίηονται ςε 

ομάδεσ με βάςει μορφολογικοφσ χαρακτιρεσ τθσ νεαρισ βλάςτθςθσ, των βλαςτϊν, των φφλλϊν και 
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ςυμπλθρωματικά των ςταφυλιϊν και των ραγϊν. Θ φαινοτυπικι ταξινόμθςθ του μπορεί να κεωρθκεί 

βελτίωςθ τθσ μεκόδου Ravaz (1911), που αφοροφςε τθν κατάταξθ τν ποικιλιϊν και νόκων των 

αμερικάνικϊν ειδϊν βαςιηόμενοσ ςε μορφολογικοφσ χαρακτιρεσ (αποκόλλθςθ φλοιοφ, τφποσ ελίκων, 

ςχιμα και χνοαςμόσ των φφλλων)  

Συνοπτικά, τα ςυςτιματα ταξινόμθςθσ που υπάρχουν είναι τα εξισ: 

 Μορφολογικι ταξινόμθςθ: διάκριςθ ςφμφωνα ε τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά τωνν 

οργάνων των πρζμνων 

 Αμπελομετρικι ταξινόμθςθ: ςτθρίηεται ςτθ μορφι του ελάςματοσ του φφλλου και ςτισ γωνίεσ 

που ςχθματίηουν οι κφριεσ και δευτερεφουςεσ νευρϊςεισ 

 Φαινολογικι ταξινόμθςθ: ςτθρίηεται ςτα διάφορα φαινολογικά ςτάδια του κφκλου τθσ 

αμπζλου 

 Γεωγραφικι ταξινόμθςθ: ςτθρίηεται ςτισ κλιματικζσ απαιτιςεισ των ποικιλιϊν και τθ 

γεωγραφικι τουσ κατανομι 

 Φαινοτυπικι ταξινόμθςθ: διάκριςθ με βάςει τουσ χαρακτιρεσ τθσ αυξανόμενθσ κορυφισ, των 

νεαρϊν φφλλων, του ποϊδθ βλαςτοφ, των ανεπτυγμζνων φφλλων, των ςταφυλιϊν και των 

ραγϊν (Νταβίδθσ, 1892). 

Στθν Ελλάδα θ πρϊτθ προςπάκεια διάκριςθσ και ταξινόμθςθσ των ποικιλιϊν αμπζλου γινεται από τον 

Ορφανίδθ (1878), όπου τισ κατατάςει ςε κλάςεισ και τάξεισ ανάλογα με το χρϊμα και το ςχιμα των 

ραγϊν και τισ υπολογίηει ςε περιςςότερεσ από 500. Επιπλζον, ο Ρονθρόπουλοσ (1888) αναγνωρίηει 

περίπου διακόςιεσ ποικιλίεσ ςτθν Ελλάδα και τισ διακρίνει ςε «ποικιλίεσ οινοποιιασ» και ςε «λοιπζσ 

ποικιλίεσ» (Σταυρακάκθσ, 2000). 

Ο Κριπασ (1938) προτείνει ζνα ςφςτθμα ταξινόμθςθσ των ελλθνικϊν ποικιλιϊν αμπελου βαςιηόμενοσ 

ςτθ ςχζςθ «μικοσ ράγασ προσ μικοσ γιγάρτου», χαρακτιρα ςχετικά ςτακερό ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ 

αμπελογραφικοφσ χαρακτιρεσ του φφλλου (ςχιθμα, χνοαςμό, αρικμμόσ λοβϊν), το ςχιμα και το 

χρϊμα ραγϊν. 

Θ επόμενθ προςπάκεια αμπελογραφικισ περιγραφισ ζγινε από τουσ Λογοκζτθ και Βλάχο (1960, 1963, 

1965, 1967), οι οποίοι περιζγραψαν  ζναν αρικμό ποικιλιων βαςιηόμενοι ςε μορφολογικοφσ και 

φαινολογικοφσ χαρακτιρεσ ςφμφωνα με το ςχζδιο του O.I.V. Το 1991 ο Βλάχοσ περιγράφει ε τον ίδιο 

τρόπο μερικζσ από τισ ςπουδαιότερεσ ελθνικζσ ποικιλίεσ κακϊσ και τα ςθμαντικότερα είδθ και υβρίδια 

αμερικάνικϊν αμπελιϊν που χρθςιμοποιοφνται ωσ αντιφυλλοξθρικά υποκείμενα (Δρακόπουλοσ, 2000). 

Θ αναγκαιότθτα φπαρξθσ ενόσ ενιαίου ςυςτιματοσ αμπελογραφικισ περιγραφισ, ϊκθςε διάφορουσ 

διεκνείσ οργανιςμοφσ ςτθν εκπόνθςθ πινάκων περιγραφισ και βακμοόγθςθσ χαρακτιριςτθκϊν τθσ 

αμπελου. Τζτοιοι είναι οι πίνακεσ που προζκυψαν από τθ ςυνεργαςία του O.I.V. και του I.P.G.R. 

(International Board for Plant Genetic Resources), που περιελάμβαναν 125 βαςικά χαρακτθριςτικά 

ποικιλιϊν αμπζλου κακϊσ και οι νεϊτεροι πίνακεσ με τα 84 πιο απαραίτθτα χαρακτθριςτικά του O.I.V. 

(1984) (OIV 1984; IPGRI, UPOV and OIV, 1997). Θ Dettweiller (1991) επίςθσ κατζλθξε ςε μία λίςτα με τα 

ελάχιςτα απαραίτθτα αμπελογραφικά χαρακτθριςτικα που περιελάμβανονται ςτθν προαναφερόμενθ 

λίςτα του O.I.V.  Με αυτά τα ςυςτιματα, κάκε χαρακτθριςτικό που μελετάται βακμολογείται ανάλογα 

με ζναν κωδικό αρικμό με τον οποίο είναι εφκολθ θ καταγραφι του ςε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ 

κακϊσ και θ αποκρυπτογραφθςι του. Ραράλλθλα παρζχεται θ δυνατότθτα ςγκριτικισ μελζτθσ μεταξφ 

των ποικιλιϊν με διαφορα ςτατιςτκά πακζτα. 
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Τα τελευταία χρόνια ζγιναν προςπάκειεσ εφαρμογισ ςτθν Αμπελογραφια για τθ διάκριςθ των 

ποικιλιϊν, διαφόρων ιοχθμικϊν μεκόδων όπωσ ο διαωριςμόσ των φλαβονοειδϊν και των 

καροτινοειδϊν με τθ χρωματογραφικι μζκοδο και των πρωτεϊνϊν με τθν θλεκτροφορθτικι κακϊσ και 

μοριακϊν μεκοδων όπωσ τθν ανίχνευςθ πολυμορφιςμϊν με τθ χριςθ μικροδορυφόρων. 

Μοπιακοί Γείκηερ  

Σι είναι οι Μοπιακοί Γείκηερ 

Σφμφωνα με τουσ Τςαυτάρθσ et al. (2012), γενετικόσ δείκτθσ είναι ζνα ορόςθμο ςτο γονιδίωμα που 

επιτρζπει τον προςδιοριςμό μιασ χρωμοςωμικισ περιοχισ. Ο γενετικόσ δείκτθσ μπορεί να ανιχνεφεται 

ζμμεςα (από το προϊόν τθσ δράςθσ του) και να διακρίνει άτομα από μορφολογικζσ διαφορζσ 

(φαινοτυπικόσ δείκτθσ) ι από διαφορζσ ςε βιομόρια όπωσ είναι τα ζνηυμα (βιοχθμικόσ δείκτθσ). Ο 

γενετικόσ δείκτθσ που προςδιορίηει διαφορζσ άμεςα ςτο γενετικό υλικό ςε επίπεδο αλλθλουχίασ του 

DNA λζγεται μοριακόσ δείκτθσ. 

Ο Χατηόπουλοσ (2001) αναφζρει ότι οι μοριακοί δείκτεσ είναι τυχαία επιλεγμζνα τμιματα DNA, χωρίσ 

άμεςθ επίδραςθ ςτο φαινότυπο και δεν επθρεάηονται από το περιβάλλον μια και αξιοποιοφν το 

πολυμορφιςμό που παρουςιάηεται ςτθν αλλθλουχία των βάςεων του DNA, χωρίσ αναγκαία επίπτωςθ 

ςτα προϊόντα που κωδικοποιοφν . Επιπλζον δεν εξαρτϊνται από τα αναπτυξιακά ςτάδια του φυτοφ και 

μποροφν να καλφψουν ολόκλθρο το γονιδίωμα ςε προβλεπόμενεσ γενετικζσ αποςτάςεισ. 

Υαπακηεπιζηικά Μοπιακών Γεικηών 
Το είδοσ των μοριακϊν δεικτϊν εξαρτάται άμεςα από τθν μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται για τθν 

ανίχνευςι τουσ (Χατηόπουλοσ 2001). Οι μεκοδολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται εξελίςςονται ςυνεχϊσ και 

θ χριςθ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ εξαρτάται από το κόςτοσ τουσ, από τθν ευκολία εφαρμογισ τουσ, τθν 

κάλυψθ ςτο γονιδίωμα που επιτυγχάνουν και τθν διάκριςθ ετεροηφγωτων που πετυχαίνουν. Κα πρζπει 

να ςυγκεντρϊνουν τα περιςςότερα από τα παρακάτω γνωρίςματα ϊςτε να παρουςιάηουν τθ μζγιςτθ 

χρθςιμότθτα (Χατηόπουλοσ 2001): 

 Ραρουςία πολυμορφιςμοφ (όςο το δυνατόν περιςςότερων αλλθλομόρφων για 

 κάκε γενετικό τόπο). 

 Απλι κλθρονομικότθτα, που ςτθν ιδανικι περίπτωςθ ελζγχεται από ζνα γενετικό 

 τόπο με ςυγκυρίαρχα αλλθλόμορφα. 

 Υψθλόσ ςυντελεςτισ κλθρονομικότθτασ. Στακερόσ φαινότυποσ κάτω από 

 ποικίλεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ κακϊσ αξιοποιείται ο πολυμορφιςμόσ που 

 παρουςιάηεται ςτθν αλλθλουχία βάςεων του DNA και όχι ςτθν παραλλακτικότθτα 

 ζκφραςθσ των γονιδίων. 

 Διαςπορά και ςτθν ιδανικι περίπτωςθ ιςοκατανομι ςε ολόκλθρο το γονιδίωμα. 

 Ανεξαρτθςία μεταξφ τθσ βιωςιμότθτασ και του φαινοτφπου των φυτϊν. 

Θ μεκοδολογία αναγνϊριςθσ να μθν κοςτίηει πολφ, να μθν ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτο φυτό, 

αςφαλισ για τον χριςτθ, να είναι εφκολθ και να πραγματοποιείται κατά τα νεαρά ςτάδια τθσ 

ανάπτυξθσ των φυτϊν. 

Υπήζειρ ηων Μοπιακών Γεικηών 
Οι μοριακοί δείκτεσ είναι πολφτιμα εργαλεία τθσ γενετικισ ανάλυςθσ με πολλζσ εφαρμογζσ που 

εκτείνονται από τον εντοπιςμό ςυγκεκριμζνων γονιδίων μζχρι τθν κακεαυτι βελτίωςθ των φυτϊν με 
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χριςθ δεικτϊν (Τςαυτάρθσ κ.α. 2012). Λδιαίτερα ςιμερα όπου μία πλθκϊρα γονιδιωμάτων πολλϊν 

οργανιςμϊν ζχει αλλθλουχθκεί και θ πλθροφορία αυτι είναι διακζςιμθ ςε βάςεισ δεδομζνων, οι 

μοριακοί δείκτεσ αποδεικνφουν τθν χρθςιμότθτά τουσ ςτθν απλοφςτευςθ τθσ γονιδιωματικισ 

ανάλυςθσ για τον εντοπιςμό γονιδίων και τθν δθμιουργία γενετικϊν χαρτϊν υψθλισ πυκνότθτασ. Αυτά 

τα ςθμαντικά εργαλεία ζχουν άμεςθ εφαρμογι ςτθ βελτίωςθ των φυτϊν κακϊσ επιτρζπουν πιο εφκολθ 

και αξιόπιςτθ επιλογι γενοτφπων και ςτα τρία ςθμαντικά βιματα τθσ βελτίωςθσ, δθλαδι τθ 

δθμιουργία γενετικισ παραλλακτικότθτασ, τθν επιλογι των κατάλλθλων γονζων για τθ δθμιουργία του 

αρχικοφ πλθκυςμοφ που κα εφαρμοςτεί θ επιλογι και τζλοσ τθν επιλογι των υπζρτερων γενοτφπων 

ςτον πλθκυςμό επιλογισ. Επίςθσ άλλεσ ςθμαντικζσ εφαρμογζσ των μοριακϊν δεικτϊν αφοροφν τθ 

φυλογενετικι ανάλυςθ που άνοιξε νζουσ ορίηοντεσ ςτθν εξελικτικι. 

Λδιαίτερα για τθν ταυτοποίθςθ ποικιλιϊν, οι μοριακζσ τεχνικζσ χρθςιμοποιοφνται ευρφτατα και 

ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ όπου μία ποικιλία ζχει διαφορετικι ονομαςία ςε διάφορεσ περιοχζσ 

(Χατηόπουλοσ 2001). Τζτοια χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι τουλάχιςτον για τθν χϊρα μασ, ζνασ 

πολφ μεγάλοσ αρικμόσ διαφορετικϊν ονομαςιϊν για ποικιλίεσ ελιάσ, του αμπελιοφ αλλά και τθσ 

ροδιάσ, που όμωσ οι ποικιλίεσ είναι ίδιεσ. Με τθν χριςθ των κατάλλθλων μοριακϊν δεικτϊν μπορεί να 

εκτιμθκεί εάν και κατά πόςο οι διαφορζσ από περιοχι ςε περιοχι πράγματι αντιπροςωπεφουν 

διαφορετικζσ ποικιλίεσ και αν θ διαφορετικότθτά τουσ ςε μορφολογικά χαρακτθριςτικά εξαρτάται από 

το περιβάλλον. Επίςθσ με τθν χριςθ αυτϊν των τεχνικϊν επιτυγχάνεται προςδιοριςμόσ του βακμοφ 

ςυγγζνειασ των εξεταηομζνων γενοτφπων τόςο ςε κοντινζσ περιοχζσ όςο και ςε απομακρυςμζνεσ. 

 

Ζ αμπελοκαλλιέπγεια ζηε Λακωνία καηά ηοςρ Βςδανηινούρ σπόνοςρ 
Για τθν αμπελοκαλλιζργεια, τθν παραγωγι και, κυρίωσ, τθν εμπορία οίνου ςτθν υςτερορωμαϊκι 

Λακωνία υπάρχουν γραπτζσ πθγζσ, όπωσ για παράδειγμα το αγορανομικό διάταγμα του Διοκλθτιανοφ 

που κακόριηε τθν ανϊτατθ τιμι των ειδϊν το 301 μ.Χ. Επίςθσ, ςτθ Σπάρτθ μοναδικι μαρτυρία αποτελεί 

ζνα πιεςτιριο ζκκλιψθσ ςταφυλιϊν , το οποίο εντοπίςτθκε μετά από αναςκαφικι διερεφνθςθ ςτα 

κτθριακά κατάλοιπα μιασ αγροικίασ του 6ου αιϊνα. 

Για τθν αμπελοκαλλιζργεια ςτθ Λακωνία κατά τουσ μζςουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ (τον 10ο και 11ο 

αιϊνα) υπάρχουν πλθροφορίεσ από το Βίο και τθ διακικθ του οςίου Νίκωνοσ (997-1005). Σφμφωνα με 

το βίο του, από αμπζλια τθσ περιοχισ τθσ Σπάρτθσ παραγόταν το κραςί από το οποίο οι κάτοικοι τθσ 

πόλθσ προςζφεραν ςτον όςιο Νίκωνα και ςε όςουσ εργάηονταν για τθν ανζγερςθ του ναοφ του 

Σωτιροσ Χριςτοφ. Ο προςφερόμενοσ οίνοσ που ςπάνια ιταν εφγευςτοσ και κατάλλθλοσ προσ πόςθ 

μετατράπθκε ςε κατάλλθλο και εφγεςτο οίνο φςτερα από προςευχι και επίκλθςθ του οςίου ςτο Κεό. 

Επίςθσ υπάρχουν μαρτυρίεσ ότι θ υπερβολικι κατανάλωςθ του οίνου οδθγοφςε ςε μζκθ. Θ φπαρξθ 

αμπελοκαλλιζργειασ ςτθν περιφζρεια τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Μυςτρά αναφζρεται και ςτθ 

διακικθ του οςίου Νίκωνοσ, αφοφ μετά τθ κοίμθςι του, ο ςτρατθγόσ και ο κριτισ του κζματοσ τθσ 

Ρελοποννιςου κα προςτάτευαν το ναό του Σωτιροσ με αντάλλαγμα για τισ υπθρεςίεσ τουσ ζνα κοφίνι 

μιλα και κραςί. Το κραςί κα προερχόταν από αμπελϊνεσ ςτα μετόχια του ναοφ ςτα χωριά Σλαβοχϊρι, 

Ραρόρι και Ρεριςοφ, οικιςμοί γφρω από τθ Σπάρτθ. 

Αν και θ αμπελοκαλλιζργεια, όπωσ διαπιςτϊνεται, ιταν γνωςτι παραγωγικι διαδικαςία ςτθ Λακωνία 

κατά τουσ μζςουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ, ωςτόςο φαίνεται ότι το παραγόμενο κραςί, που αναφζρεται 
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ςτο βίο του οςίου Νίκωνοσ, δεν είχε αποκτιςει ακόμθ τθ φιμθ του Μονεμβάςιου οίνου των επομζνων 

αιϊνων. 

Αυτό πικανϊσ να ςχετίηεται ότι ςτθ λακωνικι γθ υπιρχαν οι εγχϊριοι και οι ξενόφερτοι Σλάβοι, οι 

οποίοι προτιμοφςαν τον ηφκο που παραςκεφαηαν από κρικάρι, παρά το κραςί. Αργότερα όμωσ 

υιοκετείται το κραςί από τουσ Σλάβουσ που αποτυπϊνεται ςτα ςλαβικά τοπωνφμια που εντοπίηονται 

ςτθν Ζξω Μάνθ και δθλϊνουν αμπελοκαλλιζργεια και παραγωγι οίνου. 

Από τον 13ο αιϊνα και εξισ πλθκαίνουν οι μαρτυρίεσ για τθν αμπελοκαλλιζργεια ςτθ λακωνικι γθ 

κυρίωσ ςτισ περιοχζσ του Μυςτρά, τθσ Μάνθσ και τθσ Μονεμβαςιάσ, θ οποία ςυνυπάρχει ςχεδόν 

πάντοτε με καλλιζργειεσ ελιάσ, δθμθτριακϊν, οπωροφόρων δζνδρων και περιβολιϊν. Αμπζλια 

καταγράφονται μεταξφ των περιουςιακϊν ςτοιχείων γαιοκτθμόνων, μοναςτθριϊν και ναϊν με 

ιδιαίτερθ ςυχνότθτα τον 14ο και 15ο αιϊνα. Ο οίνοσ που παράγεται από τα αμπζλια ςυλλζγεται μζςα ςε 

βουτηία, ξφλινα βαρζλια, που τον 14ο  αιϊνα καταςκευάηονται ςτθν περιοχι τθσ Μονεμβαςιάσ και τθσ 

Λακεδαίμονοσ. Το ςθμερινό Λιμάνι του Γζρακα απαντάται από τα μζςα του 14ου  αιϊνα, τοπωνφμιο 

που δθλϊνει το «λιμάνι των βαρελιϊν». Επίςθσ, ςτθν περιοχι Λακεδαίμονοσ βρίςκεται ο οικιςμόσ 

Βουτιάνοι που απαντάται μόλισ ςτα τζλθ του 17ου αιϊνα, ενϊ το τοπωνφμιο αποδίδεται ςτο όνομα 

Βουτάσ (γνωςτό το 1314 ςτθ Λακεδαίμονα), δθλαδι τον καταςκευαςτι βουτίων, των ξφλινων βαρελιϊν 

για τθν αποκικευςθ οίνου. Θ οινικι παραγωγι όμωσ ςτον 17ο αιϊνα είναι ποςοτικά μικρι και το κραςί 

προορίηεται για εγχϊρια κατανάλωςθ. 

Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι θ απεικόνιςθ του αγίου Τρφφωνοσ, προςτάτθ τθσ αμπελουργίασ, ςτθ 

μνθμειακι ηωγραφικι των βυηαντινϊν ναϊν τθσ Λακωνίασ, πιο ςυχνά ςε ναοφσ γφρω από το Ράρνωνα, 

αποδεικνφει τθ ςθμαςία τθσ λατρείασ του ςτθ λακωνικι χερςόνθςο που ιταν άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με 

τθν καλλιζργεια τθσ αμπζλου και τθν παραγωγι του οίνου, όπωσ για παράδειγμα ςτο Ραλιομονάςτθρο 

του Βρονταμά (1201), ςτον Άγιο Γεϊργιο ςτο κάςτρο Γερακίου (αρχζσ 14ου αι.), ςτθν Ραναγία 

Χρυςαφίτιςςα ςτα Χρφςαφα(1292), ςτον Άγιο Κωνςταντίνο ςτα Βελανίδια (Σκάγκου, 2008). 

 

Ζ αμπελοκαλλιέπγεια ζηε Μονεμβαζιά καηά ηοςρ Βςδανηινούρ σπόνοςρ 

Λενοί 
Θ περιοχι μελζτθσ ςτουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ παριγαγε ζναν από τουσ πιο γνωςτοφσ επϊνυμουσ 

οίνουσ, με εξζχουςα κζςθ ςτο εμπόριο κυρίωσ τθσ Ανατολισ. Ο οίνοσ αυτόσ διακινοφνταν από το λιμάνι 

τθσ Μονεμβαςιάσ, το οποίο οι Φράγκοι αποκαλοφςαν Malvasia, και παράγονταν ςτθν απζναντι ακτι 

τθσ επαρχίασ Επιδαφρου-Λιμθράσ, ςτουσ αμπελϊνεσ των περιοχϊν Μονεμβαςίασ, Αςωποφ και Βοιϊν. 

Ο οίνοσ αυτόσ πωλοφνταν ςτουσ μεν ελλθνόφωνουσ ωσ «μονεμβαςιά» ςτουσ δε Λατίνουσ ωσ 

«malvasia» (Κουράκου,2001). 

Θ γεωργία τθσ περιοχισ βαςιηόταν κυρίωσ ςτθν αμπελοκαλλιζργεια, ζωσ τα μζςα του 14ου αι., θ οποία 

μαρτυρείται είτε μζςα από γραπτά κείμενα είτε από ευριματα, για παράδειγμα τουσ λθνοφσ. Από τθ 

μζχρι ςιμερα ζρευνα ςτθν ανωτζρω περιοχι τθσ Μονεμβαςιάσ ζχουν καταγραφεί 38 κτίςματα λθνϊν. 

Οι λθνοί βρίςκονται ςτθν φπαικρο κοντά ςε οικιςμοφσ και χρθςιμοποιικθκαν ςε εποχζσ που θ 

διαδικαςία του πατιματοσ των ςταφυλιϊν και θ παραγωγι μοφςτου γίνονταν ςτο χϊρο καλλιζργειασ 

του αμπελιοφ (Ραράρτθμα Ε). 
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Αναλυτικότερα, δεδομζνθσ τθσ μορφολογίασ τθσ καςτροπολιτείασ , θ οποία δεν επιτρζπει οποιαδιποτε 

μορφι καλλιζργειασ, βαςικζσ αμπελουργικζσ ηϊνεσ παραγωγισ του οίνου αποτζλεςαν θ ενδοχϊρα τθσ 

και ο κάμποσ των Βοιϊν, του Αςωποφ, του Ζλουσ, των Μολάων. Σφμφωνα με τισ πθγζσ, μεγάλο μζροσ 

τθσ καλλιεργιςιμθσ ζκταςθσ τθσ περιοχισ τθσ Μονεμβαςιάσ καλφπτονταν με αμπελϊνεσ (Σκάγκου, 

2008)  

Από ςτατιςτικι περιγραφι τθσ επαρχίασ Μονεμβαςιάσ που ςυντάχτθκε το 1828 από τθν Ε. Μπελιά, 

γράφεται ότι θ περιοχι Μονεμβαςιά που το ονομάηεται Τοπαλτί (καταλαμβάνει τθν περιοχι από το 

Γζρακα ζωσ τον Άγιο Φωκά) ιταν κατάφυτθ από αμπελϊνεσ αφοφ υπάρχουν ίχνθ εκτεταμζνων 

αμπελϊνων. Μάρτυρεσ τθσ πλοφςιασ αμπελοοινικισ παράδοςθσ τθσ ενδοχϊρασ τθσ Μονεμβαςιάσ 

αποτελοφν τα διάςπαρτα ερειπωμζνα κτίςματα λθνϊν, αλλά και τα άγρια κλιματα που αναπτφςςονται 

ςτισ ρεματιζσ και αναρριχϊνται ςτα δζνδρα- κυρίωσ ςτθν περιοχι του Σϊρακα και των Φουτίων. Επίςθσ 

αναφζρει ότι ζκαναν οίνο εξαίρετο και ότι ο οίνοσ μαηί με το λάδι αποτελοφςαν εξαγωγικά προϊόντα. 

 

Αμπελοκαλλιέπγεια και οίνορ 
Εκτόσ από τουσ ςωςμζνουσ λθνοφσ, πλθκϊρα γραπτϊν ιςτορικϊν κειμζνων πλθροφοροφν τόςο για τισ 

καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ όςο και για τον παραγόμενο οίνο, που αποτζλεςε, μαηί με το λάδι, το προϊόν 

τθσ μεςοβυηαντινισ Λακωνίασ. Αμπζλια καταγράφονται μεταξφ των περιουςιακϊν ςτοιχείων 

γαιοκτθμόνων, μοναςτθριϊν και ναϊν με ιδιαίτερθ ςυχνότθτα τον 13ο, 14ο και 15ο αι., οπότε φαίνεται 

να εξαπλϊνεται θ αμπελοκαλλιζργεια, λόγω τθσ αυξθμζνθσ διάκεςθσ ςτο εμπόριο του οίνου ωσ 

ανταγωνιςτικό προϊόν ςε ςχζςθ με το ελαιόλαδο και τα υπόλοιπα γεωργοκτθνοτροφικά προϊόντα τθσ 

περιοχισ (Σκάγκου, 2008). 

Επίςθσ, βυηαντινόσ ριτορασ, ο Λωάννθσ Χοφμνοσ, αναφζρει ςε επιςτολι του τον εφκυμο τρόπο με τον 

οποίο διαςκζδαηαν οι Βυηαντινοί τθν εποχι των Ραλαιολόγων, πριν από τισ εβδομάδεσ των νθςτειϊν. 

Γράφει ότι περιελάμβανε χορό και παιχνίδια, ιδίωσ με τα ηάρια, και άφκονθ κατανάλωςθ οίνου που 

προερχόταν είτε από τθν Τρίγλεια τθσ Βικυνίασ είτε από τθ Μονεμβαςιά. Αυτι θ ιδιαίτερθ προτίμθςθ 

των Βυηαντινϊν ςτο κραςί που προερχόταν από τθ Μονεμβαςιά υποδθλϊνει ςαφϊσ τθ φιμθ και τθν 

ποιότθτά του. Οι αμπελϊνεσ περιελάμβαναν μαηί με διάφορα δζνδρα, περιβόλια και μφλουσ τθσ 

μθτρόπολθσ Μονεμβαςιάσ. H ζκταςθ τθσ μθτρόπολθσ Μονεμβαςιάσ γίνεται γνωςτι με δφο 

επικυρωμζνα χρυςόβουλλα ζγγραφα (του 1314 του Ανδρονίκου 2ου Ραλαιολόγου και του 1353/54 του 

Λωάννθ 6ου Καντακουηθνοφ), τα οποία οριοκετοφν τα όρια δικαιοδοςίασ τθσ μθτρόπολθσ 

Μονεμβαςίασ, και θ οποία κάλυπτε μεγάλθ ζκταςθ τθσ νότιασ Ρελοποννιςου: τθν οροςειρά του 

Ράρνωνα ςτθν περιοχι τθσ Τςακωνιάσ, τθν περιοχι του Ζλουσ ςτισ εκβολζσ του Ευρϊτα, το νοτιοδυτικό 

τμιμα τθσ ραχοκοκκαλιάσ του Ταχγζτου ςτθ Μάνθ, τθν κεντρικι και νότια Μεςςθνία μζχρι τον 

Αβαρίνο. Στθν ζκταςθ αυτι πολλοί προςοδοφόροι αμπελϊνεσ παριγαγαν τθν πρϊτθ φλθ για τον 

φθμιςμζνο μονεμβάςιο οίνο που εξαγόταν από το λιμάνι τθσ ομϊνυμθσ πόλθσ. Από ζνα άλλο 

χρυςόβουλλο που απζλυςε ο Ανδρόνικοσ Γϋ Ραλαιολόγοσ για τουσ μονεμβαςιϊτεσ εμπόρουσ, 

πλθροφορεί τον δαςμό που πλιρωναν για να διακινιςουν κυρίωσ λάδι και κραςί ςτισ χϊρεσ τθσ 

Μεςογείου και τθσ Μαφρθσ κάλαςςασ. Από βενετικά διατάγματα του 1314 και 1342 ςυμπεραίνεται 

πωσ οι ζμποροι πρζπει να 

αντιμετϊπιηαν ςοβαρό πρόβλθμα ςτουσ δαςμοφσ και ςτο διαχωριςμό του κραςιοφ που παραγόταν 

ςτθν περιοχι τθσ Μονεμβαςιάσ, από εκείνο που είχαν αρχίςει να παράγουν ςταδιακά οι Βενετοί ςτθν 

Κριτθ με τθν ίδια επωνυμία (malvasia). Ρράγματι, ο μονεμβάςιοσ οίνοσ ι malvasia παραγόταν από 
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ςυγκεκριμζνθ ποικιλία κλθμάτων, που κατά τισ γραπτζσ πθγζσ είχε μεταφερκεί ςτθν Κριτθ: vites 

malvasie ι vites monovasienses. Στο αργυρόβουλλο του 1391/92 του δεςπότθ Κεοδϊρου Αϋ 

Ραλαιολόγου το κραςί ανικει ςε μία από τισ τρεισ κφριεσ κατθγορίεσ προϊόντων που παραγόταν ςτθν 

περιοχι τθσ Μονεμβαςιάσ και εμπορεφονταν οι μονεμβαςιϊτεσ. Τον 15ο αιϊνα ςτο λιμάνι τθσ πόλθσ το 

κυριότερο εμπορευόμενο είδοσ ιταν το κραςί, το οποίο οι βενετοί ζμποροι εξιγαγαν ςτθ Βενετία και 

ηθτοφςαν άλλοτε παράταςθ ςτθν καταβολι του τελωνειακοφ δαςμοφ και άλλοτε φορολογικι 

απαλλαγι. Από νοταριακό ζγγραφο του 1426, πλθροφοροφμαςτε ότι ο ιερομόναχοσ και θγοφμενοσ τθσ 

βαςιλικισ και πατριαρχικισ μονισ ςυμφϊνθςε να εκμιςκϊςει ςε δφο γεωργοφσ, χωράφι τθσ μονισ, ςτο 

οποίο καλλιεργοφνταν ςιτθρά και αμπζλια. Θ εκμίςκωςθ του χωραφιοφ κα διαρκοφςε τρία χρόνια και 

οι γεωργοί ιταν υποχρεωμζνοι να αποδίδουν ωσ ετιςιο μίςκωμα το ζνα τρίτο τθσ παραγωγισ. 

Δικαιοπρακτικό ζγγραφο του 1432 πλθροφορεί ότι επωλικθ ςτον Ανδρζα Κόμθ ζνα χωράφι με μουριζσ 

και αμπζλια ςτθν περιοχι τθσ Μονεμβαςιάσ. Ο τοπογραφικόσ προςδιοριςμό τθσ γαιοκτθςίασ δε γίνεται 

ςαφισ αλλά το γεγονόσ ότι το πωλθτιριο ζγγραφο υπεγράφθ ςτο Μυςτρά υποδθλϊνει ότι θ ιδιοκτθςία 

βριςκόταν ςτθν εγγφσ περιφζρεια τθσ Μονεμβαςιάσ και πικανότατα κοντά ςτθ μεκόρια γραμμι με τθν 

περιφζρεια του Μυςτρά. 

Θ ουςιαςτικι παρακμι τθσ αμπελοκαλλιζργειασ ςθμειϊκθκε μετά τον αποκλειςμό τθσ πόλθσ από τουσ 

Τοφρκουσ, οι οποίοι τθσ ςτζρθςαν τθν καλλιεργιςιμθ γθ (1540 μ.Χ.). Στθν περίοδο τθσ Β’ 

Τουρκοκρατίασ παρατθρείται και πάλι διάδοςθ τθσ αμπελοκαλλιζργειασ ςε πολφ μικρότερο βζβαια 

βακμό, με τθν ενκάρρυνςθ των τουρκικϊν αρχϊν, χωρίσ όμωσ να παρατθρείται καμία εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα, αφοφ το παραγόμενο κραςί επαρκοφςε μόλισ για να καλφψει τισ ανάγκεσ των ντόπιων 

κατοίκων. Ζκτοτε θ αμπελοκαλλιζργεια περιορίςτθκε και πάλι και επανιλκε ςε πολφ μικρότερθ βζβαια 

ζκταςθ μόλισ ςτισ αρχζσ του προθγοφμενου αιϊνα. Σθμαντικό βζβαια μερίδιο μζχρι τθ δεκαετία του 

1960 κατείχε θ καλλιζργεια τθσ ςταφίδασ, ενϊ θ καλλιζργεια οινοποιιςιμων ποικιλιϊν ιταν πιο 

περιοριςμζνθ (Σκάγκοσ, 2008). 

Θ πιο παλιά αναφορά που αναφζρει ότι ο Μονεμβάςιοσ οίνοσ ι vinum de Malvasia ονοματοδοτεί τθν 

περιοχι παραγωγισ του ι το λιμάνι από το οποίο εξάγεται, τθ Μονεμβαςιά, γνωςτι ςτισ ιταλικζσ πθγζσ 

από τον 12ο αιϊνα ωσ Malvasia, χρονολογείται το ζτοσ 1214 ςτθ λατινοκρατοφμενθ Κωνςταντινοφπολθ. 

Αυτι γράφτθκε από τθ πζνα του Νικόλαου Μεςαρίτθ, μθτροπολίτθ Εφζςου, ςε ςυνάντθςθ με τον 

λεγάτο του Ράπα για κρθςκευτικά κζματα. Με αυτι τθν αναφορά ςυμπεραίνεται ότι ο Μονεμβάςιοσ 

οίνοσ ονοματοδοτεί περιοχι καταγωγισ κακϊσ και ότι ιταν ονομαςτόσ ςτισ αγορζσ τθσ Ανατολισ 

τουλάχιςτον από τον προθγοφμενο αιϊνα (Κουράκου, 2008). 

 

Ζ ποικιλία αμπέλος Μονεμβαζιά- Μalvasia και οι ηαςηώνςμερ μαλβαδίερ 

Ππωσ ζχει ειπωκεί παραπάνω, το κραςί που παραγόταν ςτθν ενδοχϊρα τθσ Μονεμβαςιάσ αποτελοφςε 

αντικείμενο εξαγωγικοφ εμπορίου τουλάχιςτον επί τζςςερισ αιϊνεσ (12οσ- 15οσ). Μονεμβαςιϊτικα , 

βενζτικα και γενουάτικα καράβια το φόρτωναν από το λιμάνι τθσ Μονεμβαςιάσ, τθσ πόλθσ ςτα ριηά του 

Μαλεβοφ – όπωσ λεγόταν τότε ο Ράρνωνασ – απ’ όπου και το φράγκικο όνομα Mal(e)vasia τθσ 

Καςτρόπολθσ. Και επειδι ςτουσ δρόμουσ τθσ κάλαςςασ το εμπόρευμα είχε το όνομα του λιμανιοφ 

φόρτωςθσ, το κραςί ιταν γνωςτό ςτισ αγορζσ με το όνομα μονεμβαςιά- malvasia (Κουράκου, 2008). 

Ο Μονεμβάςιοσ οίνοσ εκτόσ από τον τόπο καταγωγισ του διλωνε και τθν ποικιλία με τθν οποίαν 

παραςκευαηόταν, κακϊσ επίςθσ και τα μοςχεφματα τθσ. Το εμπόρευμα λοιπόν ζφευγε από το λιμάνι 

τθσ Μονεμβαςιάσ και ταξίδευε είτε μζςω Κριτθσ ςτθ Βενετία είτε ςτα Κυκλαδονιςια. Το πζραςμα από 
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τθν Κριτθ γινόταν με ςκοπό τθν καταβολι μειωμζνου φόρου από τθν επανεξαγωγι. Τθν ίδια εποχι 

παράγονταν ςτθν Κριτθ ζνασ οίνοσ που εμπορευόταν με το ίδιο όνομα. Επειδι οι δφο οίνοι δεν είχαν 

διαφορά, ςυνεπϊσ κα προζρχονταν και από τθν ίδια ποικιλία αμπζλου, όπου μοςχεφματα από τθν 

περιοχι Μονεμβαςιάσ καλλιεργικθκαν ςτθν Κριτθ προκειμζνου να παραςκευάςουν όμοιο οίνο. 

Ρρόκειται για μια λευκι ποικιλία, που ζδινε ευωδία διακριτικι. Διαμορφωνόταν ςε χαμθλά κλιματα 

για να αντζξει ςτισ τότε ςυνκικεσ τθσ Κριτθσ -όπου δεν πότιηαν τα κλιματα- και ζδινε υπερϊριμα και 

ψθμζνα ςτον ιλιο ςταφφλια , κατάλλθλα για τθν παραγωγι ςταφυλιϊν. Αλλά όταν τα κλιματα 

ποτίηονταν, γίνονταν κλθματαριζσ, με μεγάλα ςε μζγεκοσ φφλλα και με πλοφςιο φφλλωμα. 

Σιμερα, θ malvasia των Βενετϊν, θ Malvoisie των Φράγκων, ζχει εξαφανιςτεί από τθν ενδοχϊρα τθσ 

Μονεμβαςιάσ και από τθν Κριτθ, αλλά όμωσ ζχει διαφυλαχτεί ςτθν Ράρο, με το όνομα μονεμβαςιά και 

από τθν οποίαν παράγονται οι ΟΡΑΡ Ράροσ, χωρίσ όμωσ να δίνει γλυκά κραςιά. Ανά τον κόςμο 

καλλιεργοφνται διάφορεσ μαλβαηίεσ, όπωσ θ malvasier (Γερμανία), θ malvasia (Λταλία), θ malvazija 

(Γιουγκοςλαβία), θ malmsey (Μεγάλθ Βρετανία). Πμωσ, με τθ πάροδο του χρόνου θ επωνυμία του 

γλυκοφ κραςιοφ malvasia ζπαψε να υποδθλϊνει τθ γεωγραφικι καταγωγι του και τθν παραγωγι του 

από τα ςταφφλια μιασ μόνο ποικιλίασ αμπζλου και μετζπεςε ςε δθλωτικι ενόσ τφπου γλυκοφ κραςιοφ, 

αδιάφορο από ποια ι ποιεσ ποικιλίεσ παραγόταν. 
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Oίνορ  «MALVASIA», Ο Μονεμβάζιορ Οίνορ 
 

Ρολλζσ οι πθγζσ που τεκμθριϊνουν ότι οι Φράγκοι αποκαλοφςαν MALVASIA το κάςτρο τθσ 

Μονεμβαςιάσ ,όμωσ θ πιο ςυγκλονιςτικι μνθμονεφεται ςε μια απόφαςθ τθσ Βενετικισ Γερουςίασ με 

θμερομθνία 27 Φεβρουαρίου 1400 που αφορά επιςτολι του αυτοκράτορα τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, ο 

οποίοσ «αιτείται όπωσ ςε περίπτωςθ που οι Τοφρκοι καταςτοφν ιδιαίτερα επικίνδυνοι, ο αδερφόσ του, 

ο Δεςπότθσ του Μυςτρά, με τθν οικογζνειά του και τθν αυτοκράτειρα, που βρίςκονται ςτθ Malvasia,  

δυνθκοφν να οδθγθκοφν με βενετικζσ γαλζρεσ ςτθν  Κορϊνθ, τθ Μεκϊνθ ι τθν Κριτθ». Θ οικογζνεια 

του αυτοκράτορα βριςκόταν τότε ςτο κάςτρο τθσ Μονεμβαςιάσ που ιτα  ακόμα βυηαντινό, ςτθ 

βενετικι απόφαςθ γράφεται ότι βριςκόταν ςτθ Malvasia. Τι χρείαν ζχουμε μαρτφρων ; 

Είναι λοιπόνφανερό ότι θ επωνυμία MALVASIA ιταν γεωγραφικικαι υποδιλωνε τθ βυηαντινι πόλθ  τθσ 

Μονεμβαςιάσ. 

Πμωσ οι Φράγκοι ονόμαηαν ΜALVASIA και τον οίνο τθσ Μονεμβαςιάσ όπωσ μαρτυρείται από ον 

Δουκάγγιο (Du Cange), Γάλλο ςοφό του 17ου αιϊνα, που αφιζρωςε τθ ηωι του ςτθ μελζτθ του 

Μεςαίωνα, τθσ Λατινικισ Δφςθσ και τθσ ελλθνικισ Ανατολισ καικεωρείται  ο  πατζρασ των βυηαντινϊν  

ςπουδϊν ςτθ Δφςθ: «Μονεμβαςιϊτθσ ι Μονεμβαςιϊτικοσ οίνοσ, vinum Monenbasioticum, κοινϊσ 

Μalvasia» 

Ιταν επομζνωσ ο Malvasia ζνασ βυηαντινόσ οίνο με γεωγραφικι επωνυμία καταγωγισ -Μονεμβαςία- 

με το φράγκικο όνομα τθσ περιοχισ. Γι’ αυτό θ επωνυμία Μalvasia κεωρείται μια ιςτορικι «ονομαςία  

προελεφςεωσ». 

Πμωσ θ Μονεμβαςιά ιταν ζνα βράχοσ ζνα κάςτρ χτιςμζνο  πάνω ς’ζνα νθςί που ενϊνεται με τθ  ςτεριά 

μ’ζναν δρόμο 400 μζτρα περίπου. Στο κάςτρο μποροφςε να μπει κανείσ μόνο από μια πφλθ απ’ όπου 

πθγάηει και το όνομα  ου κάςτρου: Μονεμβαςία, μία μόνθ ζμβαςισ. Ρϊσ μποροφςε να’χει δικό τθσ 

κραςί; Κα μασ βοθκιςει να καταλάβουμε τι ακριβϊσ ςυνζβαινε θ περίπτωςθ του Porto, γλυκοφ 

κραςιοφ τθσ Ρορτογαλίασ. Θ πόλθ του Porto που  ςθμαίνει  ωσ  γνωςτό  λιμάνι,  δεν  ζχει  βζβαια  

αμπζλια. Θ  αμπελουργικι  ηϊνθ  παραγωγισ του ονομαςτοφ αυτοφ κραςιοφ, βρίςκεται μακρυά ςτθν 

κοιλάδα του ποταμοφ Duro. Πμωσ οι αποκικεσ παλαίωςθσ του κραςιοφ και απ’ όπου εξάγεται 

βρίςκονται ςτο Porto. Από κει πιρε το’όνομά του, γιατί αυτοί που αγόραηαν και μετζφεραν το κραςί 

ςτα πζρατα του κόςμου, δεν γνϊριηαν παρά μόνο το λιμάνι. Το ίδιο ςυνζβαινε και ςτθ Μονεμβαςιά. Οι 

αμπελϊνεσ βρίςκοντανςτθ «Δωριζων χϊρα»,  όπωσ ονομαηόταν θ περιοχι τθσ επαρχίασ Επιδαφρου 

Λιμθράσ που βρίςκεται απζναντι απ το  Κάςτρο τθσ Μονεμβαςιάσ. Εκεί παραγόταν το κραςί που 

εμπορεφονταν οι Μονεμβαςιϊτεσ ζμποροι και φόρτωναν τα καράβια από το λιμάνι τθσ Μονεμβαςιάσ. 

Στα βυηαντινά χρόνια θ οικονομία ςτισ πόλεισ-κάςτρα βαςιηόταν κυρίωσ ςτο εμπόριο. Τυπικό 

παράδειγμα αποτελεί θ Μονεμβαςιά, χτιςμζνθ πριν από τον 8ο αιϊνα για τθν άμυνα του βυηαντινοφ  

πλθκυςμοφ από τουσ Σλάβουσ. Ιδθ από τον 12ο αιϊνα εμφανίηεται ωσ ςθμαντικι εμπορικι πόλθ. Οι 

Μονεμβαςιϊτεσ ιταν ναυτικοί, ζμποροι και διάςθμοι πειρατζσ. Εξάλλου ιδθ από τον 13ο αιϊνα ζχουν 

ςθμαντικά προνόμια: φορολογικι ατζλεια για τα κτιματά τουσ, απαλλαγι από το φόρο 

αγοροπωλθςίασ μζςα ςτθν πόλθ τουσ και από τισ αρχζσ του 14ου αιϊνα μειωμζνο φόρο για τισ  

αγοροπωλθςίεσ ςτισ μεγάλεσ εμπορικζσ πόλεισ Κωνςταντινοφπολθ Σθλυβρία, αιδεςτό, Καλλίπολθ, 
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Αίνο, Μςτρια, Νότιο Λταλία, παράλιεσ πόλεισ τθσ Κράκθσ κ.λ.π. Στισ πόλεισ αυτζσ είχαν εγκαταςτακεί 

πολλοί Μονεμβαςιϊτεσ οι οποίοι εμπορεφονταν μεταξφ των άλλων και το κραςί τθσ πατρίδασ τουσ: τον 

«Μονεμβάςιον» ι «Μονεμβαςιϊτθν» ι απλά τον «Μονεμβαςιά», το ίδιο αυτό κραςί που Βενετοί και 

Γενουάτεσ ζμποροι πωλοφςαν με το φράγκικο όνομα καταγωγισ του: «Μalvasia». 

Τθν τρανότερθ απόδειξθ τθσ ποιότθτασ και τθσ φιμθσ του οίνου αυτοφ αποτελεί το γεγονόσ ότι οι 

Βενετοί και Γενουάτεσ μιμικθκαν  τον τρόπο παραςκευισ του ςτθν Κριτθ και τισ κτιςεισ τουσ ςτα 

νθςιά του Αιγαίου και οικοιοποιικθκαν το όνομα καταγωγισ του. Ζτςι εκτόσ από τον γνιςιο Malvasia 

αυτόν που παραγόταν ςτθν περιοχι Μονεμβαςία-Malvasia,  άρχιςε να ζρχεται από πολφ νωρίσ ςτισ 

αγορζσ Μalvasia από τισ Κυκλάδεσ τα νθςιά του Αιγαίου και κυρίωσ τθν Κριτθ. Αποκαλυπτικι είναι θ 

μαρτυρία ενόσ διατάγματοσ (2/7/1342) του Μείηονοσ Συμβουλίου τθσ Βενετίασ: «οίνοσ Μονεμβαςίασ 

κατά τθν εξαγωγιν του πλθρϊνει λίτρασ δζκα χονδρικϊσ δι’ ζκαςτον αμφορζα τθσ δε Κριτθσ λίτρασ ζξι, 

μζγα δε μζροσ οίνου Malvasia μεταφζρεται εκ Κριτθσ και εξαγόμενοσ εκ Βενετίασ πλθρϊνει δαςμόν 

οίνου Κριτθσ. Ζνεκα τοφτου θ κοινότθσ υπόκειται εισ μεγάλθν ηθμίαν αφοφ ο Malvasia τθσ Μονοβαςιάσ  

δφναται να μεταφερκεί και ωσ οίνοσ Malvasia τθσ Κριτθσ, δοκζντοσ ότι ο ζνασ κι ο άλλοσ δεν 

διακρίνονται, προσ ηθμίαν τθσ κοινότθτοσ. Ρροσ αποφυγιν θσ καταχριςεωσ ταφτθσ αποφαςίηεται  

όπωσ του λοιποφ πασ οίνοσ Malvasia όκεν διποτε προερχόμενοσ κα πλθρϊνει κατά τθν εξαγωγιν του 

εκ Βενετίασ λίτρασ οχτϊ χονδρικϊσ δι’ ζκαςτο  αμφορζαν». 

Είναι φανερό λοιπόν ότι τουλάχιςτον μζχρι τα μζς του 14ου αιϊνα μεγάλεσ ποςότθτεσ πραγματικοφ 

οίνου Malvasia εξάγονταν από τθ Μονεμβαςιά ςτθ Βενετία μζς  Κριτθσ. Είναι ακόμα φανερό ότι ζνα 

είδοσ οίνου Malvasia παραγόταν και ςτθν Κριτθ με τθν ίδια μζκοδο τθσ Μονεμβαςιάσ, γι’αυτό δεν 

ιταν εφκολο να γίνει διάκριςθ κατά τθν εξαγωγι τουσ από τθ Βενετία. Πμωσ ο πραγματικόσ Malvasia 

πρζπει να ζχει άλλεσ τιμζσ ςτισ τότε αγορζσ, γι’ αυτό και πλιρωνε υψθλότερο φόρο κατά τθν 

επανεξαγωγι του. 

Το διάταγμα αυτό ιταν κακοριςτικό για τθν τφχθ τθσ  επωνυμίασ Malvasia, διότι με τθ ιςοπζδωςθ των 

φόρων ζπαψε ςιγά ςιγά να υπάρχει διάκριςθ μεταξ  του πραγματικοφ Malvasia από τθ Malvasia-

Μονεμβαςιά και του κρθτικοφ Malvasia. 

Ζτςι θ επωνυμία Malvasia ζπαψε να υποδθλϊνει τθ γεωγραφικι καταγωγι του οίνου και μετζπεςε 

βακμιαία ςε δθλωτικι ενόσ τφπου οίνου που παραγόταν με τθν ίδια τεχνικι με τθν οποία 

παραςκευαηόταν το πρότυπο τ οποίο   εμιμείτο. 

Το 1930 από τονΔιευκυντι τθσ γεωργικισ περιφζρειασ Λακωνίασ, γεωπόνο Νικθφόρο Ραμποφκθ, 

γράφτθκε: «Η  περιφζρεια του τζωσ Δήμου Μονεμβαςίασ του Ν. Λακωνίασ αποτελεί ευνοϊκότατο  

περιβάλλον για την καλλιζργεια τησ αμπζλου. Το γλυκφ παράλιο κλίμα ςε ςυνδυαςμό προσ την 

εδαφολογική διαμόρφωςή τησ είναι τα εξαιρετικά εκείνα προςόντα τα οποία επιβάλλουν την 

καλλιζργεια τησ αμπζλου και επιτρζπουν την παραγωγή μοναδικήσ ποιότητασ οίνου. Πλην όμω η  

καλλιζργεια αφτη καταλαμβάνει ςήμερα  μηδαμινήν ζκταςι… Εισ  παλαιοτζραν εποχή προ τησ 

Τουρκοκρατίασ ολόκληροσ η περιφζρεια αφτη ήτο ζνασ απζραντοσ αμπελϊν εκ του οποίου παρήγετο  ο  

περίφημοσ εισ όλον τον κόςμο Μονεμβαςίτησ οίνοσ (vin  de  Malvoise ).Eκείνο όμωσ το οποίο δεν ήτο 

γνωςτόν μζχρι  τοφδε εισ τουσ χωρικοφσ είναι η ςπουδαιότησ και η φήμη του παραγομζνου τότε οίνου 

και ςυνεπϊσ δυναμζνου και ςήμερα να να παραχθεί. Η κατάληψισ τησ Μονεμβαςίασ από τουσ 

Τοφρκουσ και η φυγή των κατοίκων είχαν ςαν ςυνζπεια να καταςτραφοφν οι αμπελϊνεσ και να 

εκλείψει ο Μονεμβαςίτησ οίνοσ. Εισ την Ευρϊπηόμωσ χρηςιμοποίηςαν το όνομά του δια διαφόρουσ 
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ποικιλίεσαμπζλων και τουσ  εκ τοφτων παραγομζνουσ οίνουσ. Ζτςι ςήμερα υπάρχουν πλείςται όςαι 

ποικιλίαιMalvoisies  και ανάλογοι οίνοι…» 

Τθνεποχι εκείνθ λοιπόν ζγινε μια πολφ ςοβαρι προςπάκεια αναβίωςθσ του περίφθμου οίνου τθσ 

Μονεμβαςιάσ θ οποία όμωστελικά δεν ζφερε καρποφσ λόγω αντίξοων κοινωνικοπολιτικϊν ςυνκθκϊν 

ςτθν Ελλάδα. Ραρά τισ προςπάκειεσ του εκλεκτοφ εκείνου δθμοςίου \υπαλλιλου Νικθφόρου \\ 

Ραμποφκθ (απαρίκμθςθ ποικιλιϊ Malvasia ςτθν Ευρϊπθ, ζγκριςθ κονδυλίου απότο  υπουργείο για  

οινοποιιςεισ,  θμιουργία προτφπων αμπελϊνων κ.λ.π.) ο Μονεμβαςίτθσ οίνοσ δεν γεννικθκε τελικά 

ςτισ αρχζσ του αιϊναπου μασ  πζραςε. 

Σιμερα ςτο διμο Μονεμβαςίασ και ςτθν ευρφτερθ περιοχι καλλιεργοφνται περί τα 2000 ςτρζμματα  

αμπελϊνων. Τα τελευαταια χρόνια λειτουργεί ςφγχρονο οινοποιείο τθσ Οινοποιθτικισ Μονεμβαςίασ  θ  

οποία ζχει ςθκϊςει και το βάροσ τθσ ζρευνασ γφρω από τον οίνο  Malvasia . 

Στα πλαίςια του ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ προγράμματοσ ΡΑΒΕ, θ Οινοποιθτικι Μονεμβαςίασ, το 

Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, το Γεωπονικό Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, θ εταιρεία VITRO  A.E. 

παραγωγισ φυτοπολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ και το ΕΚ.Λ.Α.Γ.Ε. (Εκνικό  Μδρυμα  Γεωργικϊν Ερευνϊν),  

κατζγραψαν τισ τοπικζσ ποικιλίεσ που πικανόν μετείχαν ςτθν παραγωγι του οίνου Malvasia. 

Καταγράφθκαν 14 τοπικζσ ποικιλίεσ. Ραράλλθλα ςτουσ άμεςουσ ςτόχουσ τθσ Οινοποιθτικισ 

Μονεμβαςίασ είναι να επαναπατριςτοφν οι ποικιλίεσ με το όνομα Malvasia και να ταυτοποιθκοφν με 

τισ ιδθ υπάρχουςεσ γθγενείσ ποικιλίεσ.. 
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Ποικιλίερ Αμπέλος πος ζςμμεηέσοςν ζηον Μαλβάζιο Οίνο 
 

Μονεμβαζιά 

 

Εικόνα : Βότρυσ  Μονεμβαςιά 

(πηγή: 

https://www.bakasietas.gr/gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE

%B1/111-Monemvassia) 

Αγρονομικά χαρακτηριςτικά: Φυτό ηωθρό, εφρωςτο, μζτριασ γονιμότθτασ, παραγωγικό, ςχετικά 

ανκεκτικό ςτθν ξθραςία και τισ αςκζνειεσ. Κλαδεφεται ςτα 2 μάτια. Ξεκινά τθ βλάςτθςθ ςτα τζλθ του 

Μάρτθ και ωριμάηει ςτισ αρχζσ του Σεπτζμβρθ. 

Αμπελογραφικά χαρακτηριςτικά: Φφλλο μζτριο ωσ μεγάλο, πεντάλοβο, πενταγωνικό, πομφολυγϊδεσ, 

ελαφρά μελικθρϊδεσ γφρω από τον κόλπο. Νεφρα ιϊδθ από τθ βάςθ τουσ. Κατϊτερθ επιφάνεια με 

όρκια τριχίδια αλλά και ελαφρό βαμβακϊδθ χνοαςμό. Μιςχικόσ κόλποσ ςε v ωσ u ελαφρά ανοιχτόσ. 

Δόντια με τισ δφο πλευρζσ κυρτζσ. 
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Νεαρι κορυφι ανοιχτι, βαμβακϊδθσ. Άνκοσ ερμαφρόδιτο. Σταφφλι μεγάλου μεγζκουσ, 

κυλινδροκωνικό, κανονικισ πυκνότθτασ. άγα μεγάλου μεγζκουσ, ωοειδισ, εφχυμθ, με φλοιό λεπτό, 

πραςινοκίτρινου ωσ κιτρινόχρυςου χρωματιςμοφ και ςάρκα χυμϊδθ, γλυκιά, αρωματικι με 2-3 μζτρια 

γίγαρτα. Θ κλιματίδα φζρνει 1-2 ςταφφλια ςτο 2ο-5ο γόνατο (Κόρκασ, 1997) 

Θ ποικιλία Μονεμβαςιά (ςυνϊνυμα: Μονεμβάςιοσ ςτθ Λακωνία, Μονοβαςιά ςτθν Εφβοια και ςτισ 

Κυκλάδεσ) ζχει ςυνδζςει τθν ονομαςία τθσ με τθν παραςκευι του περίφθμου οίνου Μαλβάηια που 

κυριαρχοφςε ςτο ευρωπαϊκό οινεμπόριο από τον 13ο ζωσ τον 17ο αιϊνα. Μνθμονεφεται ωσ 

Monovassia από τουσ Viala και Vermorel (1909) και θ πρϊτθ αμπελογραφικι περιγραφι ζγινε από τον 

Κριμπά (1944). 

Ππωσ και οι περιςςότερεσ ελλθνικζσ ποικιλίεσ αμπζλου εμφανίηει γενετικι ποικιλομορφία. Στθν Ράρο, 

που αποτελεί το κφριο καλλιεργθτικό κζντρο (2.800 ςτρ. περίπου), ζχουν επιςθμανκεί πρζμνα με 

αραιόρραγεσ και μικρόρραγεσ ςταφυλζσ, μικρισ παραγωγικότθτασ, με ζντονο αρωματικό χαρακτιρα. 

Συνιςτάται θ καλλιζργειά τθσ για το αμπελουργικό διαμζριςμα των Κυκλάδων και για τουσ νομοφσ 

Λακωνίασ, Μεςςθνίασ, Εφβοιασ και Μαγνθςίασ. 

Θ μονεμβαςιά είναι μια ποικιλία γεμάτθ ιδιαιτερότθτεσ, όχι μόνο επειδι καλλιεργείται κυρίωσ ςε τόπο 

διαφορετικό από αυτόν που υποδθλϊνει το όνομά τθσ (το νθςί τθσ Ράρου), αλλά και γιατί είναι θ μόνθ 

λευκι ποικιλία τθσ Ελλάδασ που ςυμμετζχει ςε λευκά, ςε ερυκρά και ςε γλυκά κραςιά ΡΟΡ (ΡΟΡ 

Ράροσ, λευκό και ερυκρό, εξευγενίηοντασ τθ ρουςτίκ μανδθλαριά και ΡΟΡ Μονεμβαςία-Malvasia). 

Άλλωςτε, θ ςυμμετοχι τθσ ςτον οίνο με τθν ζνδειξθ «Μονεμβαςία-Malvasia», ωσ θ κφρια ποικιλία, 

αναβιϊνει ζνα από τα διαςθμότερα ιςτορικά ελλθνικά κραςιά, το Μαλβαηία οίνο. Αν υπολογίςουμε δε 

τθν ικανότθτα τθσ μονεμβαςιάσ να εκφράηει καυμαςτά το terroir από το οποίο προζρχεται, 

βριςκόμαςτε μπροςτά ςε ζνα ςταφφλι ικανό να προςφζρει πολλζσ ςυγκινιςεισ. 

Μπορεί θ καταγωγι τθσ ποικιλίασ να είναι θ περιοχι τθσ Ρελοποννιςου (Λακωνία), τα νθςιά των 

Κυκλάδων όμωσ και ιδιαίτερα θ Ράροσ, ευκφνονται ςχεδόν αποκλειςτικά ςιμερα για τθν καλλιζργειά 

τθσ, που ςτα ορεινά γίνεται παραδοςιακά ςε πεηοφλεσ. Οι ντόπιοι παραγωγοί ζπρεπε να 

αντιμετωπίςουν με ςωςτζσ επιλογζσ τθ ςχετικά χαμθλι οξφτθτα και τον ευοξείδωτο χαρακτιρα τθσ 

μονεμβαςιάσ, τόςο ςχετικά με τθ ςτιγμι του τρφγου, όςο και όςον αφορά οινοποιθτικζσ πρακτικζσ, 

εφαρμόηοντασ ςυχνά προηυμωτικι εκχφλιςθ και προφυλάςςοντασ τθν ποικιλία από τθν επαφι τθσ με 

το οξυγόνο, ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγισ. Με όλθ αυτιν τθ φροντίδα, οι επιδόςεισ τθσ 

μονεμβαςιάσ ζχουν εκτιναχκεί, δίνοντασ κραςιά γεμάτα νότεσ εςπεριδοειδϊν και λευκόςαρκων 

φροφτων, ςυχνά ςε ζνα ορυκτό «υπόςτρωμα», μζτρια ςε ςϊμα και αρκοφντωσ δροςιςτικά ςε οξφτ 
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Κςδωνίηζα 

 

Εικόνα : Βοτρυσ Κυδωνίτςασ 

(πηγή: 

https://www.bakasietas.gr/gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE

%B1/107-Kydonitsa) 

Αγρονομικά χαρακτηριςτικά: Ροικιλία μζςθσ ωσ μικρισ ηωθρότθτασ, καλισ γονιμότθτασ και 

παραγωγικότθτασ, ςχετικά ευαίςκθτθ ςτθν ξθραςία, ανκεκτικι ςτισ αςκζνειεσ. Κλαδεφεται ςτα δφο 

μάτια. Ξεκινά τθ βλάςτθςθ αρχζσ Απρίλθ και ωριμάηει ςτα μζςα με τζλοσ Σεπτζμβρθ. 

Αμπελογραφικά χαρακτηριςτικά: Φφλλο μεγάλο, τρίλοβο ωσ πεντάλοβο, με το μεςαίο λοβό καλά 

ςχθματιςμζνο, πενταγωνικό. Κατϊτερθ επιφάνεια με μζτριο βαμβακϊδθ χνοαςμό αλλά και μζτριασ 

πυκνότθτασ όρκια τριχίδια. Μίςχοσ ερυκροιϊδθσ. Μιςχικόσ κόλποσ ςε u ωσ v, ελαφρά ανοιχτόσ. Δόντια 

μικρά με τισ δφο πλευρζσ ςε ευκείεσ. Νεαρι κορυφι, ανοιχτι, πραςινόλευκθ, βαμβακϊδθσ. Άνκοσ 

ερμαφρόδιτο. Σταφφλι μζτριου μεγζκουσ, απλό ι διπλό, κυλινδρικό ωσ κυλινδροκωνικό, κανονικισ 

πυκνότθτασ ωσ χαλαρό. άγα μζτριου μεγζκουσ, ελαφρά διςκοειδισ, με φλοιό ςχετικά παχφ τανικό, 

κιτρινόχρυςου χρωματιςμοφ και ςάρκα χυμϊδθ, γλυκιά, με 1-3 μζτρια γίγαρτα. Θ κλθματίδα φζρνει 2 

ςταφφλια ςτο 3ο-5ο γόνατο 

Θ κυδωνίτςα είναι θ πιο γνωςτι από μια ομάδα «εξαφανιςμζνων» και αςυνικιςτων ποικιλιϊν 

αμπζλου, που αναδφκθκε τθν πρϊτθ δεκαετία του 21ου αιϊνα, από τθν περιοχι τθσ Λακωνίασ, ςτα 

νοτιοανατολικά τθσ Ρελοποννιςου. Είναι μια λευκι ποικιλία αμπζλου, που δίνει κυρίωσ λευκά ξθρά 

κραςιά, ενϊ αποτελεί ποικιλία του χαρμανιοφ του γλυκοφ λευκοφ κραςιοφ ΡΟΡ Μονεμβαςία-Malvasia. 

Ωςτόςο, το δυναμικό αυτισ τθσ περιοχισ είναι τόςο μεγάλο, που θ πραγματικά ελκυςτικι κυδωνίτςα 

δίνει μόνο μια ιδζα γι’ αυτό. 
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Οι αμπελουργοί τθσ Λακωνίασ γνωρίηουν τισ δυνατότθτεσ τθσ κυδωνίτςασ, εδϊ και πολλζσ δεκαετίεσ. Θ 

περιοχι τθσ Λακωνίασ ζχει πολλζσ εκτάςεισ καλλιεργοφμενεσ με διάφορεσ ποικιλίεσ και γι’ αυτό, θ 

αποκλειςτικι λιψθ κυδωνίτςασ ιταν δφςκολθ. Θ κατάςταςθ αυτι επικρατοφςε μζχρι τισ αρχζσ τθσ 

τελευταίασ χιλιετίασ, που κάποιοι ανιςυχοι παραγωγοί αποφάςιςαν να δθμιουργιςουν νζεσ 

καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ με κυδωνίτςα. Θ κυδωνίτςα δίνει κραςιά με κιτρινοπράςινο χρϊμα μζτριασ 

ζνταςθσ και ζντονα αρϊματα, ςτα οποία κυριαρχοφν νότεσ ϊριμου κυδωνιοφ (εξ ου και το όνομα τθσ 

ποικιλίασ «κυδωνίτςα»). Στο ςτόμα είναι ςτρογγυλά, μαλακά και ζχουν άρτια δομι. Ρροσ το παρόν, οι 

μονοποικιλιακζσ εμφιαλϊςεισ είναι λίγεσ και όλεσ προζρχονται από τθ Λακωνία. Ραρ’ όλα αυτά, δεν κα 

προξενοφςε ζκπλθξθ αν οινοποιοί άλλων περιοχϊν αποφάςιηαν να επενδφςουν ςτισ προοπτικζσ τθσ 

κυδωνίτςασ. 

Άγνωςτθσ προζλευςθσ λευκι ποικιλία οινοποιίασ με κζντρο καλλιζργειασ το νομό Λακωνίασ. Κατά μια 

εκδοχι μεταφζρκθκε από τθν Κριτθ (επαρχία Κυδωνιϊν) και κατά άλλθ από τισ Κυδωνιζσ τθσ Μικράσ 

Αςίασ. 

Θ ονομαςία τθσ ποικιλίασ οφείλεται είτε ςτθν περιοχι προζλευςθσ είτε ςτο άρωμα του γλεφκουσ, το 

χρϊμα και τθν υφι του φλοιοφ που παραπζμπουν ςτο κυδϊνι. Δεν αναφζρεται ςτθν αμπελογραφία 

των Viala και Vermorel οφτε υπάρχουν αμπελογραφικζσ περιγραφζσ ι ςυνϊνυμα. 

Θ καλλιζργεια τθσ ποικιλίασ Κυδωνίτςα ςυνιςτάται για τουσ νομοφσ Αργολίδασ και Λακωνίασ (όπου τα 

τελευταία χρόνια θ καλλιζργειά τθσ επεκτείνεται με ταχείσ ρυκμοφσ) και επιτρζπεται ςτο αμπελουργικό 

διαμζριςμα των Κυκλάδων. 

 

Αζςπηικο 

 

Εικόνα : Βοτρυσ Αςφρτικο 

(πηγή: 

https://www.bakasietas.gr/gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE

%B1/99-Assyrtiko) 
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Το αςφρτικο είναι μια ςπάνια λευκι ποικιλία παγκόςμιασ κλάςθσ και μια από τισ ςπουδαιότερεσ 

ποικιλίεσ που απαντϊνται ςτθ λεκάνθ τθσ Μεςογείου. Ρροζρχεται από τθ Σαντορίνθ (αςφρτικο-

Σαντορίνθσ), αλλά εξαπλϊκθκε ςε όλθ τθν Ελλάδα και ζγινε, από άποψθ ποιότθτασ, μία από τισ πιο 

ςθμαντικζσ γθγενείσ ποικιλίεσ. Δίνει κυρίωσ λευκά ξθρά κραςιά, μερικά από τα οποία ωριμάηουν ςε 

βαρζλι. Ωςτόςο, οριςμζνα γλυκά κραςιά παράγονται από λιαςτό ςταφφλι (λιαςτά κραςιά) τθσ ποικιλίασ 

αςφρτικο. 

Το αςφρτικο είναι μια από αυτζσ τισ ςπάνιεσ λευκζσ ποικιλίεσ αμπζλου που μποροφν να καλλιεργθκοφν 

ςε ςυνκικεσ ηεςτοφ και ξθροφ κλίματοσ, διατθρϊντασ υψθλι περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα (εν δυνάμει 

αλκοόλθ), ςε άριςτθ ιςορροπία με τθ ηωθρι οξφτθτά του. Ρρόκειται για μια ποικιλία που εςτιάηει ςτθ 

δομι, ςτο εκχφλιςμα και ςτο γευςτικό όγκο και λιγότερο ςτον αρωματικό χαρακτιρα. Το αςφρτικο 

κυριαρχεί ςτον οίνο ΡΟΡ Σαντορίνθ, όπου οδθγεί ςε πολφ πυκνά λευκά κραςιά, με λεπτότθτα και 

ορυκτϊδθ χαρακτιρα. Ωςτόςο, ζχει φυτευκεί ςτισ περιςςότερεσ ελλθνικζσ αμπελουργικζσ περιοχζσ, 

από άλλα νθςιά του Αιγαίου πελάγουσ, ζωσ τθ Μακεδονία (ΡΟΡ Ρλαγιζσ Μελίτωνα), τθν κεντρικι 

Ελλάδα και τθν Ρελοπόννθςο. Σε αυτζσ τισ περιοχζσ, το αςφρτικο διατθρεί το φρζςκο και ορυκτϊδθ 

χαρακτιρα του, αλλά παρουςιάηει εντονότερα πρωτογενι αρϊματα φροφτων και λιγότερο πυκνι 

δομι. Τζλοσ, τα γλυκά αςφρτικα (όπωσ το Vinsanto ι ο οίνοσ ΡΟΡ Μονεμβαςία-Malvasia) είναι 

πλοφςια, πολφπλοκα και ζντονα κραςιά. 

 

 

Αζππούδα- Αζπποβαπιά 
Αγρονομικά χαρακτηριςτικά: Φυτό ηωθρό, εφρωςτο, μζτριασ γονιμότθτασ, παραγωγικό, ςχετικά 

ανκεκτικό ςτθν ξθραςία και τισ αςκζνειεσ. Κλαδεφεται ςτα 2 μάτια. Ξεκινά τθ βλάςτθςθ αρχζσ Απρίλθ 

και ωριμάηει το δεφτερο δεκαπενκιμερο του Σεπτζμβρθ. 

Αμπελογραφικά χαρακτηριςτικά: Φφλλο μεγάλο, πεντάλοβο, πενταγωνικό, παχφ πομφολυγϊδεσ, 

ελαφρά μελικθρϊδεσ. Κατϊτερθ επιφάνεια βαμβακϊδθσ, με όρκιεσ τρίχεσ ςτα νεφρα. Μιςχικόσ κόλποσ 

ςε ν με πολφ επικαλυπτόμενα χείλθ ωσ ελαφρά ανοικτόσ. Δόντια με τισ δφο πλευρζσ κυρτζσ. Νεαρι 

κορυφι ανοικτι, βαμβακϊδθσ. Άνκοσ ερμαφρόδιτο. Σταφφλι μεγάλου μεγζκουσ, κωνικό, πτερυγωτό, 

πυκνόραγο. άγα μεγάλου μεγζκουσ, ςφαιρικι ωσ ελαφρά απιοειδισ, εφχυμθ, με φλοιό μζτρια λεπτό, 

πραςινόλευκου χρωματιςμοφ και ςάρκα χυμϊδθ, γλυκιά, με 2-3 μζτρια γίγαρτα. Θ κλθματίδα φζρνει 1 

ςταφφλι ςτο 3ο-5ο γόνατο. 

Αν υπιρχαν ελλθνικζσ ποικιλίεσ τθσ «Ηϊνθσ του Λυκόφωτοσ», οι αςπροφδεσ κα ιταν αρχθγόσ τουσ. 

Στθν πραγματικότθτα, είναι πικανό οι αςπροφδεσ να μθν αποτελοφν μία ποικιλία, αλλά ομάδα 

ποικιλιϊν. Οριςμζνοι ερευνθτζσ υποςτθρίηουν πωσ το όνομα χρθςιμοποιείται ωσ γενικόσ όροσ, για μθ 

προςδιοριηόμενεσ λευκζσ ποικιλίεσ, που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι λευκϊν ξθρϊν κραςιϊν. 

Οι αςπροφδεσ είναι ςυνικωσ φυτεμζνεσ μαηί, ενϊ και θ ςυγκομιδι και θ οινοποίθςι τουσ γίνονται 

ταυτόχρονα. Δίνουν κραςί με κίτρινο χρϊμα μζτριασ ζνταςθσ, που ζχει μφτθ μζτριασ αρωματικισ 

ζνταςθσ, με νότεσ μιλου και λεμονιοφ, ενϊ ανάλογθ είναι και θ περιεκτικότθτα ςε αλκοόλθ και 

οξφτθτα ςτο ςτόμα. Εντελϊσ περιςταςιακά, οι αςπροφδεσ οινοποιοφνται ξεχωριςτά και κυκλοφοροφν 

ςτθν αγορά ωσ διακζςιμα κραςιά. Θ πιο γνωςτι παρουςία των αςπροφδων είναι ςτον οίνο ΡΟΡ 

Μαντίνεια, τθσ Αρκαδίασ, κοντά ςτθν Τρίπολθ, ςτθν καρδιά του αμπελϊνα τθσ Ρελοποννιςου. Οι 
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νομοκεςία για τισ ονομαςίεσ προζλευςθσ επιτρζπει τθν προςκικθ περίπου 15-20% αςπροφδων, για να 

προςτεκεί όγκοσ και βάροσ ςτο πολφ κομψό μοςχοφίλερο (παςίγνωςτο από το δίδυμο Μοςχοφίλερο-

Μαντίνεια), που αποτελεί το μεγαλφτερο μζροσ του χαρμανιοφ. 
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ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 
 

Πεπιοσή Μελέηερ 
Θ περιοχι τθσ Μονεμβαςιάσ (36.6876° N, 23.0560° E ) χαρακτθρίηεται κατα κφριο λόγο από ορεινοφσ 

όγκουσ οι οποίοι εκτείνονται μζχρι και τθ κάλαςςα. Το κλίμα είναι εφκρατο με ηεςτό, ξθρό καλοκαίρι, 

ηεςτό και υγρό φκινόπωρο και με αφκονθ θλιοφάνεια κατα τθ διάρκεια του ζτουσ. 

Τα δείγματα αναφοράσ ςυλλζχκθςαν από τθν Εκνικι Αμπλογραφικι Συλλογι του Ελλθνικοφ Γεωργικοφ 

Οργανιςμου «ΔΘΜΘΤΑ» ςτθν περιοχι τθσ Λυκόβρυςθσ. Το Τμιμα Αμπζλου του Λνςτιτοφτου Ελιάσ, 

Υποτροπικϊν Φυτϊν και Αμπζλου (ΛΕΛΥΑ) του Ελλθνικοφ Γεωργικοφ Οργανιςμοφ «ΔΘΜΘΤΑ» αποτελεί 

τον κφριο διατθρθτι γθγενϊν ποικιλιϊν αμπζλου ςτθν Ελλάδα. Θ αμπελογραφικι ςυλλογι του 

Τμιματοσ είναι θ μεγαλφτερθ και παλαιότερθ ςυλλογι τθσ χϊρασ περιλαμβάνοντασ περιςςότερεσ από 

500 γθγενείσ ποικιλίεσ, και μεγάλο αρικμό ξενικϊν ποικιλιϊν και υποκειμζνων. Ραράλλθλα με τθ 

διατιρθςθ τθσ ςυλλογισ, θ οποία αποτελεί ανυπολόγιςτθσ αξίασ φυτογενετικό απόκεμα που μπορεί να 

ςυμβάλλει ποικιλοτρόπωσ ςτθν αναπτυξιακι πορεία του αμπελο-οινικοφ τομζα τθσ χϊρασ είτε με τθν 

άμεςθ ανάδειξθ ποικιλιϊν που ζχουν οινικό δυναμικό χωρίσ ωςτόςο να είναι ευρζωσ γνωςτζσ, είτε με 

τθ χρθςιμοποίθςθ των γθγενϊν ποικιλιϊν ςε βελτιωτικά προγράμματα που αξιοποιοφν χαρα-

κτθριςτικά που ςχετίηονται με ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτθρι-ςτικά. 

 

Φςηικόρ ιζηόρ  
Συλλζχκθκαν ςυνολικά 16 δείγματα από ίςο αρικμό αντιπροςωπευτικϊν φυτϊν από τουσ ιδιοκτθτουσ 

αμπελϊνεσ του οινοποιείου «Οινοποιθτικι Μονεμαβαςιάσ» (OM) ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Μονεμβαςιάσ, αντανακλϊντασ τθν ποικιλιακι ποικιλομορφία του αμπελϊνα (Ρίνακασ 1). Είναι 

ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι τα δείγματα ςυλλζχκθκαν με βάςθ τθν εμπειρικι γνϊςθ, ενϊ θ 

εμπεριςτατωμζνθ αμπελογραφικι περιγραφι τουσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ.  

 

Ποικιλία OΜ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ 

Αςπροβαριά 8 --- 

Αςπροφδα --- 2 

Αςπρουδα Αιτολοακαρνανιασ --- 2 

Αςπροφδα- Δθμθτρεϊκο --- 2 

Κυδωνίτςα 2 4 

Γλυκερικρα 1 5 

Αςφρτικο 1 5 

Γαιδουριά 1 2 

Μονεμβαςιά 3 5 
Πινακάσ 1: Δείγματα που αναλφκθκαν ςτθν παροφςα εργαςία. Οινιποιθτικι Μονεμβαςιάσ- ΟΜ , ΕΛΓΟ Διμθτρα 

 

Συνολικά 27 δείγματα- ποικιλίεσ από τθν Εκνικι Αμπελογραφικι Συλλογι (ΕΑΣ) ςυλλζχκθκαν και 

χρθςίμοποιικθκαν ωσ αναφορά για τθ ςφγκριςθ του υλικοφ από τθν «Οινοποιθτικθ Μονεμαβαςιάσ». Θ 

ΕΑΣ αποτελεί ςυλλογι διατιρθςθσ γθγενϊν ποικιλιϊν, υποκειμζνων και ξενικϊν ποικιλιϊν αμπζλου, 
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και διατθρείται ςτον αμπελϊνα του Ελλθνικοφ Γεωργικοφ Οργανιςμοφ "Διμθτρα" (ΕΛΓΟ-Δ), ςτθ 

Λυκόβρυςθ Αττικισ. Θ ΕΑΣ καταλαμβάνει περίπου 60 ςτρζμματα και περιλαμβάνει περιςςότερεσ των 

500 καταχωριςεων γθγενϊν γενοτφπων που ζχουν ςυλλεχκεί από ολόκλθρθ τθν επικράτεια.  

 

Απομόνωζε Γενωμικού DNA 
Θ απομόνωςθ γενωμικοφ DNA ζγινε με τθ χριςθ διακζςιμου εμπορικοφ προϊόντοσ (kit) ακολουκϊντασ 

το πρωτόκολλο απομόνωςθσ του καταςκευαςτι (Macherey Nagel kit).  

Χρθςιμοποιικθκαν νεαρά φφλλα αμπζλου που είχαν αποκθκεφκεί ςτουσ -20ο C. Ηυγίςτθκαν 0,12g 

φυτικοφ ιςτοφ και τοποκετικθκαν ςε γουδί όπου πραγμτοποιικθκε λειοτρίβιςθ μζχρι το φυτικό υλικό 

να γίνει λεπτι ςκόνθ. Στθ ςυνζχεια, το λειοτριβιμζνο υλικό μεταφζρκθκε ςε μικροφυγοκεντρικό 

ςωλινα (Eppendorf tube) 1500μl και προςτζκθκε το διάλυμα εξαγωγισ του DNA (Lysis buffer).  

Θ εκχφλιςθ του DNA προτιμάται να γίνεται από νεαρά φφλλα λόγω τθσ χαμθλισ περιεκτικότθτάσ τουσ 

ςε πολυςακχαρίτεσ, πολυφαινόλεσ και άλλουσ δευτερογενείσ μεταβολίτεσ που είναι δυνατόν να 

εμποδίςουν τισ περαιτζρω αναλφςεισ. 

Εκτίμθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ κάκε απομονωμζνου δείγματοσ πραγματοποιθκικε με χριςθ του 

NanoDrop 2000 Spectrophotometer (Thermo-Fisher Scientific), ενϊ θ ακεραιότθτά του (integrity) 

πραγματοποιικθκε ςε πθκτι αγαρόηθσ. Σε περιπτϊςεισ όπου οι παραπάνω ζλεγχοι δεν κατζλθγαν ςε 

ικανοποιθτικά αποτελζςματα, επαναλβανόταν θ διαδικαςία εξαγωγισ. 

 

Παπαζκεςή πεκηήρ ελεκηποθόπεζερ αγαπόδερ 
Για τθν πθκτι θλεκτροφόρθςθσ χρθςιμοποιικθκε αγαρόηθ ςε ςυγκζντρωςθ 1% με ρυκμιςτικό διάλυμα 

TAE. Θ ςυςκευι που χρθςιμοποιικθκε ιταν ςυςκευι οριηόντιασ θλεκτροφόρθςθσ. 

 

Ζλεκηποθοπιζε DNA 
Θ θλεκτροφοριςθ ειναι θ τεχνικι μετανάςτευςθσ θλεκτρικά φορτιςμζνων ςωματιδίων- ιόντων ι άλλων 

ςωματιδίων τθσ φλθσ υπό τθν επίδραςθ θλεκτρικοφ πεδίου. Δεδομζνου ότι τα νουκλεϊκά οξζα είναι 

φορτιςμζνα αρνθτικά, μετακινοφνται προσ τθν άνοδο όταν βρεκοφν ςε θλεκτρικό πεδίο. Αναλόγωσ του 

μεγζκουσ τουσ κινοφνται με διαφορετικι ταχφτθτα εντόσ του πθκτϊματοσ αγαρόηθσ ϊςτε μετά τθν 

πάροδο ςχετικά περιοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ, επιτυγχάνεται ο διαχωριςμόσ τουσ. 

Το πορϊδεσ μζςο ςυνικωσ είναι αγαρόηθ ι πολυακρυλαμίδθ. Στθν αγαρόηθ διαχωρίηόνται 

ικανοποιθτικά τμιματα DNA μικουσ μερικϊν δεκάδων βάςεων ζωσ 20 kb. H αγαρόηθ είναι 

υδατοδιαλφτι ςε υψθλι κερμοκραςία και αρχίηει να ςτερεοποιείται ςτουσ 50ο C. Διαλυτοποιείται ςε 

διάλυμα ίδιασ ςφςταςθσ με το ρυκμίςτικό διάλυμα, ςτο οποίο πραγματοποιείται θ θλεκτροφόρθςθ. Θ 

απαιτοφμενθ ποςότθτα αγαρόηθσ κακορίηεται από τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά τθσ πθκτισ όςον 

αφορά τθ διαχωριςτικότθτα των μορίων.  

ΣΚοπόσ τθσ θλεκτροφόρθςθσ είναι ο ζλεγχοσ παρουςίασ πλικουσ κραυςμάτων μορίων DNA ίδιου 

μοριακοφ βάρουσ, τα οποία, ςτο ςφνολό τουσ αποτελοφν μια «ηϊνθ» DNA.  
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Αλςζιδωηή ανηίδπαζε πολςμεπάζερ 
Θ αλυςιδωτι αντίδραςθ πολυμεράςθσ είναι μια μζκοδοσ γριγορου και εξειδικευμζνου in vitro 

πολλαπλαςιαςμοφ ςχετικά μικρϊν κραυςμάτων DNA.  

Θ μζκοδοσ αποτελεί επανάλθψθ ςυγκεκριμζνων ςταδίων, επιτυγχάνοντασ εν τζλθ τθν ενίςχυςθ των 

κατά περίςταςθ κραυςμάτων. Το κραφςμα DNA του οποίου επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ (εκμαγείο ι μιτρα 

DNA – template), αρχικά αποδιατάςεται ςτισ αντίςτοιχεσ δυο μονόκλωνεσ αλυςίδεσ. Στθ ςυνζχεια δυο 

ολιγονουκλεοτίδια (εκκινθτζσ), τα οποία κακορίηουν τα ςθμεία ζναρξθσ τθσ αντιγραφισ υβριδίηονται 

με το εκμαγείο, ζνα με κάκε αλυςίδα. Ακολοφκωσ, μια κερμοανκεκτικι DNA πολυμεράςθ χρθςιμοποιεί 

το μονόκλωνο DNA για τθ ςφνκεςθ μια καινοφριασ ςυμπλθρωματικισ αλυςίδασ κατα τθ κατεφκυνςθ 5’- 

3’, ξεκινϊντασ από το τμιμα του μορίου το οποίο είναι δίκλωνο. Για τθ ςφνκεςθ αυτι είναι απαραίτθτθ 

θ παρουςία μιγμάτοσ νουκλεοτιδίων και ιόντων Mg+2. Στθ ςυνζχεια οι αρχικζσ αλυςίδεσ κακϊσ και οι 

νεοςυντικζμενεσ, αφοφ πρϊτα αποδιαταχκοφν, χρθςιμεφουν εκ νζου ωσ μιτρεσ αντιγραφισ όπου κα 

υβριδιςτοφν οι εκκινθτζσ.  

Τα ςυςτατικά για μια PCR αντίδραςθ είνια : 

 Μιτρα DNA 

 Ορκόδρομοσ εκκινθτισ (Forward primer) 

 Ανάςτροφοσ εκκινθτισ (Reverse primer) 

 Μίγμα δεοξυνουκλεοτιδίων (dNTPSs) 

 10Χ ρυκμιςτικό διάλυμα (buffer) 

 DNA πολυμεράςθ 

Στισ αντιδράςεισ PCR χρθςιμοποιικθκαν 10 ηεφγθ εκκινθτϊν (VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD25, 

VVMD28, VvZAG67, and VvZAG79), τα οποία αποτελοφν τουσ μοριακοφσ περιγραφείσ για το είδοσ Vitis 

vinifera ςφμφωνα με τον κατάλογο που εκδόκθκε το 2009 από τον Διεκνι Οργανιςμό Οίνου και 

Αμπζλου (Organisation Internationale de la Vigna et du Vin - OIV). 

Θ ανάλυςθ των μεγεκϊν των προϊόντων των αντιδράςεων PCR με τουσ μοριακοφσ δείκτεσ, όπωσ επίςθσ 

και θ καταςκευι του ςχετικοφ δενδρογράμμτοσ πραγματοποιθικθκαν ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία 

που παρουςιάςτθκε ςτθν ερευνθτικι εργαςία των Merkouropoulos et al. (2015). 

 

Εκκινητήσ  
Forward/ 
reverse 

Αλληλουχία Αναμενόμενο τμήμα Reference 

VVS2 (F) CAGCCCGTAAATGTATCCATC 129-155 Thomas and Scott,1993 

VVS2 (R) AAATTCAAAATTCTAATTCAACTGG   

VVMD5 (F) CTAGAGCTACGCCAATCCAA 226-246   Thomas and Scott,1993 

VVMD5 (R) TATACCAAAAATCATATTCCTAAA   

VVMD7 (F) AGAGTTGCGGAGAACAGGAT 149-172   Bowers et al., 1996 

VVMD7 (R) CGAACCTTCACACGCTTGAT   

VVMD25 (F) TTCCGTTAAAGCAAAAGAAAAAGG 243-275 Bowers et al., 1999 

VVMD25 (R) TTGGATTTGAAATTTATTGAGGGG   

VVMD28 (F) AACAATTCAATGAAAAGAGAGAGAGAGA 221-279 Bowers et al., 1999 
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VVMD28 (R) TCATCAATTTCGTATCTCTATTTGCTG   

VvZAG67(F) acctggcccgactcctcttgtatgc 163 Sefc et all., 1999 

VvZAG67(R) tcctgccggcgataaccaagctatg   

VvZAG79(F) agattgtggaggagggaacaaaccg 235/236-261/262 Sefc et all., 1999 

VvZAG79(R) tgcccccattttcaaactcccttcc   
Πίνακασ 2: Εκκινθτζσ που χρθςιμοποιικθκαν  

 

Μίγμα αντίδραςησ Αρχική υγκζντρωςη Σελική υγκζντρωςη 

Μήτρα DNA    

Ρυθμιςτικό διάλυμα 10X  

dNTPS 10Mm  

Προςθιοσ εκκινητησ 10μΜ  

Ανάςτροφοσ εκκινητήσ 10μΜ  

Πολυμεράςη 1U/μl  

ddH2O Συμπλθρϊςθ μζχρι τον τελικό όγκο  
Πίνακασ 3: Συγκεντρϊςεισ αντιδραςτθρίων ςτο μίγμα αντίδραςθσ 

 

1 Αρχικι αποδιάταξθ DNA 95ο C για 2 min 

2 Αποδιάταξθ DNA 95ο C για 15 sec 

3 Υβριδιςμόσ εκκινθτϊν 52- 60ο C για 15 sec 

4 Επιμικυνςθ 72ο  C για 10 sec 

5 Σφνολο κφκλων 2-4 72ο C για 20 min 
Πίνακασ 4: Συνκικεσ ενίςχυςθσ ςτον κυκλικό εναλλάκτθ κερμότθτασ (Merkouropoulos et al.,2015) 
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Κοινό ππωηόκολλο Λεςκήρ Οινοποίεζερ. 
Ακολουκθςζ κοινό πρωτόκολλο λευκισ οινοποίθςθσ με χριςθ επιλεγμζνων ηυμϊν. Στουσ οίνουσ που 

παραχκθκαν εγίναν χθμικζσ αναλφςεισ όπωσ αλκοολικόσ τίτλοσ, ογκομετροφμενθ οξφτθτα, πτθτικι 

οξφτθτα, ανάγοντα ςάκχαρα, βάςει των μεκόδων που αναφζρονται ςτον κανονιςμό  ΕΕ 2676/90. 

 

• Τρφγοσ – παραλαβι των ςταφυλιϊν 

• Αποβοςτρφχωςθ και ζκκλιψθ ςταφυλιϊν  

• Ρίεςθ ςταφυλόµαηασ  

• Ραραλαβι γλεφκουσ Κείωςθ (7 gr MBS/ hL ςκόνθ µεταδικειϊδουσ καλίου)  

• Ρροςκικθ διαυγαςτικϊν ενηφμων μετά από 2 ϊρεσ (πικανι προςκικθ PVPP ι bentonite) 

• Μεταφορά γλεφκουσ ςτουσ 4ο C (ςτατικι απολάςπωςθ) 

• Μεταφορά διαυγζσ γλεφκουσ ςτθ δεξαµενι  

• Αρχικζσ μετριςεισ Brix, pH, ογκομετροφμενθ οξυτθτα, YAN 

• Εµβολιαςµόσ  

• Αλκοολικι ηφµωςθ 

• Μζτρθςεισ κακθμζρινωσ ςε Brix,  

• Κρζψθ 

• Αποηφµωςθ  

• Απολάςπωςθ  

• Στακεροποίθςθ του οίνου µε παραµονι ςτουσ 4ο C  

• Κείωςθ (8-10 gr MBS/ hL)  

• Εµφιάλωςθ του οίνου  

• ∆ιατιρθςθ φιαλϊν ςτουσ 10ο C 

 

Κλαζζικέρ Αναλύζειρ Οίνων 
Σε όλα τα δείγματα οίνου που αναλφκθκαν, πραγματοποιικθκαν οι Κλαςςικζσ αναλφςεισ οίνου. 

Συγκεκριμζνα, μετρικθκαν το pH, θ ογκομετροφμενθ Οξφτθτα (total Acidity), Ρτθτικι Οξφτθτα (Volatile 

acidity), ανάγοντα Σάκχαρα (Residual Sugars) και τζλοσ o Αλκοόλικόσ Τίτλοσ (Alcohol %) των δειγμάτων.  

Οι αναλφςεισ αυτζσ ζγιναν με βάςθ τισ πρότυπεσ μεκόδουσ του OIV απο το εγχειρίδιο Compedium of 

International Methods of Analysis. Θ ακριβισ μζκοδοσ για κάκε ανάλυςθ περιγράφεται παρακάτω: 
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pH: Method OIV-MA- AS313-15 

Total Acidity: Method OIV-MA-AS313-01 

Volatily Acidity 

Alcohol strength: Method OIV-MA-AS323-04B 

Recidual Sugars 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

Μοπιακή ηαςηοποίεζε  
Το μοριακό προφίλ των δειγμάτων, τθσ ποικιλίασ Αςπροβαριά, που ςυλλζχκθςαν από το ιδιόκτθτο 

αμπελϊνα τθσ «Mονεμβάςια Οινοποιθτικθ» , ςυγκρίκθκαν με το προφίλ τριϊν ομάδων ποικιλίασ 

Αςπροφδεσ οι οποίεσ βρίςκονται ςτθν Εκνικι ςυλλογι και είναι οι παρακάτω: 1) Αςπροφδα 2) 

Αςπροφδα Αιτολοακαρνανίασ και 3) Αςπρουδα Δθμθτρείκο.  

Θ χριςθ των 7 μικροδορυφόρων ςυνείςφερε κετικά ςτθ διάκριςθ των ποικιλιϊν αλλά και τθν 

ομαδοποίθςθ των ςυγγενϊν ποικιλιϊν ςτο δενδρόγραμμα(Σχιμα 1). Ειδίκοτερα, από τθν ανάλυςθ 

παρατθρείτε  

1) Τα δείγματα από τισ τρείσ ομάδεσ τθσ ποικιλίασ Απροφδα που ςυλζχκθςαν από τθν Εκνικι 

Συλλογι ςτθ Λυκόβρυςθ, ζχουν παρόμοιο μοριακό προφίλ και, επομζνωσ, ομαδοποιοφνται 

ςτον ίδιο κλάδο του Δενδρογράμματοσ 

2) Τρία δείγματα Αςπροβαριάσ (# 2, 4, 8) ομαδοποιοφνται ςτον ίδιο κλάδο με τθν ομάδα των 

Αςπρουδϊν από τθν Εκνικι Συλλογι ςτθ Λυκόβρυςθ.  

3) Δυο δζιγματα Αςπροβαριάσ (# 3, 7) είναι ίδσια μεταξφ τουσ 

4) Δφο δείγματα Αςπροβαριάσ είναι ίδια μεταξφ τουσ (#5, 6) 

5) Ενα δείγμα Απροβαριάσ (#1) δεν είναι όμοιο με κάνενα άλλο δείγμα Αςπροβαριάσ από τα 

οποία ςυλλζχκθςαν ςυλλζχκθςαν.  

Τα δείγματα τθσ Αςπροβαριάσ τα οποία προερχόμενα από το ιδιόκτθτο αμπελϊνα τθσ Οινοποιιτικισ 

Μονεβάςια, παρουςιάηουν απόκλιςθ και δθμιουργοφν τουλάχιςτον 4 ομάδεσ. 

Σε ότι αφορά τθν ποικιλία Κυδωνίτςα τα δείγματα που ςυλλζχκθςαν από τον ιδιοκτθτό αμπελϊνα  τθσ 

«Mονεμβάςια Οινοποιθτικθ», μετά τθν ανάλυςθ τουσ, βρζκθκαν όμοια με τα δείγματα Κυδωνίτςασ 

που ςυλλζχκθςαν από τθν Εκνικι Συλλογι ςτθν περιοχι τθσ Λυκόβρθςθσ.  

Τα δείγματα των ποικιλιϊν τθσ Γαϊδουριάσ και Αςφρτικο που ςυλλζχκθςαν από τθν Μονεμβαςιά μετά 

τθν ανάλυςθ τουσ βρζκθκαν ότι ειναι όμοια με αυτά που ςυλλζχκθςαν από τθν Εκνικι Συλλογι από 

τθν Λυκοβρυςθ. Μδια αποτελζςματα είχαμε και για τθν το μοναδικό δείγμα τθσ ποικιλίασ Γλυκερίρκρα 

από τθν Μονεμβαςιά, το οποίο είναι βρζκθκε όμοιο με τα δείγματα τθσ ποικιλίασ Αςυρτικο από τθν 

Εκνικι Συλλογι ςτθ Λυκόβρυςθ.  

Τζλοσ, τρία δείγματα τθσ ποικιλίασ Μονεμβαςιάσ, που ςυλλζχκθςασ από τον ιδιόκτθτο αμπελϊνα τθσ 

«Οινοποιθτικισ Μονεμβαςιάσ», ςυγκρίκθκαν με 5 δείγματα τα οποία ςυλλζχκθςαν από τθν Εκνικι 

Συλλογι. Δεκαεννζα από τουσ 20 αλλθλόμορφουσ ιταν πανομοιότυποι από τα δείγματα που 

αναλφκθκαν, ενϊ ο VVMD28 δείχνει να παρουςιάηει απόκλιςθ (τα δεδομζνα δεν παρουςιάηεται ςτο 

παρϊν ζγγαρφο). 
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Εικόνα 1: Δενδρόγραμμα που απεικονίηει τισ γενετικζσ ςχζςεισ γενοτφπων ποικιλιϊν αμπζλου από τον ιδιόκτθτο αμπελϊνα 

του οινοποιείου «Μονεμαβάςια Οινοποιιιτικι» και τθσ Συλλογισ ΕΛΓΟ Διμθτρα.  

 

  



Δθμιτριοσ- Ευάγγελοσ Μθλιόρδοσ 

37 | P a g e  
 

 

Κλαζζικέρ Οινολογικέρ Παπάμεηποι 
Τζςςερισ ξθροί λευκοί οίνοι παριχκθςαν από τα ςταφφλια των ποικιλιϊν Κυδωνίτςασ, Αςπροβαρίασ, 

Αςφρτικο και Μονεμβαςίασ, ενϊ ζνασ γλυκόσ οίνοσ/ επιδόρπιοσ οίνοσ, Malvasia, παράχκθκε επίςθσ, με 

τθ μζκοδο του λιαςίματοσ των ςταφυλιϊν των τεςςάρων ποικιλιϊν που αναφζρκθκαν παραπάνω. 

Θ ανάλυςθ, μασ ζδειξε ότι υπιρξαν, ωςτόςο, περιοριςμζνεσ διαφορζσ ςτισ τιμζσ των χθμικϊν 

παραμζτρων που ζχουν μετρθκεί (Διάγραμμα 1, 2, 3) με εξαίρεςθ, όπωσ αναμενόταν, ςτθ τιμι των  

Υπολειπόμενων Σακχάρων (Εικόνα 4) και ςτθν τιμι τθσ Ρτθτικισ Οξφτθτασ (Εικόνα 5). Συγκεκριμζνα, τα 

επίπεδα του αλκοολικοφ Τίτλου ιταν ςχεδόν όμοια για όλουσ τουσ οίνουσ (λευκοφσ ξθροφσ οίνουσ και 

γλυκό οίνο), (Εικόνα 1, Ρίνακασ 1). Ομοίωσ, θ ολικι οξφτθτα ιταν παρόμοια ςτουσ λευκοφσ οίνουσ 

(Εικόνα 2). Ο οίνοσ προερχόμενοσ από τθν ποικιλία Αςφρτικο παρουςίαςε τισ χαμθλότερεσ τιμζσ μεταξφ 

όλων των οίνων, όπωσ αναμενόταν, ενϊ ο οίνοσ τθσ ποικιλιασ Αςπροβαριά παρουςίαςε τισ υψθλότερεσ 

τιμζσ pH (Εικόνα 3). Υψθλζσ τιμζσ υπολειπόμενων ςακχάρων (184 g / L) και πτθτικισ οξφτθτασ (1,60 gr / 

L) ζχουν καταγραφεί ςτον επιδόρπιο/ γλυκό οίνο Μονεμβαςία/ Μαλβαςία (Ρίνακασ 1). 
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Διάγραμμα 1: Αλκοολικόσ τίτλοσ εκφραςμζνοσ ςε λίτρα αικανόλθσ περιεχόμενα ςε 100 λίτρα οίνου 

 

 

Διάγραμμα 2: Ολικι οξφτθτα οίνου εκφραςμζνθ ςε g τρυγικοφ οξζοσ ςτο λίτρο οίνου 
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Διάγραμμα 3: Τιμι pH οίνου 

 

 

Διάγραμμα 4: Ανάγοντα ςάκχαρα εκφραςμζνα ςε g ςάκχαρϊν ςε ενα λιτρο οίνου.  
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Διάγραμμα 5: Ρτθτικι Οξφτθτα εκφραςμζνθ ςε g οξικοφ οξζοσ ςε ζνα λίτρο οίνου. 

 

            ί     % by volume 20
o
 C 13.5 % vol 

  ά      Σάχ    g/l 184 gr/lit 

pH 3.18 

    ή  ξύ      g/l        ύ  ξέ   7.8gr/lit 

      ή  ξύ     g/l  ξ   ύ  ξέ   1.60 gr/lit 

Πίνακασ 1: Κλαςςικζσ Οινολογικζσ Αναλφςεισ ςτον γλυκό οίνο Malvasia- Monemvasia 
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ΤΕΖΣΖΖ 
Θ ονομαςία Malvasia παρουςιάηει ενδιαφζρον εξαιτίασ τθσ ιςτορία αλλά και τθσ πολυπλοκότθτα που 

παρουςιάηει. Ο όροσ προζρχεται από τθν Μονεμβαςιά, μια ελλθνικι τοποκεςία (Krimbas 1947, Dion 

1959, Logothetis 1982) ςτθν ανατολικι ακτι τθσ Ρελοποννιςου, και είχε μεταφραςτεί ςαν "Μία 

είςοδοσ”. Στθν πορεία θ ονομαςία Monembasia μετατράπθκε ςε Malvasia (Λταλικά, Λςπανικά και 

Ρορτογαλλικά) Malvesia (Καταλανικά) Malvasier (Γερμανικά) Malmsey (Αγγλικά) και Malvoisie (Γαλλικά) 

(Galet 2000, Favà i Agud 2001). Ζνα κοινο χαρακτθριςτικό όλων των παραπάνω λατινογενϊν γλωςςϊν 

ειναι ότι οι παραπανω ονομαςίεσ είναι γζνουσ κυλθκοφ.  

Στθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Γαλλίασ ο όροσ Malvoisie εμφανίςτθκε κατα τθ διάρκεια του 13ο αιϊνα για 

να χαρακτθρίςει τουσ οίνουσ που προζρχονταν από τθ Ελλάδα και τθ Κριτθ (Dion 1959), ενϊ αργότερα 

χρθςιμοποιικθκε από τον François Rabelais το 1564 (Dion 1959) και από τον Olivier de Serres το 1600 

(Rézeau 1997) ϊςτε να προςδιορίςει τισ ποικιλίεσ. O όροσ Malvoisie ζχει από τότε χρθςιμοποιθκεί ϊσ 

ςυνόνυμο για διαφορεσ ποικιλίεσ, όπωσ το Pinot gris (Artozoul et al., 1960), όμωσ πλζον ο γαλλικόσ 

κατάλογοσ των επίςμων ονομαςιϊν των ποικιλιϊ αμπελου δεν εμπεριζχει τον όρο Malvoisie.  

Αρκετζσ Μεςςογειακζσ χϊρεσ παράγουν τον περίφθμο Μαλβάηιο Οίνο, όπωσ θ Λςπανία, θ Λταλία, θ 

Κροατία, και θ Ελλάδα. Ο όροσ Μαλβαςιοσ Οίνοσ ζχει ςχετιςτεί οίνουσ υψθλισ ποιότθτασ και ζχει 

χρθςιμοποιθεκεί για πολλζσ διαφορετικζσ ποικιλίεσ ςε διαφορετικεσ εποχζσ και διαφορετικζσ 

τοποτκεςίεσ (Odart 1859, Mas and Pulliat 1874-1879, Viala and Vermorel 1902-1910). Επιπλζον ο όροσ 

Μαλβάηια ςχετίηεται με ςυγκεκριμζνεσ γεφςεισ όπωσ θ γλυκφτθτα, θ μοςχατίηουςα, ενϊ είναι δυνατόν 

να ςχετιςτεί και με τθν γεφςθ τθσ πικράδασ (Fregoni 2000). Τζλοσ, θ ποικιλότθτα ονομάτων που 

ςυςχετίηονται με τον όρο Μαλβαςία ζχε ενςωματϊςει τισ διαφορετικοφ μεγζκουσ και χρϊματοσ ράγεσ 

ςταφυλιϊν, όπου θ γενετικι τουσ ποικιλότθτα ζχει αναγνωριςτεί (Borrego et al. 2002, Fanizza et al. 

2003)  

Το αμπζλι είναι μια από τισ πιο οικονομικά ςθμαντικζσ καλλιζργειεσ ςτον κόςμο και επικρατοφν 8.000- 

10.000 ποικιλίεσ παγκοςμίωσ. Ριςτεφεται ότι διαδόκθκε από το Αφγανιςτάν ζωσ τα νότια τθσ Καςπίασ 

Κάλαςςασ και μζςω του νοτίου Καυκάςου ςτισ νότιεσ ακτζσ τθσ Μαφρθσ Καλαςςασ. 

Ο διαχωριςμόσ και θ ταυτοποίθςθ των ποικιλιϊν με τισ ςυμβατικζσ μεκόδουσ είναι αρκετζσ φορζσ 

δφςκολθ. Κακϊσ οι μορφολογικοί δείκτεσ είνια χρονοβόροι και ευάλωτοι ςτισ περιβαλλοντικζσ 

ςυνκικεσ, ςυνεπϊσ ζχει αυξθκεί θ χριςθ των μοριακϊν προςεγγίςεων.  

Ο υψθλόσ πολυμορφιςμόσ των μικροδορυφόρων ι γενικά των SSR, μια κατθγορία δεικτϊν από 

επαναλλαμβανόμενεσ μικρζσ αλλθλουχίεσ 1-6 βάςεων DNA, (εωσ και 100 επαναλλιψεισ), επιτρζπουν 

τθν ταυτοποίθςθ και τον διαχωριςμό των ποικιλιϊν και θ ςυγκυρίαρχθ Μενδελικι κλθρονομικότθτα 

τουσ, επιτρζπει τθνν αναπαράςταςθ των διαςτευρϊςεων.  

Ζωσ τϊρα, οι εκκινθτζσ οι οποίοι χρθςιμοποιοφνται για τουσ δείκτεσ SSR ςτο γζνοσ Vitis ζχουν 

ςχεδιαςτεί ςε ανεξαρτθτα εργαςτιρια και θ χρθςιμότθτά τουσ ζχει αποδειχκεί από τα ίδια τα 

εργαςτιρια με πειράματα ςε καλιεργοφμενεσ ποικιλίεσ των αντίςτοιχων περιοχϊν όπωσ Αυςτραλία, 

Καλιφόρνια, κεντρικι Ευρϊπθ, και ςτθν Λταλία. 

Θ ςθμαντικότθτα των μικροδορυφόρων ωσ μοριακοί δείκτεσ και θ δυνατότθτα χριςθσ τουσ ςε 

εφαρμογζσ όπωσ θ γενετικι χαρτογράφθςθ και θ ανάλυςθ ποικιλότθτασ ζχει επιβεβαιωκεί και ζχει 

καταγραφεί ςε αρκετζσ βιβλιογραφίεσ πειραμάτων ςτο αμπζλι (Thomas and Scott, 1993; Scott et al., 
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2000; Cipriani et al., 1994; Bowers et al., 1999, 2000; Grando et al., 2003; Adam-Blondon et al., 2004; 

Riaz et al., 2004), αλλά και ςε πολλά άλλα φυτα με υψθλό οικονομικό όφελοσ. Κα πρζπει να τονιςτεί 

ότι με τθν ταχφτατθ, πλεόν ςιμερα, αλλθλοφχιςθ του DNA με pyrosequencing  είναι δυνατόν οι 

μοριακζσ τεχνικζσ να παραγκωνιςτοφν.  

Ωςτόςο το πλθροφοριακό περιεχόμενο του κάκε δείκτθ μπορεί να ποικίλει ςε ποικιλίεσ από 

διαφορετικζσ περιοχζσ είτε λόγων τθσ επικράτθςθσ ςυγκεκριμζνων αλλθλομόρφων είτε λόγω τθσ 

παρουςίασ μθδενικϊν αλλθλομόρφων ςε κάποιουσ πλθκυςμοφσ (Sefc et al., 2000). 

Θ υψθλι πολυμορφικότθτα των δεικτϊν ειναι απαραίτθτθ για τον διαχωριςμό των ποικιλιϊν και 

αποδεικνφεται από τον αρικμό των αλλθλοόρφων που παρουςιάηει ο κάκε δείκτθσ. Το επίπεδο 

πολυμορφιςμοφ που βρζκθκε ςε αυτιν τθ πειραματικι διαδικαςία, ςε ότι αφορά τθσ ποικιλίεσ που 

ςυμμετζχουν ςτον Μαλβάςιο οίνο ςτθν περιοχι τθσ Μονεμβαςιάσ,  είναι ςυγκρίςιμο με αυτό που ζχει 

δθμοςιευκεί ςε αρκετεϋσ βιβλιογραφίεσ με πειράματα ςε αμπζλι με μικροδορυφορικοφσ δείκτεσ. 

Οι Martin et al. (2003) και Ibanez et al. (2003) αναφζρουν 9- 13 και 4- 16 αλλθλόμορφα αντίςτοιχα. Οι 

Fatahi et al. (2003) είχαν παρομοια αποτελζςματα αφοφ παρατιρθςαν και αυτοί 4- 16 αλλθλμόρφουσ 

και ενα επίπεδο πολυμορφιςμοφ 76 %. Bowers et al (2000) που χρθςιμοποιςαν μόνο 4 μοριακοφσ 

δείκτεσ ςε 77 ποικιλίεσ παρατιρθςαν μικρότερο βακμό πολυμορφιςμοφ με 5- 11 αλλθλομόρφουσ αλλά 

με μζςο όρο παρατθρουμενθσ ετεροηυγωτίασ (Ho) 85,5 %, ποςοςτό πολφ υψθλό. 

Επίςθσ υψθλότερο ποςοςτό Ho ανζφεραν οι Martinez et al. (2006) με 81.8%, οι Bowers et al (1996) με 

85.5%, οι Fatahi et al. (2003) με 76%, οι Ibañez et al (2003) με 70.7%, οι Lopes et al. (2006) με 81%, οι  

Lefort et al. (2002) με  82.1%, οι Karatas et al με 60%, οι Hvarleva et al. (2005) με 74.2% οι Ramezani et 

al (2009) με 84.2%.  

 

Οινολογικοί παπάμεηποι 
Θ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ διεξιχκθ ωσ μια πρϊτθ διερευνθτικι προςπάκεια για τον προςδιοριςμό ενόσ 

τυπικοφ οινολογικοφ προφίλ τεςςάρων βαςικϊν ποικιλιϊν που προζρχονται από τθν περιοχι τθσ 

Μονεμβαςίασ. Τζςςερισ ξθροί λευκοί οίνοι παριχκθςαν με ςταφφλια τα οποία προζρχονταν από τισ 

παρακάτω ποικιλίεσ Κυδωνίτςα, Αςπροβαρία, Αςφρτικο και Μονεμβαςίασ, ενϊ ζνασ επιδόρπιοσ 

(γλυκόσ) οίνοσ, Malvasia, παράχκθκε με τθν τεχνικι του λιαςίματοσ των ςταφυλιϊν των τεςςάρων 

αυτϊν λευκϊν ποικιλιϊν. Επιπλζον, κακορίςτθκαν τα φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά των οίνων, τα 

οποία επιδιϊκουν τθ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ διακριτικϊν ςτοιχείων και ιδιαιτεροτιτων που 

ςυνδζουν τα χαρακτθριςτικά των διαφόρων τφπων οίνου με ςυγκεκριμζνο ζδαφοσ προζλευςθσ. 

Οι οίνοι οι οποίοι παριχκθςαν ιταν ξθροί εκτόσ από τον Μονεμβάςιο/ Μαλβάςιο οίνο. Στθν Ελλάδα, οι 

επιδόρπιοι οίνοι παράγονται κατά κφριο λόγο με τθν παραδοςιακι μζκοδο, θ οποία βαςίηεται ςτθν 

ζκκεςθ ςταφυλιϊν για αρκετζσ θμζρεσ ςε ανοιχτό περιβάλλον ςτον ιλιο. Αφοφ τα ςταφφλια για τθν 

παραγωγι του Μαλβάςιου οίνου τρυγθκοφν, περί τα τζλθ Αυγοφςτου, απλϊνονται για να 

αφυδατωκοφν κάτω από τισ καυτζσ ακτίνεσ του ιλιου (λιαςτά ςταφφλια), ενϊ οι ςτραγγιςτικζσ αρετζσ 

του εδάφουσ τα προςτατεφουν από το ςάπιςμα. Μετά από 8 ζωσ 12 θμζρεσ τα ςταφφλια ζχουν χάςει 

μεγάλο ποςοςτό νεροφ, ζχοντασ ςυμπυκνϊςει κάκε πτυχι των χαρακτθριςτικϊν τουσ. Ρρόκειται για 

μία διαδικαςία χρονοβόρα και ακριβι, απαραίτθτθ ωςτόςο για τθν παραγωγι του ςυγκεκριμζνου 

τφπου, του μεγάλου αυτοφ γλυκοφ, λιαςτοφ κραςιοφ ΡΟΡ. Οι γθγενείσ ποικιλίεσ παραγωγισ του είναι 
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όλεσ λευκζσ και ςυνειςφζρουν θ κάκε μία με το δικό τθσ τρόπο ςτο μεγαλείο του Μαλβάςιου Οίνου. Το 

αςφρτικο ςτθν τρομακτικι οξφτθτα, τθν ευγζνεια και τισ ορυκτζσ νότεσ, θ Μονεμβαςιά ςτο ςϊμα και το 

βακφ, μεκυςτικό άρωμά του, θ Κυδωνίτςα  ςτο  φίνο χαρακτιρα του και όλεσ μαηί ςτθν πολυπλοκότθτα 

του Μαλβάςιου οίνου. Τθ δφςκολθ –λόγω τθσ υψθλισ περιεκτικότθτασ ςε ςάκχαρα– οινοποίθςθ 

ακολουκεί θ ςυνικωσ μακρόχρονθ παλαίωςθ ςε βαρζλια.  

 

Κλαζζικέρ οινολογικερ αναλςζειρ  
Συμφωνα με τισ κλαςςικζσ οινολογικζσ αναλφςεισ που ζλαβαν χϊρα ζδειξαν ότι υπιρξαν, ωςτόςο, 

περιοριςμζνεσ διαφορζσ ςτισ τιμζσ των τιμϊν των χθμικϊν αναλφςενω, που μετρικθκαν  (pH, ολικι 

οξφτθτα, πτθτικι οξφτθτα, αλκοολικόσ τίτλοσ, ανάγοντα ςάκχαρα) με εξαίρεςθ, όπωσ αναμενόταν, ςτα 

Ανάγοντα Σάκχαρα και τθν τιμι τθσ Ρτθτικισ Οξφτθτασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα επίπεδα αλκοόλθσ που 

μελτρικθκε ιταν ςχεδόν όμοια για όλουσ τουσ οίνουσ (λευκοφσ ξθροφσ οίνουσ και γλυκό κραςί). 

Ομοίωσ, θ ολικι οξφτθτα ιταν παρόμοια ςτουσ λευκοφσ οίνουσ. Επιπλζον, το κραςί που πράχκθκε από 

ςταφφλια τθσ ποικιλίασε Αςφρτικο παρουςίαςε τισ χαμθλότερεσ τιμζσ μεταξφ όλων των οίνων, όπωσ 

αναμενόταν, ενϊ ςτον οίνοσ τθσ Αςπροβαριάσ καταγράφθκαν οι υψθλότερεσ τιμζσ pH. Επίςθσ υψθλζσ 

τιμζσ αναγόντων ςακχάρων (184 g / L) και πτθτικισ οξφτθτασ (1,60 gr / L) ζχουν καταγράφκθκαν ςτον 

γλυκό οίνο Μονεμβαςία / Μαλβαςία.  

Γενοηςπίζειρ ηων ποικιλιών αμπέλος 
Στθν Νοτιοανατολικι περιοχι τθσ Ρελοποννιςου, όπου βρίςκεται θ περιοχι τθσ Μονεμβαςιάσ, ζχει 

αναφερκζι πωσ φφονται ποικιλίεσ αμπζλου οι οποίεσ δεν βρίςκονται ςτθν εκνικι Συλλογι (Λυκόβρυςθ, 

Άκθνα). Συνεπϊσ, θ δειγματολθψία ζγινε από αυτεσ τισ ποικιλίεσ και αναλφκθκαν με τθν βοικεια τθσ 

μζκοδου των μικροδορυφόρων, (Simple Sequence Repeats, SSRs), ενω οι οινοποιιςεισ των 

ςυγκεκριμζνων ςταφυλιϊν από αυτζσ τισ ποικιλίεσ πραγματοποιικθκαν ϊςτε να αξιολογθκεί το οινικό 

δυναμικό τουσ.  

Οι αςπροφδεσ αποτελοφν μια ομάδα ποικιλιϊν με διαφορετικά χαρακτθριςτικά,  εκ των οποίων το 

ςθμαντικότερο ποςοςτό καταλαμβάνουν οι πιο παραγωγικζσ Αςπροφδεσ, όπωσ θ Αςπροβαρία και θ 

Κιτρινοβαριά, αλλα περιλαμβάνουν και άλλεσ λευκζσ γενετικά αταυτοποίθτεσ και μικρότερων 

αποδόςεων ποικιλίεσ. Θ ποικιλία με τθν ονομαςία Απροβαριά δεν είναι ευρζωσ διαδεδομζνθ ποικιλία 

εκτόσ από τθν περιοχι τθσ Ρελοποννλθςου. Ππωσ και το ίδιο το όνομα υποδθλϊνει (με το πρόκεμα 

Άςπρο- που ςθμαίνει Λευκό) θ Αςπροβαριά είναι μια αυτόχκονθ ελλθνικι ποικιλία, θ οποία κρίνοντασ 

τθν από τον όνομα, ειναι δυνατόν να κεωρθκεί ότι ανικει ςτθν ευρφτερθ ομάδα των Αςπρουδϊν, όπου 

και καλλιεργοφνται ςτθν περιοχι τθσ Ρελοποννιςου και οινοποιοφνται όλεσ μαηί τθν ίδια περίοδο. 

Συνεπϊσ το μοριακό προφίλ των δειγμάτων τθσ Αςπροβαριάσ που ςυλλζχκθςαν από τουσ ιδιόκτθτοφσ 

αμπελϊνεσ του οινοποιείου «Μονεμβάςια Οινοποιιτικι» ςυγκρίκθκαν με αντίςτοιχα προφίλ τριϊν 

διαφορετικϊν βιοτφπων Αςπρουδϊν από τθν Εκνικι Συλλογι ςτθν περιοχι τθσ Λυκόβρυςθσ i) 

Αςπροφδα ii) Αςπροφδα Αιτολοακαρνανίασ και iii) Αςπροφδα Δθμθτρεϊκο.  

Με τθν χριςθ 7 διαφορετικϊν μικροδορυφόρων ςτθν παροφςα γενετικι ανάλυςθ αποδείχκθε ότι i) οι 

τρεισ ομάδεσ Αςπροφδασ από τθν Εκνικι ςυνλλογι τθσ Λυκόβρυςθσ ζχουν παρόμοιο μοριακό προφίλ 

και, επομζνωσ, ομαδοποιοφνται ςτθν ίδια κατθγορία του δενδρογράμματοσ ii) τρια δείγματα 

Αςπροβαριάσ (#2, 4, 8) κατθγοριοποιοφνται ςτον ίδιο κλάδο με τα δείγματα των Αςπρουδϊν από τθν 

Εκνικι ςυλλογι iii) δφο δείγματα Αςπροβαριάσ (#3, 7) είναι όμοια μεταξφ τουσ, iv) δυο δειγματα 
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Αςπροβαριάσ εινα όμοια μεταξφ τουσ(#5, 6) και v) ζνα δείγμα Αςπροβαριάσ δεν είναι όμοιο με κανζνα 

από όλα τα δείγματα που αναλφκθκαν (#1). Συνεπϊσ, τα δείγματα Αςπροβαριάσπου ςυλλζχκθςαν από 

τθν περιοχι τθσ Μονεμαβαςιάσ παρουςιάηουν παραλλακτθκότθτα, ςυγκοτϊντασ τουλάχιςτον 4 

ομάδεσ.  

Θ Κυδωνίτςα είναι θ πιο γνωςτι από μια ομάδα «εξαφανιςμζνων» και αςυνικιςτων ποικιλιϊν 

αμπζλου, που αναδφκθκε τθν πρϊτθ δεκαετία του 21ου αιϊνα, από τθν περιοχι τθσ Λακωνίασ, ςτα 

νοτιοανατολικά τθσ Ρελοποννιςου. Τα δφο δείγματα που προζρχονται από τθν περιοχι τθσ 

Μονεμβαςιάσ αποδείχκθνκαν ότι είναι όμοια με τα τζςςερα δείγματα Κυδωνίτςα που προζρχονται από 

τθν Εκνικι Συλλογι.  

Το Αςφρτικο και θ Γαϊδουρία είναι και οι δφο λευκζσ ελλθνικζσ αυτόχκονεσ ποικιλίεσ με βαδικό κζντρο 

καλλιζργειασ τουσ τισ Κυκλάδεσ. Σε γενικζσ γραμμζσ μοιράηονται παρόμοιουσ αμπελογραφικοφσ 

χαρακτιρεσ, με αποτζλεςμα πολλζσ φορζσ όταν παρατθροφνται οπτικά ςυχνά να γίνονται λάκθ κατά 

τθν αναγνϊρθςι τουσ. Ραρόλ’ αυτά, το μοριακό τουσ προφίλ, είναι ςαφϊσ διαφορετικό. Θ ποικιλία 

Αςφρτικο είναι μια γνωςτι ποικιλία με διεκνι αναγνϊριςθ, ενϊ θ γαιδουριά παραμζνει μια ςπάνια και 

άγνωςτθ ποικιλία και ςυνικωσ αναμειγνφεται με το Αςυρτικο κατά τθ διαδικαςία τθσ οινοποίθςθσ. Και 

τα δφο δείγματα, Αςφρτικο και Γαιδουριά, προερχόμενα από τθ Μονεμβαςιά, φςτερα από τθν γενετικι 

ανάλυςθ αποδείχκθκαν όμοια με αυτά των δειγμάτων του Αςφρτικου τθσ Εκνικισ Συλλόγισ. Λόγω του 

υψθλοφ βακμοφ φαινοτυπικισ ομοιότθτασ, είναι πολφ πικανό ότι το δείγμα που ονομάςτθκε 

Γαιδουριά από τθ Μονεμβαςιά να ιταν ζνα λανκαςμζνα αναγνωριςμζνο πρζμνο τθσ ποικιλίασ 

Αςφρτικο από το οποίο ζγινε θ δειγματολθψία.  

Θ λανκαςμζνθ ταυτοποίθςθ των ποικιλιϊν είναι ζνα πολφ πικανό γεγονόσ που ςυνζβθ επειδι θ 

δειγματολθψία ζλαβε χϊρα νωρίσ κατά τθν βλατικι περίοδο, πριν από το ςχθματιςμό βοςτρφχων/ 

ταξικαρπιϊν που χρθςιμοποιοφνται ωσ κρίςιμθ παράμετροσ ταυτοποίθςθσ. Συνεπϊσ, Κα πρζπει να 

αναλυκοφν περιςςότερα δείγματα κάκε ποικιλίασ από τον ιδιόκτθτο αμπελϊνα του οινοποιείου 

«Μονεμβάςια Οινοποιθτικι» πριν βγάλουμε ενα τελικό ςυμπζραςμα ςχετικά με τθ ποικιλιακι ςφνκεςθ 

του αμπελϊνα όςον αφορά το Αςφρτικο και τθ Γαϊδουρία. Ομοίωσ, το μοναδικό δείγμα τθσ 

Γλυκερίκρασ από το κτιμα Τςιμπίδθ βρζκθκε όμοιο με τα δείγματα τθσ ποικιλιασ Αςφρτικο από τθ 

Εκνικι Συλλογι. 

Τζλοσ, τα τρία δείγματα τθσ Μονεμβαςιάσ από τθ Μονεμβαςιά ςυγκρίκθκαν με πζντε δείγματα από τθ 

Εκνικι Συλλογι. Από ζνα ςφνολο 20 αλλθλομόρφων, 19 ιταν πανομοιότυπα ςε όλα τα δείγματα που 

αναλφκθκαν. ζνα από τα αλλθλόμορφα δείγματα VVMD28, ωςτόςο, φαίνεται να αποκλίνει (τα 

δεδομζνα δεν παρουςιάηονται). 

Συνοψίηοντασ, ειναι να δυνατόν να διατυπωκεί ότι θ παροφςα εργαςία διακρίνεται διότι για πρϊτθ 

φορά γίνεται μια ολιςκθκι περιγραφι των ποικιλιϊν αμπζλου οι οποίεσ απαρτίηουν των Μαλβάηιο/ 

Μονεμβάςιο Οίνο, εκκινϊντασ από τθν μοριακι ταυτοποίθςθ γθγενϊν ποικιλιϊν αμπζλου και 

καταλιγει ςτισ οινολογικζσ αναλφςεισ των παραγϊμενων οίνων από αυτζσ. Θ ςυγεκριμζνθ 

μεταπτυχιακι μελζτθ ςτοχεφει ςτο ςυμβάλει ωσ βάςθ ςτθν περαιτζρω ανάλυςθ μζςω των επιπλζον 

δειγματολθψιϊν φυτικοφ υλικοφ για τθν επαλλικευςθ των τρζχωντων αποτελεςμάτων, περαιτζρω 

ανάλυςθ τθσ ομάδασ αμπζλου Αςπροβαριά, ςυμπεριλαμβανομζνων και των οινολογικϊν 

προςεγγίςεων και περαιτερω οινολογικι αξιολόγθςθ των παραγόμενων οίνων από τισ αυτόχκονεσ 

ποικιλίεσ.  
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Γενικά ςμπεπάζμαηα 
Μζχρι ςτιγμισ ςτθ βιβλιογραφία δεν υφίςτανται ζρευνεσ ςχετικά με τον Μαλβαάςιο οίνο που 

παράγεται ςτθν περιοχι τθσ Μονεμβαςιάσ. Πςον αφορά τουσ λιαςτοφσ οίνουσ Μαλβάςια, ζχουν 

διεξαχκεί αρκετζσ μελζτεσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν μελζτεσ ςχετικά με το λιάςιμο των ςταφυλϊν 

φςτερα από τθν ςυγκομιδι τουσ (Constantini et al., 2006), των φαινολικλων ενϊςεων τουσ (Ramos et 

al., 1999) και των αρωματικϊν πτθτικϊν ενϊςεων τουσ (Camara et al., 2004; Alves et al 2005). Εκτόσ 

αυτοφ, λίγοι ερευνθτζσ εξζταςαν με οργανολθπτικό ζλεγχο των χαρακτιρα των οίνων, τφπου 

Μαλβάςια, ο οποίοι ζχουν διαφορετικι γεωγραφικι προζλευςθ, ςε αντίκεςθ με ευρζωσ διαδεδομζουσ 

μονοποικιλιακοφσ οίνουσ όπωσ Riesling (Fisher et al., 1999), Sauvignon blanc (Green et al., 2011), 

Malbec (King et al., 2014).  

Τθν τελευταία δεκαετία υπάρχει ζνα μεγάλο ενδιαφζρον, ςτθν διεκνι αγορά οίνου, για τθν 

αμπελουργία που εφαρμόηεται ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ρελλοποννιςου,λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ 

του terroir, και των παραγόμενων οίνων, λόγω των ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν που υφίςτανται αλλά και των 

παραγόμενων οίνων που κουβαλάνε μια πλοφςια ιςτορία. O Μαλβάςιοσ οίνοσ από τθν περιοχι τθσ 

Μονεμβαςιάσ αντιπροςωπεφει ζναν ιδιαίτερο τρόπο παραγωγισ οίνου, ο οποίόσ περιλαμβάνει τθν 

ιδιαίτερθ τεχνικι του λιαςίματοσ τω ςταφυλιϊν, επιτρζποντασ ςτον παραγόμενο οίνο να ςυγκεντρϊςει 

και να αποκτιςει τα πιο ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε μιάσ ποικιλίασ που καλλιεργείται ςτθν 

περιοχι (Μονεμβαςιά, Κυδωνίτςα, Αςυρτικο, Αςπροφδι). Θ μοναδικι ταυτότθτα του Μαλβάςιου Οίνου 

από τθν Μονεμβαςιά προζρχεται από τον ςυνδιαςμό των χαρακτθριςτικϊν αυτϊν. 

Από τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ μεταπτυχιακισ διατριβισ μπορεί να βγεί ζνα πρϊτο ςυμπζραςμα 

πωσ ο Μαλβάςιοσ οίνοσ που παράγεται από διαφορετικζσ ποικιλίεσ αμπζλου οι οποίεσ καλλιεργοφνται 

ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Λακωνίασ, εδϊ και κάποιεσ δεκαετίεσ και ζχουν διαμορφωκει από τισ 

διαφορετικεσ εδαφοκλιματολογικζσ ςυνκθκεσ, καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ και ςυνδζονται με 

διαφορετικοφσ πολιτιςτικοφσ παράγοντεσ, με αποτζλεςμα κάκε οίνοσ να αναπτφςεται διαφορετικά ςτο 

πζραςμα του χρόνου. Τα αποτελζςματα των οίνων παρουςιάηουν ζνα βακμό μεταβλθτότθτασ. 

Συνεπϊσ, υπάρχει θ ανάγκθ τθσ περαιτζρω μελζτθσ παραμζτρων, οπϊσ οργανολθπτικά 

χαρακτθριςτικά, πτθτικζσ ενϊςεισ, οι οποίοι επθρεάηουν τθν τελικι ςφνκεςθ του Μαλβάςιου οίνου. 

Τα αποτελζςματα των πειραματικϊν οινοποιιςεων Μονεμβαςία -Malvasia που ζλαβαν χϊρα ςτο 

εργαςτιριο Οινολογίασ και Αλκοολοφχων ποτϊν, με πρϊτθ φλθ ςταφφλια των ποικιλιϊν που μετζχουν 

ςτθν παραγωγι του από τθν περιοχι μασ ζδωςαν, εξαιρετικά αποτελζςματα τόςο ςε επίπεδο τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν (ςάκχαρα, ολικι οξφτθτα, ph) με αποτζλεςμα βάςιμα να εκτιμοφμε ότι οι ποικιλίεσ 

περιοχι (Μονεμβαςιά, Κυδωνίτςα, Αςυρτικο, Αςπροφδι) αυτζσ κατατάςςονται ςτισ κορυφαίεσ 

ελλθνικζσ ποικιλίεσ. 

Θ μοναδικότθτα των οίνων Ρ.Ο.Ρ. Μονεμβαςία-Malvasia, οφείλεται ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ 

περιοχισ (γεωμορφολογικό περιβάλλον –ζδαφοσ – μικροκλίμα – ποικιλιακι ςφνκεςθ-καλλιεργθτικζσ 

φροντίδεσ- τρόποσ οινοποίθςθσ& παλαίωςθσ - ανκρωπογεωγραφικό & ιςτορικοπολιτιςτικό 
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περιβάλλον). Το αποτζλεςμα αυτισ τθσ ιδιαιτερότθτασ ςυμπυκνϊνεται και αποτυπϊνεται ςτθ 

μοναδικότθτα των κραςιϊν Ρ.Ο.Ρ. Μονεμβαςία-Malvasia . 
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Θ παροφςα μεταπτυχιακι Μελζτθ αποτελεί μζροσ ερευνθτικοφ ζργου μεταξφ των παρακάτω 

ςυνεργαηόμενων εργαςτθρίων Εργαςτιριο Οινολογίασ και Αλκοολοφχων Ροτϊν του Γεωπονικοφ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν και του Τμιματοσ Αμπζλου του Ελλθνικοφ Γεωρικοφ Οργανιςμοφ "ΔΘΜΘΤΑ" 

και του οινοποιείου "Οινοποιθτικι Μονεμβαςιάσ". 
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