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Αριμνςό χείμών, άλλα γλυκύς ό φίλος οίνος.., 

στην παγωνιά και ερημία των καιρών μας 

Ντουντουμαγιάτα* 

Ο Λέων ο Φιλόσοφος ή Μαθηματικός, που έζησε τον 9ο αιώνα και υπήρξε για ένα 
διάστημα επί εικονομαχίας αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, μιας χάρισε ένα ποιητικό 
κείμενο που εξυμνεί και πάλι το κρασί μετά από μια σιωπή 300 ετών (αυτό τουλάχι
στον γνωρίζομε σήμερα), δηλαόή από την εποχή του Ιουστινιανού. Το ποίημα αυτό 
που περιλαμβάνεται στα επιγράμματα της Ελληνικής Ανθολογίαςθα μου επιτρέψε
τε να σας το μεταφράσω για πρώτη φορά στα νέα ελληνικά. Πρόκειται για άπαξ της 
μέσης βυζαντινής γραμματείας εξαιρετικού ενδιαφέροντος, όταν μάλιστα γνωρίζο
με ότι θα ακολουθήσουν ακόμη άλλα διακόσια χρόνια, ώς τα τέλη του 1 Ιου αιώνα, 
για να συναντήσομε ανάλογο ποιητικό λόγιο παράδειγμα θετικής αποτίμησης του 
οίνου. Το γεωγραφικό και κλιματολογικό πλαίσιο στο οποίο επιχειρείται η αποτί
μηση αυτή, αλλά και η ιατροφιλοσοφική επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται, θα 
μας επιτρέψουν μια γενικότερη θεώρηση της καλλιέργειας και δεξίωσης του οίνου 
στα βόρεια ψυχρά κλίματα του Βυζαντίου και ιδιαιτέρως στη Μακεδονία και τη 
Θράκη. Εξάλλου, αυτή η ποιητική καταξίωση του κρασιού από το Λέοντα ανακαλεί 
στη μνήμη την ύστερη αρχαιότητα και την Ελληνική Ανθολογία και αποτελεί την 
πρώτη μαρτυρημένη σύγκρουση με την επίσημη πλέον από τον 6ο αιώνα απαγόρευ
ση και καταδίωξη του Διόνυσου και με την επικρατούσα αμφιθυμία για τον οίνο και 
τη μέθη. Πρόκειται ακριβώς για μια μακρά περίοδο που σε άλλη μελέτη μας αποκα
λέσαμε «διονυσοαπαγόρευση», επιδιώκοντας συνειδητά με τον υπαινιγμό αυτό να 
τη συγκρίνομε με την ποτοαπαγόρευση του αιώνα μας1. Η κλιματολογική πραγματι
κότητα της Μακεδονίας και της Θράκης με το ψύχος και τις χιόνες τους και η γειτ
νίαση των περιοχών αυτών με τη Σκυθία, η οποία αποτελεί για τους αρχαίους αλλά 
και για τους Βυζαντινούς συνώνυμο του παγετού2, αποτελούν και για το Λέοντα την 
προσφορότερη πρόφαση που θα του επιτρέψει να καταδικάσει τους υόροπότες και 
τις ψυκτικές παραινέσεις κάποιων ιατρών. Το καθόλα μοναδικό αυτό ποίημα, όσον 
αφορά την εποχή που συντάσσεται, και του οποίου η σπουδαιότητα έχει περάσει 
μέχρι σήμερα σχεδόν απαρατήρητη έχει ως εξής μεταφρασμένο: 

Ψυχρά τα γηρατειά κι η κράση μου ήταν πάντα, 
αλοίμονο, φιλάσθενη. Κι είναι Φεβρουάριος μήνας 
πολύ ψυχρός- το ζώδιο του Υδροχόουβασιλεύει 
και παγώνουν, τώρα που συναντάται με τον ήλιο, 
ώς και τα κρασιά σε κάποιους τόπους 
και σπάζουν οι αμφορείς από την ψύξη. 

* Για ποιον γράφεις; τελικά, με ρώτησε φίλη αννάδΐλφος, που εκτιμώ, και που διάβασε την παρούσα 
εργασία πριν τυπωθεί. Αραγε είναι νόμιμο ο επιστημονικός μόχθος να προσφέρεται με όραματικότητα 
υποκειμενικού λόγου και βιωματικές, προσωπικές καταθέσεις; Στις επιστήμες του ανθρώπου; ρώτησα 
και πάντα αναρωτιέμαι. Πρόβλημα μου είναι η γλώσσα μου, και τα όρια μου, τα όρια του λόγου μου. Γι' 
αυτό και θα μιλήσω μόνο για κρασιά που γίνονται πάγος-πάθος και όχι για προβλήματα κλίματος και 
αποθηκεύσεως, όπο>ς αρχικά είχε κατατεθεί ως θέμα της ανακοίνωσης. Βλ. και σημ. 54. 
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Το σπίτι εδώ που τώρα κατοικώ δεν είναι για χειμώνα, 
καθώς είναι και πάλι αποκλεισμένο από τα χιόνια. 
Είναι ο Θρασκιάς ορμητικός, δριμύς και σουβλερός 
κι ολόπικρος, λες κι απ ' τα Τάρταρα φυσάει · 
γιατί απαρνήθηκε τη χώρα μας ο Νότος. 
Μες στην καρδιά μιας τέτοιας παγωνιάς, λοιπόν, 
πώς βλέποντας με αποκλεισμένο τον ταλαίπωρο, 
πώς μου ζητάς νερό να πίνω, αγαπητέ μου; 
Αλήθεια, αν σ ' ακούσω, χιόνι θα γινώ ή χαλάζι 
και πεθαμένος σαν κρύσταλλο θα μοιάζω 
ακολουθώντας τις ψυκτικές σου παραινέσεις 
κι έτσι αυτοί που περιποιούνται τους νεκρούς 
δεν θα μ ' αγγίξουν. 
Τράβα, λοιπόν, στους τόπους της Ινδίας 
στων Αγησύμβων και στων Βλεμμύων τις πόλεις 
όπου, ως λένε, αμπέλια δενβλαστίζουν 
εκεί, σοφέ, δείξε την ιατρική σου. 
Σε μας εδώ δεν χρειάζεται η δική σου τέχνη 
αν θέλομε να ζούμε >ίαι να βλέπομε τον ήλιο3. 

Οφείλω να δηλώσω ότι δεν είχα καταρχάς ως στόχο στην παρούσα ανακοίνωση να 
ασχοληθώ με τη φιλολογική πλευρά του ποιήματος, αλλά κυρίως με τα προβλήματα 
του κλίματος και της αποθηκεύσεως του οίνου στα βόρεια βυζαντινά κλίματα. Η 
έρευνα όμως αυτή βρίσκεται εν εξελίξει και μόνο ορισμένα ερωτήματα και όχι 
συμπεράσματα θα παρουσιαστούν εδώ συνοπτικά. Καθώς λοιπόν το ποίημα του 
Λέοντος υπήρξε το ερέθισμα και η αφορμή αυτής της έρευνας θα επικεντρωθώ σε 
αυτό μια και πράγματι του αξίζει. Θεωρώ, εξάλλου, ότι η συγκριτική μελέτη του 
παραπάνω ποιήματος με κάποια επιγράμματα της Ελληνικής Ανθολογίας και με 
διάφορα άλλα κείμενα μας προσφέρει πλήθος στοιχείων στην κλιματολογική και 
γεωγραφική έρευνα, αλλά και στη μελέτη των βυζαντινών αντιλήψεων για την αμπε
λοκαλλιέργεια και το κρασί στα βόρεια ψυχρά κλίματα. 

Υδροπότες xcn οινοπότες στη Μακεδονία και Θράκη 

Το ποίημα αυτό του Λέοντος θεωρήθηκε πάντα ως κριτική σε ορισμένες ιατρικές 
παραινέσεις και πρακτικές για την ίαση των παθήσεων με κρύα μπάνια και υδροπο-
σία. Όμως, παρά το γεγονός ότι όντως το ποίημα σατιρίζει, γελοιοποιεί τέτοιου 
είδους απόψεις, το κέντρο βάρους του βρίσκεται στη χρήση του οίνου και στις ευερ
γετικές του επιδράσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο το θέμα τελικά επικεντρώνεται στη 
γνωστότατη διαμάχη ανάμεσα στο νερό και στο κρασί, προσφιλές θέμα των επιγραμ-
ματοποιών. Τη διαμάχη αυτή, όσον αφορά τα βυζαντινά πράγματα, τη συναντούμε 
στην ποίηση του Γρηγόριου του Ναζιανζηνού, όπου το νερό θεωρείται το καλύτερο 
ποτό και αντιπαρατίθεται στον οίνο, απήχηση απόψεων των Στωικών. Το ίδιο θέμα 
το συναντούμε στη συνέχεια στα πατερικά και αγιολογικά κείμενα, όπου όμως το 
ίδιο συχνά απαντά και η νουθεσία για λελογισμένη χρήση του οίνου. Ας σημειωθεί 
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μάλιστα ότι το κρασί ως δυναμωτικό επιτρέπεται κατ' εξαίρεση του τυπικού της 
μοναστικής διαίτης στους ασθενούντες ή αδύναμους μοναχούς. Έτσι, στη διαμάχη 
αυτή, που συνδαυλίζεται από την ιδιότητα του κρασιού να προκαλεί μέθη, η χρήση 
του ύδατος ή του οίνου υπάρχει και ως δίλημμα ιατρικής πρακτικής. Έχομε μάλιστα 
επισημάνει αλλού ότι από τον 7ο αιώνα και εξής ο λόγιος οίνος του έρωτα και της 
χαράς εξαφανίζεται και μια από τις φιλολογικές κατηγορίες που τον φιλοξενεί 
(μιλούμε πάντα για απόψεις και κείμενα) είναι τα συγγράμματα των ιατροφιλοσό
φων4. Στην κατηγορία αυτών των αντιλήψεων θα μπορούσε να καταταχθεί και το 
ποίημα του Λέοντος, αν και τελικά πιστεύομε ότι πιθανότατα αποτελεί ώς ένα βαθ
μό μίμηση παλαιοτέρων επιγραμμάτων (μίμηση η οποία ελάχιστα μειώνει την πλη
ροφοριακή του αξία). Απηχεί δε ή επαναλαμβάνει παλαιότερες απόψεις για το 
ψύχος της Θράκης και κριτικές κατά ιατρών που απαγορεύουν το κρασί συνιστώ
ντας το ψυχρό ύδωρ. Κατά τρόπο δε προκλητικό όλα σχεδόν τα επιγράμματα της 
Ελληνικής Ανθολογίας με θέμα το ψύχος, το σκληρό Βοριά, τους κρυσταλλωμένους 
ποταμούς, τη διαμάχη του οίνου με το νερό και την καταδίκη της υδροποσίας, είτε 
αναφέρονται στη Μακεδονία και τη Θράκη είτε έχουν ποιηθεί από Μακεδόνες επι-
γραμματοποιούς. θα διαπιστώσομε λοιπόν ότι τόσο το παραπάνω ποίημα όσο HOW 
τα άλλα επιγράμματα του Λέοντος του Μαθηματικού, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονί
κης, έχουν μια φανερή αλλά και μυστική θεματική και «κλιματολογική» συγγένεια με 
πολλά επιγράμματα του Αντιπάτρου Μακεδόνος ή Θεσσαλονικέως, του Φιλίππου 
Θεσσαλονικέως, του Μακεδονίου Θεσσαλονικέως ή (;) Μακηδονίου υπάτου (Μακε
δών είτε μόνο κατ' όνομα είτε στην καταγωγή)5, συγγένεια που χρειάζεται ανίχνευση 
και που θα επιχειρηθεί παρακάτω. Μπορεί βεβαίως να φαίνεται απολύτως λογικό, η 
αναφορά στο ψύχος και στα χιόνια να ανακαλεί αυτομάτως τη Θράκη, τη Σκυθία και 
τους Κέλτες και, κατά συνέπεια, οι θεματικές ή τοπογραφικές ομοιότητες του ποιή
ματος του Λέοντος με επιγράμματα της Ελληνικής Ανθολογίας να μην παρουσιά-

Πίθονς ανοίγω καίκάλανδα δεικνύω... 
τόν ακρατον σπαν οινον εις αρχήν εω. 
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ζουν εντέλει ουδέν το εκπληκτικό. Όμως ομοιότητες ή συγγένειες έχουν υποστηρι
χθεί και από εντελώς διαφορετικές πλευρές (βλ. παρακάτω παράρτημα Ι), συγγένει
ες που και εμείς υποψιαζόμαστε ότι υπάρχουν ερευνώντας και υπογραμμίζοντας τις 
κλιματικές και γεωγραφικές αναφορές στους παραπάνω ποιητές. Αν π.χ. ο Ασκλη-
πιάδης, ο Αντίπατρος και ο Μακεδόνιος μέσα στη βροχή και τον ψυχρό Βοριά 
ζητούν τη ζεστασιά στην αγκαλιά του έρωτα, γιατί την παρηγοριά του κρασιού τη 
θεωρούν δεδομένη, ο Αέων προσπαθεί να κατακτήσει λόγω πιθανώς ιερατικού σχή
ματος και εποχής τουλάχιστον την παρηγοριά του οίνου και την αγάπη της ζωής και 
του ήλιου που κι αυτά ακόμη ως αιτήματα δεν είναι προφανή στον καιρό του και στα 
ψυχρά γηρατειά του. Αφορμή παίρνει από τις ψυκτικές παραινέσεις κάποιου 
ιατρού. Ο Αέων, αγανακτισμένος τον προτρέπει να πάει να εφαρμόσει την τέχνη του 
στην Ινδία και στους Βλέμμυες της Αιγύπτου, δηλαδή στους βαρβάρους, όπου βεβαί
ως η ζέστη το επιτρέπει και επί πλέον δεν φυτρώνουν αμπέλια. Αντιθέτως, στα 
βόρεια κλίματα της Θράκης και αμπέλια υπάρχουν και μες τα πιθάρια κρασιά που, 
αν και χρησιμοποιούνται ως θερμαντικά, ώς κι αυτά παγώνουν κατά τόπους και 
σπάνε τα αγγεία τους από το κρύο. 

Το ψυχρό κλίμα που περιγράφεται στο ποίημα είναι αυτό του χώρου της Κωνστα
ντινούπολης και γενικά της Θράκης, όπου ο Θρακιώτης άνεμος, ο Θρασκίας, είναι 
θανατερός το μήνα Φεβρουάριο. Ο Αέων μάλλον είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινού
πολη, αν και κατά μια εσφαλμένη άποψη καταγόταν από την Υπάτη της Θεσσαλίας6. 
Από τους βόρειους χώρους της αυτοκρατορίας ο Αέων, απ' όσο ξέρομε, έζησε και 
στη Θεσσαλονίκη, της οποίας υπήρξε τρία χρόνια αρχιεπίσκοπος (840-843). Ακο
λούθως έζησε στην Κωνσταντινούπολη, όπου μετά το 869 πεθαίνει. Είχε ζήσει λοι
πόν και συνεπώς είχε γνωρίσει τις οινοφόρες και χειμαζόμενες από τους βοριάδες 
περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Εξάλλου, τα επίθετα δυσχείμεροςκαι 
άγάννιφος, με τα οποία περιγράφει το κλίμα του τόπου διαμονής του τα δανείζεται 
από τον Όμηρο, ο οποίος τα χρησιμοποιεί για βορειοελλαδικές περιοχές, δηλαδή τη 
Δωδώνη και τον Όλυμπο αντιστοίχως7. Από τα υπόλοιπα ελάχιστα βιογραφικά 
στοιχεία που διαθέτομε αξίζει να συγκρατήσομε ορισμένα τα οποία θεωρούμε ότι θα 
βοηθήσουν στη συνέχεια όχι μόνο κλιματολογικά αλλά και οινολογικά την έρευνα 
μας. Πολύ πριν γίνει μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και μετά το ενδιαφέρον που έδει
ξαν ο χαλίφης Μαμούν και ο αυτοκράτορας Θεόφιλος για το πρόσωπο του, ο Αέων 
ορίστηκε να διδάσκει δημόσια στην εκκλησία των Αγίων Τεσσαράκοντα8. Συγκρα
τούμε λοιπόν μια πρώτη του σχέση με τους αγίους Σαράντα, τους μάρτυρες του 
ψύχους στην παγωμένη λίμνη της Σεβάστειας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη μας τη 
μαρτυρημένη σπουδαιότητα που έδιδε ο Αέων στη σημασία των αριθμών. Στη συνέ
χεια, κατά την πολιορκία του Αμορίου (του κάστρου με τους σαράντα τέσσερις πύρ
γους) από τα στρατεύματα του χαλίφη Μουτασίμ στις 12 Αυγούστου του 838 με μια 
πρόγνωση του ο Αέων και κάποιος ομώνυμος μαθητής του, Αέων, ή κατά μεταγενέ
στερη μυθοπλασία ο ίδιος ο Αέων, θεωρείται ότι είχαν ανάμιξη στην άλωση και την 
προδοσία της πόλης9. Η άλωση αυτή είχε ως συνέπεια το μαρτύριο κάποιων άλλων 
Αγίων Τεσσαράκοντα και δύο μαρτύρων του Αμορίου οι οποίοι όχι μόνον ως προς 
τον αριθμό αλλά και περίπου γεωγραφικά συσχετίζονται με αυτούς της Σεβάστει
ας10. Αμέσως μετά ως αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, δηλαδή το 840-843, ο Λέων θα 
ασχοληθεί με τις κλιματολογικές και αστρολογικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες 
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της περιοχής, πράγμα που θεωρείται ως ενδιαφέρον του σοφού αυτού και με τα γεω-
πονικά11. Τέλος, πάντα ως αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης σε μια από κάθε άποψη 
μοναδική και παράξενη ομιλία του στον Ευαγγελισμό, η μόνη που έχει διασωθεί, θα 
ερμηνεύσει την εορτή της Πεντηκοστής (δηλαδή την ημέρα που οι Απόστολοι θεωρή
θηκαν γλεύκους μεμεστωμένοι) με βάση τις απόψεις περί αριθμών των υδροποτών 
πυθαγορείων (ας σημειωθεί ότι οι Πυθαγόρειοι φημίζονταν ως υδροπότες) και τη 
σημασία του αριθμού 7 στους Εβραίους12. 

Στο ποίημα του, λοιπόν, ο Λέων μεταφέρει, όπως θα δούμε παρακάτω, τόσο τη 
γνωστή σε αυτόν θεματική από το μαρτύριο των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, όσο και 
την κλιματολογική εμπειρία του από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Στο βαθμό μάλι
στα που υπάρχουν όμοια ποιητικά θέματα στην Ελληνική Ανθολογία και μάλιστα 
από Μακεδόνες επιγραμματοποιούς, τους οποίους μάλλον γνωρίζει και μιμείται 
(βλ. παρακάτω Παράρτημα Ι) η μίμηση ή η επίδραση των επιγραμμάτων αυτών στην 
ποίηση του πρέπει να θεωρείται βεβαία. Εξάλλου, με τα διαπιστωμένα ομηρικά 
δάνεια στο ποίημα του Λέοντος και με τις αναφερόμενες ιατρικές παραινέσεις οδη
γούμαστε σε μια ενδεχόμενη συγγένεια με γνωστότατο επίγραμμα ενός ακόμη Μακε
δόνα, του Μακεδονίου Υπάτου, που έζησε στα χρόνια του Ιουστινιανού. Το επί
γραμμα μάλιστα του Μακεδονίου μάς οδηγεί στην καρδιά του ποιητικού θέματος 
που επεξεργάζεται ο Λέων. Η διαμάχη υδροποσίας και οινοποσίας με τα ιατρικά της 
συμφραζόμενα εκτινάσσεται στο θεματικό προσκήνιο θέτοντας σε δεύτερη μοίρα 
κλιματολογικές ή γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που πάντα εντούτοις σχετίζονται με 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τη Μακεδονία και τη Θράκη: 

Άρρωστος ήμουνα εχθές κι ήρθε ο γιατρός, ο εχθρός μου, 
και μ ' απαγόρεψε να πιώ των ποτηριών το νέκταρ. 
Νερό ναπίνωμού 'πε ο ανόητος που δενξέρει 
πως το κρασί ο Όμηρος δύναμη των ανθρώπων λέει]3. 

Στην ουσία, τόσο στο επίγραμμα αυτό του Μακεδονίου, όσο και στο ποίημα του 
Λέοντος, αν και βάλλεται ο γιατρός και η τέχνη του, τελικός στόχος και των δύο 
είναι η ανάδειξη του κρασιού ως του κατεξοχήν φαρμάκου σύμφωνα με τις απόψεις 
άλλων αυθεντιών που δύσκολα επιδέχονται αμφισβήτηση, όχι αναγκαστικά για
τρών, όπως είναι η περίπτωση του Ομήρου. Αλλά και σε πολλά επιγράμματα η υδρο-
ποσία διασύρεται και θεωρείται ως ιδιότητα των λιμναζόντων και ξενέρωτων ποιη
τών, αυτών οι οποίοι δήθεν πίνουν από την πηγή του Ομήρου, ενώ μόνον ο οίνος 
είναι η πηγή της ευφροσύνης και υψηλής έμπνευσης. Αυτό το θέμα επεξεργάζονται 
αριστοτεχνικά τέσσερα συμποτικά επιγράμματα ενός άλλου Θεσσαλονικέως, του 
Αντιπάτρου, που έζησε την εποχή του Αυγούστου. Ο Αντίπατρος διακηρύττει μάλι
στα, κατακρίνοντας τους νηφάλιους υδροπότες και τους ξενέρωτους ποιητές, ότι 
στη γιορτή του Ομήρου ό κρατήρ ου δέχεθ' νδροπότας]4.., γιατί αλήθεια πώς ένας 
υδροπότης μπορεί να έχει πηγή του τον ποιητή που υμνεί τον οίνο15. Αντίθετα, οι 
κατήγοροι του οίνου και κατά συνέπεια οι υδροπότες αξιοποιούν την αρχή του πρώ
του Ολυμπικού του Πινδάρου με το άριστον μεν ϋδωρ. Στην καταδίκη δε της οινο
ποσίας το ϋδωρ ποτόν φέριστον του Ναζιανζηνού δημιούργησε παράδοση στη 
βυζαντινή γραμματεία16, ενώ επιδεικτικά επιγράμματα της Ελληνικής Ανθολογίας, 
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ένα από τα οποία για λουτρό και αποδιδόμενο στον Ιωάννη Βαρβούκαλλον (6ο αιώ
να), αξιοποιούν το άριστον μεν νδωρ και αναφέρονται στον Πίνδαρο17. Ο οινόφι-
λος Θεσσαλονικεύς Αντίπατρος αιώνες πριν το είχε αντιστρέψει σε ονκέτι τερπνόν 
ΰδωρ]Η. 

Τα θέματα λοιπόν των ψυκτικών παραινέσεων, της υδροποσίας και του κρασιού, 
όπως τα χρησιμοποιούν τα παλαιότερα επιγράμματα και μάλιστα των Μακεδόνων 
επιγραμματοποιών, απασχολούν και το Λέοντα το Μαθηματικό, αρχιεπίσκοπο 
Θεσσαλονίκης. Με συγγενείς γεωγραφικές και μυθολογικές αναφορές μάς οδηγεί 
και αυτός στη Μακεδονία και τη Θράκη, μέρη που έζησε και πιθανόν ζούσε όταν 
συνέθεσε το ποίημα του. Και τελικά δημιουργείται η εντύπωση πως, λόγω της κατα
γωγής των επιγραμματοποιών και της σχέσης τους με τη Θεσσαλονίκη και το βόρειο 
ψυχρό χώρο, το θέμα των ψυκτικών και υδροποτικών παραινέσεων αποτελούσε 
πρόκληση για τους κατοίκους των Φλεγραίων και οινοφόρων πεδίων της Μακεδο
νίας και της πατρίδας του Διόνυσου, της Θράκης. 

Το θερμόν του οίνου και τα θερμά ή ψυχρά λουτρά στα τέλη 
του 9ου αιώνα 

Η διαμάχη μεταξύ οίνου και νερού, θερμού και ψυχρού, ανιχνεύεται τόσο στις αντι
λήψεις διατροφής και ιατρικής πρακτικής όσο και στη διαδικασία του βυζαντινού 
πότου. Οι φλεγματώδεις φύσεις και τροφές παραπέμπουν στο ψύχος, στο νερό και 
σε ό,τι υδαρές. Το θερμόν και ό,τι το προκαλεί εξισώνεται με τη ζωή, τον ήλιο και τον 
έρωτα, το δε ψυχρόν με το θάνατο, τον Αδη, το σκότος και τα Τάρταρα. Ο χειμώνας, 
το άσπρο των χιόνων, το ψύχος αποτελούν τα διαχρονικά σύμβολα των γηρατειών19, 
των άσπρων μαλλιών, των αρρώστων που έχουν ανάγκη το θερμόν του οίνου και 
εχθρεύονται τον Υδροχόο, το ζώδιο του χειμώνα, και αποζητούν, αν όχι τις χάρες, 
τουλάχιστες τα θεραπευτικά δώρα του όποιου Οινοχόου. Ο επιγραμματοποιός 
Παλλάδας αποτελεί τον πιο αντιπροσωπευτικό πρωτοβυζαντινό εκφραστή αυτής 
της «υφαντής» θεματικής γηρατειά-κρασί, ψύχος-θερμότης: 

Γέρο ξεκούτη με κοροϊδεύουν οι γυναίκες... 
όμως εγώ είτε άσπρα είτε μαύρα έχω μαλλιά... 

με τον Βρόμιο δίνω τέλος στις φροντίδες. 
Αόςμου ναπιώ, τις έγνοιες μου va ottóni ο Βάκχος 

και ναθερμάνει την παγωμένη μου καρδιά20. 

Το κρασί θεωρείται το κατεξοχήν θερμαντικό και προσφέρεται σχεδόν πάντα ανα
μεμιγμένο με θερμό νερό. Βέβαια κατά τη γνωστή κράση του οίνου με το νερό πολλοί 
οδηγούνται στην υπερβολή, στην εκτροπή, στη νοθεία του οίνου. Τότε, κατά το 
Ρωμανό το Μελωδό, σε μια θεολογική αλληγορία της κράσης, οι έξυδαρροϋντες 
τον οίνο εξισώνονται με τους αιρετικούς, καθώς αλλοιώνουν, νεκρώνουν τη δύναμη 
του οίνου, αλλά και κατά τον Πισίδη ο οίνος με τη σειρά του αλλοιώνει, μάχεται τις 
τροφές, όπως το πεπόνι, που εξυδαρρούν τη γαστέρα21. 

Ας στραφούμε όμως στα κατεξοχήν θερμά, στις Θέρμες, στα βαλανεία και βεβαίως 
στα ψυχρά λουτρά κι ας εξετάσομε τη σχέση τους με τον οίνο. Στην Ελληνική Ανθό-
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λογία αφθονούν τα σχετικά επιγράμματα22. Για τις επικρατούσες αντιλήψεις για τα 
βαλανεία χαρακτηριστικό είναι το ανώνυμο επίγραμμα IX 617 που σκωπτικά επι
γράφεται εις δαλανεΐον ψυχρόν. Βεβαίως όεν αφορά τα ψυχρά λουτρά, αλλά το 
συγκεκριμένο βαλανείο που λόγω της θέσεως και της κατασκευής του αντί να θερ
μαίνει, ψύχει και συνιστάται ειρωνικά να τοποθετηθεί η επιγραφή «να λούζεσαι σε 
αυτό κατά τον αιγύπτιο μήνα Μεσορί, δηλαδή το μήνα Αύγουστο, γιατί εδώ μέσα 
φυσομανά ο Βοριάς»23. Αξίζει επίσης να αναφερθεί και η επικρατούσα αντίληψη για 
την άπόδλεψιν, δηλαδή τον προσανατολισμό, των βαλανείων όπως επιτάσσουν τα 
Γεωπονικά: τά βαλανεία τουναντίον δεϊποιεϊν ου προς δορράν καίπρός αρκτον 
την άπόδλεψιν έχοντα 24. Με τις αυτονόητες αυτές αντιλήψεις για ένα Βυζαντινό 
συμφωνεί απολύτως ο Λέων που, όπως είδαμε, αποζητά τη θέρμη και τον ήλιο στον 
ψυχρό χειμώνα των γηρατειών του, όταν λυσομανά ο Βοριάς, και προτρέπει υδρο-
πότες και ψυκτικούς να πάνε στους Βλέμμυες και Αγησύμβες, οι οποίοι όχι μόνο 
κατά το μήνα Μεσορί χρειάζονται το δροσερό Βοριά2 5. Η κατανάλωση μάλιστα 
οίνου κατά το λουτρό είναι συνήθεια αρχαιότατη, αλλά λόγω των ηδονικών της συμ
φραζομένων αποδίδεται κυρίως στον Επίκουρο. Η πρόσδεση της συνήθειας αυτής 
στον Επίκουρο (στον οποίο αναφέρεται ο Λέων στο γνωστό επίγραμμα του με τη 
γενετήοιον ορμήνκαι το οποίο, συν τοις άλλοις, του στοίχισε την κατηγορία του 
ειδωλολάτρη26) μαρτυρείται σε σχετικό επίγραμμα για το θάνατο του Επικούρου, 
μόνο που ο ψυχρός Αδης έχει το ρόλο του ύστατου πόματος: Αφού μπήκε στο θερμό 
λουτρό και ήπιε το ανέρωτο κρασί του, ύστερα ήπιε ένα θάνατο ψυχρό11. Σε άλλο 
πάλι επίγραμμα (Χ 112) το κρασί, τα λουτρά και έρωτας, δηλαδή η τρυφηλή ζωή, 
οδηγούν στο θάνατο28. 

Τη φιλολογική αυτή αξιοποίηση της διαμάχης ανάμεσα στο ψυχρό και το θερμό 
(οίνο, ύδωρ, κλίμα, λουτρό), στο χειμώνα και το θέρος, στο Βοριά και το Νότο29 την 
υπαγορεύουν εκτός των άλλων και συγκεκριμένες διαιτητικές αντιλήψεις και ιατρι
κές πρακτικές. Είναι σχεδόν περιττό να επεκταθούμε στο πλήθος των αναφορών 
που υπερτονίζουν τη θερμαντική και θεραπευτική δράση του οίνου, μάλιστα στα 
ιατρικά συγγράμματα που κληρονόμησαν οι Βυζαντινοί από την ύστερη αρχαιότητα 
και ακολούθως αξιοποίησαν. Αρκεί να αναφερθούν ορισμένες επιγραμματικές δια
βεβαιώσεις: Δ ίδοτε οίνον πίνειν τοις εν όδύναις. Δ ίδοτε οίνον} είπε- την καταλε-
λυμένην γάρ ψυχήν έκθερμαίνεσθαι χρή30. Τις συμβουλές αυτές τις συναντούμε 
και στα επιγράμματα για τους δώδεκα μήνες, όπου μάλιστα για τον Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο, τους κατεξοχήν ψυχρούς μήνες, συνιστάται αντιστοίχως ακρατον 
σπάν οίνον και πϊνεμή φείδου κόρου, ενώ για τους θερμούς μήνες, τον Ιούλιο και 
Αύγουστο, και μάλιστα για τους συχνάζοντες στα λουτρά δίδονται συμβουλές για 
συγκερασμένον ύπόδροσον ή κατάψυχρον κρασίν από το κρυοντήρι31. Αλλο τόσο 
θεωρούμε περιττό, ως αυτονόητο, να αναφερθούμε στα ιατρικά συγγράμματα και 
στις θεραπευτικές συμβουλές που ανάλογα με την περίπτωση της ασθένειας απαγο
ρεύουν αυστηρά ή συνιστούν την κατανάλωση οίνου. Για παράδειγμα, σχεδόν όλοι 
οι γιατροί απαγορεύουν παντελώς ή μόνον τον άκρατο οίνο στους πάσχοντες από 
την κατεξοχήν βυζαντινή νόσο, την ποδάγρα 3 2, στις δε φλεγματώδεις φύσεις τα 
ψυχρά ύδατα, ενώ συνιστώνται ανελλιπώς τα θερμά λουτρά. 

Όμως αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει, πάντα σε σχέση με το ποίημα του Λέοντος, 
είναι ο εντοπισμός στα βυζαντινά κείμενα μαρτυριών, αν υπάρχουν, και οι οποίες 
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να προτρέπουν αφενός την αποφυγή οίνου, αφετέρου να συνιστούν ως εναλλακτική 
θεραπευτική αγωγή την υδροποσία-ψυχροποσία και τα ψυχρά λουτρά. Τούτο ενδε
χομένως θα μπορούσε να τοποθετήσει μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο όσα αναφέρει ο 
Λέων στο ποίημα του, πέρα από τις όποιες φιλολογικές μνήμες και τα ποιητικά 
δάνεια ή μιμήσεις που μπορεί να προταθούν. Άραγε, υπήρξαν γιατροί στα χρόνια 
του Λέοντος ή έστω στους λίγο πριν από αυτόν χρόνους, οι οποίοι εφάρμοζαν αυτού 
του είδους τη θεραπεία; Στα χρόνια πάντως του Λέοντος και αμέσως μετά γνωρίζο
με ότι έχαιρε εκτιμήσεως το έργο του Αέτιου του Αμιδηνού (6ος αιώνας), στον οποίο 
ο Φώτιος έδινε το προβάδισμα σε σχέση με άλλους γιατρούς. Ο Αέτιος, όπως και ο 
περίπου σύγχρονος του Αλέξανδρος από τις Τράλλεις, δίνει μεγάλη σπουδαιότητα 
στη δίαιτα και στα λουτρά33. Ειδικά στον Αέτιο πλείστες είναι οι προτεινόμενες 
θεραπευτικές αγωγές με βάση την οινοποσία και τα βαλανεία, θεωρώντας μάλιστα 
ότι δοκεϊ γάρ κοινωνίαν τινά εχειν προς το λοντρόν ό οίνος34. Και στους δύο 
σπουδαιότατη θέση κατέχει η υδροθεραπεία35, αλλά σχεδόν πάντα απαγορεύεται η 
επαφή με το ψύχος και την ψυχροποσία, αν και σε κάποιες περιπτώσεις συνιστού
νται τα ψύχοντα Χοντρά όπως για τους έπ' εγκαύσει πνρέξαντας*6. Αυτό όμως που 
μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως είναι ότι στις συλλογές αυτών των δύο και μάλιστα στο 
12ο βιβλίο τους (το οποίο σίγουρα θα είχε υπόψη του όχι μόνον ο Φώτιος αλλά και ο 
Λέων, στον οποίο εξάλλου αποδίδονται μια σειρά ιατρικών έργων)37, σώζονται οι 
συνταγές για την ποδάγρα ενός φημισμένου ιατρού του τέλους του 5ου αιώνα, του 
Ιάκωβου Ψύχρηστου38.0 Ιάκωβος, επονομαζόμενος Ψύχρηστος, ήταν γιος του για
τρού Ησυχίου από τη Δαμασκό, υπήρξε προσωπικός γιατρός του αυτοκράτορα Λέο
ντα Α', (457-474) και έγινε διάσημος για τις συνταγές του για την ποδάγρα39. Από 

Χόρταζε πάς και πίνε, μη φείδον κόρον 
εγώ γάρ αίμα και τάνεϋραπηγννω 
μέλη τε ναρκώ καίμεταλλάτω φύσιν 
προς ωχρότητα νεκροποιόν τω ψύχει... 
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τον Ψύχρηστο δύο είναι τα σημεία που προκαλούσαν από παλιά και προκαλούν 
πάντα το ενδιαφέρον: η σχέση του με την ποδάγρα και το παράξενο του όνομα.Όσον 
αφορά την πάθηση, πολύ εύστοχα ο Hunger μάς λέει ότι υπέφεραν από αυτήν δεκα
τρείς αυτοκράτορες και την παρέλαβε το Βυζάντιο από την ύστερη αρχαιότητα και 
δεν μπόρεσε να απαλλαγεί ώς τις τελευταίες μέρες του40. Ποδάγρα και κρασί δεν 
είχαν ποτέ ιδιαίτερα καλές σχέσεις, ανάλογα δε με τη γνωμάτευση, δηλαδή αν όπως 
πίστευαν προκαλείται από τον πλεονάσαντα φλεγματικό ή αιματικό ή ξανθοχολικό 
χυμό, συνιστάται ή απαγορεύεται πάν ότιοϋν ψύχε tv τε καί νγραίνειν δννάμενον41. 
Ο Ψύχρηστος όμως (τον οποίο αντιγράφει ο Αλέξανδρος από τις Τράλλεις, στον 
οποίο ανήκει και το αναφερόμενο χωρίο) πιστεύεται ότι αντιθέτως συνιστούσε τα 
ψυχρά λουτρά και βεβαίως απαγόρευε το κρασί. Όσον αφορά δε το Ψύχρηστος, 
σπανιότατη λέξη, αντίστοιχη του λατινικού refrigeratum, θεωρείται ότι το όνομα 
αυτό δόθηκε στον Ιάκωβο για τα ψυχρά λουτρά που συνιστούσε, ακολουθώντας μια 
παλιά θεραπευτική παράδοση από την εποχή του Αυγούστου42. Στο βαθμό λοιπόν 
που η ποδάγρα, η απαγόρευση του κρασιού, τα ψυχρά λουτρά και το όνομα Ψύχρη
στος συνδέονται αξεδιάλυτα και στο βαθμό που η θεραπευτική αγωγή του Ψύχρη-
στου, δίπλα σε άλλες, περνά ως δυνατότητα στις ιατρικές συλλογές που διαβάζονται 
διαχρονικά και βεβαίως στον 9ο αιώνα, δεν αποκλείεται το ποίημα του Αέοντος να 
βάλλει κατά των γιατρών που ακολουθούν και εφαρμόζουν τη θεραπευτική αγωγή 
του Ψύχρηστου. Αν μάλιστα ο ιατροσοφιστής Λέων της εποχής του Θεοφίλου έχει 
κάποιες πιθανότητες να ταυτιστεί με το Μαθηματικό, τότε έχομε και το εξής επί πλέ
ον επιχείρημα, ότι και οι δύο καταδικάζουν τις θεραπείες με ψυχρό ύδωρ. Ο ιατρο-
σοφιστής αναφέρει κάπου: ό εγκέφαλος ηδεται ταϊς θερμαΐς καταστάσεσι μάλλον 
ή ταΐς ψυχραϊς και αλλού... όταν έχων τις εκτικόν ή καϋσον διά τη ν πολλή ν ζέσιν 
προσενέγκηται νδωρ ψνχρόν πολύ, και σδέση μεν τον πυρετό ν, κατάψυξη δε το 
όλον σώμα, ώς λοιπόν γεροντική ν εξιν εχειν καν ολίγων ετών ύπάρχη43. Αξίζει, 
πάντως να αναφερθεί κάτι που δεν έχει επισημανθεί μέχρι σήμερα από όσο γνωρίζω. 
Δυο φημισμένοι αυλικοί γιατροί της εποχής των Παλαιολόγων φέρουν το επίσης 
παράξενο όνομα Πεπαγωμένος, τόσο συγγενές του Ψύχρηστος. Αναρωτιέμαι μάλι
στα αν ο Δημήτριος Πεπαγωμένος, ο προσωπικός γιατρός του Μιχαήλ Η' Παλαιο
λόγου, αποκλήθηκε Πεπαγωμένος για τον ίδιο λόγο που ονομάστηκε ο Ιάκωβος 
Ψύχρηστος, όταν μάλιστα το γνωστότερο, ζωντανό και εμπεριστατωμένο έργο του 
είναι και πάλι για την ποδάγρα44. 

Υποπτεύομαι, λοιπόν, ότι ήδη στα χρόνια του Λέοντος του Μαθηματικού με το 
θρυλούμενο ως Μέθυσο Μιχαήλ Γ', οι περί οίνου και λουτρών αντιλήψεις ανασύρο
νται από την ύστερη αρχαιότητα και αποκτούν μια επικαιρότητα άνευ προηγουμέ
νου τουλάχιστον για τη βυζαντινή αυλή και τους περί αυτήν και δημιουργείται μια 
σχετική φιλολογία. Τούτο έχει ήδη επισημανθεί και μελετηθεί για τα αμέσως επόμε
να χρόνια και μάλιστα επί Λέοντος του Σοφού45, με τον οποίο πλειστάκις ο Μαθη
ματικός συγχέεται στα διάφορα πονήματα και στις μεταγενέστερες παραδόσεις46. 
Επίσης η σχέση του Χοιροσφάκτη με το Μαθηματικό και η εκτίμηση του προς αυτόν 
μαρτυρείται σε επίγραμμα που συνέθεσε ο Χοιροσφάκτης μετά το θάνατο του 
λαμπρού αυτού σοφού του 9ου αιώνα47. Ως προς το θέμα που διερευνούμε, λουτρά 
και οίνος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τόσο η γνωστή σχέση του Λέοντος του αυτο-
κράτορος με το Λέοντα το Χοιροσφάκτη όσο και η μεταγενέστερη σύγχυση και των 
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δύο με το Μαθηματικό, αλλά κυρίως οι κοινές κατηγορίες που εκτοξεύονται ενα
ντίον και των τριών για τις αντιλήψεις τους περί λουτρών, οίνου και ηδονών. Όσον 
αφορά το κρασί, είναι χαρακτηριστικά τα διαδραματισθέντα κατά τη διαδικασία του 
πότου στη μονή Ψαμαθιών (βλ. πιο κάτω αναλυτικότερα) κατά τη νυκτερινή απρό
βλεπτη επίσκεψη του αυτοκράτορα Λέοντος ΣΤ'. Τα αναφερόμενα κατά την επίσκε
ψη περί οίνου και κτημάτων στο Πυλιατικόν ενδέχεται να μας οδηγούν και πάλι 
στην περιοχή των φημισμένων θερμών λουτρών της αμπελόφυτης Βιθυνίας48. Με τα 
λουτρά αυτά, τά εν Πνθίοις θερμά, τον οίνο και τις τετραγαμικές επιθυμίες του 
αυτοκράτορος Λέοντος συνδέεται άμεσα ο Χοιροσφάκτης. Στο ποίημα του Εις τά εν 
Πνθίοις θερμά, απαριθμώντας διάφορες πηγές με τις ιδιότητες τους, θα αναφερθεί 
σε πηγή που μέθη ν ποιεί (στχ. 5 7) και σε μιαν άλλη που το νερό της κάνει να μισήσεις 
το κρασί: καίπον ποθοϋσιν οίνονμίσητρόν έστι νδωρ (στχ. 62-63)49. Μάλιστα, 
κάποια άλλα λουτρά που κατασκεύασε ή ανασκεύασε ο αυτοκράτωρ Λέων και στα 
οποία αφιέρωσε άλλο του ποίημα ο Χοιροσφάκτης, πιθανώς επ' ευκαιρία του «ηδο
νικού» τέταρτου γάμου του αυτοκράτορα, θεωρείται ότι έδωσαν μια επί πλέον 
αφορμή για να κατηγορηθούν όσοι σχετίστηκαν με αυτά για ηδονισμό. Τα λουτρά 
αυτά πιστεύεται ότι μαρτυρούν επίσης την έκταση της παρουσίας και επικαιροποίη-
σης του ρεπερτορίου της αρχαίας τέχνης στην Κωνσταντινούπολη κατά τη λεγόμενη 
Μακεδόνικη Αναγέννηση50. Όμως κρασί, λουτρά, έρωτας είναι το κυρίως τρίπτυχο 
των κατηγοριών που οι Βυζαντινοί εκτοξεύουν εναντίον των Ελλήνων, των οπαδών 
του Διόνυσου, αλλά και των όποιων εχθρών των ορθοδοξούντων. Αυτές ακριβώς οι 
κατηγορίες εκτοξεύονται εναντίον του Μαθηματικού, του αυτοκράτορος Λέοντος 
και βεβαίως του Χοιροσφάκτη. Ο Χοιροσφάκτης κατηγορείται, εκτός πολλών 
άλλων, και ως καπηλομηνομετροκανκαλογλύπτηςχαι λαρυγγοφλασκοξεστοχανδο-
εκπότης51. Ο Αρέθας στο Μισογόη τον θεωρεί ότι αποτελεί ανάμεσα στο βακχικό 
θίασο του τον Ικάριο, δηλαδή το γεωργό της Αττικής, στον οποίο ο Διόνυσος δώρισε 
το κρασί32. Πέρα από τον κοινό τόπο των κατηγοριών αυτών για τη σχέση του Χοι
ροσφάκτη με το Βάκχο και το κρασί και οι τρεις Λέοντες του 9ου και των αρχών του 
10ου αιώνα, ο Μαθηματικός, ο αυτοκράτορας και ο Χοιροσφάκτης θα κατηγορη
θούν για την αγάπη των ελληνικών επιθυμιών, των ηδονών, των απόκρυφων επιστη
μών και γοητειών, της αρχαιοελληνικής γραμματείας και μυθολογίας53, αλλά βεβαί
ως και για την αγάπη τους για το κρασί και τα θερμά λουτρά. Δεν μπορούσε βεβαίως 
να είναι διαφορετικά τα πράγματα καθώς, όπως είδαμε, ο Αέτιος, που επαινείται 
από το Φώτιο, δηλώνει ότι: δοκεϊ γάρ κοινωνίαν τινά εχειν προς το λουτρόν ό 
οίνος. 

Πιστεύω συμπερασματικά ότι το ποίημα του Λέοντος εγγράφεται σε αυτό το πρώ
ιμο κλίμα του δεύτερου μισού του 9ου και των αρχών του 10ου αιώνα και κουβαλά 
όλες αυτές τις φιλολογικές, ιατρικές και κοινωνικές αντιλήψεις αλλά και τη βιωμένη 
κλιματολογική πραγματικότητα. Στοχεύει γιατρούς και πιθανόν εκκλησιαστικούς 
πατέρες και φανατικούς θρησκόληπτους που θεωρούν ακόμη και κάτω από ψυχρό
τατες καιρικές συνθήκες το νερό ποτόν φέριστον, σύμφωνα με τον Ναζιανζηνό και 
το θερμόν δαλανεϊον, αποστασία, προδοσία, σύμφωνα με το Βίο των Αγίων Σαρά
ντα, όταν ένας τους εγκατέλειψε την παγωμένη λίμνη για το θερμό λουτρό. Η θέση 
του Λέοντος, ο οποίος για τις προωθημένες απόψεις του θα αποκληθεί Έλλην, προ
βάλλει σκανδαλώδης για την εποχή του και το κήρυγμα του ηχεί αιρετικά ελληνικό: 

12 



Εμείς εδώ με τα αμπέλια μας και τα κρασιά μας, με τα γηρατειά μας και τα χιόνια 
μας, δεν σας έχομε ανάγκη, ούτε εσάς ούτε τις συμβουλές σας, γιατί αγαπούμε τη ζωή 
μας και θέλομεν να βλέπομε τον ήλιο. Έτσι το θερμαντικό κρασί εξισώνεται με τον 
πολιτισμό, την επιβίωση και την ομορφιά της ζωής, οι δε ψυκτικές παραινέσεις άξιες 
και ευάρμοστες στους βαρβάρους. Το ψυχρό, βροχερό, χιονώδες ζώδιο του Υδροχό-
ου που ταλαιπωρεί τη Μακεδονία και τη Θράκη εξορίζεται. Και η εξορία του υπο
βάλλει κατά μοναδικό τρόπο την αντικατάσταση του από τον Οινο-χόο (Υδροχόος-
Οινοχόος) και τους γεμάτους από κρασί αμφορείς, που τους εχθρεύεται το ψύχος 
και το χιόνι σπάζοντας τους, και από τα αμπέλια που θάλλουν και τον ήλιο που, 
παρά το ψύχος, γλυκά ζεσταίνει και κάνει ν' αγαπούμε τη ζωή. Ήλιος, αμπέλια, κρα
σί και λουτρά προτείνονται, ει ζην θέλοιμεν. Πρόκειται για μοναδικό κήρυγμα για 
τη συμβολή του οίνου στη χαρά της ζωής χωρίς θρησκευτικά συμφραζόμενα και τού
το σε ένα επίσημο Βυζάντιο που μέχρι τότε συνήθως βλέπει τουλάχιστον στην ποίη
ση του μόνο τους ουράνιους κρατήρες. 

Αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή στα ψυχρά κλίματα 

Μεταβαίνοντας τώρα από το χώρο των αντιλήψεων στον καθαρά πραγματολογικό, 
θα εξετάσομε τους στίχους του ποιήματος οι οποίοι υπήρξαν το ερέθισμα της 
παρούσας ανακοίνωσης, θα κλείσομε με τα προβλήματα και τα ερωτήματα που γεν
νούν οι εξής στίχοι: 

Είναι Φεβρουάριος μήνας 
πολύ ψυχρός- το ζώδιο του Υδροχόουβασιλεύει 
και παγώνουν, τώρα που συναντάται με τον ήλιο, 
ώς και τα κρασιά σε κάποιους τόπους 
και σπάζουν οι αμφορείς από την ψύξη. 

Οι κάποιοι τόποι που αναφέρει το ποίημα, αν και στη γενικότητα τους υποκρύ
πτουν τη Σκυθία και τις περιοχές του Καυκάσου, έγινε πιστεύω σαφές με την προη
γηθείσα ανάλυση ότι συσχετίζονται και συγκρίνονται με κάποιες περιοχές της 
Μακεδονίας και της Θράκης. Όμως τα κρασιά που παγώνουν από το δριμύ ψύχος 
μού προκάλεσαν την απορία και την ερευνητική περιέργεια από την πρώτη στιγμή 
της επαφής μου με το ποίημα του Λέοντος. Αραγε παγώνει, κρυσταλλώνεται το κρα
σί από το ψύχος; Πριν συμβουλευτώ τους ειδικούς και πριν καταπιαστώ με τη διε
ρεύνηση του συγκεκριμένου θέματος, προσπάθησα να ελέγξω πειραματικά, αν κάτι 
τέτοιο είναι εφικτό ή πρόκειται για υπερβολή ποιητική αδεία. Η προσωπική μου 
εμπειρία δεν με βοηθούσε να αποφανθώ αν πρόκειται για σχήμα υπερβολής ή πραγ
ματολογικό στοιχείο. Γνώριζα, όπως όλοι οι Μεσόγειοι, ότι παγώνει το νερό και το 
λάδι. Με όλη την αφέλεια του ερασιτέχνη κατέψυξα για κάμποσες μέρες μία φιάλη 
κόκκινου κρασιού χωρίς όμως τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το κρασί παρέμει
νε κρασί, δεν έγινε πάγος. Ακολούθησε η σειρά του λευκού οίνου, αλλά και πάλι εις 
μάτην. Πάντα αφελώς αποφεύγω να συμβουλευθώ τους ειδικούς. Η κρυσταλλοποιη-
μένη μπύρα και η ακατάψυκτη βότκα αποτελούσαν δύο ακραία παράδειγμα αλκοο
λούχων στην κατάψυξη και τα οποία με προκαλούσαν. Θεώρησα λοιπόν ότι για την 
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αποτυχία του πειράματος μου πιθανώς ευθύνονται, τόσο η ελλιπής ψύξη του παλαι
ού ψυγείου μου54, όσο και η περιεχόμενη στο κρασί αλκοόλη. Υπέθεσα επίσης χαμη-
λόβαθμους οίνους στους αμφορείς του Λέοντος, αν και εξακολουθούσα να θεωρώ τη 
συγκεκριμένη αναφορά υπερβολή ποιητική αδεία. 

Σε μια πρώτη φάση της έρευνας στράφηκα στην ποίηση για την εύρεση αντιστοίχου 
θέματος. Προσέχω, λοιπόν, ότι σε υποσημείωση στην έκδοση του ποιήματος από τον 
Boissonade αναφέρονται παρόμοια θέματα στον Οβίδιο και στο Βιργίλιο55. Αν και 
είναι πολλές οι αναφορές της αρχαίας γραμματείας στη σκυθική ερημιά, στο ανήλιο 
των βορείων και υπερβορείων περιοχών, προτίμησα να προστρέξω, όπως έπραξα 
για τη διαμάχη υδροποσίας και οινοποσίας, στην Ελληνική Ανθολογία, αλλά τελικά 
δεν συνάντησα κάτι παρόμοιο. Ανευρίσκω όμως θέματα σχετικά με τον παγετό, το 
ψύχος και την αμπελοκαλλιέργεια στα ψυχρά κλίματα. Ένα σκωπτικό επίγραμμα 
του Φιλίππου του Θεσσαλονικέως ειρωνεύεται τα αμπέλια του Βορρά με τους 
όμφακόραγας, άπεπάντους δότρνας που δίδουν στνφελήν σταγόνα. Το Φίλιππο 
τον ενδιαφέρει εν προκειμένω μόνο το ωμοτόκον κλήμα και όχι ο οίνος, του οποίου 
την τύχη υπαινίσσεται με τη στυφελήν σταγόνα και προεξοφλεί την ποιότητα με τα 
δυσέρημος και ανήλιος και τις νιφόβλητες και κρυμώδεις Αλπεις των Κελτών56. 
Πάντα ο Φίλιππος, σε άλλα επιγράμματα του, λες για να αποδείξει την υπόθεση μας 
για προτίμηση των Μακεδόνων επιγραμματοποιών, Αντιπάτρου, Μακεδονίου, ακό
μη και Αέοντος, σε θέματα που κλιματολογικά αφορούν τις ευρύτερες περιοχές της 
πατρίδος τους, θα περιγράψει το θάνατο παιδιού που προσπάθησε να διασχίσει τον 
παγωμένο Έβρο της Θράκης και αλλού θα βάλει το αηδόνι να καταριέται το Βοριά 
και το σκληρό άνεμο της Θράκης57. Αν όμως για το Φίλιππο τους όμφακόραγας, 
άπεπάντους βότρνας μόνο στους Κέλτες συναντούμε, σύμφωνα με τον Ιουλιανό 
τον Παραβάτη, που στα νιάτα είχε ασχοληθεί με την αμπελουργία στη Βιθυνία58, λεί
πουν στους Κέλτες τα σταφύλια, και το κρασί τους, δηλαδή το ζύθο, τον φτιάχνουν 
με τα δημητριακά. Τα αντιθετικά μάλιστα ζεύγη Βορράς-Νότος, Διόνυσος-Δήμητρα, 
Βρόμιος-Βρόμος, στάχυα-βότρυες, οίνος-ζύθος βρίσκουν από τον Ιουλιανό, που. 
γνώρισε το κλίμα και τις καλλιέργειες Κελτών και Βιθυνών, την πιο εκφραστική 
τους αξιοποίηση σε επίγραμμα του που υπάρχει στην Ανθολόγιο?9. Πάντως τόσο για 
τους Κέλτες όσο και για τον Κιμμέριο Βόσπορο υπάρχουν τεκμήρια για παραγωγή 
και κατανάλωση εγχωρίου οίνου60. Τέλος, χωρίς να εντοπίσω στην Ελληνική Ανθο
λογία το θέμα του παγωμένου κρασιού, διαπιστώνω ότι τη σχέση Βορρά-Νότου με 
κεντρικό θέμα τον κρύσταλλο, δηλαδή το κρυσταλλιασμένο από την παγωνιά νερό, 
περιγράφει εκφραστικότατα ένα ακόμη επίγραμμα της Ελληνικής Ανθολογίας που 
αποδίδεται στον Κλαυδιανό: Κρύσταλλε, πες μου, εσύ νερό που έγινες πέτρα, ποιος 
σε πάγωσε; - Ο Βοριάς. - Και ποιος σε έλ ιωσε; - Ο Νότο^ '. 

Στην πορεία λοιπόν της έρευνας μου για παγωμένα κρασιά εγκαταλείπω την ποίη
ση και στρέφομαι σε διαφορετικής φύσεως κείμενα. Οι βυζαντικοί ιστορικοί και 
χρονογράφοι, αλλά και η αγιολογία, μού επεφύλασαν εκπλήξεις. Σύμφωνα με τον 
Προκόπιο, στα χρόνια του Ιουστινιανού υπάρχουν οινώνες στους οποίους οι πίθοι 
θάβονται μερικώς μέσα στο χώμα και κάποιο φθινόπωρο (πιθανώς πριν το 533) 
γεμίζονται με μούστο ή νέο κρασί και ακολούθως το στόμιο τους καλύπτεται με 
πηλό62. Αργότερα, από τον αναβρασμό επέρχεται η ρήξη των πίθων που πιθανώς 
είχε καθυστερήσει λόγω του ψύχους. Το ψύχος ουσιαστικά συμπεραίνεται από την 
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καθυστερημένη ζύμωση του μούστου που έγινε μήνες αργότερα, φαινόμενο συχνό
τατο σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες. Το συμβάν όπως εξιστορείται από τον 
Προκόπιο και τοποθετείται στην ασιατική πλευρά της Προποντίδας, στο Παντεί-
χιον63, μου ήταν ακόμη αρκετά σκοτεινό και δεν επέτρεπε παραπέρα αξιοποίηση. 
Είχα όμως την υποψία ότι κλιματολογικοί λόγοι προκάλεσαν τη διακοπή ή την 
καθυστέρηση της ζύμωσης (βλ. παρακάτω Παράρτημα II, Οινώνες Βελισσαρίου). 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία ψύχους συνάντησα στο Βίο του Διανιήλ του Στυ-
λίτη που έζησε στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης κατά τα τέλη του 5ου αιώνα. 
Ο όσιος είχε στήσει την κολώνα του μέσα σε κτήμα κοντά στους αμπελώνες του βασι
λικού αξιωματούχου Γελανίου, ο οποίος θέλησε να εκδιώξει τον όσιο. Μια τιμωρός 
καταιγίδα με χαλάζι, ομίχλη και βίαιο άνεμο θα ξετινάξει κυριολεκτικά τον αμπελώ
να, εποχή τρυγητού:... ήλθεν ομβρος συν χαλάζι}, ώστε πάντα τον καρπόν των 
αμπέλων άπολέσθαι και τά φύλλα καταξανθήναι- ην γάρ καιρός τρύγης. Το δε 
χειμώνα ο αμπελώνας θα πρέπει να δέχτηκε ακόμη ένα πλήγμα από το χιόνι και τον 
παγετό, καθώς ο ίδιος ο όσιος αν και μέσα στη βούτη που του είχαν τοποθετήσει 
πάνω στην κολώνα, κυριολεκτικά θα καταψυγεί64. Σύμφωνα με το Μεταφραστή, ο 
Δανιήλ θα μεταβληθεί σε κρύσταλλο και κρυστάλλινον αν τις ώνόμασεν ανθρωπον 
ή νεκρόν όντα, δηλαδή αυτό ακριβώς που φοβάται ο Λέων στην ποίηση του65. Τού
τα συμβαίνουν μάλιστα στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντος Α' τον οποίο αν και 
εθεράπευσε ο Ψύχρηστος, όπως αναφέραμε παραπάνω, όμως εγένετο τον χρόνου 
προβαίνοντος αρρώστια περιπεσεϊν τον ευσεβή βασιλέα Λέοντα τον μέγαν, εν ή 
καιμακαρίως έτελεύτησεν και όσα ακολούθως διαδραματίστηκαν για τη διαδοχή 
του συνέβησαν χειμώνος δντος βαρύτατου66. Το ίδιο περίπου συμβάν με αυτό του 
Δανιήλ επαναλαμβάνεται και στους βίους άλλων ασκητών και μάλιστα στυλιτών, 
ώστε το θέμα καταντά κοινός τόπος, καθώς μάλιστα η συγκεκριμένη άσκηση προϋ
ποθέτει έκθεση του ασκητή στα φυσικά φαινόμενα, δηλαδή στα καύματα του θέρους 
και στο δριμύ ψύχος του χειμώνα. Στο Βίο του οσίου Αλυπίου, που πιθανώς έζησε 
στον 6ο - αρχές 7ου αιώνα, η εγκαρτέρηση του οσίου στον παγετό παραλληλίζεται με 
το μαρτύριο των Αγίων Τεσσαράκοντα στην παγωμένη λίμνη της Σεβάστειας. Χαρα
κτηριστικά μάλιστα λέγεται ότι ο όσιος τω παγετφ των τοσούτων ετών... πηγνύμε-
νος, ούτε μια στιγμή διανοήθηκε να μιμηθεί εκείνον τον ένα από τους Τεσσαράκοντα 
που εγκατέλειψαν τον αγώνα έλπίοι τοϋ βαλανείου61. Σε μια περίπτωση μάλιστα 
στο Βίο του Λουκά του Στυλίτου, στο 10ο αιώνα, αφού γίνει η αναπόφευκτη αναφο
ρά στην καταρραγεΐσα χιόνα, στη δριμύτητα τοϋ κρυσταλλωθέντος παγετού που 
κράτησε περίπου τρεις μήνες σε περιοχή του θέματος των Ανατολικών, θα εξιστορη
θεί πώς αργότερα ο όσιος, όταν ασκήτευε σε κίονα κοντά στο Βόσπορο, εν τοϊς 
Εύτροπίου, θεράπευσε το νόσημα του ναύκληρου από τη Χαλκηδόνα, συνιστώντας 
του να αποφεύγει παντί τρόπω την ψνχροποσία και το τάχος παρασχεϊν τω 
πάσχοντι οϊνου άκρατου ποτήριον πιεϊν68. Περίπου στα χρόνια του Λουκά του 
Στυλίτου, αν όχι στα ίδια χρόνια, που μνημονεύεται ο παγετός στο θέμα Ανατολι
κών, σημειώθηκε το μέγα ψύχος το 927 ώστε κρυσταλλωθήναι την γήν επί ημέρας 
ρκ\ δθεν και γέγονεν ό μέγας λιμός69. Τελικά οι ψυκτικές παραινέσεις κάποιων 
ιατρών, όπως αυτές του γιατρού στο ποίημα του Λέοντος, προβάλλουν εκτός τόπου 
και χρόνου, όντως για Αιγυπτίους και Ινδούς και όχι για Μακεδόνες και Θρακιώ
τες. 

15 



Ένα άλλο κείμενο, στο οποίο αναζήτησα μαρτυρίες για παγωμένα κρασιά είναι τα 
Γεωπονικά. Στο έργο αυτό, που μάλλον έχει εκπονηθεί στον 6ο αιώνα, πλείστες όσες 
είναι οι αναφορές στην πάχνη, τον παγετό και τον κρύσταλλο που εχθρεύονται την 
άμπελο, αλλά ουδέν για το ζητούμενο. Ειδική μέριμνα συνιστάται για τις υγρές 
περιοχές που παράγουν σταφύλια, συνεπώς κρασί, και δίδονται συμβουλές για την 
αποφυγή ασθενειών και αδύνατων κρασιών. Σαφέστατη γίνεται μάλιστα η διαφορο
ποίηση της καλλιεργούμενης αμπέλου ανάμεσα στα νότια θερμά κλίματα και στα 
βόρεια. Κατά περίπτωση δε και κατά συγγραφέα προτείνονται διάφορες τεχνικές 
καλλιέργειας που λαμβάνουν υπόψη το κλίμα, το έδαφος, τις επιθυμητές ποικιλίες 
σταφυλών, αλλά και την ποιότητα του προσδοκούμενου οίνου70. Ενδιαφέρουσα 
όμως είναι και πάλι η εμπλοκή των Αγίων Τεσσαράκοντα στα προγνωστικά για τις 
αλλαγές του καιρού που οφείλουν να γνωρίζουν οι καλλιεργητές: από της εβδόμης 
τον Μαρτίου μηνός, εως της Bf, τον αντον μηνός, εΐωθεν επί το ψνχρότερον τρέ-
πεσθαι ό αήρ, κατ' έκείνας γάρ τάς ημέρας καίοιμ' Μάρτνρες, τοις πάγοις παρα
δοθέντες εμαρτνρησανΊ\ Αυτά προτείνουν τα Γεωπονικάκατά την ιστορική περίο
δο που επισυμβαίνουν μεγάλες κλιματολογικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές που 
διαπιστώνονται γύρω στο 200 με 500 μ.Χ., αλλά και λίγο αργότερα, θεωρήθηκαν 
από μερίδα ιστορικών ως ένας από τους λόγους της κατάλυσης της ρωμαϊκής αυτο
κρατορίας. Ορισμένοι κάνουν απλώς λόγο για μια τάση ψύχρανσης του κλίματος 
της Ευρώπης κατά τους χρόνους αυτούς72. Η διαπιστωμένη μάλιστα εγκατάλειψη 
καλλιεργειών, όπως αυτής της αμπέλου προς όφελος των δημητριακών στα βόρεια 
κλίματα του Βυζαντίου θεωρείται ότι οφείλεται στις κλιματολογικές αλλαγές, αλλά 
οι περισσότεροι σήμερα ερευνητές απορρίπτουν τις θέσεις αυτές. Η εγκατάλειψη 

'Εγώ δε κείρω βότρνας των αμπέλων, 
τούτους δε ληνοϊς έκθλίδων τενχω πόμα, 
οίνον πόσιν ήδιστον εις αρχήν έτους· 
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υπήρξε μάλλον αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης, πληθυσμιακών και κοινωνικών 
ανακατατάξεων. Το κλίμα έρχεται να προσθέσει το ειδικό βάρος του73. 

Ως συνέπεια των παραπάνω διαπιστώσεων και θεωρώντας αδιέξοδη την αναζή
τηση παγωμένων κρασιών, αποφάσισα να στρέψω την έρευνα μου στην ανεύρεση 
πληροφοριών κυρίως για δριμείς χειμώνες και για τις επιπτώσεις τους στην αμπε
λοκαλλιέργεια. Διαπίστωσα ότι υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες για τους δριμύτα
τους χειμώνες στην περιοχή της Θράκης και του Ευξείνου Πόντου, όπου ενδεχομέ
νως τα κρασιά γίνονταν πάγος, χωρίς βεβαίως κάτι τέτοιο να μνημονεύεται. Π.χ. το 
709, σύμφωνα με το Θεοφάνη, χειμώνος δε γενομένου βαρύτατου εν τ$ Θράκ?}, 
ώστε την γη ν επί ημέρας ρ ' μη φαίνεσθαι εκ της κρυσταλλωθείσης χιόνος74. Το 
δριμύ ψύχος (με τα παγόβουνα που περνούν το Βόσπορο) το 763/4 αναφέρεται επί
σης από το Θεοφάνη και τον πατριάρχη Νικηφόρο και συμπίπτει με τα αμέσως πριν 
από τη γέννηση του Λέοντος χρόνια75. Ανεξαρτήτως του προβλήματος που προκύ
πτει από τη λεπτομερή περιγραφή του ψύχους αυτού από το Θεοφάνη, δηλαδή αν 
όντως ο ίδιος παιδί υπήρξε αυτόπτης μάρτυς και ανέβηκε σε έναν από τους πάγους 
ή αν πρόκειται για σημειώσεις άλλου, τα συμβάντα κατά τον παγετό αυτό πρέπει να 
προκάλεσαν το ζωηρότατο ενδιαφέρον των συγχρόνων και να εντυπώθηκαν ανεξί
τηλα στη μνήμη τους. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να θρυλλείται ως κάτι το μοναδικό 
και παράδοξο από τους μεταγενεστέρους, πιθανώς ως σχετικά πρόσφατο ακόμη 
και στη γενεά του Λέοντος. Αξιοσημείωτη πάντως είναι η διαχρονική σύνδεση ενός 
παγωμένου ποταμού, μιας λίμνης ή του κρυσταλλωμένου Βοσπόρου με τα παιχνί
δια των μικρών παιδιών. Για τον κρυσταλλωμένο μάλιστα Έβρο της Θράκης μάς 
σώζονται δύο επιγράμματα, σε ένα από τα οποία (Ιου αιώνα π.Χ.), το βυζαντινό 
λήμμα περιγράφει το θέμα του επιγράμματος: είς παιδίον δ διερχόμενον τον 
ποταμόν "Εβρον κρνσταλλωθέντα και του πάγου περιρραγέντος έξολισθήσαν 
διεκόπη την κεφαλήν υπό τοϋ παγετού και τέθνηκεν16. Το χειμώνα του 792 οι 
ανατολικές πηγές σημειώνουν το υπερβολικό ψύχος στην περιοχή του θέματος της 
Χαλδίας και πιθανώς στην Αμισό(;) που είχε ως συνέπεια τέσσερις χιλιάδες Αραβες 
να χαθούν και πολλών αξιωματούχων να σαπίσουν τα πόδια από το χιόνι77. Ήδη 
αναφερθήκαμε στον παγετό που μνημονεύεται στο Βίο του Λουκά του Στυλίτη, 
πιθανώς ο ίδιος με αυτόν του 927-928 επί Ρωμανού Λακαπηνού. Για το Βυζαντινό 
λοιπόν άνθρωπο οι περί τον Εύξεινο Πόντο χώρες, οι περιοχές της Μακεδονίας και 
της Θράκης, εξαιρουμένων των παραλίων του Αιγαίου, ανήκουν κλιματολογικά 
στις ψυχρές ζώνες και αποκαλούνται χειμερινοί τόποι, όπως η χώρα των Σκυθών 
θαμά νιφετώ παλυνομένης καί αδύνατον δν αύτοϊς άνευ κρυμώδους καταστή
ματος διοτεύειν. Δηλαδή, δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιος στους τόπους αυτούς 
αν δεν διαθέτει ειδικό κατάλυμα εναντίον του ψύχους78. Είναι ακριβώς οι ίδιες 
αντιλήψεις που συναντούμε στο Λέοντα. Πάντα για τους Βυζαντινούς η σημερινή 
Βουλγαρία και νότια Σερβία, αν και διαθέτουν κάποιους αμπελώνες, προσφέρουν 
λίγους καρπούς, ανήκουν στη ζώνη των δημητριακών και της θήρας και προσβλέ
πουν πάντα στην ευκρασία της θάλασσας του Αιγαίου, της ελιάς και της αμπέλου. 
Πρόκειται για μια ιστορία που πολύ φοβάμαι ότι πάντα θα βρίσκεται στην επικαι
ρότητα. Ο βαλκανικός βορράς κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο εποφθαλμιά τον 
εύκρατο νότο. Αν και, σύμφωνα με τους μελετητές, μια σταδιακή, αλλά όχι εντυπω
σιακή αναθέρμανση του κλίματος παρατηρείται από το 12ο αιώνα και συνοδεύεται 
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με εκχερσώσεις και καλλιέργειες, πάντα οι περιοχές αυτές ανήκουν στο χώρο του 
ψυχρού βίου της χαλάζης και του κρυστάλλου και περιποθούν τα δώρα του Διονύ
σου από τα Φλεγραία πεδία της Χαλκιδικής. Οι κλιματολογικές αυτές ιδιομορφίες 
και οι επιπτώσεις τους στις καλλιέργειες σίγουρα είχαν απασχολήσει το Λέοντα. Ο 
Λέων ως επίσκοπος θεσσαλονίκης είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κλίμα 
της περιοχής αυτής και έδωσε μάλιστα ορισμένες συμβουλές που είχαν ως αποτέλε
σμα μεγάλη ευφορία και ευκαρπία79. Πάντως, στο 10ο αιώνα οι αμπελώνες της 
μονής Ψαμαθιών στην ευρωπαϊκή ακτή παρήγαγαν οϊνον στυγηράς αμπέλου, 
όταν η Βιθυνία τα ίδια χρόνια και μάλιστα η Νίκαια έδιδε κάλλιστο οϊνον δεσποτι-
KÓvm. Όταν λοιπόν, όπως ήδη αναφέραμε παραπάνω, ο αυτοκράτορας Λέων ο 
Σοφός θα επισκεφθεί το νεοϊδρυθέν μοναστήρι των Ψαμαθιών και θα αποκαλέσει 
τον εντόπιο οίνο που θα του προσφέρουν οϊνον στνγηράς αμπέλου, θα δωρήσει 
στη μονή, λες για να διορθώσει και να καλύψει μια έλλειψη, κτήματα στο Πυλιατι-
κόν81. Δεν γνωρίζομε αν το Πυλιατικόν σχετίζεται με την αμπελόφυτη περιοχή των 
Πυλών της Βιθυνίας, όπου ως γνωστό άρεσε πολύ στο Λέοντα τον αυτοκράτορα να 
διαμένει. Στην περιοχή αυτή βρίσκονταν και τα Πύθια θερμά, λουτρά για τα οποία 
πιστεύεται τελικά ότι ο Χοιροσφάκτης έγραψε ένα ακόμη, προβληματικό όμως ως 
προς την πατρότητα του, ποίημα. Ο Λέων ο αυτοκράτορας είχε μάλιστα κατασκευ
άσει ένα δεύτερο δρόμωνα για να τον συνοδεύει η αυλή του, όταν επισκεπτόταν την 
περιοχή αυτή82. Ο δε Λέων Χοιροσφάκτης, γνωστός για τις «σκυθικές» πρεσβείες 
του και την αλληλογραφία του με το βασιλιά των Βουλγάρων Συμεών, όταν εξορί
στηκε, σε επιστολή του θα χρησιμοποιήσει κοινούς τόπους για να περιγράψει την 
οικτρά του κατάσταση συσχετίζοντας τους των βορείων βαρβάρου πάντως σκυ-
θικοτέρους εχθρούς του με τον όξινη ν οϊνον καί έντροπίαν που κι αυτόν ακόμη 
στερείται στην εξορία του83, έλλειψη τους δε σημαίνει εξορία, δυστυχία και δυσπρα
γία. Αμπέλια, κρασιά και θερμά λουτρά και πάλι μαζί για την υγεία των φλεγματι
κών φύσεων. Αν όμως ο οίνος των Ψαμαθιών δεν έτυχε της επιδοκιμασίας του 
αυτοκράτορα Λέοντος και ο οίνος στην εξορία του Χοιροσφάκτη και οι εχθροί του 
παρουσιάζονται σκυθικότεροι των Σκυθών, πλείστες άλλες περιοχές της παράλιας 
Θράκης, αντίθετα με περιοχές της ενδοχώρας της, φημίζονταν για τα κρασιά και τα 
καπηλεία τους, όπως η περιοχή της Ραιδεστού και Γάνου. Στην περιοχή μάλιστα 
της Ραιδεστού το ευκτήριον του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου μέσον των αμπελώνων 
φημιζόταν ως χώρος αναψυχής84. 

Χωρίς λοιπόν να συναντήσω αναφορές σε παγωμένα κρασιά ως το 10ο αιώνα 
συνέχισα την έρευνα μου και στους επόμενους αιώνες, την οποία θεωρώ χρήσιμο να 
παραθέσω σε παράρτημα (Παράρτημα IV), Πρόκειται για μια συνοπτική, επιλεκτική 
παρουσίαση μαρτυριών σχετικών με την αμπελοκαλλιέργεια στα ψυχρά κλίματα και 
των αντιλήψεων για τον εκεί παραγόμενο οίνο. Μια μαρτυρία όμως του 14ου αιώνα 
με οδήγησε απροσδόκητα, αλλά εμμέσους, στα παγωμένα κρασιά που αναζητούσα 
και στο ποίημα του Λέοντος. Η μαρτυρία αυτή υπάρχει στο Βίο του αγίου Ρωμύλου, 
αυτού του ερημίτη των Βαλκανίων του 14ου αιώνα, που έζησε στις παγωμένες 
λίμνες και τα ποτάμια των βυζαντινοβουλγαρικών συνόρων85. Ψάρευε, λέει, ο ερη
μίτης ανοίγοντας μια τρύπα μες στον πάγο σε μια λίμνη παγωμένη που τα νερά της 
είχαν παντού πετρώσει (τά ϋδατα εις λίθου αντιτυπίαν). Όμως ήτανε τέτοια η 
παγωνιά που, όπως αναφέρει ο Βίος, καταψύχτηκε ο όσιος, όπως ακριβώς οιΤεσσα-
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ράχοντα μάρτυρες στην παγωμένη λίμνη της Σεβάστειας86. Τελικά, μετά και αυτήν 
την ύστατη αναφορά στους Τεσσαράκοντα μάρτυρες, όταν έχουν προηγηθεί αυτές 
στο Βίο του Αλυπίου που αναφέραμε πιο πάνω, στα Γεωπονικάκαι βεβαίως στο βιο
γραφικό του Λέοντος, αποφάσισα, χωρίς να ελπίζω ουδέν το αξιόλογο, να ψάξω το 
ζητούμενο θέμα των παγωμένων κρασιών στα κείμενα των κατεξοχήν αγίων του χιο
νιού. Ανατρέχοντας λοιπόν στα κείμενα που αναφέρονται στους μάρτυρες της 
παγωμένης λίμνης ανακάλυψα μοναδικές περιγραφές παγετού, αγγεία που σπάζανε 
όταν το κρασί τους καταψυχόταν, παγετούς και θερμά βαλανεία αλλά και μια γενική 
θεματική που φωτίζει πολλαπλώς το ποίημα του Λέοντος. Επρόκειτο τελικά αυτά 
τα εγκώμια και οι διάφοροι λόγοι προς τιμήν των Τεσσαράκοντα αγίων, που την 
ημέρα του μαρτυρίου τους, που πέφτει πάντα την Τεσσαρακοστή και που σύμφωνα 
με τα Γεωπονικά, εϊωθεν επί το ψνχρότερον τρέπεσθαι ό άήρ&1, να αλλάξουν ριζι
κά την εικόνα της έρευνας και των αναζητήσεων μου για το ποίημα και τα παγωμένα 
κρασιά του. 

Ουράνιοι αμπελώνες και θείοι βότρνες... όταν τα κρασιά γίνονται 
πάγος..., αλλά και κρασί αν θέλομε να ζούμε και να βλέπομε τον ήλιο! 

Ο Γρηγόριος Νύσσης (4ος αιώνας), ο συγγραφεύς των εγκωμίων στους Τεσσαράκο
ντα Μάρτυρες της Σεβάστειας, υπήρξε επίσκοπος στην περιοχή, γνώριζε το κλίμα 
της και σε μια περίπτωση μάλιστα το αναφέρει στο εγκώμιο88. Οι κλιματολογικές 
αναφορές του με αφορμή το εγκώμιο αποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες ιδιαίτερα για 
τις επιπτώσεις του μεγάλου ψύχους στις καλλιέργειες και στον ανθρώπινο οργανι
σμό. Και επιτέλους, μετά από τόση έρευνα, σε ένα εγκώμιο του Γρηγορίου στους 
Τεσσαράκοντα Μάρτυρες ανευρίσκω το θέμα των κρασιών που πήζουν από το 
ψύχος: όντως ό οίνος όταν παγή μορφοϋται προς τον περιέχοντα πίθον. Περιγρα
φές, όπως δνσχείμερος και πρόσοικος χώρα, οι παροιμιακές αντιθετικές συγκρί
σεις με Ινδούς, οι χιόνες και κρύσταλλοι, οι αναφορές σε αμπέλους και σταφυλές 
είναι ακριβώς όμοιες με αυτές του ποιήματος του Λέοντος (βλ. παρακάτω Παράρτη
μα III, Παράλληλα Γρηγορίου Νύσσης και Λέοντος). Ο Γρηγόριος, αφού εκθέσει τις 
απόψεις του για το ψύχος και τις συνέπειες του παγετού στο φυσικό περιβάλλον, θα 
καταθέσει τέλος τη θεολογική ερμηνεία του μαρτυρίου. Σε πλείστα σημεία συμπίπτει 
απολύτως με τις απόψεις που εκθέτει και ο Μέγας Βασίλειος σε ομιλία του επίσης 
στους Αγίους Τεσσαράκοντα89. Μια όμως θεολογική αντίληψη της ζωής διαφορο
ποιεί και τους δύο πατέρες, Βασίλειο και Γρηγόριο, από το Λέοντα, και βεβαίως τα 
αντίστοιχα διαφορετικής στόχευσης κείμενα: ό μοχθηρός χειμών ονκετι μοι δοκεΐ 
χαλεπός· ουδέ σχετλιάζω κατά της ένεστώτος καιρού άγριότητος... ενεργετοϋσι 
γάρκαί εχθροί μη θέλοντες...90. 

Αλήθεια, ποια μπορεί να είναι η σχέση του ποιήματος του Λέοντος για το κρασί με 
τους Βίους των Σαράντα Μαρτύρων του ψύχους, τις ομιλίες και κυρίως με τα εγκώ
μια του Γρηγορίου και όλη τη σχετική φιλολογία γύρω από το μαρτύριο; Αραγε, οι 
όποιες ομοιότητες αποτελούν κοινούς φιλολογικούς τόπους, χωρίς καμία άλλη ιδι
αιτερότητα και επιτρεπόμενη ερμηνεία και απλώς το δριμύ ψύχος αυτόματα φέρνει 
ως συνειρμούς την έλλειψη αμπελοκαλλιέργειας, τους παγωμένους και σπασμένους 
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αμφορείς οίνου και τις συγκρίσεις με Ινδούς και Αιγυπτίους; Μήπως τις ίδιες 
συγκρίσεις δεν διαπιστώνομε στο Μετοχίτη (14ο αιώνα), που βέβαια δεν αναφέρει 
παγωμένους αμφορείς κρασιού, όταν περιγράφει το κρασί και το κλίμα του Διδυμο
τείχου; (Βλ. Παράρτημα IV). Ποια, τέλος, μπορεί να είναι η σχέση των Σαράντα 
Μαρτύρων του χιονιού με την καλλιέργεια και τη γεωπονία, όταν η αναφορά σε 
αυτούς θεωρείται ότι αποτελεί μια από τις ελάχιστες μεταγενέστερες του 6ου αιώνα 
προσθήκες που υπάρχουν στα Γεωπονικά*1; Με βάση ορισμένα βιογραφικά στοιχεία 
του Λέοντος οι παραπάνω ερωτήσεις θα μπορούσε να διατυπωθούν διαφορετικά. 
Άραγε, τα εγκώμια για τους Αγίους Σαράντα που σίγουρα θα διαβάζονταν συχνότα
τα στην εκκλησία των Αγίων Σαράντα, όπου δίδασκε ο Λέων, δεν τροφοδότησαν την 
ποίηση του με ένα ειδικό και όχι ιδιαίτερα συχνό μοτίβο, αυτό του ό οίνος δταν 
παγή μορφοϋται προς τόν περιέχοντα πίθον... ή ϋελος δε και δοτρακον περιρρα-
γέντα τοις ύγροΐς διαθρνπτεται και το οποίο περνά στο ποίημα του ως πήγνυσι 
και τόν οίνον εν τισιν τόποις τους τ' αμφορείς ρήγννσιν εκ της ψύξεως; Τό εν 
τισιν τόποις92 του ποιήματος γιατί να μην υποκρύπτει στη γενικότητα του μια πιο 
συγκεκριμένη αναφορά πολύ γνωστή στο Λέοντα από τα εγκώμια των μαρτύρων, 
στην εκκλησία των οποίων τόσα χρόνια δίδασκε; Στα παραπάνω ερωτήματα μια 
καταφατική απάντηση θα ήταν πολύ πιο κοντά στην αλήθεια από το να αναζητούμε, 
όπως κάνουν πολλοί, τις ψυκτικές πρακτικές και τα σχετικά θέματα μόνον στην 
εποχή του Αυγούστου (βλ. παρακάτω Παράρτημα Ι). Στο σημείο αυτό μάλιστα ένα 
ακόμη ποιητικό έργο του Λέοντος έρχεται να επικυρώσει την υπόθεση μας. Στο έργο 
Ίώδ ή περί άλνπίας και υπομονής, με αφορμή την ιστορία του Ιώβ δίδονται διάφο
ρα παραδείγματα ως φάρμακα λύπης. Το πολύστιχο αυτό ποίημα με αναφορές σε 
πότους, κωμαστές, κρατήρες, επιτύμβιους οίνους, Ανακρέοντες, Διόνυσους, χωρίς 
να αφίσταται από την επίσημη χριστιανική θέση των αχράντων χορειών, τις οποίες 
όμως ο Λέων βλέπει να τραγουδούν το βακχικό Εύοί ενάν(\)93, αποτελεί έναν ύμνο 

Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες (Ελεφαντοστούν12ου αιώνα, Μουσείο Βερολίνου). 
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στην ανθρώπινη υπομονή, παρηγοριά, στην ευφροσύνη και ευθυμία, στον ήλιο και 
στην ελπίδα. Ελάχιστες θεολογικές αναφορές υπάρχουν στο ποίημα και το μόνο χρι
στιανικό παράδειγμα είναι αυτό της υπομονής και αλυπίας της μητέρας ενός από 
τους Σαράντα Μάρτυρες. Κέντρο του ενδιαφέροντος του Λέοντος είναι η πρακτική, 
ανθρωπιστική και ελάχιστα θεολογική προσέγγιση του προβλήματος της λύπης94. 
Δεν είναι τυχαίο ότι το ποίημα ανοίγει με το χαρμόσυνο Άρχόμεθ' ευφροσύνης· 
καίγάρ τάοε φάρμακα λύπης... για να συνεχίσει παρακάτω, αφού αναφερθεί στον 
Ιώβ και σε πλήθος αρχαία παραδείγματα, ότι δεϊ όσον ενδέομεν, τόσον ενθνμεϊν 
και άείδειν (στχ. 225) και ακόμη πιό κάτω εύθνμέειν χρή (στχ. 277). Δεν είναι επί
σης τυχαία η αναφορά στην ανθρώπινη σκηνή της μητέρας του επεισοδίου στην 
παγωμένη λίμνη της Σεβάστειας, με το μαρτύριο των Σαράντα Μαρτύρων, όπως 
αυτή μας παραδίδεται στην ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτό επισημαίνεται 
μάλιστα από τον εκδότη που συσχετίζει τη συγκεκριμένη αναφορά με τη διδασκαλία 
του Λέοντος στην εκκλησία των Αγίων Σαράντα95. Πιστεύομε λοιπόν συμπερασμα
τικά ότι και τα δυό αυτά ποιήματα αποτελούν αναμφισβήτητα96 έργα του Λέοντος 
του Μαθηματικού, ο οποίος, έχοντας διδάξει χρόνια στη συγκεκριμένη εκκλησία, 
μεταφέρει στα έργα του θέματα από την ιδιαίτερα οικεία σε αυτόν αγιολογία τη σχε
τική με το μαρτύριο στην παγωμένη λίμνη της Σεβάστειας όπου το ψύχος, όπως ανα
φέρει ο Νύσσης, κάνει τα κρασιά να γίνονται πάγος. Κι όταν παγώνει το κρασί, το 
ψύχος είναι δριμύτατο, θανατηφόρο. 

Τελειώνοντας την αναλυτική αυτή εξέταση του ποιήματος του Λέοντος αξίζει να 
σημειωθεί το εξής σημαντικό για τις αντιλήψεις του 9ου αιώνα. Στα εγκώμια των 
αγίων του ψύχους, των Σαράντα Μαρτύρων, κυρίαρχο, επαναλαμβανόμενο μοτίβο 
είναι μια θεώρηση της ζωής που, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε 
περίπτωσης, βρίσκεται στον αντίποδα της θεώρησης του Λέοντος. Για τους πατέρες 
του 4ου αιώνα, και για όσους φανατικά τους ερμηνεύουν: Δριμύς ο χειμών, άλλα 
Θερμός ο παράδεισος- αλγεινή ή πήξις, αλλ' ηδεία ή άνάπανσις91. Δηλαδή, με 
άλλα λόγια, στη συγκεκριμένη περίπτωση το μαρτύριο του ψύχους, η δριμύτητα του 
και το άλγος του οδηγούν στη γλυκεία ανάπαυση του θερμού παραδείσου, δηλαδή 
στο θάνατο. Είναι αυτό που αποκαλέσαμε στον τίτλο του κεφαλαίου μας «ουράνιοι 
αμπελώνες και θείοι βότρυες... όταν τα κρασιά γίνονται πάγος» από το ψύχος. Για 
το Λέοντα όμως, όπως διαπιστώσαμε, υπάρχει το θερμαντικό κρασί ως φάρμακο 
ψύχους, αν θέλομε να ζούμε και να βλέπομε τον ήλιο! Και για να κλείσομε τη διαχρο
νική αυτή επισκόπηση της σχέσης ψύχους και οίνου, θα αναφερθούμε στην αξιοποί
ηση του ζεύγους αυτού από το Φιλή (14ο αιώνα), γνωστό ποιητή για την οινική επαι
τεία και τη σχέση του με τα οινοφόρα πεδία της Θράκης και της Μακεδονίας98. Στο 
Φιλή, λοιπόν, σε ποίημα του πιθανώς αφιερωμένο στο Θεόδωρο Κουβαρά, διαπι-
στώνομε επίσης την αντιστροφή που υποψιαζόμαστε ότι συντελείται στο ποίημα του 
Λέοντος. Όμως δεν είναι τόσο η θεώρηση της ζωής και οι αντιλήψεις περί οίνου και 
ψύχους που αντιστρέφονται (κάθε άλλο μάλιστα) όσο η αντίστροφη χρησιμοποίηση 
και αντιθετική συμβολική προσαρμογή του μοτίβου του Μεγάλου Βασιλείου. Για 
τον Φιλή: Δριμύς ό χειμών, άλλα γλυκύςό φίλος". Στην άκρατη συμβολιστική που 
χαρακτηρίζει την ποίηση του Φιλή1 0 0 η φιλία (εν προκειμένω του Κουβαρά;) εξουδε
τερώνει την όποια ψυχρότητα και δυσπραγία του χειμέριου βίου. 

Αφησα προσωρινά τον αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Λέοντα να σατιρίζει τη γλυ-
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κειά ανάπαυση του παραδείσου που χαρίζει ο πάγος (αλγεινή ή πήξις, αλλ' ήοεϊα 
ή άνάπανσις) και για μια φορά ακολούθησα το μονότονο Φιλή προσφεύγοντας 
στους φίλους. Απευθύνθηκα λοιπόν στους οινολόγους για να μάθω τα σχετικά με 
την πήξη του οίνου. Ναι το κρασί παγώνει, ναι η ζύμωση του οίνου σταματά με το 
ψύχος (βλ. Παράρτημα II). Ναι η συγκέντρωση των αξιόπιστων αυτών μαρτυριών 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά κλιματολογικά και αμπελοοινικά συμπερά
σματα. Κι ενώ συνεχίζεται η σχετική έρευνα, στα αυτιά μου αντηχεί πάντα η γνωστή 
οινόφιλη φωνή από τη δυσχείμερη Μακεδονία και Θράκη: Εμείς εδώ με τα χιόνια 
μας, τα αμπέλια μας και τα κρασιά μας αγαπούμε τη ζωή και θέλομε να βλέπομε τον 
ήλιο ή Άρχόμεθ' ευφροσύνης,., εύθυμέειν χρή. Και προσαρμόζω το μοτίβο, 
μιμούμενος το Φιλή, Δριμύς ό χειμών, άλλα γλυκύς ό φίλος οίνος... με ένα ποτήρι 
κρασί συντροφιά στις δυσχείμερες ώρες για να με θερμαίνει στην παγωνιά και ερη
μιά των καιρών μας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Το ποίημα τον Λέοντος και η Ελληνική Ανθολογία 

ΛΕΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 

Ψυχρον το γήρας, ή τ' έμή κράοις φύσει 
(φευ) φλεγματώοης·μην δ' ό Φεβρουάριος 
ψυχρός μάλιστα, ζψδιον δ 'r Υ όρη χόου 
το νϋν πολεϋον και συνονμεθ'ήλιου 

5 πήγνυαι και τον οίνον εν τισιν τόποις 
τους τ' αμφορείς ρήγνυσιν εκ της ψύξεως. 
ό δ7 οίκος ένθα νϋν κατασκηνώ πάλιν 
άγάννιφός τε καϊ λίαν δυσχείμερος. 
ό θρασκίας δε δριμύς εστί και πικρός, 

10 οξύς, δυσαής, Ταρτάρου πνοας έχων 
ό γαρ νότοςλέλοιπεν ημών το κλίμα, 
πώςούν, τοσούτων ψυχροτήτων εν μέσω 
ορών με συσχεθέντα τον ταλάντατον, 
ϋδωρ κελεύειςπροσφέρεσθαι, φίλτατε; 

15 ει γάρ με πείσεις, ή χιών γενή σομαι 
ή και χάλαζα, και θανών νεκροστόλοις 
άψαυστος ως κρύσταλλος ων φανήσομαι 
τη ση πεποιθώς ψυκτική παραινέσει, 
άπελθε τοίνυν εις τόπους της 'Ινδίας 
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20 εις τ'Άγησύμδων εις τε Βλεμύων πόλεις, 
δπου λέγονσιν αμπέλους μη βλαστάνειν 
έκεϊσε οεΐξον ση ν ιατρική ν, σοφέ. 
ήμϊν γαρ ουκ ενεστι χρεία της τέχνης, 
ει ζην θέλοιμεν και τον ήλιον δλέπειν. 

Ήδη από τις πρώτες εκδόσεις των επιγραμμάτων του ο Λέων ο Μαθηματικός είχε 
λανθασμένα συνδεθεί με την κατάστρωση μιας συλλογής επιγραμμάτων, την Ευφη-
μιανή Συλλογή101. Ακόμη και έτσι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί, εκτός των άλλων 
αναγκαιοτητών της έρευνας μας, η έμφαση που δίδομε στην Ελληνική Ανθολογία. 
Προσφάτως, μάλιστα, υποστηρίχτηκε ότι επιβάλλεται και είναι νόμιμη μια συγκρι
τική μελέτη των θεμάτων, του ύφους και του λεξιλογίου των επιγραμμάτων του 
Λέοντος με αυτών της Ελληνικής Ανθολογίας και επιχειρείται ακολούθως μια 
κυρίως λεξιλογική συνεξέταση που καταδεικνύει, αν όχι δάνεια, κοινό λεξιλόγιο με 
τον Αντίπατρο το Θεσσαλονικέα, τον Αγαθία, τον Παύλο Σιλεντιάριο και το Λεω
νίδα τον Τάραντivo'02. Με τη σειρά μας πιστεύομε ότι επιγράμματα από το Στέφανο 
του Μελεάγρου (π.χ. του Ασκληπιάδη από τη Σάμο), αλλά κυρίως Μακεδόνων επι-
γραμματοποιών και μάλιστα από τη συλλογή Στέφανος τον Φιλίππου (στην οποία 
ανήκουν τα επιγράμματα του Μακεδονίου Θεσσαλονικέως, Αντιπάτρου, και βεβαί
ως του ίδιου του Φιλίππου) πιθανότατα προσέφεραν στο Λέοντα, όσο κι αν αυτά 
αποτελούν κοινούς τόπους, το θέμα των ψυχρών κλιμάτων της Θράκης, της κατα
δίκης της υδροποσίας και των ιατρικών ψυκτικών παραινέσεων και βεβαίως της 
καταξίωσης του οίνου. Αν μάλιστα λάβομε υπόψη μας ότι πιθανότατα οι Έλληνες 
επιγραμματοποιοί των χρόνων του Αυγούστου και γενικά του Ιου μ.Χ. αιώνα και 
μάλιστα του Στεφάνου τον Φιλίππου πολλά οφείλουν στο συμποτικό, βακχικό κλί
μα που καλλιέργησε ο Οράτιος1 0 3 και ότι τα ψυχρά λουτρά και οι ψυκτικές θεραπεί
ες ήταν πολύ δημοφιλείς την ίδια εποχή και καταδικάζονται ή σατιρίζονται από το 
Σουετώνιο, τον Οράτιο και τον Πλίνιο, γεννάται αυτομάτως το ερώτημα ποια η 
έμμεση, έστω απόμακρη, σχέση του Λέοντος και του συγκεκριμένου ποιήματος του 
με τη λογοτεχνική παραγωγή της εποχής του Αυγούστου; Επίσης το θέμα του κρυ
σταλλωμένου κρασιού από την παγωνιά στο ποίημα του Λέοντος έχει συσχετισθεί 
ήδη από παλιά με αντίστοιχες περιγραφές παγετού στο Δούναβη από το Βιργίλιο 
και τον Οβίδιο 1 0 4 . Πρόσφατα δε υποστηρίχτηκε ότι το θέμα της καταδίκης των 
ψυκτικών συμβουλών που δίδονται σε γέροντες χειμώνα καιρό υπάρχει στον Πλί
νιο (Φυσ. Ιστ., 29.10), και ότι οι ομοιότητες ανάμεσα στους δύο, δηλαδή Πλίνιο και 
Λέοντα chatch the eye, χωρίς βεβαίως τούτο να σημαίνει ότι ο Λέων είχε διαβάσει 
τους Λατίνους105. Παρά το γεγονός ότι για πολλά από τα παραπάνω θέματα έχομε 
να προτείνομε ως πρότυπα συγκεκριμένα ελληνικά και μάλιστα πρωτοβυζαντικά 
κείμενα που σίγουρα γνώριζε ο Λέων και που πιθανότατα αποτέλεσαν την πηγή 
από όπου άντλησε υλικό και έμπνευση (βλ. Παράρτημα III), εντούτοις θεωρούμε ότι 
μπορεί να υποστηριχτεί μια έμμεση σχέση του Λέοντος ειδικά με τους Μακεδόνες 
επιγραμματοποιούς, αλλά και με τη γραμματεία της εποχής του Αυγούστου διά 
μέσου κειμένων όπως του Μεγάλου Βασιλείου και Γρηγορίου Νύσσης και των εκεί 
ομοίων θεμάτων και αντιλήψεων και που πιθανότατα σχετίζονται ή έλκουν την 
καταγωγή από αντιλήψεις και πρακτικές της εποχής του Αυγούστου1 0 6. Επίσης 
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εισαγωγικοί στίχοι των ερωτικών επιγραμμάτων του Ασκληπιάδη από τη Σάμο 
(200 π.Χ.) παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες ως προς το χειμέριο σκηνικό με το 
ποίημα του Λέοντος, αν και διαφέρουν στο θέμα: Ήτανε νύχτα και βροχή και ακόμη 
ένα τρίτο πάθος που φέρνει ο έρωτας, ο οίνος· κι είναι ο Βοριάς ψυχρός κι εγώ ολο
μόναχος... ολόβρεχτος. Μα μέχρι πότε Δία; Φίλε μου Δία, πάψε τη βροχή... Και σε 
άλλο: Είναι μεγάλη η νύχτα και χειμώνας και μπαίνει ο ήλιος στις Πλειάδες κι εγώ 
φτάνω στην πόρτα της βρεγμένος...]0Ί. 

Το θέμα υδροποσίας-οινοποσίας αξιοποιήθηκε ποικιλοτρόπως από την Ελληνική 
Ανθολογία και μάλιστα από τους Μακεδόνες επιγραμματοποιούς. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το προβληματικό επίγραμμα για την πλάτανο του Θεσσαλονικέως 
Φιλίππου (1ος αιώνας μ.Χ.). Στο επίγραμμα αυτό ο Νότος, ο θερμός άνεμος, εχθρός 
του ψύχους και του Βορρά, ξερρίζωσε ρίχνοντας κάτω το ψηλό πλατάνι (το κατεξο
χήν δένδρο που αγαπά το νερό). Η πλάτανος όμως, πίνοντας άφθονο κρασί, λου
σμένη πλέον στο κρασί (λουσαμένη Βρομίψ), ξανασηκώθηκε και είναι πολύ καλύ
τερη καθώς ποτίζεται χειμώνα καλοκαίρι με μια βροχή γλυκύτερη από αυτήν του 
Δία, δηλαδή πίνοντας το ποτό του Λυαίου108. Λογικά αναρωτιούνται οι εκδότες 
πώς ένα ξερριζωμένο πλατάνι μπορεί να αναβάλλει ποτιζόμενο με κρασί. Η ερμη
νεία που δίδεται στη γαλλική έκδοση (τ. 7, Ιο μέρος, σ. 99 σημ. 1), δηλαδή ότι ο κορ
μός της ξερριζωμένης πλατάνου διαμορφώθηκε μέσα στον κήπο του πλούσιου και 
φανταιζίστα ιδιοκτήτη σε réservoir οίνου, μού φαίνεται περισσότερο από το ίδιο το 
επίγραμμα fantaisie και difficilement compréhensible. Στην καλύτερη περίπτωση θα 
μπορούσαμε να δεχτούμε κάποια κατασκευή από το ξύλο της ξερριζωμένης πλατά
νου (αν και το ξύλο του πλατανιού ως ιδιαίτερα μαλακό δεν προσφερόταν ποτέ) 
κάδο ή βούτη, που το γέμιζαν με κρασί. Ακόμη και με αυτή την εκδοχή δεν εξηγείται 
πώς το κρασί, αντίθετα με το νερό, παρουσιάζεται να θεραπεύει και να ζωογονεί 
συμβολικά την παθούσα, όλλνμενη πλάτανο. Πάντως, αν κρίνομε από το επίγραμ
μα του Επιγόνου του Θεσσαλονικέως (IX 261) και αυτό του Μακεδονίου (V 227), 
πρόκειται σίγουρα για αλληγορία. Πιστεύω λοιπόν ότι, αν η αναφερομένη πλάτα
νος θεωρηθεί ότι συμβολίζει τον πάσχοντα ή ασθενή, δεν υπάρχει τελικά κανένα 
πρόβλημα ερμηνείας. Εξάλλου, την αλληγορία της ζωής και το συμβολισμό της υγεί
ας του ανθρώπου με φυτά και μάλιστα με άμπελο την ανευρίσκομε και πάλι σε δύο 
Θεσσαλονικείς, στον Επίγονο και το Μακεδόνιο109. Έτσι, και σε αυτό το επίγραμμα 
η διαμάχη Νότου-Βορρά, θερμού-ψυχρού, οίνου-νερού, Βρόμιου, Λυαίου-Διός, 
λύνεται υπέρ του οίνου ο οποίος κατορθώνει να αναστήσει την πλάτανο που ομολο
γεί όλλνμενη ο' έζησα'μόνη δεπιοϋσα Αναϊον·. Επίσης, ακόμη ένας Μακεδόνας, ο 
Αντίπατρος, οδηγώντας ώς την πιο ακραία της εκδοχή τη διαμάχη νερού και οίνου 
θα συμπεριλάβει και το υγρό στοιχείο, τη θάλασσα, συμβουλεύοντας την αποφυγή 
της οινοποσίας και της βακχικής συμπεριφοράς πάνω στα πλοία, λέγοντας χαρα
κτηριστικά έχθρόςΊάκχψ πόντος1]0. Τουλάχιστον ο Όμηρος την έβλεπε κρασάτη κι 
από τον Αγαθία ώς τον Κρασοπατέρα το νερό σε πηγές και θάλασσα είναι κρασί και 
κρασοπότηρα οι βάρκες... 

Τέλος, στις γνωστές, κοινότοπες διαμάχες και συγκρίσεις του οίνου με το νερό 
και τα άλλα δώρα των θεών (λάδι, σιτηρά, οπώρες) υπάρχει και η συμφιλιωτική έκ
βαση σχεδόν μόνο με το νερό και το θεό του το Δία. Ούτως ή άλλως ο θεός της βρο
χής είναι και πατέρας του θεού του οίνου. Η σχέση του Διόνυσου-οίνου με το νερό 
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ξεκινά πολύ νωρίς, όταν η μητέρα του Σεμέλη κεραυνοβολήθηκε και η κόρη του Αχε
λώου, η Δίρκη, μεταμορφώθηκε σε κρήνη, όπου οι Νύμφες έλουσαν το Διόνυσο για 
να τον σώσουν από τη φλόγα, πριν ραφεί στο μηρό του Δία. Κατά μια ερμηνεία του 
μύθου, η διπλή αυτή βάπτιση του Βάκχου στο πυρ και το ύδωρ είναι ακριβώς η κρά
ση του οίνου. Σε ένα μάλιστα επίγραμμα με λήμμα έφ' ΰόατι καίοϊνω κιρναμένοις 
ο επιγραμματοποιός αναφέροντας το συμβάν εξηγεί γιατί ο Βάκχος είναι φίλος με 
τις Νύμφες που τον έπλυναν όποιος τον εμποδίσει να συνευρεθεί με αυτές, δηλαδή 
όποιος πιει άκρατο οίνο, όέξη πύρ ετι καιόμενον{η. Το θέμα βέβαια αυτό προσφέ
ρεται ιδιαίτερα προς αξιοποίηση, όταν μάλιστα πρόκειται για το θερμό νερό της 
κράσης του οίνου ή για το κρασί (θερμό ή δροσερό) που πίνεται στα θερμά λουτρά. 
Το νερό και το κρασί αναγκαστικά συνευρίσκονται (ακόμη και με ερωτικά υπονοού
μενα), αλληλοσυμπληρώνονται και συνυπάρχουν κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 
Χαρακτηριστικά το νερό, η βροχή του Δία και το κρασί του Βρόμιου κάνουν αμφό
τερα διάβροχο και να γλυστρά το μέθυσο112. Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρομε τη 
σύνοψη των αντιλήψεων περί θερμού και ψυχρού πάντα σε σχέση με τον Διόνυσο 
και το κρασί, όπως κατατίθενται λογοκρατικά από τον Ιωάννη Αυδό (6ος αιώ
νας):... καί Αιθύραμβον (καλοϋσιν, δηλαδή το Διόνυσο) και Διμήτορα τον δύο 
προόδους λαχόντα, τηνμέν άνατολικήν προς νότον εν χειμώνι, την δε δορείαν 
προς δυσμάς εν τω θέρει... Α ιόνυσός εστί τό εν τω πυρίγενόμενον πνεϋμα, τουτε-
στι τό θερμόν, δθεν καίπυρίτοκος εκλήθη καιμηροτραφής καί άρσενόθηλυς 
υπό 'Ελλήνων, άγνοησάντων εκείνων τήν περί αυτόν φιλοσοφίαν, καί τις τετύ-
χηκεν ών ούτος γάρ εστί τό θερμόν πνεϋμα τό εκ πάσης σποράς παντός ζώου 
πνευματικού συγκατατιθέμενον εις ζωογονίαν καί αϋξησιν πάντων των εν τω 
κόσμψ, μηροτραφής δέ εκλήθη, έπεί εν ταϊς μήνιγξι καί τοϊς ογκοις τοϊς γόνι
μο ις καί ταϊς φλεψί ταϊς εν τοιςμηροΐς εγκατωκισται ή τοιαύτη ουσία παντός 
ζώου, εξ ου συνέστη τά πάντα...113. 

Πολλές από τις παραπάνω θέσεις μου για το φιλολογικό κλίμα και τις αντιλήψεις 
της εποχής του Λέοντος θα εύρισκαν επί πλέον υποστήριξη, αν είχα παραπέμψει σε 
έργο που μόλις γνωρίζω (χειμώνα 96) Marc Diederik Lauxtermann The Byzantine 
epigram in the ninth and tenth centuries, Άμστερνταμ 1995. Για τον ιδιαίτερα προσω
πικό τόνο στο ποίημα, για τη σχέση του Λέοντος με την Ελληνική Ανθολογία και 
μάλιστα με τα επιγράμματα της εποχής του Αυγούστου, βλ. 194-195,237-248. Για το 
«satirical poem» Ψυχρόν τό γήρας, ο Marc Diederik Lauxtermann θεωρεί ότι: if one 
compares this poem with the satirical epigrams on doctors in AP XI, 112-126, the 
differences are evident:... the treatments proposed by these early Roman doctors are 
ludicrous, the cold water cure of Leo, though unnecessarily harsh, is in itself not 
implausible. Leo's invective is rooted in Byzantine reality and there is no need to 
assume that his aliment is fictious. The personal remarks about his phlegmatic 
temperament, his drafty house and the icy northern wind chilling his bones clearly 
evince the presence of the poet's ago: an old man in the month of February, grumbling 
about his bad health and his doctor's stupidity. It is difficult to explain why Byzantine 
epigrams are more personal and more «lyrical» in the modern sense of the word than 
ancient ones, especially since this personal touch seems to be contradicted by the 
stiffening codes of too much learning and too little inspiration that affect Byzantine 
poetry as a whole (σ. 194). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Οι οινώνες τον Βελισαρίου 

ές Βυζάντιον δέ άφικόμενος (^Βελισάριος) διατριβήν τό λοιπόν ενταϋθα είχε, 
πλούτου μεν έξουσίαν περιβεβλημένος πολλή ν, ευτυχήμασι δε τοις έμπροσθεν 
αύτώ ξυμβεβηκόσιν άπόβλεπτος ών, απερ οι πρότερον ή ές Λιβύην έστράτευσε 
ξυμβόλψ προϋλεγέ τινι ουκ άφανεϊ τό δαιμόνιον. ό δε ξύμδολος έγένετο ώδε. ή ν 
τις Βελισαρίψ κλήρος εν Βυζαντίων τω προαστείω, δ δη Παντείχιον μεν ονομά
ζεται, κείται δε εν τ# άντιπέρας ήπειρο), ενταϋθα όλίγω έμπροσθεν ή έμελλε 
Βελισάριος έπίτε Γελίμερα και Λιβύη ν έξηγήσασθαι τω 'Ρωμαίων στρατώ, ένδε-
λεχέστατα πλήθειν οι τάς αμπέλους ξυνέβη. οϊνου τε δς ένθένδε γεγονός έτυχε 
πίθων οι θεράποντες έμπλησάμενοι μέγα τι χρήμα, καί αυτών τά μεν ενερθεν 
κατορύξαντες, τά δέ ϋπερθεν πηλφ ές τό ακριβές έπιβύσαντες, εν τω οίνωνL κατέ-
θεντο. μησί δέ οκτώ ύστερον εν πίθοις τισίν άναβράσσων ό οίνος διεσπάσατο μέν 
τόν πηλό ν ώπερ έπέφρακτο αυτών έκαστο ς, ύπερβλύσας δέ καί ρ ευ σας πολύς ές 
τοσόνδε γη ν τήν έχομένη ν έπέκλυσεν ώστε καί τέλμα εν τούτω τω έδάφει έργάσα-
σθαι μέγα. δπερ έπείοί θεράποντες είδον, εν θάμβει μεγάλω γενόμενοι πολλούς 
μέν ένθένδε αμφορέας έμπλήσασθαι εσχον, αύθις δέ τούτους δή τους πίθους τω 
πηλφ άποφράξαντες τά παρόντα εν σιωπή είχον. επεί δέ τοϋτο πολλάκις υπό τόν 
αυτόν χρόνον γεγονός είδον, αυτοί μέν έπί τόν κεκτημένον τό πράγμα ήγον, ό δέ 
των επιτηδείων πολλο\)ς ενταϋθα άγείρας επέδειξε τά ποιούμενα* οϊπερ τω ξυμ
βόλψ τεκμηρίου μεν ο ι ές ταύτη ν δή τήν οίκίαν μεγάλα προϋλεγον αγαθά 
εσεσθαιη4. 

Η οινολογική ερμηνεία του συμβάντος από την οινολόγο 
Σταυρούλα Κουράκου-Λραγώνα 

«Όταν ο φίλτατος Ηλίας Αναγνωστάκης έθεσε υπόψη μου όσα συνέβησαν στον 
οινώνα του Βελισαρίου στο Παντείχιον πριν από το 533 μ.Χ. και ζήτησε την οινολο
γική μου γνώμη, διότι, ενώ άλλοι τα εκλαμβάνουν ως μυθεύματα, αυτός νομίζει ότι 
πρόκειται για ιστορική μαρτυρία, τον διαβεβαίωσα ότι έτυχε -1400 χρόνια αργότε
ρα- να ζήσω την ίδια ιστορία στη Ζίτσα, όπου βρέθηκα μια άνοιξη στις αρχές της 
δεκαετίας του '60 με εντολή να διερευνήσω ένα "περίεργο φαινόμενο" που απασχο
λούσε τον Αμπελουργικό Συνεταιρισμό. 

Συγκεκριμένα, ορισμένες χρονιές, γύρω στο Μάρτιο-Απρίλιο, άρχιζαν να σπάνε 
5-10 μπουκάλια κρασί την ημέρα από αυτά που ήταν αποθηκευμένα στην ημιυπόγεια 
αποθήκη του Συνεταιρισμού. Τι συνέβαινε ειδικότερα αυτές τις χρονιές και γιατί όχι 
όλα τα μπουκάλια; 

Στα χρόνια του Βελισαρίου, δίκαια το φαινόμενο θεωρήθηκε προάγγελος αγαθών, 
αλλά μετά το 1860, όταν ο Pasteur απέδειξε ότι η μετατροπή του γλεύκους σε οίνο 
είναι θέμα πολλαπλασιασμού και δράσης ζωντανών μικροοργανισμών, των ζυμών, 
τα συμβάντα τόσο στο Παντείχιον όσο και στη Ζίτσα ερμηνεύονται με τις ιδιότητες 
αυτών των μικροοργανισμών. Όταν ο μούστος γίνεται κρασί, λέμε ότι "βράζει". Και 
πράγματι κοχλάζει ως να αναβράζει. Στην πραγματικότητα, οι ζύμες διασπούν τα 
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σάκχαρα του γλεύκους και σχηματίζουν αλκοόλη. Ταυτόχρονα, ελευθερώνεται σε 
μεγάλες ποσότητες ένα αέριο, το διοξείδιο του άνθρακα. Το αέριο αυτό δεν σχηματί
ζεται μόνο στην επιφάνεια του γλεύκους, αλλά σε όλη τη μάζα του. Στην ανάγκη του 
να διαφύγει προς την ατμόσφαιρα, ασκεί πίεση και ανοίγει διόδους, δημιουργώντας 
την εντύπωση βρασμού. Εάν φράξουμε το άνοιγμα και εμποδίσουμε τη διαφυγή, η 
πίεση που αναπτύσσεται βαθμιαία -όσο συνεχίζεται η διάσπαση των σακχάρων και 
ο σχηματισμός νέων ποσοτήτων αερίου- είναι τόσο μεγάλη, ώστε όχι μόνο πίθους 
και μπουκάλια σπάζει, αλλά και τσιμεντένιες δεξαμενές τινάζει, παρασύροντας στη 
φυγή του ένα μεγάλο μέρος του γλεύκους. Έτσι εξηγείται γιατί πλημμύρισε ο οινώ-
νας του Βελισαρίου. Δεν έχει κανείς παρά να δοκιμάσει να ανοίξει ένα μπουκάλι 
σαμπάνια, χωρίς να την έχει παγώσει και αφού την έχει αναταράξει. Εάν καταφέρει 
να γεμίσει έστω και ένα ποτήρι, θα είναι ευτυχής. Γιατί το αέριο -πρόκειται για το 
ίδιο αέριο- θα παρασύρει στη φυγή του τουλάχιστον το μισό περιεχόμενο. 

Η Ζίτσα βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων 
και είναι εκτεθειμένη στους παγωμένους βορειάδες που κατεβαίνουν από την Πίνδο. 
Τα σταφύλια της περιοχής ωριμάζουν όψιμα και τρυγούνται τον Οκτώβριο. Στο 
παρελθόν λοιπόν, γιατί σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, σπάνια ο μούστος πρό-
φθενε να αποζυμωθεί, δηλαδή να γίνει ξηρό κρασί. Συνήθως, μια απότομη βαρυχει
μωνιά έριχνε τη θερμοκρασία χαμηλά και η ζύμωση σταματούσε, γιατί οι μικροοργα
νισμοί δεν πολλαπλασιάζονται και δεν διασπούν τα σάκχαρα, όταν η θερμοκρασία 
πέσει κάτω των 10° C Έπειτα από 1-2 μήνες, ο μούστος κατακάθιζε, "λαμπικαριζό-
ταν", και έμενε ένα γλυκό κρασί που είχε λιγότερα ή περισσότερα σάκχαρα, ανάλογα 
με το πόσο πρώιμα είχε βαρυχειμωνιάσει, δηλαδή πόσο προχωρημένη ήταν, όταν 
σταμάτησε, η ζύμωση. Το γλυκό αυτό κρασί οι Ζιτσαίοι το έβαζαν σε μπουκάλια μπί
ρας, που έχουν μια κάποια αντοχή στην εσωτερική πίεση του αερίου -του ίδιου 
πάντα αερίου- αποθήκευαν το κρασί και το έπιναν το χειμώνα. Την άνοιξη που ανέ
βαιναν οι θερμοκρασίες, οι ζύμες έβγαιναν από τη χειμέρια νάρκη και άρχιζαν αργά 
πια να ξαναζυμώνουν τα σάκχαρα μέσα στα μπουκάλια, χωρίς δυνατότητα διαφυ
γής του αερίου που σχηματιζόταν. Έτσι, τις χρονιές που η αρχική ζύμωση -πριν από 
τη βαρυχειμωνιά- ήταν προχωρημένη και το γλυκό κρασί είχε λίγα σάκχαρα, το 
αέριο, που δεν μπορούσε να διαφύγει, ασκούσε μικρή πίεση και το μπουκάλι άντεχε. 
Όταν το άνοιγαν, το γλυκό κρασί είχε μετατραπεί σε "σαμπανιζέ". Έτσι απέκτησαν 
τη φήμη τους, τα "αφρώδη κρασιά" της Ζίτσας. Όταν όμως η βαρυχειμωνιά ήταν 
πρώιμη και το κρασί είχε μείνει πολύ γλυκό, με πολλά σάκχαρα, το αέριο που σχημα
τιζόταν την άνοιξη από τις αποζυμώσεις των σακχάρων ήταν τόσο πολύ, ώστε τα 
μπουκάλια δεν άντεχαν στην πίεση του και κάθε τόσο έσπαζαν μερικά από αυτά. 
Γιατί οι αποζυμώσεις δεν εκδηλώνονταν ταυτόχρονα σε όλους τους περιέκτες 
(μπουκάλια, πίθους, βαρέλια κ.λπ.). Όλα αυτά είναι βέβαια παρελθόν, γιατί τα 
αφρώδη κρασιά της Ζίτσας παράγονται σήμερα με ελεγχόμενες ζυμώσεις. 

Με βάση αυτήν την εμπειρία, είναι εύκολο να μαντεύσουμε τι έγινε στο Παντείχιο. 
Κάποιο φθινόπωρο πριν από το 533, την εποχή που ο μούστος έβραζε στους πίθους, 
πρέπει να έπεσε πρώιμη βαρυχειμωνιά, οι ζυμώσεις σταμάτησαν, το υγρό ηρέμησε 
και τα πιθάρια σφραγίστηκαν. Την άνοιξη λοιπόν (-μησί δέ οκτώ ύστερον), με την 
πρώτη άνοδο της θερμοκρασίας, οι ζύμες ξύπνησαν, άρχισαν να ζυμώνουν αργά τα 
σάκχαρα και κάποια στιγμή είχε μαζευτεί τόσο αέριο σε μερικούς από αυτούς τους 
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πίθους, ώστε η πίεση έσπασε τα πήλινα πώματα. Το αέριο ξεχύθηκε στην ατμόσφαιρα 
και το κρασί πλημμύρισε τον οινώνα. Όταν το αέριο εκτονώθηκε, το υγρό ηρέμησε, 
αλλά η ζύμωση -που σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αργή και ήρεμη- δεν είχε τελειώ
σει, δηλαδή υπήρχαν ακόμη σάκχαρα. Όταν σφράγισαν και πάλι τους πίθους, ήταν 
φυσικό να επαναληφθεί η έκρηξη έπειτα από λίγες ημέρες. Και επειδή, όπως προανα
φέρθηκε, η ζύμωση δεν αρχίζει την άνοιξη σε όλους τους περιέκτες ταυτόχρονα κάθε 
τόσο έσπαζαν κάποιοι άλλοι πίθοι (:εν πίθοις χιοίν άναβράσσων ό οίνος διεσπά-
σατο μεν τόν πηλόν φπερ επέφρακτο αυτών έκαστος), στη διάρκεια της άνοιξης 
και του καλοκαιριού (:τοϋτο πολλάκις υπό τόν αυτόν χρόνον γεγονός). 

Ευχαριστώ τον Ηλία Αναγνωστάκη που, κάνοντας με κοινωνό της διήγησης του, 
Προκοπίου με γύρισε στα χρόνια της νιότης μου, στον οινώνα της Ζίτσας». 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Ψύχος xat οίνος. Ανθολόγηση κειμένων 

VIRGILIUS 
Georgicon III 

At non, qua Scythiaegentes Maeotiaque unda, 
turbidus et torquents flaventis Misterharenas, 

quaque redit medium Rhodope porrecta sub axem [349-351 ] 

concrescunt subitae currenti in fiumine crustae, 
undaque iam tergo ferratos sustinet orbis, 

puppibus ilia prius, patuiis nunchospita plaustris; 
aeraque dissiiiunt volgo, vestesque rigescunt 
indutae, caeduntque securìbus umida vina, 
et totae soiidam in giaciem vertere lacunae, 

stiriaque impexis induruit borrida barbis [360-366] 

hie noctem ludo ducunt, etpocuia laeti 
fermento atque acidis imitantur vitea sorbis [379-380]. 

[Μετάφραση: 
Κι όμως εδώ στα νερά της Μαιωτικής οι Σκύθες κατοικούνε, 

όπου ο ταραγμένος Ιστρος τις ξανθιές αμμουδιές ανακατώνει, 
κι όπου την οροσειρά της η Ροδόπη στρέφει προς τον πόλο. 

Και ξαφνικά τα ρέματα του ποταμού γίνονται πάγη, 
και πάνω στο νερό μπορούν σιδερένιες ρόδες να περάσουν 

κι αυτό που πριν το χαίρονταν καράβια, τώρα στις άμαξες ανήκει. 
Ο χαλκός γίνεται θρύψαλα, τα φορέματα πετρώνουν απ'το ψύχος 

και το κρασί που πάγωσε το κόβουν με τσεκούρια. 
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Λίμνες ολόκληρες παγώνουν και μυτεροί κρύσταλλοι 
τ ' ακτένιστα γένια απολιθώνουν. 

Εδώ τις νύκτες με παιγνίδια τις περνούν και για ποτό τους 
ο ζύθος και οι ξυνοίχυμοί μιμούνται του αμπελιού το νέκταρ.] 

OVIDIUS 
Trìstìa III. Χ. 

At cum tristis hiems squalentia protulit ora, 
terraque marmoreo est candida facta gelu, 

dum prohibet Boreas et nix habitare sub Arcto, 
tum patet has gentes axe tremente premi. 

nix iacet, et iactam ne solpluviaeque resolvant, 
indurai Boreas perpetuamque facit. 

ergo ubi delicuit nondum prior, altera venit, 
et solet in multis bima manere locis; 

tantaque commoti vis est Aquilonis, utaltas 
aequet humo Wires tectaque rapta ferat [9-18] 

nudaque consistent, formam servantia testae, 
vina, nee hausta meri, sed data frusta bibunt. 

quidloquar, ut vincti concrescant frigore rivi, 
deque lacu fragiles e ff odi an tur aquae? 

ipse, papyrifero qui non angustior amne 
miscetur vasto multa per ora freto, 

caeruleos ventis latices durantibus, Hister 
congelât et tectis in mare serpit aquis; 

quaque rates ierant, pedibus nunc itur, et undas 
frigore concretas ungula puisât equi; [23-32] 

si tibi tale fretum quondam, Leandre, fuisset, 
non foret angustae mors tua crimen aquae, 

tum neque se pandi possunt delphines in auras 
tollere; conantes dura coè'rcet hiems; 

et quamvis Boreas iactatis insonet al is, 
fluctus in obsesso gurgite null us erit; [41 -46] 

non hic pampinea dulcis latet uva sub umbra, 
nec cumulant altos fervida musta lacus. 

poma negat regio, nec haberet Acontius in quo 
scriberethic dominae verba legenda suae. 

aspiceres nudos sine fronde, sine arbore, campos. 
heu loca felici non adeunda viro! [71 -76] 
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[Μετάφραση: 
Όταν τηνάσχημη του όψη ο θλιβερός χειμώνας φανερώνει 

κι από τον πάγο γίνεται η γη σαν μάρμαρο άσπρη, 
γιατί Βοριάς και χιόνι την κρατούν κάτω απ ' την Άρκτο, 

τότε όσοι ζοννεοώ ταλαιπωρούνται απ' το κρύο τον πόλου. 
Xtdvt παντού, που ούτε βροχή ούτε ήλιος δεν το λνώνει, 

γιατί ο Βοριάς το κρυσταλλώνει και το κάνει πέτρα. 
Κι όπου έχει πέσει το παλιό καινούργιο το πλακώνω 

και γίνεται δύο χρόνια να κρατά σε κάποια μέρη. 
Τόσο είναι ο Βοριάς ορμητικός, ώστε στο χώμα 

μεγάλους πύργους καταλ ύει και κτίρια παρασύρει. 

Και τα κρασιά πάγος γίνονται και παίρνουνε του αγγείου το σχήμα 
κι έτσι εδώ κομμάτια πάγου από κρασί, αντί γι ' άκρατο, πίνουν. 

Και τι να πω για τα ρείθρα που απ' την παγωνιά πετρώνουν 
και πώς αντλούν νερό σκάβοντας στους πάγους: 

Ο Ίστρος, το ίδιο φαρδύς όπως κι ο παπυροφόρος Νείλος, 
που το πέλαγος βαθιά με τα πολλά στόμια του ανταμώνει, 

όταν οι σκληροί άνεμοι φυσούν στα σκοτεινά νερά του 
παγώνει ώςμέσα τη θάλασσα και με πάγους την σκεπάζει. 

Κι εκεί που πριν ταξίδευαν καράβια, τώρα πεζοί διαβαίνουν 
και τα νερά τα παγωμένα οπλές αλόγων τα πατούνε. 

Ο θάνατος σου, Λέανδρε, αν τέτοια θάλασσα σού είχε τύχει, 
δεν θά 'ταν βάρος στα στενά νερά του Ελλησπόντου. 

Τέτοιο καιρό τα δελφίνια στον αέρα δεν πηδούνε, 
ο παγερός χειμώνας άλματα να κάνουν δεν τ ' αφήνει. 

Ακόμη κι αν ουρλιάζει ο Βοριάς κτυπώντας τα φτερά του 
στο παγωμένο πέλαγο κύματα δεν θα γεννηθούνε. 

Κι είναι καρφωμένα τα καράβια σε γιαλό μαρμαρωμένο 
και δεν μπορεί να κινηθεί κουπί σε νερά κρυσταλλωμένα. 

Γλυκό σταφύλι στα κληματόφυλλα κρυμμένο εδώ δεν βρίσκεις 
κι ούτε θερμό μούστο σε βαθιές λεκάνες μαζεμένο. 

Τα οπωρικά αρνούνται αυτόν τον τόπο και ο Λκόντιος 
δεν θά 'βρίσκε τίποτε στην αγαπημένη τον να γράψει. 
Μόνο κάμπους χωρίς φυτά και χωρίς δέντρα βλέπεις: 

Λλοίμονο, είναι ένας τόπος μόνο για δυστυχισμένους ί\ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ! 
'Ομιλία εις τους σ.γίονς τεσσαράκονταςμάρτυρας115 

Περισκεψάμενος (=ο βάρβαρος) γάρ την φύσιν της χώρας, δτι κρυμώδης, και την 
ώραν τοϋ έτους, δτι χειμέριος, νύκτα έπιτηρήσας εν ή μάλιστα το δεινόν έπιτείνε-
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ται, άλλως δέ καί τότε δορέον αυτήν έπιπνέοντος, έκέλενσε πάντας γνμνωθέντας 
υπό τό αϊθριον εν μέση τη πόλει πηγνυμένονς άποθανεϊν. Πάντως δέ ΐστε, οι 
πεπειραμένοι χειμώνος, ώς άφορη τον έστι της βασάνου τό είδος. Ουδέ γάρ δυνα
τόν άλλοις ενδείξασθαι ή τοις προαποκείμενα εχουσιν εκ της πείρας αυτής των 
λεγομένων τά υποδείγματα. Σώμα γάρ κρύει παραπεσόν πρώτον μέν όλον εστί 
πελιδνόν, πηγνυμένου του αίματος- έπειτα κλονεϊται καί άναβράσσεται, οδόντων 
άρασσομένων, σπωμένων δέ των ινών, καί παντός τοϋ όγκου άπροαιρέτως συνελ-
κομένου. 'Οδύνη δέ τις δριμεία, καί πόνος άρρητος αυτών καθικνούμενος τών 
μυελών, δυσφορωτάτην ποιείται τοις πηγνυμένοις τήν αϊσθησιν. 'Έπειτα ακρω
τηριάζεται, ώσπερ από πυρός, καιομένων τών άκρων. Άποδιωκόμενον γάρ τό 
θερμόν από τών περάτων τοϋ σώματος, καί συμφεϋγον επί τό βάθος, τά μέν, όθεν 
άπέστη, νεκρά καταλείπει, τά δέ, εφ' α συνωθείται, όδύναις δίδωσι, κατά μικρόν 
τοϋ θανάτου διά της πήξεως προσιόντος. Τότε τοίνυν αίθριοι διανυκτερεύειν 
κατεδικάσθησαν, ότε λίμνη μέν, περί ην ή πόλις κατφκισται, εν ή ταϋτα διήθλουν 
οι άγιοι, οίον τι πεδίον ίππήλατον ην, μεταποιήοαντος αυτήν τοϋ κρυστάλλου-
καί ήπειρωθεΐσα τω κρύει, άφαλώς υπέρ νώτον πεζεύειν παρείχετο τοις περί ο ί-
κοις· ποταμοί δέ άένναα ρέοντες, τω κρυστάλλω δεθέντες, τών ρείθρων έστησαν 
ή τε απαλή τοϋ ύδατος φύσις προς τήν τών λίθων άντιτυπίαν μετεποιήθη- βορέου 
δέ δριμεΐαι πνοαίτό εμψυχον άπαν επί τον θάνατον ήπειγον] 16. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ 
Έγκώμιον εις τους αγίους τεσσαράκονταςμάρτυρας117 

Κρυμός ή ν κατά τήν ήμέραν εκείνη ν. Πάντως δέ ουδέν δ εϊ μαθεϊν υμάς οίος ο 
κρυμός, εκ της παρούσης ημέρας στοχαζομένους, κρυμός καί αυτών τών τριχών 
διαδυόμενος. "ΐστε τήν υπερβολή ν, οι τ ε επήλυδες τών τόπων καί οι αυτόχθονες, 
καί ουδέν δεΐσθε λόγω μαθεϊν άλλα καν έτερος εϊποι τήν θαυματοποιίαν τών 
υμετέρων χειμώνων όπως ποταμοί μέν άένναα ρέοντες ϊστανται, άντιβαινούσης 
τω ρείθρω της πήξεως, καί άπολιθοποιούσης τά κύματα· ή δέ γείτων λίμνη 
σημείων τινών προς τό έπιγνωσθήναι λίμνη ούσα προσδέεται, χερσωθεΐσα διά 
της πήξεως, εφ' ης σύνηθες έστι τοις βουλομένοις άνω τών κυμάτων αυτής 
καθιππάζεσθαι. Οίδα πολλάκις καί εκ πυρός ϋδωρ τοις εγχωρίοις επινοούμενον, 
όταν τι τρύφος τοϋ ύδατος άποκλάσαντες, ώσπερ τινά χαλκόν ή σίδηρον τω πυρί 
διατήξαντες, ϋδωρ τόν λίθον ποιήσωσιν. Τοιοϋτος ήν ό καιρός κατά τόν της 
αθλήσεως χρόνον, έπίτασιν τοϋ κακοϋ παρά φύσιν εκ βορείων πνευματικών 
λαβόντος, καθώς εστίν άκούειν τών διηγουμένων τά θαύματα (στλ. 765d- 768a). 

Εις τους τεσσαράκοντας μάρτυρας λόγος εγκωμιαστικό ς1 1 8 

Ό μέν γάρ καιρός ήν χειμών ό δέ τόπος, 'Αρμενία, ή πρόσοικος χώρα, ώς Ϊστε, 
δυσχείμερος- ουδέ τήν τοϋ θέρους ώραν άλεεινήν τοις ένοικοϋσι παρέχουσα, 
άλλα τοσούτον άγαπητώς θαλπομένη, όσον έκθρέψαι τόν ασταχυν αμπέλου δέ 
τό φυτόν παρ' αύτοϊς καί ήγνόηται* καί ό μή μακράν έκδημήσας, βότρυν ουκ 
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οίδεν έρωτα δέ περί σταφυλής ούτος, ώς ήμεϊς περί των παρ' Ίνδοϊς γινομένων. 
Έκει χιόνος ούσης ανατέμνει την γήν ο σπείρων, και τον άμητον καταλαμβάνει 
νιφάς· καίτόν θερισμόν άποδύουσιν άνεμοι, αν μη σφόδρα καταδήσας εαυτόν 
τοις ίματίοις, προς την 6ίαν των πνευμάτων διαγωνίσηται. Μετόπωρον δέ καί 
εαρ σχεδόν ουκ είσίν, ώς παρά κακοϋ γείτονος του χειμώνος προς την εκείνου 
δυναστείαν παρασυρόμενα. Έπ' εκείνης τοίνυν της χώρας καί τοϋ ένεστώτος 
μηνός άποδύσας τους αγίους, υπαιθρίους εστησεν εν όλογύμνοις τοις σώμασιν 
έξ εναντίας τοϋ βασιλέως των Άσσυρίων καί της Βαβυλωνίας καμίνου, τους της 
ευσέβειας μαθητάς αμυνόμενος. Ουδέν δέ παραπλήσιον εις άλγη δόνα, πϋρ φλέ
γον, καί κρυμός συμπηγνύς καίμαραίνων τό μέν γάρ τω σιδήρω προσήκεν, 
οξέως αγον επί τον θάνατον τό δέ την οδύνη ν έχον ίσόρροπον, παρατείνει την 
τελευτήν. 'Αργότερα γάρ καθόλου τά υπό ψυχρού γινόμενα πάθη, οίον τεταρ-
ταϊοι καί καρκίνοι καί άνθρακες καί όσα φιλοσοφοϋντες ιατρικοί την ψυχράν 
ύλη ν άπεφήναντο τοις σώμασιν έμποιεϊν. Ούτως οι ψυχρότεροι και πιμελώδεις, 
νωθρότεροι και δύσχρηστον έχοντες τό σωμάτιον καί τά άλογα δέ των ζώων 
ομοίως... Χειμών πη/εϊποταμούς ναυσιπόρους πεζεύεσθαι καί ύδωρ τό δέον εις 
την των λίθων μεταβάλλει σκληρότητα- καί πέτρας διαλύει, δταν τοϋ βάρους 
καθίκηταν καί τοις ενάντιο ις σώμασιν έξίσης λυμαίνεται, τά μέν απαλά λιθο-
ποιών, τά δέ σκληρά διαλύων. Ούτως ό οίνος δταν παγή μορφοϋται προς τον 
περιέχοντα πίθον καί τό άπαλόν έλαιον ϊσταται στερεόν προς τον τόπον τοϋ 
αγγείου σχηματισθέν ή υ έλος δέ καί δστρακον περιρραγέντα τοις ύγροϊς δια-
θρύπτεται (στλ. 777). 

[Παράλληλα Γρηγορίου Νύσσης και Λέοντος 

Εγκώμιο: ό μέν γάρ καιρός ην χειμών ό δέ τόπος, Αρμενία, ή πρόσοικος χώρα, 
ώς ϊστε, δυσχείμερος = το δε ποίημα: μην δ'ό Φεβρουάριος ψυχρός μάλιστα... ό 
δ 'οίκος ένθα νϋν κατασκηνώ πάλιν άγάννιφός τ ε καί λίαν δυσχείμερος. 

Εγκώμιο: καίτόν θερισμόν άποδύουσιν άνεμοι, αν μη σφόδρα καταδήσας 
εαυτόν τοις ίματίοις, προς την βίαν των πνευμάτων διαγωνίσηται. Μετόπωρον δέ 
καί εαρ σχεδόν ουκ είσίν, ώς παρά κακοϋ γείτονος τοϋ χειμώνος προς την εκείνου 
δυναστείαν παρασυρόμενα =το δε ποίη μα: Ό θρασκίας δέ δριμύς έστι καί πικρός, 
οξύς, δυσαής, Ταρτάρου πνοάς έχων ό γάρ Νότος λέλοιπεν ημών τό κλίμα. 

Εγκώμιο: τά υπό ψυχρού γινόμενα πάθη, οίον τεταρταϊοι καί καρκίνοι καί 
άνθρακες καί δσα φιλοσοφοϋντες ιατρικοί την ψυχράν ύλη ν άπεφήναντο τοις 
σώμασιν έμποιεϊν. Ούτως οι ψυχρότεροι καί πιμελώδεις, νωθρότεροι καί 
δύσχρηστον έχοντες τό σωμάτιον -το δε ποίημα: Ψυχρόν τό γήρας, ή τ' έμή 
κράσις φύσει φευ φλεγματώδης... πώς ούν τοσούτων ψυχροτήτων εν μέσω όρων 
με συσχεθέντα τό ταλάντατον ύδωρ κελεύεις προσφέρεσθαι... άπελθε... έκεΐσε 
δεΐξον τήν ίατρικήν, σοφέ. 

Εγκώμιο: κρυμός συμπηγνύς καί μαραίνων τό μέν γάρ τω σιδήρω προσήκεν, 
οξέως αγον επί τον θάνατον τό δέ τήν όδύνην έχον ίσόρροπον, παρατείνει τήν 
τελευτήν = το ποίημα: χιών γενήσομαι ή καίχάλαζα καί θανών νεκροστόλοις 
αψαυστος ώς κρύσταλλος... 

Εγκώμιο: αμπέλου δέ τό φυτόν παρ' αύτοις καί ήγνόηταΐ' καί ό μή μακράν 
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έκδημήσας, βότρνν ούκ οίδεν έρωτα δέ περί σταφυλής ούτος, ώς ημείς περί των 
παρ' Ίνδοϊς γινομένων = το δε ποίημα, που ήδη διευκρίνησε εν τισιν τόποις και 
συνεπώς ομιλεί όχι από τη θέση του Καυκάσου, αλλά πιθανώς της Θράκης, προ
σαρμόζει το θέμα μια και βάλλει κατά της υδροποσίας και των ψυκτικών παραι
νέσεων: "Απελθε τοίνυν εις τόπους της Ινδίας... οπού λέγουσιν αμπέλους μη 
βλαστάνειν. 

Τέλος το εγκώμιο: ο οίνος δταν παγή μορφοϋται προς τόν περιέχοντα πίθον... ή 
ϋελος δέ και δστρακον περιρραγέντα τοις ύγροϊς διαθρύπτεται = το δε ποίημα: 
πήγνυσι καίτόν olvov εν τισιν τόποις τους τ} αμφορείς ρήγνυσιν εκ της ψύξεως.] 

Βίος καίπολιτεία του νεοφανούς οσίου πατρός ημών Ρωμύλου 

τω δέ χειμώνι καί πάνυ δυσχερώς είχε προς τοϋτο, ατε του τόπου εκείνου καθ' 
ύπερβολην ψυχρότατου δντος, ώς καί τά ύδατα εις λίθου άντιτυπίαν μεταβαλέ-
σθαι τή υπερβολή τή ς πήξεως- ή τε χιών καί μέχρι του άπριλλίου μηνός πολλάκις 
ή καί προς άλυτος διαμένει- τότε λοιπόν καί τά κοίλα τών λιμνών εκείνων, απερ 
οι έκεϊσε οίκοϋντες βηρούς ώνόμαζον, πεπηγμένα εις άκρον γενόμενα τή πολλή 
ψυχρότητι ώς έφημεν ου παρεϊχον αύτω άλιεύειν ώς σύνηθες-... Μέθοδον γάρ 
εφευρίσκει τότε άνεπιχείρητον τοις πολλοίς ή καίπάσι- πτύον γάρ λαμβάνων καί 
σφϋραν κατήρχετο καί τηνμέν χιόνα διά του πτύου ένθεν κάκεΐθεν απορρίπτων, 
τόν δέ πάγον διά τής σφυρός συντριβών όλος ύπότρομος γενόμενος τω ψύχει καί 
τους οδόντας βρύχων εν τω δηρφ είσήρχετο καί τό κάτωθεν ύδωρ τοις ποσί 
συνταράττων τους εν αύτω ίχθύας εποίει καί ακοντας άνέρχεσθαι τω ϋδατι καί 
ούτως ευθύς τό καρύκιον (=είδος δικτύου, δερμάτινο σακούλι;) έμδάλλων 
ήλίευε, ξένη ν τινά καί θαυμασίαν όντως αγραν επινοήσας. "Αρα ούκ ην όμοιος δ 
βηρός εκείνος του κατά συνείδησιν αθλητού τούτου τής λίμνης τών Τεσσαράκο-
ντα μαρτύρων; Καί πάνυ μέν ούν ει δέ τις ένίσταται λέγων ώς ούκ άπέθανεν καί 
ούτος τόν σωματικόν τηνικαϋτα θάνατον ώσπερ εκείνοι, εκείνο αν εϊποιμεν προς 
αυτούς ότι, ειμή καί ούτος τόν θάνατον προετίθει προ οφθαλμών αύτοϋ, ούκ αν 
εις τό πεπηγός ΰδωρ είσήρχετο·... εν ή δή νυκτί καί πλήθος χιόνος ούρανόθεν 
καταφερόμενον -χειμέριος γάρ ην ο καιρός- τόν αθλητή ν τούτον τοσούτον έσκέ-
πασεν ώστε μή φαίνεσθαι- τοιγαροϋν πρωία την χιόνα έξορύξαντες ήμίθνητον 
μέσον τής χιόνος εύρίσκουσιη9. 

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ120 

eΗ υπερβολική ψυχρότης γενομένη έντή τών ' Ιωαννίνων λίμνγ} 
(Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1687 καί 1700) 

Χίλιοι εξακόσιοι επτά καί όγδοη ντα, 
δεκάτη πέμπτη Γενναρίου, έβδομη μέρα ήταν, 
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ότε ψυχρότηςεγινεν εν τή παρούση πόλη, 
ώστε οπού επάγωσε τότε ή λίμνη όλη· 

Εικοσιοκτώ τον Γενναρίον 
έπεσε πλήθος χιονιού* 
και τfj εικοστή έννάτη 
φαίνεται πάλιν γεμάτη 
εκ κρυστάλλου καί χιόνος, 
των παιόίων του χειμώνος. 

"Ανωθεν της παγωμένης 
λίμνης καί χιονισμένης 
έβλεπες τους σεμεντζίδες 
άμα τε καί χαλδαντζίδες-
κρασοπούλοι καί τεντζίδες, 
χρυσικοί καί παπουτζίδες· 

Πλήθος Τούρκοι καί Ρωμαίοι 
άμα τε καί"Ιουδαίοι, 
έτρεχαν δλοι στο ψϋχος 
ώς των πετεινών τό πλήθος-
είχαν τύμπανα καί άλλα 
όργανα μικρά μεγάλα-
ο [μεν ερριχναν λιθάρι, 
έτεροι δέ τό κοντάρι-
άλλοι έπιναν κρασί 
πέρνοντάς το στό νη σί· 

έτεροι έτραγωδοϋσαν, 
κ' νπηρέταις εκερνοϋσαν* 
έκαναν χαραις μεγάλαις, 
πού δεν έγιναν οι αλλαις. 
"Ελεγεν ένας προς άλλον 
καθώς ήκουε τόν άλλον 
άρχοντα μου, πάντα γιά σου, 
γιά σου καί τής αφεντιάς σου. 
Καί τόν Νώε συγχωρούσαν 
όσον καί αν ημπορούσαν 
ένεκεν του άμπελώνος 
όπου ηύρε πρώτον μόνος, 
καί έποίησε τόν οίνον 
τόν καλώτατον καί φίνον. 
Καίδιά τόν αμπελώνα 
εις τόν άπαντα αιώνα 
εκ θεού ευλογημένος 
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είναι και συγχωρημένος. 

Έπάγωσε καιδεύτερον ή λίμνη πέρα πέρα, 
τη δωδέκατη Γενναρίον, παρασκευή ημέρα, 
χίλιοι επτακόσιοι, καθώς έτρεχε τότες, 
άπό Χρίστου γεννήσεως, και πρώτον οι νησιώταις 
περιπατώντες ήλθασιν, έμδήκαν εις την σκάλα, 
και βλέποντες τους τά παιδιά, μικρά τε και μεγάλα, 
επήγαν πέρα στο νησίδλα περιπατώντας, 
έγνρισαν και έρχονταν στον πάγον άπηδώντας· 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ121 

Ά πόκρισιςτοϋ Κωνσταντίνου Καρατζά ώς εκ μέρους τον ποατελνίκον 
(3 Φεβρουαρίου 1745) 

Κνρίτζη Δράκο, αδελφέ μου, 
φίλτατε εξάδελφε μου, 
γράμμα σου άπ' τή Ζαβίτζα 
έλαβα μίαν ανγίτζα, 

5 στο όποιο γη αφεντιά σου 
έγραφες τά βάσανα σου, 
ολα τά παθήματα σον, 
καίτά τόσα έξοδα σου, 
τόν χειμώνα και τό χιόνι, 

10 π'οποίος κι αντ'άκούη παγώνει 

Ποϋ άκούσθη τό Γενάρη 
30 -α! χρυσό μον παλληκάριΐ-

στήνκαρδίαν τον χειμώνος 
καίμεβσούμι της χιόνος 
γέροντες νά ταξιδεύονν, 
πού οι νέοι κινδυνεύουν; 

35 Ποίος oJ έδιωξε, χρυσέ μου; 
Ποιος σ' έκννήγ' αδελφέ μου; 
Λαχταρούσες, λές, τήν Πόλι 
και αυτό τό έχον μ ' δλοι-
κι άλλοι στρείδια λαχταρούνε 

40 τρώγοντας κρασί νά πιούνε. 
Ποιος σδονρδούκλους δέν θυμάται, 
ποιος 'στακονς δέν συλλογάται; 

Τρώγε, πίνε, πλια, χρυσέ μου. 
Χιόνια πλέονμή θυμάσαι, 
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στο σπιτάκι σον κοιμάσαι' 
65 άλογα δεν κολυμπούνε 

πλια ατό χιόνι- τά τραβοϋνε 
τώρα εις τό άτ παζάρι 
νά τά βάλουνε σαμάρι, 

75 Λάφια πλέον και ζαρκάδια 
ας περιπατούν με χάδια, 
Βουργαρόπλα δεν μπορούνε 
νά τά πιάσουν, κι ας πηδούνε. 

Στρείδι πλέον και ποτήρι 
καίστό πλάγι τό κροντήρι. 

85 Πϊνε κα ί κρ ασί πελίνου 
στην υγειά τού Κωνσταντίνου, 
ηγεμόνας τρις Βλαχίας, 
δις δά πρώην Μολδαυΐας, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Συνοπτική παρουσίαση μαρτυριών για την αμπελοκαλλιέργεια στα ψυχρά 
κλίματα μετά το 10ο αιώνα 

Άρχόμεθ' ευφροσύνης, όπως θα έλεγε και ο Αέων ο Μαθηματικός, με την αμπελο
καλλιέργεια μιας εύκρατης περιοχής, δηλαδή με τα χειμέρια κλήματα της Κρήτης 
του 1 Ιου αιώνα τα οποία αναφέρονται στο Βίο του Αγίου Ιωάννη του Ξένου122. 
Πιθανότατα πρόκειται για ποικιλίες που προσφέρουν καρπό τέλη φθινοπώρου, 
συνεπώς το χειμέριος στην προκειμένη περίπτωση αφορά την εποχή της συγκομιδής. 
Ακολούθως περνάμε στο λόγιο του 12ου αιώνα Νικηφόρο Βασιλάκη (1115-1182) 
που ως μητροπολίτης της Φιλιππουπόλεως σε επιστολή του ομιλεί για άποχοί-
ρωσιν, έγινε λέει σαν τους χοίρους της Κίρκης καθώς οι εκεί σταφυλαί βάτων φαυ-
λότεραι. Ο οίνος είναι όξινης και σαπρίας, βρωμερός, γέμει ρητίνης και μυρίζει 
δαδί ' 2 3 .0 Βασιλάκης έπεται του Αιουτπράνδου και προηγείται της ανάλογης κρίσης 
του Χωνιάτη για το κρασί της Αττικής, όπου όμως πάντα υπάρχει ο ήλιος και το 
μέλι του Υμηττού124. Επίσης στα ίδια πιθανώς χρόνια τα αδύνατα, νερουλά κρασιά 
του Βορρά παραπέμπουν στην ένδεια, στέρηση και υποβάθμιση, σχεδόν στην υδρο-
ποσία, σε αντίθεση με τα δυνατά, γλυκά κρασιά των παράλιων και νήσων τα οποία 
προσφέρονται για εξαίρετη γλυκοποσία. Η αντίστοιχη οινοποσία, γλυκών ή αδύνα
των κρασιών, αποτελεί κριτήριο κοινωνικής ανισότητος και ο Πτωχοπρόδρομος 
αντιπαραθέτει τα γλυκά κρασιά της θρακικής παράλιας Γάνου, της Κρήτης, της 
Χίου και Σάμου με το κρασί της Βάρνας το νεροκοπημένο125. Σε επιστολή που απευ
θύνει στο Θεόδωρο Πρόδρομο ο Μιχαήλ Ιταλός θα αντιπαραθέσει με τη σειρά του τη 
βόρεια ζώνη της θήρας, των δασών και του ψύχους με την εύκρατη νότια ζώνη των 
ανθοσμιών1 2 6. Πολλούς αιώνες αργότερα (1745) τα ίδια περίπου θα γράψει ένας 
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φαναριώτης σε έμμετρη επιστολή του αντιπαραβάλλοντας τα λάφια και τα ζαρκάδια 
της Βουλγαρίας με τα στρείδια, τους αστακούς και το κρασί της Πόλης127. Στην ποίη
ση του Μαγγάνειου Προδρόμου η υγρά καίσεσημμένη χώρα, όπου τό ψϋχον έπλε-
όνασε και ο ληνοδάτης Σειληνός ετι ληνόν ουκ έχει τόν θύρσον άπεδάλετο, ψύχε
ται... πιθανότατα αποτελούν αναφορές στη Βουλγαρία και μάλιστα τη 
Φιλιππούπολη, όταν ο Πρόδρομος επισκέφθηκε το φίλο του Ιταλικό ΐ 2 ί ί. Ακόμη 
εκφραστικότερος είναι ο Γρηγόριος Αντίοχος όταν περιγράφει την αφυΐα των 
βόρειων αυτών περιοχών, εννοώντας προφανώς την έλλειψη ορισμένων καλλιεργει
ών. Χαρακτηριστικά αναφέρει την απουσία αμπελοκαλλιέργειας, ενώ όπου υπάρχει 
οίνος είναι όξινης και έκτροπίας και τω στομάχφ πολέμιος. Χρησιμοποιεί μάλι
στα, όπως και ο Πρόδρομος των Μαγγάνων, τον κοινό τόπο ότι μήτε τόν Δ ιόννοον 
έπισεΐσαι ταύτη τόν θύρσον... μήτε τους τηςΔήμητρος πόδας επιδήναι τον 
τόπον{29. Με τη σειρά του ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, σε μια μοναδική για τον περι
γραφικό της πλούτο επιστολή-εξιστόρηση130πορείας μέσα στα χιονισμένα και παγω
μένα πεδία του βαλκανικού Βορρά, θα αναφέρει την ηροδότεια Σκυθική ερημία 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ενταύθα ήμϊν ή Δήμητηρ ονκέτι μη τη ρ ήν, αλλ' εις 
μητρυιάνμεταπέπτωκεν. Σύμφωνα με την περιγραφή ό νιφετός έτνράννει τόν τε 
αέρα, τήν τε γη ν και ο ίδιος δαμδαίνων υπό τον ψύχους και ήμίνεκρος^. 

Στο 14ο αιώνα, ο Θεόδωρος Μετοχίτης, ο Γεώργιος Οιναιώτης και ο Ματθαίος 
Γαβαλάς, στις επιστολές τους θα περιγράψουν, παρά τους κοινούς τόπους που χρη
σιμοποιούν, την οινολογική και κλιματολογική ιδιαιτερότητα περιοχών της Θρά
κης. Ο Οιναιώτης, ταξιδεύοντας με τη συντροφιά του από τη Ραιδεστό στο Γάνος, 
διανυκτέρευσε σε πανδοχείο καπηλίδος που τους χρέωσε αντί δέκα αργυρίων olvov 
έκτροπίαν και όξινη ν, ενώ η ίδια έπινε κάλλιστον άνθοσμίαν π ιθανώς 
εισαγόμενο532. Ο Γαβαλάς μας παραδίδει μοναδικές περιγραφές για τη Βιζύη και τη 
Βρύση, των κατοίκων με τις ταβέρνες, τα μεθύσια τους, τις μιαιοφονίες τους, περι
γραφές ισάξιες σε χρώματα με τις σκηνές της ζωής των χωριατών της Κρήτης που 
μας παραδίδει ο Σαχλίκης περίπου πενήντα χρόνια αργότερα1 3 3. Αν το υγρό και 
νοσηρό κλίμα της θρακικής ενδοχώρας που περιγράφει ο Γαβαλάς, ενός τόπου, 
όπως λέγει, γεμάτου μύγες, κουνούπια και θερινές βροχές και όπου τα λουτρά ήταν 
άγνωστα, αν λοιπόν υποθέσομε ότι το κλίμα αυτό επέτρεπε αμπελοκαλλιέργεια, οι 
σταφυλές θα ήταν σίγουρα δάτων φανλότεραι και ο οίνος σαπρίας, ό,τι ακριβώς 
μας λέει ο Βασιλάκης για τη Φιλιππούπολη. Τούτο καταθέτει ο Θεόδωρος Μετοχί
της από το Διδυμότειχο, όπου είχε εξοριστεί μετά το 1328. Εκλιπαρεί να του σταλεί 
για την υγεία του οίνος ακμαίος και κραταιός από τα Στάγιρα, γιατί νοσεί ο εγχώ
ριος οίνος. Πιστεύει δε ότι το να ζητούν οι κατά τά βορειότερα πρόσοικοι, οι κατοι-
κούντες δηλαδή την ψυχρά Θράκη, σύκα και καλό κρασί, είναι σαν να ψάχνουν χιόνι 
στην Ινδία και οι Ινδοί να αναζητούν φοινικιά στη Θράκη134. Έτσι, διαχρονικά οι 
κατά τά δορειότερα πρόσοικοι αποζητούν τα δώρα του αιγαιακού Διόνυσου ή της 
νότιας ακτής της Προποντίδας, όταν η θρακική ενδοχώρα προσφέρει οίνους στν-
γηράς αμπέλου, όξίνεις, σαπρίες, έκτροπίες, νεροκοπημένους. Η Κωνσταντινού
πολη εμφανίζεται και είναι εν μέρει η κλιματολογική σύγκλιση Βορρά και Νότου, 
αλλά κυρίως αποτελεί την ενδιάμεση εμπορικά περιοχή, όπου τα δώρα και τα προ
βλήματα των δύο κλιμάτων συνυπάρχουν: κληματαριά αλλά και νερατζιά κανθεϊσα 
υπό χειμώνος, σύμφωνα με επίγραμμα του Βαλσάμωνα135. Είναι χαρακτηριστικό 
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ότι στο 14ο αιώνα ο Φιλής, που στις επαιτικές του μονότονα επαναλαμβανόμενες 
παρακλήσεις ζητά το όποιο κρασί, χωρίς ιδιαίτερες ποιοτικές προδιαγραφές θα 
υπογραμμίσει σε περισσότερα του ενός επιγράμματα την τεράστια διαφορά του 
προσφερόμενου νεκρού οίνου στην Κωνσταντινούπολη από αυτόν της Κυζίκου και 
πιθανώς της Χαλκιδικής. Στα ίδια πάντα χρόνια στην Κωνσταντινούπολη εκλεκτοί 
οίνοι θεωρούνται όχι πλέον ο θρακικός Μαρώνειος του Ομήρου, αλλά ο Χίος, ο 
Λεσβίος, ο Κρητικός, ο Μονεμβάσιος, αλλά και το τριγλιανόνκαι σάμειονκρασίνηβ. 
Ο βαλκανικός Βορράς σταθερά συνεχίζει πάντα ως σήμερα να υποβλέπει και να επι
ζητεί τα δώρα του οϊνοπος πόντου ως φάρμακα λύπης, για να κλείσομε όπως αρχί
σαμε με το Λέοντα το Μαθηματικό. 
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παρ ' ενιαυτόν τοϋτο ποιεϊν επί των νέων χρησιμώτερον. ει δέ καί κρύσταλλος εν τοΐς τόποις έκείνοις 
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