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T�υ Xαράλαμπ�υ Γάσπαρη

Eρευνητή τ	υ KBE/EIE

«Tempore vindemiarum super
patiterium»1

ΣTIΣ APXEΣ τ�υ 13�υ αι. η Kρήτη «ε-
γκατέλειπε» �ριστικά τη �υ�αντινή
αυτ�κρατ�ρία για να περάσει σε μια
νέα, ιδιαίτερα καθ�ριστική για κεί-
νην, περί�δ� της ιστ�ρίας της. H Γα-
λην�τάτη Δημ�κρατία της Bενετίας
κατέλα�ε τ� νησί και παρα�ώρησε
στ�υς «πιστ�ύς υπηκ��υς» της τη
γη τ�υ. Ωστ�σ�, �ι «πιστ�ί» αυτ�ί υ-
πήκ��ι παρέμειναν �ι κύρι�ι της γης
και ��ι �ι «υπηρέτες» της. Eτσι, �ι ί-
δι�ι �ι ντ�πι�ι, κάτ�ικ�ι των π�λεων
ή κάτ�ικ�ι των �ωριών, συνέ�ισαν να
δίν�υν �ωή στ� νησί τ�υς, διατηρώ-
ντας τις παλιές καθημερινές συνή-
θειες της �ικ�γενειακής και επαγ-
γελματικής �ωής τ�υς.

H Bενετία και τ	 κρασί

H Kρήτη εί�ε πλ�ύσια ενδ��ώρα
με γη π�υ μπ�ρ�ύσε να πρ�σ#έρει
μεγάλες π�σ�τητες αγρ�τικών πρ�ϊ-
�ντων π�λύ καλής π�ι�τητας, γεγ�-
ν�ς �έ�αια π�υ τρά�η%ε, σε συνδυα-
σμ� και με τη σπ�υδαία για την επ�-
�ή εκείνη θέση της, τ� μεγάλ� ενδια-
#έρ�ν των Bενετών. H αμπελ�καλ-
λιέργεια �ρισκ�ταν πάντ�τε στ� επί-
κεντρ� των ενδια#ερ�ντων των α-
γρ�τών τ�υ νησι�ύ. H ιδιαίτερη �μως
πρ�σ��ή π�υ έδει%αν απ� την αρ�ή
�ι Bενετ�ί για τ� κρασί καθ�ρισε τη
μελλ�ντική π�ρεία αυτής της καλ-
λιέργειας. H ε%άπλωση τ�υ αμπελι�ύ
μετά τα μέσα τ�υ 13�υ αι., αλλά ιδι-
αίτερα μετά τ� πρώτ� τέταρτ� τ�υ ε-
π�μεν�υ αιώνα, ήταν ραγδαία. Xέρ-
σες εκτάσεις #υτεύ�νταν, παλιά α-
μπέλια ανανεών�νταν και �ρισμένες
καλλιέργειες εγκαταλείπ�νταν υπέρ
τ�υ αμπελι�ύ και �λα αυτά με σταθε-
ρή αν�δική π�ρεία μέ�ρι και τ�ν 15�
αι., �π�τε ένα νέ� πρ�ϊ�ν, τ� λάδι,
άρ�ισε να ανταγωνί�εται τ� κρασί,
και η ελιά άρ�ισε να ε%απλώνεται
στ� νησί εις �άρ�ς τ�υ αμπελι�ύ,
�ωρίς �μως π�τέ να τ� περι�ρίσει σε
δευτερεύ�υσα θέση και σε περιθω-
ριακή εκμετάλλευση.

H αμπελ	καλλιέργεια
στην Kρήτη

T� νέ� π�λιτικ� καθεστώς στ� νη-
σί δεν επέ#ερε αλλαγές στη �ωή της
υπαίθρ�υ. Oι αγρ�τες συνέ�ισαν να
εργά��νται στα �ωρά#ια τ�υς και να
ανταπ�κρίν�νται στις ανάγκες της
γης και των καλλιεργειών τ�υς κατά
ίδι� τρ�π�, �πως και παλαι�τερα π�υ
�ι κύρι�ί τ�υς ήταν Eλληνες. Mέσα
�μως σε μερικές δεκαετίες απ� την
ά#ι%η των πρώτων Bενετών επ�ί-
κων, τα πράγματα άρ�ισαν να αλλά-
��υν. Kαθ�ριστικ� πλέ�ν ρ�λ� άρ�ι-
σε να παί�ει η �ικ�ν�μική π�λιτική
της Bενετίας και η εκμετάλλευση
της απ�ικίας της. T� γεγ�ν�ς �τι τ�
κρασί π�υ θα παρήγαν στ� ε%ής �ι α-
γρ�τες απ� τα αμπέλια τ�υς δεν θα
πρ��ρι��ταν, �πως συνήθως μέ�ρι
τ�τε, για �ικ�γενειακή κατανάλωση
ή έστω για πώληση στις π�λεις τ�υ

νησι�ύ, αλλά για ε%αγωγή με πρ��ρι-
σμ� �λ�κληρη τη Mεσ�γει� και την
Eυρώπη, άλλα�ε τα μέ�ρι τ�τε δεδ�-
μένα. H σταδιακή «εισ��λή» των ε-
μπ�ρων στην κρητική ύπαιθρ� πρ�ς
ανα�ήτηση τ�υ περι�ήτητ�υ πρ�ϊ�-
ντ�ς τάρα%ε την επικρατ�ύσα ισ�ρ-
ρ�πία. H παραγωγή τ�υ κρασι�ύ
μπ�ρεί να �ρεια��ταν στην �υσία τις
ίδιες διαδικασίες, τώρα �μως πια α-
παιτ�ύσε μεγαλύτερη πρ�σ��ή και
σίγ�υρα πι� εντατικ�ύς ρυθμ�ύς.
Για την ε%ασ#άλιση κέρδ�υς τ�σ� α-
π� τ�υς γαι�κτήμ�νες �σ� και απ�
τ�υς αγρ�τες τίπ�τε δεν μπ�ρ�ύσε
να α#εθεί στην τύ�η. H εμπ�ρευμα-
τ�π�ίηση των αγρ�τικών πρ�ϊ�ντων
π�υ επικράτησε �λ�κληρωτικά απ�
τ�ν 14� αι. και ε#ε%ής �δήγησε ανα-
γκαστικά τ�υς αγρ�τες σε μια άλλη
λ�γική και σ�έση με τις καλλιέργειές
τ�υς. Aυτ� εί�ε να κάνει τ�σ� με τ�ν
πρ��ρισμ� των αγρ�τικών τ�υς
πρ�ϊ�ντων �σ� και με τη ν��τρ�πία
των νέων γαι�κτημ�νων. Δύ� στ�ι-
�εία αλληλένδετα π�υ στρέ#�νταν
πρ�ς τ� κέρδ�ς μέσω τ�υ εμπ�ρί�υ.
Hταν λ�γικ� μέσα σ’ αυτ� τ� πλαίσι�
να επηρεαστ�ύν και �ι ετήσιες γε-
ωργικές εργασίες, άλλες λιγ�τερ�
και άλλες περισσ�τερ�.

Ωστ�σ�, τι ήταν εκείν� π�υ άλλα%ε
στις εργασίες αυτές, και ιδιαίτερα
στ�ν τρύγ�, μια εργασία π�υ ήταν
συγ�ρ�νως γι�ρτή και η �π�ία σημα-
τ�δ�τ�ύσε τ� τέλ�ς της καλλιεργη-
τικής �ρ�νιάς και την κ�ρύ#ωση των
πρ�σπαθειών των αγρ�τών, την ε%α-
γωγή δηλαδή εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς π�υ
κύρι� σκ�π� εί�ε, �π�υ κι αν αυτ�
κατέληγε, να ευ#ραίνει ψυ�ές ή να
στηρί�ει τ�ν άνθρωπ� απέναντι σε
ευ�άριστες ή δυσάρεστες καταστά-
σεις; Στην πραγματικ�τητα η διαδι-
κασία ήταν ίδια �πως αιώνες πριν. Γι-
ν�ταν �μως πλέ�ν κάτω απ� τ� αυ-
στηρ� και άγρυπν� μάτι τ�υ γαι�κτή-
μ�να (#ε�υδάρ�η) ή τ�υ εμπ�ρ�υ, κι
αυτ� δεν μπ�ρ�ύσε να τ� παρα�λέ-
ψει � καλλιεργητής. Aν και είναι δύ-
σκ�λ� να �ρει κανείς σήμερα ένα μέ-
σ� για να διεισδύσει στην ψυ�ή των
ανθρώπων εκείνης της επ��ής, δεν
θα ήταν εκτ�ς πραγματικ�τητας αν
υπ�στηρί�αμε �τι τις μέρες τ�υ τρύ-
γ�υ, σε εκείνες ακρι�ώς τις στιγμές
π�υ τα στα#ύλια μετα#έρ�νταν στ�
πατητήρι και � μ�ύστ�ς άρ�ι�ε να
τρέ�ει στ� δ��ει� �λες �ι υπ��ρεώ-
σεις των ανθρώπων της γης θα απω-
θ�ύνταν στ� �άθ�ς τ�υ μυαλ�ύ για
να ανασυρθ�ύν αργ�τερα. Eπρ�κει-
τ� �μως για ένα διάλειμμα, και μάλι-
στα σύντ�μ�, ανάμεσα σε δύ� αυ-

στηρά καθ�ρισμένες περι�δ�υς: ε-
κείνη της ωρίμανσης των στα#υλιών
και εκείνη της παράδ�σης τ�υ μ�ύ-
στ�υ. Oι υπ��ρεώσεις τ�υ αγρ�τη ή-
ταν π�λύ συγκεκριμένες και σημα-
ντικές λίγ� πριν και λίγ� μετά τ�ν
τρύγ�.

O τρύγ	ς

Tις περισσ�τερες απ� τις πληρ�-
#�ρίες γύρω απ� τις συνήθειες της
καλλιεργητικής αυτής περι�δ�υ τις
αντλ�ύμε απ� τα συμ��λαια παρα-
�ώρησης αμπελιών ή και �έρσας γης
για την καλλιέργειά τ�υς απ� τ�υς ι-
δι�κτήτες πρ�ς τ�υς αγρ�τες. Aν και
ιδιαίτερα τυπικά, �πως �λα τα συμ-
��λαια σε κάθε επ��ή, �ωρίς να μας
δίν�υν κάπ�ιες λεπτ�μέρειες ή κά-
π�ιες απ��ρώσεις της �ωής εκείνων
των ημερών τ�υ �ρ�ν�υ, α#ήν�υν
ωστ�σ� να #αν�ύν �ι κυρι�τερες
διαδικασίες. Tα υπ�λ�ιπα μπ�ρ�ύμε

να τα ανασυνθέσ�υμε #ιλτράρ�ντας
τις εικ�νες π�υ μέ�ρι πρ�σ#ατα εί-
�αμε απ� τ�ν τρύγ� στην ελληνική
ύπαιθρ�.

Πρ�άγγελ� τ�υ τρύγ�υ στα �ρ�-
νια εκείνα απ�τελ�ύσε η έναρ%η
της #ύλα%ης των αμπελιών απ�
τ�ν αμπελικ�, δηλαδή τ� #ύλακα,
απ� τη στιγμή π�υ τα στα#ύλια θα
άρ�ι�αν να ωριμά��υν. H #ύλα%η
γιν�ταν πι� συστηματική και αυ-
στηρή λίγες μέρες πριν απ� τ�ν
τρύγ�, τ�τε π�υ τα στα#ύλια ήταν
έτ�ιμα για κ�ψιμ� και υπήρ�ε κίν-
δυν�ς να κλαπ�ύν. T�ν αμπελικ�
μπ�ρεί συνήθως να τ�ν έ�ρισκε �
καλλιεργητής, να ήταν γνωστ�ς ή
συγ�ωριαν�ς τ�υ, να πλήρωνε � ί-
δι�ς �λ�κληρ� ή τ� μισ� μισθ�
τ�υ, ωστ�σ� έπρεπε να είναι της α-
π�δ��ής τ�υ γαι�κτήμ�να, α#�ύ
πάνω απ’ �λα ε%υπηρετ�ύσε τα
συμ#έρ�ντα τ�υ τελευταί�υ, ��ι
μ�ν� έναντι τ�υ �π�ι�υδήπ�τε

Kρήτη. Xωρι� της επισκ�πής 
Aρκαδίας (ανατ�λική Mεσαρά).

Aρ�ές 17�υ αι. (Σ�έδι� 
σε �αρτί. Kρατικ� Aρ�εί� Bενετίας).

Eκτ�ς απ� την εκκλησία, 
την κατ�ικία τ�υ επισκ�π�υ 

και τ�ν περι�ραγμέν� δενδρ�κηπ�
και περι��λι, σ�εδιά�εται και 

η κατ�ικία γαι�κτήμ�να της περι�-
�ής. Στ� σ�έδι� της κατ�ικίας 

σημειών�νται τρία δωμάτια, 
η κ�υ�ίνα, η αυλή με τ� ��ύρν� 

και στα BA !ε�ωριστ� τετράγων�
κτίσμα, στ� �π�ί�, �πως 

σημειώνεται, απ�θηκευ�ταν 
� μ�ύστ�ς για να �ράσει.

Στ�ν καιρ
 τ�υ τρύ
Στη μεσαιωνική Kρήτη τ	 αμπέλι ε�απλώθηκ



κλέ#τη, αλλά και έναντι τ�υ ίδι�υ
τ�υ καλλιεργητή.

H �ικ�ν�μική κατάσταση των α-
γρ�τών ήταν τέτ�ια, ώστε � γαι�κτή-
μ�νας να διατηρεί πάντ�τε επι#υλά-
%εις αν η παραγωγή των στα#υλιών
π�υ έ#τανε στ� πατητήρι ήταν πράγ-
ματι �λ�κληρη. O καλλιεργητής ήταν
εύκ�λ� να μπει στ�ν πειρασμ� να υ-
πε%αιρέσει μέρ�ς των στα#υλιών, έ-
τσι ώστε να παραδώσει και λιγ�τερ�
μ�ύστ�, α#�ύ η ετήσια πρ�σ�δ�ς
πρ�ς τ� γαι�κτήμ�να ήταν αναλ�γι-
κή και ��ι σταθερή. Για τ� λ�γ� αυτ�
και �ρισμέν�ι γαι�κτήμ�νες π�υ έ-
μεναν κ�ντά στα κτήματά τ�υς επι-
θεωρ�ύσαν τα αμπέλια τ�υς λίγ�
πριν απ� τ�ν τρύγ� και εκτιμ�ύσαν
την αναμεν�μενη παραγωγή. Aν �ι ί-
δι�ι δεν μπ�ρ�ύσαν, τ�τε τ�ν έλεγ��
αναλάμ�ανε να πραγματ�π�ιήσει �
κ�υράτ�ράς τ�υς (επιστάτης). T�
σκ�π� αυτ� ε%άλλ�υ ε%υπηρετ�ύσε
και η υπ��ρέωση τ�υ καλλιεργητή

να ειδ�π�ιεί τ�ν ιδι�κτήτη τ�υ αμπε-
λι�ύ τρεις έως �κτώ μέρεις πριν απ�
τ�ν τρύγ�, δίν�ντάς τ�υ τ� περιθώ-
ρι� να πρ�ετ�ιμαστεί τ�σ� για τ�ν έ-
λεγ�� των στα#υλιών �σ� και �λ�-
κληρης της διαδικασίας τ�υ τρύγ�υ,
για να απ�#ύγει τυ��ν απώλειες. Oι
αμπελικ�ί πρ�σε�αν ακ�μη τα αμπέ-
λια και απ� τα �ώα για να απ�#ευ-
�θ�ύν μεγάλες καταστρ�#ές. Tα
πρ�στιμα στην περίπτωση αυτή για
τ�υς ιδι�κτήτες των �ώων ήταν με-
γάλα και %ε�ώρι�αν απ� εκείνα π�υ ί-
σ�υαν για �λ� τ�ν υπ�λ�ιπ� �ρ�ν�.

Tα αμπέλια ήταν συνήθως μικρές
�ικ�γενειακές εκμεταλλεύσεις και
τα εργατικά �έρια της �ικ�γένειας
αρκ�ύσαν για να #έρ�υν σε πέρας �-
λες τις δ�υλειές. Ωστ�σ�, για διά#�-
ρ�υς λ�γ�υς κάπ�ι�ι �ρησιμ�π�ι�ύ-
σαν και έμμισθ�υς τρυγητές (vinde-
miatores), κ�υ�αλητές (portatores)
και πατητές (folatores). Στην επιλ�γή
τ�υς εί�ε και πάλι λ�γ� � γαι�κτήμ�-

νας, αν και τα έ%�δα �άραιναν συνή-
θως τ�ν καλλιεργητή. Aνάγκη �έ-
�αια επιλ�γής και έγκρισης, τ�σ�
των εργατών �σ� και τ�υ αμπελικ�ύ,
υπήρ�ε �ταν επρ�κειτ� να �ρησιμ�-
π�ιηθ�ύν πρ�σωπα άγνωστα, νέα
στ� �ωρι� και στ�ν γαι�κτήμ�να.
Στην πρά%η �μως τα πρ�σωπα αυτά
ήταν σταθερά και επρ�κειτ� είτε για
άτ�μα π�υ ��ύσαν ασκώντας απ�-
κλειστικά μισθωτές επ��ικές εργα-
σίες, κάτ�ικ�ι τ�υ ίδι�υ τ�υ �ωρι�ύ ή
ακ�μη και των π�λεων και των γειτ�-
νικών κάστρων, είτε για τ�υς ίδι�υς
τ�υς συγ�ωριαν�ύς καλλιεργητές
π�υ ε%υπηρετ�ύσαν � ένας τ�ν άλ-
λ�ν εναλλά% ανάλ�γα με τ�ν πρ�-
γραμματισμ� τ�υ τρύγ�υ απ� τ�ν
καθένα.

Στ	 πατητήρι

H πρ�ετ�ιμασία τ�υ τρύγ�υ μετά
την ε%εύρεση �λων των παραπάνω
πρ�σώπων �λ�κληρων�ταν με τ�ν έ-
λεγ�� και τ� καθάρισμα τ�υ πατητη-
ρι�ύ. Tα πατητήρια κάθε τύπ�υ, �-
πως ε%άλλ�υ και η γη, ανήκαν στ�ν
γαι�κτήμ�να. O τελευταί�ς ήταν υ-
π��ρεωμέν�ς να ε%ασ#αλί�ει τ� πα-
τητήρι στ�υς καλλιεργητές τ�υ, γι’
αυτ� και �ι τελευταί�ι δεν πλήρωναν
για τη �ρήση τ�υ. Tα πι� συνηθισμέ-

να ήταν εκείνα π�υ �ρίσκ�νταιν μέ-
σα στα αμπέλια και ε%υπηρετ�ύσαν
π�λλ�ύς καλλιεργητές, π�υ καλλιερ-
γ�ύσαν �μως γη τ�υ ίδι�υ γαι�κτή-
μ�να. T� δ��ει�, �π�υ έρεε � μ�ύ-
στ�ς απ� τ� πατητήρι, ήταν κι αυτ�
αναλ�γως λα%ευτ�, κτιστ� ή ακ�μη
και κινητ� απ� %ύλ�. Tα κτιστά πατη-
τήρια στ� �ωρι�, στεγασμένα ή ��ι,
ήταν συνήθως λίγα και κατά καν�να
�ρίσκ�νταν στ� σπίτι τ�υ γαι�κτήμ�-
να ή στα σπίτια «πλ�ύσιων» �ωρικών.
H �ρήση των πατητηριών μέσα στ�
�ωρι� ήταν απ�τρεπτική για �σ�υς
εί�αν αμπέλια μακριά απ� τ�ν �ικι-
σμ�, γιατί απαιτ�ύσε μετα#�ρική ι-
καν�τητα (γαϊδ�ύρια ή μ�υλάρια),
την �π�ία δεν διέθεταν απαραίτητα
�λ�ι �ι καλλιεργητές.

H πρ�ετ�ιμασία τ�υ πατητηρι�ύ
περιελάμ�ανε τ�ν καλ� καθαρισμ�,
ιδιαίτερα των υπαίθριων, καθώς και
τ�ν έλεγ�� στην κατασκευή τ�υς για
τα κτιστά. Tα τελευταία ήταν κατα-
σκευασμένα απ� πέτρες και πηλ� και
επι�ρισμένα με ασ�έστη. Eπρεπε να
ελεγ�θ�ύν για τυ��ν ρωγμές, και αν
υπήρ�αν να επιδι�ρθωθ�ύν, καθώς
και να περαστεί ένα καιν�ύργι� �έρι
ασ�εστή. Tην επιδι�ρθωση σ��αρών
�ημιών αναλάμ�αναν ειδικευμέν�ι
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Συνέ�εια στην 18η σελίδα

Oι εργασίες των αμπελ�καλλιεργητών στ� Mεσαίωνα. Nωπ�γρα�ία τ�υ 15�υ
αι. απ� τ� Tρέντ� της Iταλίας. Στην πλ�ύσια θεματικά νωπ�γρα�ία μπ�ρεί να
διακρίνει κανείς τ�ν τρύγ� και τ� πάτημα των στα�υλιών στην περι��ή τ�υ ι-
ταλικ�ύ ��ρρά. #ε�ωρί��υν �ι �αρακτηριστικ�ί τρ�π�ι ε!αγωγής τ�υ μ�ύ-
στ�υ απ� τα στα�ύλια. Στεγασμέν�ς μη�ανισμ�ς σύσ�ιγ!ης των στα�υλιών
(μάγγαν�) και ��ρητ�ς !ύλιν�ς κάδ�ς, �π�υ τα στα�ύλια πιέ��νται ��ι με τα
π�δια, αλλά με !ύλιν� ��ρητ� πιεστήρι�. Kαι �ι δύ� αυτ�ί τρ�π�ι μαρτυρ�ύ-
νται στην Kρήτη, κυρίως �μως για την πίεση των «στρά�υλων» και ��ι των
στα�υλιών.

ύγ�υ στ� πατητήρι
κε ραγδαία απ� τ	ν 13	 μέ�ρι τ	ν 15	 αιώνα



τε�νίτες, π�υ ήταν συνήθως και �ι
αρ�ικ�ί κατασκευαστές τ�υς.

Eνα μέρ�ς των στα#υλιών δια�ω-
ρι��ταν για στα#ίδα, αν και η �ρήση
της τα �ρ�νια εκείνα ήταν μάλλ�ν
περι�ρισμένη, γι’ αυτ� και �λα τα
στα#ύλια ή τ� μεγαλύτερ� μέρ�ς
τ�υς πρ��ρι��ταν για κρασί. E%άλ-
λ�υ, τ� τελευταί� ήταν εκείν� π�υ α-
πέ#ερε τα κέρδη τ�σ� στ� γαι�κτή-
μ�να και τ�ν έμπ�ρ� �σ� και στ�ν
καλλιεργητή. T� άπλωμα των στα#υ-
λιών για %ήρανση γιν�ταν στ� ίδι� τ�
αμπέλι στα αυλάκια π�υ καθ�ρι�αν
τα σύν�ρα των αμπελιών.

O μ	ύστ	ς

Δυστυ�ώς, δεν διαθέτ�υμε πλη-
ρ�#�ρίες π�υ να ανα#έρ�νται με
περισσ�τερες λεπτ�μέρειες στη δια-
δικασία τ�υ πατήματ�ς, ωστ�σ� δεν
θα πρέπει να ήταν π�λύ δια#�ρετι-
κές απ� εκείνες των πρ�σ#ατων
�ρ�νων. Kάπ�ιες συμ#ωνίες μετα%ύ
εμπ�ρων και καλλιεργητών για την
πώληση μ�ύστ�υ μάς δίν�υν �ρισμέ-
να πι� ειδικά στ�ι�εία: τ� δια�ωρι-
σμ� πριν απ� τ� πάτημα των δια#�-
ρετικών τύπων στα#υλιών, έτσι ώ-
στε να παρα�θεί μ�ύστ�ς συγκεκρι-
μέν�υ τύπ�υ· την α%ία τ�υ «πρ�τρ�-
π�υ» η «πρωτ�πάτη �ίν�υ», τ�υ κρα-
σι�ύ δηλαδή π�υ πρ�έρ�εται απ�
τ�ν μ�ύστ� τ�υ πρώτ�υ πατήματ�ς·
και τ� δια�ωρισμ� τ�υ μαγγανίτη και
τ�υ στραγγίσματ�ς, τ�υ μ�ύστ�υ δη-
λαδή αντίστ�ι�α π�υ πρ�ερ��ταν α-
π� τη συμπίεση των «στρά#υλων»
και εκείν�υ π�υ έρεε στ� δ��ει� με-
τά τ� πάτημα και πριν απ� την �ρι-
στική απ�μάκρυνση των «στρά#υ-
λων» απ� τ� πατητήρι. Oλα τα παρα-
πάνω εί�αν σ�έση με την π�ι�τητα
τ�υ παραγ�μεν�υ μ�ύστ�υ και στη
συνέ�εια κρασι�ύ, γι’ αυτ� και �ι έ-
μπ�ρ�ι τ�νι�αν στις συμ#ωνίες τ�υς
�λα τα παραπάνω, γεγ�ν�ς π�υ ση-
μαίνει ταυτ��ρ�να �τι �λα επίσης τα
παραπάνω ανήκαν στις συνήθεις
πρακτικές, τις �π�ίες �μως �ι έμπ�-
ρ�ι ήθελαν να απ�#ύγ�υν για τ�
συμ#έρ�ν τ�υς.

Iδιαίτερη περίπτωση απ�τελ�ύσε
τ� �ν�μα��μεν� απ� τις πηγές «ε-

�ραϊκ� κρασί» (vinum iudaicum). Mε-
γάλες π�σ�τητες πρ�αγ�ρά��νταν
απ� E�ραί�υς, κυρίως στα τέλη τ�υ
13�υ και στ� πρώτ� μισ� τ�υ 14�υ
αι.,  ενώ στη συνέ�εια σπάνια ανα#έ-
ρεται. Δεν πρ�κειται για συγκεκριμέ-
ν� τύπ� κρασι�ύ, αλλά για μ�ύστ�
π�υ κατά την παραγωγή τ�υ (πάτημα
στα#υλιών) τηρ�ύνταν �ρισμένες
τυπικές διαδικασίες, έτσι ώστε τ�
κρασί αργ�τερα να μπ�ρεί να �ρησι-
μ�π�ιηθεί στις θρησκευτικές τελε-
τές των E�ραίων.

Kατευθείαν στ� πατητήρι γιν�ταν
και � δια�ωρισμ�ς των μεριδίων τ�υ
γαι�κτήμ�να και τ�υ καλλιεργητή.
Oλα τα συμ��λαια για την εκμετάλ-
λευση αμπελιών ανα#έρ�υν: «Kάθε
�ρ�ν� στ�ν καιρ� τ�υ τρύγ�υ στ�
πατητήρι �#είλεις (εσύ � καλλιεργη-
τής) να παραδίνεις σε μένα (τ�ν γαι-
�κτήμ�να) ή τ�ν απεσταλμέν� μ�υ
�λ�κληρ� και ακέραι� τ� ένα τρίτ�
τ�υ μ�ύστ�υ και κάθε άλλ�υ πρ�ϊ�-
ντ�ς π�υ τυ��ν θα πρ�έλθει στη συ-
νέ�εια, κρατώντας εσύ τα υπ�λ�ιπα
δύ� τρίτα».

Σπανι�τερα � γαι�κτήμ�νας παρα-
λάμ�ανε μια συγκεκριμένη π�σ�τη-
τα π�υ εί�ε συμ#ωνηθεί απ� την αρ-
�ή. T� μ�ύστ�, υπ� την παρακ�λ�ύ-
θηση τ�υ κ�υράτ�ρα τ�υ γαι�κτήμ�-
να, τ�ν μετρ�ύσαν στα μίστατα (μέ-
τρ� �ωρητικ�τητας, ίσ� με 14 περί-
π�υ λίτρα) και στη συνέ�εια τ�ν μ�ί-
ρα�αν με ακρί�εια. T� μερίδι� τ�υ
γαι�κτήμ�να μετα#ερ�ταν απ� τ�ν
καλλιεργητή, με δική τ�υ ευθύνη και
πιθαν�ν έ%�δα, απ� τ� πατητήρι στις
απ�θήκες ή σε άλλ� τ�π� συγκέ-
ντρωσης π�υ εί�ε �ρίσει � πρώτ�ς.
Aπ� την άλλη, τ� μερίδι� τ�υ καλ-
λιεργητή, κυρίως απ� τ� 14 αι. και ε-
#ε%ής, απ� την επ��ή δηλαδή π�υ
άρ�ισε η συστηματική εμπ�ρευματ�-
π�ίηση τ�υ κρητικ�ύ κρασι�ύ, σπά-
νια κατέληγε στ� σπίτι τ�υ, α#�ύ εί-
�ε συνήθως πρ�πωληθεί στ�υς κρα-
σέμπ�ρ�υς. Kαι η πρ�πώληση αυτή
δεν α#�ρ�ύσε συγκεκριμένη π�σ�-
τητα, αλλά την �π�ια ετήσια παρα-
γωγή, πράγμα π�υ σήμαινε �τι στ�
σπίτι τ�υ � καλλιεργητής δεν μετέ-
#ερε καθ�λ�υ μ�ύστ� ή τ� πιθαν�-
τερ� μετέ#ερε τ�ν μαγγανίτη και τ�
στράγγισμα.

O γαι�κτήμ�νας με τη σειρά τ�υ,
αν διέθετε κατ�ικία και απ�θήκες
στ� �ωρι�, τ�τε � μ�ύστ�ς τ�υ παρέ-
μεινε εκεί. Δια#�ρετικά τ�ν μετέ#ε-
ρε στην π�λη με δικά τ�υ έ%�δα, μι-
σθών�ντας γαϊδ�ύρια και μ�υλάρια
με τ�υς �δηγ�ύς τ�υς. Oι συμ#ω-
νίες, π�λλές #�ρές γραπτές, με τ�υς
κ�υ�αλητές τ�υ μ�ύστ�υ γίν�νταν
αρκετές μέρες πριν απ� τ�ν τρύγ�
(�ρισμένες ήδη απ� τ�ν I�ύνι�) και σ’
αυτές περιλαμ�άν�νταν τ�σ� η α-
μ�ι�ή �σ� και κάπ�ι�ι ιδιαίτερ�ι �ρ�ι
π�υ θα διευκ�λυναν την �λη επι�εί-
ρηση, �πως η έγκαιρη ειδ�π�ίηση
για τις ημερ�μηνίες τ�υ τρύγ�υ ή η
ε%ασ#άλιση δρ�μ�υ για την πρ�σ�α-
ση στ� πατητήρι. Eτσι, τη μέρα τ�υ
πατήματ�ς παρ�ντες πλάι στ�υς
καλλιεργητές, την �ικ�γένειά τ�υς
και τ�υς τυ��ν εργάτες τ�υς �ρίσκ�-
νταν και �ι κ�υ�αλητές τ�υ μ�ύστ�υ
τ�υ #ε�υδάρ�η με τα γαϊδ�ύρια
τ�υς έτ�ιμα για τ� #�ρτωμα. Mεγά-
λα πήλινα δ��εία δέ��νταν τ� μ�ύ-
στ� με πρ��ρισμ� τ� Xάνδακα ή τ�
��ύργ� τ�υ, κάπ�ι� κάστρ� ή ακ�μη
και κάπ�ι� άλλ� �ωρι�, �π�υ �ρίσκ�-
νταν �ι απ�θήκες τ�υ γαι�κτήμ�να.
Δεν ήταν, τέλ�ς, σπάνι� να έ�ει και �
γαι�κτήμ�νας, �πως και �ι καλλιερ-
γητές τ�υ, πρ�πωλήσει τ� μερίδι�
τ�υ, �π�τε στην περίπτωση αυτή � έ-
μπ�ρ�ς παραλάμ�ανε και αυτ� τ�
μερίδι� κατευθείαν στ� πατητήρι.

Oσ� κι αν τη μέρα τ�υ πατήματ�ς
�ι υπ��ρεώσεις των καλλιεργητών
κ�ρυ#ών�νταν, η ψυ�ραιμία ήταν α-
παραίτητη, �πως και τ� κέ#ι, κι αυτ�
τ� πετύ�αιναν πίν�ντας παλι� κρασί
και τρώγ�ντας ακ�μη και κρέας, π�υ
τ� έψηναν σε υπαίθριες ψησταριές
δίπλα στ� πατητήρι. Tα πράγματα
δεν μπ�ρ�ύσαν να αλλά%�υν πια και
� απ�λ�γισμ�ς μπ�ρ�ύσε να περιμέ-
νει λίγες ώρες ή ακ�μη και μια μέρα.

H παράδ�ση τ�υ μ�ύστ�υ στ�υς
δικαι�ύ��υς τ�υ, στ�ν γαι�κτήμ�να
δηλαδή ή τ�ν έμπ�ρ�, σήμαινε και
τη λή%η της διαδικασίας τ�υ τρύγ�υ
και τ�υ πατήματ�ς. Kι αυτ� γιν�ταν,
αν λά��υμε υπ�ψη τις ακραίες ημε-
ρ�μηνίες παράδ�σης τ�υ μ�ύστ�υ
π�υ �ρι�αν �ι έμπ�ρ�ι, ώς τις 15 Σε-
πτεμ�ρί�υ και σπανι�τερα ώς τα τέ-
λη τ�υ ίδι�υ μήνα. Yστερα απ� αυτ�

η ώρα τ�υ απ�λ�γισμ�ύ της �ρ�νιάς
εί�ε #τάσει. O καλλιεργητής με-
τρ�ύσε τ� μ�ύστ� π�υ εί�ε μείνει
στα �έρια τ�υ και υπ�λ�γι�ε τι θα
μπ�ρ�ύσε να κερδίσει απ� αυτ�ν.
Aν δεν τ�υ εί�ε μείνει τίπ�τα, τ�τε
μετρ�ύσε τα �ρήματα π�υ εί�ε λά-
�ει απ� τ�ν έμπ�ρ� μετά την α#αί-
ρεση της πρ�κατα��λής. Συνήθως,
�μως, �λα τα �ρήματα εί�αν εισπρα-
�θεί με την υπ�γρα#ή της συμ#ω-
νίας πρ�πώλησης και εί�αν ήδη κα-
ταναλωθεί. Στην περίπτωση αυτή
δεν έμενε τίπ�τε άλλ� απ� τ� να πι-
ει άλλ� ένα π�τήρι κρασί και να ευ-
�ηθεί να πάει καλά ή ακ�μη καλύτε-
ρα η επ�μενη �ρ�νιά.

Σημείωση: 1 «Στ	ν καιρ� τ	υ τρύγ	υ στ	
πατητήρι»: Συνηθισμένη έκ�ραση στα α-
γρ	ληπτικά συμ��λαια αμπελιών, με την
	π	ία καθ	ρι��ταν 	 �ρ�ν	ς και 	 τ�π	ς
παράδ	σης τ	υ μ	ύστ	υ απ� τ	ν καλλιερ-
γητή στ	ν γαι	κτήμ	να–παρα�ωρητή τ	υ
αμπελι	ύ.
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Συνέ�εια απ� την  17η σελίδα Aριστερά: O Aγι�ς Tρύ�ων, 
� πρ�στάτης των αμπελώνων 

και τιμώμεν�ς την επ��ή 
τ�υ κλαδέματ�ς των αμπελιών, 

εικ�νί�εται σε ευάριθμες τ�ι��γρα-
�ίες της Kρήτης. T� κλαδευτήρι π�υ
�έρεται να κρατά στ� �έρι �ρησιμ�-

π�ι�ύνταν και για τ� κ�ψιμ� 
των στα�υλιών την επ��ή 

τ�υ τρύγ�υ. Nα�ς Aγί�υ Δημητρί�υ
στ� �μώνυμ� �ωρι� τ�υ Pεθύμν�υ
γύρω στα 1300 (�ωτ.: I. Σπαθαρά-
κης: «Bυ�αντινές T�ι��γρα�ίες 

N�μ�ύ Pεθύμνης). Δε!ιά: Mικρ�γρα-
�ία απ� τ� ψαλτήρι της «Bασίλισσας
Mαρίας» της Aγγλίας τ�υ 14�υ αιώ-
να. H αμπελ�καλλιέργεια έ�ει πλέ�ν
ε!απλωθεί μέ�ρι και τ�ν ευρωπαϊκ�
��ρρά. Mπ�ρεί �ι π�ικιλίες κλημά-
των, �ι τρ�π�ι και �ι περί�δ�ι καλ-

λιέργειας στην περι��ή αυτή να διέ-
�εραν εν μέρει απ� τη Mεσ�γει�, 
ωστ�σ� τ� πάτημα των στα�υλιών

ήταν κ�ιν�ς τ�π�ς. Eδώ, !ύλιν� 
��ρητ� πατητήρι, στ� �π�ί� μετα-
�έρ�νται τα στα�ύλια σε καλάθια

και πατ�ύνται απ� τ�υς «πατητές».
Στην Kρήτη τα πατητήρια ήταν 

στην πλει�ν�τητά τ�υς σταθερά,
κτιστά ή λα!ευτά, και π�λύ 

λιγ�τερ� ��ρητά.


