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Η  Μονεμβασιά  με  την  ενδοχώρα της, δηλαδή  η  περιοχή  
αναφοράς   παραγωγής   του  Μονεμβασία -Malvasia απετέλεσε  

το γενέθλιο  τόπο  ενός  μυθικού  κρασιού!

 «..Πέντε  ολόκληρους  αιώνες κράτησε   η  κυριαρχία  του  
ελληνικού  Μονεμβασία - Malvasia στις  ξένες  αγορές της  

Ανατολής   και  της  Δύσης :
Άρχισε  να  παράγεται  πριν  τον  13Ο αιώνα  στη  βυζαντινή  

Μονεμβασιά…. 
Κανένα  άλλο  κρασί  δεν  απόχτησε  τόση  φήμη  κατά  το  

Μεσαίωνα   και  την  Αναγέννηση   και  κανένα  όνομα  κρασιού 
από  τότε  μέχρι  σήμερα  δεν  έχει  τόσο ενδιαφέρουσα  ιστορία…»

(Σταυρούλα  Κουράκου - Δραγώνα ,από  το  άρθρο  της  στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» με  
τίτλο: «Ο οίνος μαλβαζία στη Δύση»)

 H επωνυμία  Μalvasia θεωρείται  μια  ιστορική  
«ονομασία  προελεύσεως».



 «…Πολύτιμον ούσαν ου  μόνον  δια  την  οχυράν
αυτής θέσιν,  αλλά και  δια  τον  περί  αυτήν 
παραγόμενον κάλλιστον οίνον τον γνωστόν καθ’όλην
την Ευρώπην υπό το όνομα του οίνου της Μαλβαζίας
….» 
( Κ. Παπαρηγόπουλος , Ιστορία του Ελληνικού Έθνους)

 Το 1214  έχουμε την  πρώτη μαρτυρία :Ο 
μητροπολίτης  Εφέσου  Νικόλαος   Μεσαρίτης

μεταφέρει ότι ο περίφημος για την ποιότητά του 
Μονεμβάσιος οίνος, προσφερόταν άφθονος στο 

αυτοκρατορικό τραπέζι

 Στο Ριχάρδο τον Τρίτο του Σαίξπηρ βρίσκουμε τη  
μνημειώδη  φράση “Να με πνίξετε σ’ ένα βαρέλι με  
κρασί malvasia!”    

(George Plantagenet,  Duke of Clarence,  in Shakespeare’s Richard III, 
1592)



Με σεβασμό  στην ιστορία της περιοχής, 

με  επιμονή  και  συνέπεια,

η  Οινοποιητική Μονεμβασίας   συνόδευσε  μαχητικά 

μια     περιπετειώδη   μαραθώνια   διαδρομή    14 ετών 

• μελέτης των χαρακτηριστικών των  τοπικών  ποικιλιών ,

• δημιουργίας  πειραματικών  αμπελώνων, 

• διεξαγωγής 4 διεθνών  επιστημονικών  συμποσίων

με  θέμα  τον  Μονεμβάσιο-Malvasia οίνο. 



Τελικά,  με  ημερομηνία  23 Ιουλίου 2010 ,
εκδόθηκε  το  φύλλο 1125

της  εφημερίδας  της  κυβέρνησης
όπου  αναγνωρίζονται  

Οίνοι   Μονεμβασία-Malvasia ως 
Προστατευόμενης  Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ)  
για  οίνους λευκούς  γλυκούς από  λιαστά  σταφύλια                 

και  οίνους  λικέρ από  λιαστά  σταφύλια.

O λιαστός  οίνος Π.Ο.Π. Μονεμβασία – Malvasia,
τρύγου  2010, της  Οινοποιητικής  Μονεμβασίας 

εμφιαλώθηκε  για   πρώτη φορά  το  2013 
ύστερα  από 2  ετή παλαίωση.



Μονεμβασία – Malvasia 2010 & 2012

Το χαμένο στο χρόνο, περίφημο μεσαιωνικό 
κρασί 

που ξαναγεννήθηκε  πανηγυρικά στο γενέθλιο 
τόπο του, τη Μονεμβασιά, 

είναι εστεμμένα πλέον με 48  μετάλλια-διεθνείς 
διακρίσεις μεταξύ των οποίων:

Μονεμβασία – Malvasia 2010 :1 πλατινένιο 
μετάλλιο,7 Grant Trophy & μεγάλα χρυσά 

μετάλλια, 11 χρυσά μετάλλια

Μονεμβασία – Malvasia 2012 :6 Grant 
Trophy & μεγάλα χρυσά μετάλλια, 10 

χρυσά μετάλλια

Όσο δύσκολο επίπονη και μακροχρόνια 
ήταν η προσπάθεια αναβίωσης του 

κρασιού αυτού,  εξίσου μεγάλο ήταν και 
το στοίχημα  να  ανταποκριθούμε  στην 

ιστορική παρακαταθήκη.   
Νομίζουμε  βάσιμα λοιπόν, μετά και από 

σημαντικά αποτελέσματα σε διεθνές 
επίπεδο, ότι  ανταποκριθήκαμε επιτυχώς 
στις ιστορικές προσδοκίες του τόπου μας 

και ότι 
δώσαμε  πίσω το  κρασί που τον έκανε 

πολύτιμο

.





Λίγα λόγια για μας

• H Οινοποιητική   Μονεμβασίας  ιδρύθηκε  στις 20 Σεπτεμβρίου   1997 
στις  Βελιές του  Δήμου   Μονεμβασιάς   Λακωνίας. Οδεύοντας προς την 

τρίτη δεκαετία μιας μοναδικής  και ιδιαίτερης πορείας η Οινοποιητική 
Μονεμβασιάς με σταθμό-ορόσημο τη θεσμοθέτηση και παραγωγή πλέον του 

θρυλικού Mονεμβασία- Μalvasia στο γενέθλιο τόπο του τη Μονεμβασιά 
μπορεί βάσιμα να στέκεται με αισιοδοξία στις οινικές  προκλήσεις του 

μέλλοντος. 

• Με αμπελώνα 300 στρεμμάτων κατάφυτων από τοπικές ποικιλίες 
παράγει το πολυβραβευμένο  λιαστό  ΠΟΠ Μονεμβασία-Malvasia και μία 

σειρά ποιοτικών εμφιαλωμένων κρασιών από αυτόχθονες ποικιλίες με  
γνώση    και  σεβασμό    στην   ιστορία  της  περιοχής με τις εμπορικές 

ονομασίες:  Μαλεάτης, Λαλούδι, Κυδωνίτσα, Ασπρούδι, ΝΑ-
Μονεμβασιά, Ακρα-Μινώα, Mura-Rossa, Mονεμβάσιος, «300» με 

εξαιρετικές κριτικές και 330 διεθνείς διακρίσεις-μετάλλια έως σήμερα  
στους μεγαλύτερους Διεθνείς Διαγωνισμούς Οίνου. 













Οι  αμπελώνες  μας 

Η Οινοποιητική Μονεμβασιάς δημιούργησε τους πρώτους ιδιόκτητους αμπελώνες της 300 
στρεμμάτων με τοπικές ποικιλίες.

Η ποικιλιακή σύνθεση των αμπελώνων που φυτεύονται είναι στο σύνολό τους : 
Μονεμβασιά, Ασπρούδες, Κυδωνίτσα, Ασύρτικο, Λημνιώνα, Αγιωργίτικο, Μαυρούδι,

Μαλαγουζιά.
Η περιοχή αναφοράς μας γεωμορφολογικά αποτελεί τη χερσόνησο του 

Μαλέα φυσική απόληξη της οροσειράς του Πάρνωνα(Μαλεβός). 
Βρέχεται βορειοανατολικά από το Μυρτώο πέλαγος και νοτιοδυτικά από το 

Λακωνικό κόλπο. Το υψόμετρο κυμαίνεται από 0 - 500μ.
Παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο εναλλαγή ασβεστολιθικών και σχιστολιθικών πετρωμάτων.

Η ανάλυση του εδάφους έχει δείξει πως υπάρχει ποικιλομορφία.
Έχουμε περιοχές με όξινα εδάφη και 

με ελάχιστη οργανική ουσία χωρίς ανθρακικό ασβέστιο που μας δίνουν κρασιά με 
υψηλές οξύτητες και περιοχές με ουδέτερα εδάφη χωρίς ανθρακικό ασβέστιο που κι 

αυτά μας δίνουν ιδιαίτερα ικανοποιητικής οξύτητας κρασιά.
Τα εδάφη γενικά μπορούμε να τα κατατάξουμε σε αμμοαργιλώδη και αργιλοπηλώδη.

Η αξιέπαινη  δράση της Οινοποιητική Μονεμβασιάς τόνωσε   την  ελπίδα  και  την  
αυτοπεποίθησή  των αμπελουργών της περιοχής και ξανατοποθέτησε τη Μονεμβασιά το 
«πέτρινο καράβι» του Ρίτσου στα αμπελοοινικά δρώμενα της χώρας και στην περίοπτη 

θέση που κατείχε στην οινική ιστορία όλου του κόσμου κάποτε!









Monemvasia Assyrtiko

Kydonitsa
Asproudi



Ο τρύγος  

The  vintage







Το λιάσιμο των  σταφυλιών

Sun dried grapes







Παλαίωση του λιαστού κρασιού Μονεμβασία-Malvasia

στα βαρέλια



Π.Ο.Π.Μονεμβασία - Malvasia 2010



Οι διακρίσεις μας







Τα σχέδια μας 

Σήμερα έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τα εξής:

• Το νέο οινοποιείο μας

• Τρία  ερευνητικά προγράμματα με στόχο την αξιοποίηση των 
ιδιαιτεροτήτων της περιοχής

• Το βιβλίο σταθμό για τον Μονεμβασία-Malvasia οίνο της κας
Σταυρούλας Κουράκου-Δραγώνα που θα εκδοθεί σύντομα

• Τη Διεθνή ανάδειξη της ιστορίας του Malvasia οίνου και της 
θέσης της Μονεμβασιάς σε αυτό σε επιστημονικό  πολιτιστικό 
ιστορικό  και  οικονομικό επίπεδο με  α) το  διακρατικό 
πρόγραμμα με Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία,Κροατία, και   β) με τη 
συμμετοχή στα συμπόσια Malvasia Mediteraneo (το επόμενο  7ο

κατά σειρά είναι στο Dubrovnic της Κροατίας το Μάρτιο 2019)



Το νέο οινοποιείο μας



Τρία  ερευνητικά προγράμματα με στόχο την αξιοποίηση 
των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής



Το βιβλίο σταθμό για τον Μονεμβασία-Malvasia οίνο της 
κας Σταυρούλας Κουράκου-Δραγώνα που θα εκδοθεί 

σύντομα



Τη Διεθνή ανάδειξη της ιστορίας του Malvasia οίνου 
και της θέσης της Μονεμβασιάς σ’αυτό, σε επιστημονικό  πολιτιστικό ιστορικό  
και  οικονομικό επίπεδο με  α) το  διακρατικό πρόγραμμα με Ελλάδα, Ιταλία, 

Ισπανία,Κροατία, και   β) με τη συμμετοχή στα συμπόσια Malvasia
Mediteraneo (το επόμενο  7ο κατά σειρά ,είναι στο Dubrovniκ της Κροατίας το 

Μάρτιο 2019)




