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Oι περιηγητές δεν έγραψαν για τρύγ�
Aν και ανέ�εραν για τ� κρασί, αγν�ησαν τη διαδικασία παραγωγής τ�υ

Tης I�λης Bιγγ�π�ύλ�υ

Iστ�ρικ�ύ τ�υ E. I. E.

AΠO KAIPO ανα�ητ�ύμε, στη λει-
τ�υργία της τα�ιδιωτικής �ιλ�λ�-
γίας,  την πληρ���ρική της εκμετάλ-
λευση, αλλά και τη δημι�υργία μιας
κάπ�ιας ν��τρ�πίας. H ανακάλυ-
ψη–απ�κάλυψη της Eλλάδας μέσα α-
π� τα περιηγητικά κείμενα απ�τελεί
πια κ�ιν� τ�π�. Δεν πρέπει �υσικά
να παρα�λέψ�υμε �τι τις περισσ�τε-
ρες ��ρές στα κείμενα αυτά παρα-
τηρ�ύμε �τι �ι μαρτυρίες επαναλαμ-
�άν�νται αυτ�ύσιες. Για τ�υς τα�ι-
διώτες–συγγρα�είς υπερίσ#υε στην
σύντα�η τ�υ #ρ�νικ�ύ τ�υς η ανά-
γκη να πρ�σαρμ�στ�ύν σε εκδ�τι-
κ�ύς ανταγωνισμ�ύς και συρμ�ύς.
Aνα�ητώντας την πληρ���ρία απ�
αυτ�ψία ή αντιγρα�ή απ� λ�για ή ε-
μπειρική πρ�γενέστερη καταγρα�ή,
τα περιηγητικά έργα απ�καλύπτ�υν
μια σπειρ�ειδή επαναληπτικ�τητα
των δεδ�μένων, άλλ�τε σα�έστατα
αναγνωρίσιμη και άλλ�τε �#ι.

T� ενδια�έρ�ν των περιηγητών
για τις αγρ�τικές εργασίες ή τις με-
θ�δ�υς καλλιέργειας ή τις μεταπ�ιή-
σεις δεν είναι αναμεν�μεν�. Oι λ�γ�ι
π�υ πρ�σείλκυσαν τ�υς Δυτικ�ευ-
ρωπαί�υς πρ�ς την Aνατ�λή κατά
την περί�δ� των �ένων κυρίαρ#ων
στ�ν ελλαδικ� #ώρ�, κυρίως για
τ�υς πρώτ�υς αιώνες τ�υ τα�ιδιωτι-
κ�ύ ρεύματ�ς, ήταν είτε πρ�σκυνη-
τικ�ί είτε π�λιτικ�ί. Aργ�τερα, η επι-
θυμία για καλύτερη γνωριμία τ�υ με-
γαλεί�υ της αρ#αι�τητας –πρ�τυπ�
�ωής, μ�ρ�ωσης, «ήθ�υς»– και η α-
να�ήτηση των ιδανικών αυτών μέσα
απ� τα ερείπια θα απ�μακρύν�υν �-
λ�κληρωτικά τα �λέμματα των τα�ι-
διωτών απ� τις αγρ�τικές δραστη-
ρι�τητες των Eλλήνων, αιώνες τώρα
επαναλαμ�αν�μενες �πως η αμπε-
λ�υργία.

Eτσι, τ�ν 16� αιώνα τ� επικεντρω-
μέν� στ�ν μ�υσ�υλμανικ� κ�σμ� εν-
δια�έρ�ν τ�υς, η ανάγκη να γνωρί-
σ�υν τη δια��ρετικ�τητά τ�υ, τ�υς
�δηγεί �υσικά στην ανα�ήτηση στ�ι-
#είων για να μετατρέψ�υν τ�ν αρ#ι-
κ� ���� και την περιέργεια σε κατε-
στημένη γνώση, τ�σ� για τη νέα
θρησκεία π�υ εισ�άλλει στ�ν ευρω-
παϊκ� #ώρ� �σ� και για την π�λιτική,
στρατιωτική και �ργάνωση καθώς
και τα ήθη και τις πρακτικές των «α-
πίστων». Mε την παρασκευή τ�υ
κρασι�ύ δεν ασ#�λ�ύνταν �υσικά �ι
M�υσ�υλμάν�ι. T�ν τρύγ� και τις
συνακ�λ�υθες εργασίες αναλάμ�α-
ναν �ι Eλληνες και �ι E�ραί�ι.

Σημαντικές πηγές

Δύ� σημαντικά περιηγητικά έργα
της επ�#ής αυτής, ένα δημ�σιευμέ-
ν� ήδη απ� τα μέσα τ�υ 16�υ αιώνα
και ένα σε #ειρ�γρα�η μ�ρ�ή έως
τις αρ#ές τ�υ 20�ύ αιώνα –π�υ ση-

μαίνει ανέπα�� απ� δι�ρθώσεις, λ�-
γιες γνώσεις ή παρεμ�άσεις υπ�ταγ-
μένες στ�ν εκδ�τικ� σειρμ� της ε-
π�#ής– τα τα�ιδιωτικά #ρ�νικά τ�υ
Pierre Belon και τ�υ Hans
Dernschwam αντίστ�ι#α, είναι τα μ�-
να στα �π�ία ανατρέ#�υμε για τις
πι� εμπεριστατωμένες πληρ���ρίες
σε θέματα αγρ�τικ�ύ �ί�υ. T� πρώ-
τ�, πρ�ϊ�ν τα�ιδι�ύ τ�υ 1547–49
στην Kρήτη, τη Λήμν�, τα νησιά τ�υ
ανατ�λικ�ύ Aιγαί�υ και στη Mικρά
Aσία, απ�καλύπτει τ� ��υδερκές πα-
ρατηρητικ� �λέμμα τ�υ Γάλλ�υ �υ-
σι�δί�η Belon π�υ ανα�ητ�ύσε in
situ γνώσεις για μια μεγαλ�πν�η με-
τά�ραση τ�υ έργ�υ τ�υ Δι�σκ�υρί-
δη. Στ� δεύτερ� ημερ�λ�γι�, τ�υ ει-
δικ�ύ σε θέματα �ρυ#είων αλλά και
γενικ�τερα σε �ικ�ν�μικά και εμπ�-
ρικά θέματα B�ημ�ύ Dernschwam,
απ� τ� τα�ίδι τ�υ (1553–1555) στην
ν�τια Bαλκανική και τη Mικρά Aσία
ως ακ�λ�ύθ�υ πρεσ�είας στην Yψη-
λή Πύλη, απ�τελεί α�ι�λ�γ�τατη πη-
γή με τις εμπεριστατωμένες παρατη-
ρήσεις τ�υ για τις �ικ�ν�μικές δρα-
στηρι�τητες των πληθυσμών στα ε-
δά�η της �θωμανικής αυτ�κρατ�-
ρίας. T� κείμεν�  εμπλ�υτί�εται με
σ#έδια και σκαρι�ήματα γεωργικών
εργαλείων. Oι καλλιέργειες, λ�ιπ�ν,
και �ι δια��ρ�π�ιήσεις των αμπελώ-
νων λ�γω συνθηκών, τα είδη και η
παρασκευή κρασι�ύ, �ι τρ�π�ι απ�-
θήκευσης και η εμ�έλεια κατανάλω-
σης και ε�αγωγής τ�υς ανασύρ�νται
και απ� τα δύ� αυτά κείμενα, #ωρίς
να περιγρά��νται π�τέ εικ�νες τ�υ
τρύγ�υ.

Kρασί... �ωρίς τρύγ�

H είσ�δ�ς τ�υ 18�υ αιώνα σημα-
δεύεται απ� τα τα�ίδια και τ� έργ�
τ�υ διάσημ�υ στα #ρ�νια τ�υ για-

τρ�ύ και ��ταν�λ�γ�υ Pitton de
Tournefort. Περιηγήθηκε τα 35 νησιά
τ�υ Aρ#ιπελάγ�υς και �λη τη B. Mι-
κρά Aσία, τ�ν Π�ντ�, έ�τασε έως
την Tι�λίδα. Aκ�λ�υθώντας μια συ-
γκεκριμένη μέθ�δ� περιγρα�ής των
π�λιτειών π�υ συναντά, �ι πληρ���-
ρίες τ�υ α��ρ�ύν την τ�πι�γρα�ία,
την �ικ�ν�μία, τη δι�ίκηση, την ε-
θν�λ�γική σύνθεση, τα ήθη και τις
συνήθειες τ�υ καθημεριν�ύ �ί�υ, α-
π�δεικνύ�ντας �τι η αλήθεια της
γνώσης πρ�σεγγί�εται με την έρευ-
να, τη συστηματική μελέτη, την τα�ι-
ν�μηση και τη γενίκευση. Πίσω απ�
ένα δι�ρατικ� και ��υδερκές �λέμμα
π�υ δεν παραλείπει, επι��ρτισμέν�
με αρ#αι�λ�γικές και �υσι�γνωστι-
κές έρευνες, να καταγράψει ανεκτί-
μητες πληρ���ρίες κυρίως για τ�ν
καθημεριν� �ί� των πληθυσμών π�υ
συνάντησε στ� μακρύ τα�ίδι τ�υ, α-
ναρωτι�μαστε πώς μέσα απ� ένα τ�-
σ� πλ�ύσι� και μεστ� κείμεν� απ�υ-
σιά�ει μια τ�σ� σημαντική αγρ�τική
εργασία, απ�λυτα συνδεδεμένη αιώ-
νες τώρα με την ελληνική ύπαιθρ�: �
τρύγ�ς! Σ#�λίασε τ�ν �ίν� στα διά-
��ρα νησιά π�υ επισκέ�τηκε, συνέ-
κρινε τις π�ι�τητες, ανα�έρθηκε
στις μετα��ρές, τις πωλήσεις και τις
πρ�τιμήσεις. Eπισκέ�τηκε απ� την
άν�ι�η ώς τ� τέλ�ς τ�υ θέρ�υς τ�υ
1700 τα Kυκλαδ�νήσια αλλά παρ’ �λα
αυτά τ� �λέμμα τ�υ δεν στάθηκε και
δεν κατέγραψε π�υθενά σκηνές ή
διαδικασία τρύγ�υ.

Aυτή λ�ιπ�ν η απ�υσία της περι-
γρα�ής τ�υ τρύγ�υ απ� ένα τ�σ�
δελεαστικ� και υπερά�θ�ν� για άλ-
λα θέματα υλικ�–πάνω απ� 5.000 υ-
π�λ�γί��νται �ι τίτλ�ι έργων των πε-
ριηγητών για μια μακρά περί�δ� π�υ
πρ�ανα�έραμε– μας �δηγεί σε κά-
π�ιες διαπιστώσεις. T� κρασί, απα-

ραίτητη πρ�μήθεια τα�ιδι�ύ, καθη-
μερινή ανάγκη στις διατρ��ικές συ-
νήθειες τα�ιδιωτών και αυτ�#θ�νων,
σ#�λιά�εται, ενώ η π�ι�τητα τ�υ, �ι
εισαγωγές ή ε�αγωγές τ�υ ανα�έ-
ρ�νται π�λλές ��ρές αναλυτικά.

Oι αγρ�τικές εργασίες των Eλλή-
νων καταμερισμένες επ�#ικώς δεν
έτυ#αν παρατήρησης, γιατί τα ενδια-
�έρ�ντα των περιηγητών ήταν επι-
κεντρωμένα είτε στ�ν ισλαμικ� κ�-
σμ� είτε στ� αρ#αι�ελληνικ� παρελ-
θ�ν τ�υ ευρύτερ�υ ελληνικ�ύ #ώ-
ρ�υ. Tα μεταπ�ιημένα �μως γεωργι-
κά πρ�ϊ�ντα, �πως τ� κρασί ή �ι στα-
�ίδες, τα �π�ία ήταν άρρηκτα συν-
δεδεμένα με την καθημεριν�τητά
τ�υς και των �π�ίων η #ρήση δεν υ-
πέκειτ� σε επ�#ικ�ύς περι�ρισμ�ύς,
σ#�λιάστηκαν ικαν�π�ιητικά.

O τα�ιδιώτης–υπ�κείμεν� έρ#εται
αντιμέτωπ�ς με μιαν άλλη πραγματι-
κ�τητα–αντικείμεν� απ� αυτή π�υ
γνωρί�ει. H πρ�σληψη αρ#ικά ευδιά-
κριτη, αλλά η καταγρα�ή �#ι αυτ�-
ν�ητη. Eίναι πι� εύκ�λ� να ακ�ύει
κανείς παρά να �λέπει. Eτσι, η κατα-
#ώρηση πληρ���ριών σ#ετικών με
τ� κρασί ή τις στα�ίδες ήταν θέματα
π�υ αντλ�ύσαν εύκ�λα είτε απ� τις
συ�ητήσεις είτε απ� πρ�σωπικές
τ�υς συναλλαγές. O τρύγ�ς �μως
πρ�ϋπ�θέτει ε�αρ#ής ειδικ� ενδια-
�έρ�ν, περιέργεια, συστηματική και
πρ�γραμματισμένη αυτ�ψία, κατα-
γρα�ή και κληρ�δ�τ�ύμεν� κείμεν�
με απώτερ� ηθελημέν� ή αθέλητ�
σκ�π�, �#ι απλώς τ�ν εντυπωσιασμ�
τ�υ αναγνωστικ�ύ κ�ιν�ύ, αλλά και
τη �αθύτερη απ�κάλυψη τ�υ πρ�σω-
πικ�ύ τ�υ π�λιτιστικ�ύ ��ρτί�υ.

H παράλι�ς Bιθυνία

και τα Πριγκηπ�ννησα

υπήρ�αν πάντ�τε τα

αγαπημένα θέρετρα

των Pωμιών και Aρμε-

νίων της Kωνσταντι-

ν�ύπ�λης. Tα πλ�ύσια

αμπέλια, �ι �αρές τ�υ

τρύγ�υ και της �ιν�-

π�σίας στις περι��ές

αυτές θα περιγρα-

��ύν μ�λις στις αρ�ές

τ�υ 19�υ αι. στ� ανα-

κρε�ντει� κλίμα π�υ

εγκαινιά�εται απ� τ�ν

Xριστ�π�υλ�. Aντίθε-

τα, �ι περιηγητές των

πρ�ηγ�υμένων �ρ�-

νων, αν και μας περι-

γρά��υν με γλα�υρ�-

τητα τα ειδυλλιακά

τ�πία και μιλ�ύν για

την άκρατη �ιν�π�σία

και τα θέλγητρα των

ε���ών, δεν θα μας

παραδώσ�υν π�τέ μια

περιγρα�ή τρύγ�υ.

«Eπτά Hμέρες»: Στ� α�ιέρωμα αυτ� κα-
θ�ριστική υπήρ�ε η συμ��λή τ�υ κ. Hλία
Aναγνωστάκη. T�ν ευ�αριστ�ύμε.


