


NÎKOS KapaniôaKns 
Kadnvnms Μεσαιωνικήϊ lowpias ins âuons, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Ο νεωιερικό$ 
και outiKós BÓKXOS 

Ο BÓKXOS έχει αλλάξει, κατά m διάρκεια ίων αιώνων, 
πολλά πρόσωπα και γνωρίσει διαφορετικέ5 χρήσει 
και σημασίε5. 
Η θρησκευτική ίου χρήση είναι, ÌOCUS, η αρχαιότερη. 
Η Ευρώπη γνώρισε, ΟΊΟ σύνολο ins, ιον θυσιαστικό 
χαρακιήρα ιου που υπήρξε σχεδόν KOIVÓS axis αρχαί-
ε$ Θρησκείε5· πριν ακόμα γνωρίσει, μέσω ins χριστια-
viKns Θρησκεία5, τη μετουσίωση του αίματο$ σε κρα
σί. Αξίζει, μάλιστα, να υπογραμμίσουμε το γεγονό5 
ότι οι πρώτοι μεγάλοι καλλιεργητέ5 κρασιού, στη 
μεσαιωνική δύση, υπήρξαν οι επίσκοποι και οι ηγού
μενοι των μοναστηριών. 
Η χρήση του, GÛS συμβόλου pias ξεχωριστά σχιγμήΞ, 
ανάγεται στη συνήθεια που ήθελε να χρησιμοποιού
νται ορισμένα εκλεκτά κρασιά για να εορτάζεται η επι
κύρωση σημαντικών συμφωνιών. Αν σταθούμε σε 
παραδείγματα τη5 νεότερη5 εποχή5, όπω5 μα$ αναλο
γεί και από το θέμα που παρουσιάζουμε, αξίζει να 
αναφέρουμε ότι το κρασί Τοκάϊ θεωρούνταν αυτοκρα
τορικό ελιξίριο και ενισχυτικό όπλο ms διπλωματία5 
των Αψβούργων· ότι ο Ταλεϋράνδθ5 προσέφερε 
σαμπάνια στο Συνέδριο ms Biéwns το 1815. Xcupis va 

λησμονούμε ότι, στην λαϊκή κοινωνικότητα, η πιο 
συνηθισμένη ευχή γίνεται nivovras. 
Η πολιτική σημασία του κρασιού συνδέεται με την 
εμπορική του αξία· γεγονό5 που οδηγούσε τα κράτη, 
σε όλε$ TIS loiopiKés περιόδου5, να ελέγχουν την 
παραγωγή του και us oôous ms εμπορία$ του. Οι ιστο
ρικοί έχουν, δικαίου, χαρακτηρίσει την κατάκτηση xns 
Γαλατία5 από τον Ιούλιο Καίσαρα CJS ένα "πόλεμο 
κρασιού", αφού η αποστολή που του είχε ανατεθεί 
από τη σύγκλητο ήταν να κρατήσει ανοικτό τον δρόμο 
που έπρεπε να ακολουθούν τα κρασιά ms Ixarlias για 
να φθάνουν cos τη Βόρεια θάλασσα. Enions, οι 
μακροχρόνιοι πόλεμοι -του εκατονταετού$ πολέμου 
συμπεριλαμβανομένου- που διεξάγονται μεταξύ των 
γαλλικών και των αγγλικών δυναστικών οίκων από 
τον 12ο ecus τον 15ο αιώνα, έχουν στο επίκεντρο TOUS 
αμπελώνε$ ms AKUixavias από TOUS onoious οι βασι-
rliaöes ms Αγγλία5 αντλούσαν ένα μέρο$ των εσόδων 
TOUS. Αν στην ελληνική γλώσσα αναφερόμαστε στο 
λάδωμα μιλώντα$ για την εξαγορά ενό$ πολιτικού ή 
δημοσίου άρχοντα, σε άλλε$ γλώσσε$ αναφέρονται 
στο κρασί. 
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Η σχέση του κρασιού με τη γαστρονομία είναι εξίσου 
αρχαία αν θυμηθούμε το "κέρασμα" του κρασιού 
στην αρχαιότητα, τις διάφορε5 noiKirìies και χρήσει 
του οι οποίες αξιοποιούσαν όλες TIS κατηγορίε5 των 
παραγώγων του, από το απλό ξύδι του Ρωμαίου στρα
τιώτη écos το κρασί των συμποσίων. 
Η διατροφική σημασία του εντάσσεται στο γνωστό 
μεσογειακό σχήμα όπου είχε τη θέση του δίπλα στο 
ψωμί και το λάδι. Η σημασία αυτή οφειλόταν, κυρίως, 
στο γεγονόδ ότι συμπλήρωνε Tis ελλιπείς μερίδες σε 
κρέας- έδινε δύναμη και ζέσταινε TOUS εργαζόμενοι 
ms υπαίθρου και των πόλεων. Μια λειτουργία που 
oris μέρε5 μας έχει Kancus χαθεί. 
Τέλθ5, η χρήση του στην ιατρική αναφέρεται, ήδη, από 
τον Ιπποκράτη και υπήρξε το θεμελιώδες προϊόν τη5 
ιατρική5 και φαρμακευτική5 κατά τον Μεσαίωνα. Τον 
19ο αιώνα το κρασί της περιοχής του Μπορντώ θεω
ρούταν ως ένα συνηθισμένο φάρμακο για Tis γυναίκες 
που μόλΐ5 είχαν γεννήσει ενώ, ακόμα oris μέρες μας, 
θεωρείται ότι η λελογισμένη χρήση του προστατεύει 
από τον καρκίνο, αποτρέπει τα καρδιοαγγειακά επει
σόδια και καθυστερεί την εξάπλωση ms νόσου του 
Αλτσχάϊμερ. 

Το κρασί εκτό$ από xis πολλέ5 χρήσεις του είχε, βέβαια, 
και OS γεωγραφίε$ του. Μια γεωγραφία παραγωγή5 και 
μια γεωγραφία κατανάλωσα. Η γεωγραφία παραγω
γής του υπήρξε, κυρίως, η μεσογειακή Ευρώπη. Χάρις 
όμως στην επιμονή των καλλιεργητών η καλλιέργεια 

του αμπελιού επεκτάθηκε και npos τον Βορρά: Τουλά
χιστον, όπως ήδη έγραφε τον 16ο αιώνα ο Ζαν Μπο-
ντέν, έως τον 49ο παράλληλο. Σε μια οριζόντια γραμ
μή από τον Ατλαντικό έως την Κριμαία, τη Γεωργία και 
τις χώρες του Καυκάσου. Στις παρυφές ωστόσο αυτής 
της ζώνης, ακόμα πιο βόρεια, φυτεύονταν κλήματα 
από τον καιρό της αρχαιότητας, ακόμα κι αν χρειαζόταν 
να τα θάβουν τον χειμώνα για να τα προστατεύουν από 
το ψύχος. Οι ζώνες παραγωγής του κρασιού ακολού
θησαν τους Ευρωπαίους στις κατακτήσεις τους: στο 
Μεξικό, στο Περού, στη Χιλή, στην Αργεντινή, στην 
Καλιφόρνια. Η διαδρομή της εξάπλωσης του αμπελιού 
εκτάθηκε από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, ακολου
θώντας την ισπανική επέκταση. Το κρασί επικράτησε 
στα νησιά του Ατλαντικού, όπως στη Μαδέρα όπου 
υποκατέστησε την καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμου-
στις Αζόρες όπου αντικαθιστούσε, συχνά, τα γαλλικά 
κρασιά που ταξίδευαν προς τις αμερικανικές χώρες-
στα Κανάρια Νησιά και στηνΤενερίφη. 
Παρά τις απαγορεύσεις του Ισλάμ, το κρασί πουλιό
ταν στις ταβέρνες ms Πόλης- ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλο
πρεπής λέγεται πως αγαπούσε το γλυκό κρασί της 
Κύπρου. Στην Περσία, αν και υπήρχε από παλιά, το 
καλλιέργησαν, επίσης οι μοναστικές αποστολές των 
Καπουτσίνων στο Σιράζ και στο Ισπαχάν, εξάγοντας το 
από εκεί στις Ινδίες. 

Η κατανάλωση του κυριάρχησε, προς τα τέλη του 
Μεσαίωνα, στη Δυτική Ευρώπη. Ο Ραμπελαί, έχοντας 
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επίγνωση αυτή$ ms Kupiapxias, έγραψε για "ένδο
ξ ο ι " και για "ακούραστοι^ πότε5". Επρόκειτο για 
την οριστική επικράτηση ms "θε'1'Kns KavaTas" ans 
σύνηθες των νέων λαών που είχαν εγκατασταθεί στη 
Δύση μετά την υποχώρηση των συνόρων του ρωμαϊ
κού Kparaus. Με άλλα λόγια το κρασί επέζησε του 
τέλουΞ ενό5 πολιτισμού, του ρωμαϊκού, και κέρδισε Tis 
γευστικέ5 προτιμήσει των νέων λαών. Το υποστήριξε, 
σ' αυτήν τη νίκη του, η επικράτηση του χριστιανισμού 
και οι συμβολικέ5 χρήσει που του επέτρεψαν να δια
τηρηθεί στην υψηλότερη θέση ms ^papxias των 
ποτών· πάνω από την μπύρα, το υδρόμελο ή τον 
μηλίτη. Η ανάπτυξη του μοναχισμού, και löicas του 
τάγματο5 των Βενεδικτίνων, συνετέλεσε ακόμα περισ
σότερο στη διάδοση του καθόσον, óncos γνωρίζουμε, 
ο Kavóvas αυτού του τάγματο$ επέτρεπε orous μονα-
xous την κατανάλωση κρασιού. Τη χρήση του, κατά 
μίμηση των μοναχών, υιοθέτησε και η φραγκική αρι
στοκρατία. Το όνομα του κρασιού συνδέθηκε με Tis 
noflixiKés συνομωσίε5 των αριστοκρατικών οικογενει
ών των βαρβαρικών δυναστειών αν λάβουμε υπόψη 
μα5 ότι πολλέ5 πολιτικέ5 δολοφονίε5 διαπράττονταν 
με τη βοήθεια του. Έγινε το αγαπημένο ποτό των δια
λεκτών τη5 KOivcuvias. Στο φραγκικό ημερολόγιο που 
θεσμοθέτησε ο Καρλομάγνο5 ο μήνα5 Οκτώβρη 
ονομάζεται Tpuynms (στην παλαιογερμανική γλώσσα 
windu-ema-mot), μια ονομασία που προηγήθηκε, 
κατά πολλού5 αιώνε$, του ημερολογίου ms Γαλλική$ 
Enavóoraons και του δικού ms vendémiaire. 

Ο laipiKÓs napaYovras συνετέλεσε, επίση5, στη διά
δοση ms αμπελοκαλλιέργεια5 αφού το κρασί χρησι
μοποιήθηκε ακόμα και στην κτηνιατρική, αν μπορού
με να ονομάσουμε έτσι, για εκείνη την εποχή, την 
περιποίηση των αλόγων. Παντού, έπλυναν Tis πληγέ5 
TOUS με ζεστό κρασί ή ξύδι. 
Η ανάπτυξη των αμπελώνων υπάκουσε σε υπολογι-
σμού5 που εξυπηρετούσαν, πρώτα, Tis καταναλωτικέ^ 
ανάγκε$ pias περιοχή$ και, στη συνέχεια, την απορρό
φηση του πλεονάσματο5 του npoióvros μέσω των εξα
γωγών. Οι αμπελώνε$ εξαπλώθηκαν πέρα από τα 
παραδοσιακά TOUS μεσογειακά όρια αξιοποιώντα5 
όλε5 Tis δυνατέ5 συνθήκε$ ανάπτυξη5 του κλήματο$ 
όπω5 π.χ. τη γειτνίαση του με τα νερά των ποταμών τα 
οποία μειώνουν, κατά κανόνα, τη δύναμη των παγετών 
ms vUKTas. Η ανάπτυξη των αμπελώνων βρισκόταν, 
όμα«, υποθηκευμένη από Tis μεγάλε5 πιθανότητε5 pias 
KaKns σοδειά5 ή pias KaKns τελική5 noiómTas. Ta 
ποτάμια ήταν, για τη Δύση, ο anapaimros napayovras 
διοχέτευση5 του npoióvros oris περιπτώσει που επι
τυγχανόταν μια πλεονασματική παραγωγή. Τα μοναστι
κά οινοπαραγωγικά πλεονάσματα ήταν τα πιο αξιοση
μείωτα, óncjs στην περίπτωση ms Movns του Αγίου 
Γερμανού στο Παρίσι η οποία διοχέτευε τα κρασιά ms, 
μέσω του Σηκουάνα, écos το δέλτα του Ρήνου. Οι οινο-
παραγωγικέ5 περιοχέ5 που βρίσκονταν πάνω σε εμπο-
piKOUs δρόμοι επωφελήθηκαν τόσο απ' aurous ώστε 
να επιδοθούν σε ένα εμπόριο που μπορούμε να χαρα
κτηρίσουμε εμπόριο μεγάλων αποστάσεων. 
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Δημιουργήθηκαν, κατ' επέκταση, "εμπορικοί αμπε-
rìcòvEs", óncDS raus ονόμασε évas σημαντικό5 ιστορι-
KÓS του κρασιού. Μπορούμε άλλωστε να ισχυριστού
με ότι αν τα κρασιά ms Avarorlns ήταν, κατά το Μεσαί
ωνα, προϊόντα τη5 Gafìaooas, τα κρασιά ms Auons 
ήταν προϊόντα των ποταμών, αφού μέσω αυτών διο
χετεύονταν npos Tis ayopés του Βορρά· tris Ayyiiias και 
ms Oflavöpas συγκεκριμένα. Ta συμβόλαια εκμετάλ-
rteuons που επινοήθηκαν για την 
καλλιέργεια του αμπελιού άφη
ναν στον καλλιεργητή, έναντι pias 
ετήσια$ εισφορά5, το Képôos από 
το μισό του καλλιεργούμενου 
αμπελιού επιτρέποντα5, έτσι, σε 
norìrious ενδιαφερόμενου$ να 
πάρουν μέρο5 στην ανάπτυξη ms 
καλλιεργεί του. Για raus άρχο-
ντε$ η κατοχή των αμπελώνων 
είχε μεγάλη αξία, ανάλογη με 
αυτήν του αρχοντικού πύργου 
raus, αφού συμβόλιζε την πολιτι
κή εξουσία raus και την κοινωνική 
raus υπεροχή. Εννοείται ότι τα 
πατητήρια, η εμπορευματοποίηση του npoì'óvras και 
το σύστημα δανείων npos raus καλλιεργηιέΞ υπάγο
νταν στον αυστηρό έλεγχο των αρχόντων. 
Οι διάφορε5 χειρονομίε$ του σώματο5 που συνδέο
νταν με την καλλιέργεια του αμπελιού απεικονίστη
καν στα γλυπτά και τα ανάγλυφα των μεγάλων καθε

δρικών ναών. Γνωρίζουμε, ωστόσο, πολύ λίγα πράγ
ματα για την ποιότητα του κρασιού εκείνη$ ms εποχή$ 
αφού οι γνώσει μα5 σχετικά με TIS TEXVIKÉS ms καλ-
fìiépYEias του αμπελιού και Tis τεχνικέ$ oivonoinons 
πριν από τον 14ο αιώνα, παραμένουν περιορισμένε5. 
Το κρασί πινόταν νέο και οι κάβε5 αποθήκευσα ήταν 
anaviES. Γνωρίζουμε, αντιθέτου, ότι υπήρχε μια μεγά
λη ποικιλία κλημάτων και περιοχών ανάπτυξή5 raus. 

Η βασική διαφοροποίηση που 
διαπιστώνουμε, για το μεσαιωνικό 
κρασί, είναι αυτή μεταξύ του 
καθαρού κρασιού (purum) και 
του κρασιού που αναμειγνυόταν 
με νερό είτε κατά τη διάρκεια ms 
ζύμωσή5 του είτε κατά την κατα
νάλωση του. Το καθαρό κρασί 
ήταν ένα αρχοντικό ποτό και συνο
δευόταν από άσπρο ψωμί. 'Evas 
περίφημο5 ßaairiias του Μεσαίω
να, επηρεασμένο5 από το ασκητι
κό ιδεώδε$, ανέτρεψε Kanoos αυτή 
την ιεραρχία nivovras κρασί ανα
κατεμένο με νερό ενώ, Tis ημέρε$ 

vnoTEias, περιοριζόταν στην μπύρα. Στα μοναστήρια 
προτιμούσαν τα περιζήτητα κρασιά, συχνά καρυκευ-
μένα με μπαχαρικά. Σε ένα ποίημα, του 12ου αιώνα, 
οι διάφορε$ noiKiflies κρασιού ανταγωνίζονται, ρητο
ρικά, μεταξύ raus CÜS npos την ποιότητα raus· είναι 
npocpavns η πολιτική επιλογή του ποιητή να εξυμνή-
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σει μια συγκεκριμένη προέλευση η οποία αναγόταν 
στη γη του βασιλιά Tns Tafìrìias. Το κυριότερο χαρα
κτηριστικό Tns ποιότηταΞ του κρασιού, κατά το Με
σαίωνα, ήταν η διαύγεια του που παρομοιαζόταν με 
το ανθρώπινο δάκρυ. 
ΑΓΊΓΊΟ auTés οι συνήθειεΞ ήταν μεσαίωνα και άλλα
ξαν, eis ßa9os, κατά τη διάρκεια των μεγάλων κρίσεων 
του 14ου αιώνα. Η γνωστή επιδημία Tns navcbrins του 
1348 επέφερε, κατ' apxas, μια μεγάλη δημογραφική 
ύφεση η οποία προκάλεσε, και εξακολούθησε να προ
καλεί κατά τον επόμενο αιώνα, ooßapes κοινωνικέΞ και 
οικονομία ανακατατάξει. Ανακατατάξει που επηρέ
ασαν και την ιστορία των αμπελώνων. Το ανθρώπινο 
δυναμικό μειώθηκε και το KÓOTOS Tns εργασία5 αυξή
θηκε. Τετραπλασιάστηκε, σε ορισμένε$ περιοχέ5, μέσα 
σε πενήντα χρόνια. Οι naïKÉs τάξεΐ5, κυρίου οι τάξείΞ 
των πόλεων, επωφελήθηκαν απ' αυτήν την κρίση 
επενδύονταΞ στην καλλιέργεια των αμπελώνων. Απέ

κτησαν, έτσι, πρόσβαση σε αυτό που θα ονομάζαμε 
σήμερα ένα νέο τρόπο zcûns. Το κρασί έγινε μέροΞ Tns 
λα'1'Kns óiaTpocpns. Πολλαπλασιάστηκαν οι ταβέρνε$ 
oris οποίε5 και γινόταν ευρεία κατανάλωση του κρασι
ού- συχνά με συνεπές ανεκδιήγητε5. Η κατανάλωση 
του κρασιού και η μέθη εκλαμβάνονταν cos ελαφρυντι
κά από τα δικαστήρια όταν εκδίκαζαν επεισόδια που 
είχαν προκληθεί από Θαμώνε5 Tns Taßepvas. Η αύξηση 
Tns κατανάλωση5 του npoì'óvras κινητοποίησε και το 
φορολογικό ενδιαφέρον των κρατών καθόσον χρειά
ζονταν περισσότερα κεφάλαια για raus ôiapras πολέ-
μου5 που διεξάγονταν εκείνη την εποχή. Η διακίνηση 
του κρασιού δασμολογήθηκε για να χρηματοδοτήσει, 
κυρίου, την ανέγερση των νέων τειχών. Όσο για raus 
μεγάλοι lôiOKinies αμπελώνων, αυτοί βρέθηκαν αντι
μέτωποι με το πρόβλημα ms έλλειψη του εργατικού 
δυναμικού και το KÓOTOS Tns εργασία5 που raus ανά
γκασε να εγκαταλείψουν πολλού5 αμπελώνε$. Σε 
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órìfÌES, πάλι, nspioxés οι αμπελώνε$ αντικαταστήθηκαν 
με pnrilés ενώ αυξήθηκαν οι καλλιεργούμενεΒ εκτάσεΐ5 
γύρω από Tis nófìeis όπου οι αστοί καλλιεργούσαν 
αμπέλια ÉXOVTOS επενδύσει κεφάλαια για να τα απο
κτήσουν. Γεννήθηκε, μάλιστα, και évas ανταγωνισμό5 
(JUS npos Tis noiómies ιου κρασιού· ανταγωνισμό5 που 
οδήγησε στη βελτίωση του. Τα κλήματα τώρα επιλέγο
νται και διαθέτουμε EIÔIKÉS διοικητά προβλέψει για 
την προστασία raus: Oncos στην περίπτωση του δούκα 
ins BoupYOuvôias, Φίλιππου του Τολμηρού, ο onoios 
για να προστατεύσει ένα τοπικό κλήμα απαγόρευσε με 
διάταγμα, το 1395, την εμφύτευση μιαΞ ξένηε αλλά πιο 
ανθεκτική$, ποικιλία5. Μεταφράζουμε το σχετικό 
χωρίο: ΠοήήΌί υπήκοοι μαΞ[.. .]φύτεψαν αμπέήια ενόΞ 
κακού και παράνομου κήήματοΞ που ονομάζεται Γκα-
μέ και από το οποίο βγαίνει άφθονο κρασί afifìa non
na από αυτά τα κήήματα κατέστρεψαν και ερήμωσαν 
ποήήά μέρη από τα οποία έβγαινε καήό κρασί. 
Ακολουθώντα$ αυτό το ρεύμα βελτίωση5 Tns ποιότη-
Tas οι καλλιεργητέΞ και οι επενδυτέ$ επιχείρησαν μπο-
λιάσματα ενώ διεξήχθησαν ακόμα και εμπειρικέ5 
έρευνε$ για τη βελτίωση ms oivonoinons: Επινοώντα5 
διάφορε5 τεχνικέ5 για να διατηρούν το κρασί αναμει-
yvuovTas το με άλλεΞ ποικιλίε5 ή προσμειγνύοντα5 
ετερογενή υλικά óncas το ασπράδι του αυγού. 
Κατά τα τέλη του 14ου αιώνα, σύμφωνα με TIS nnyés 
που διαθέτουμε, διαμορφώνεται και ένα πιο επεξερ
γασμένο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για την περι
γραφή των κρασιών. EKTÓS του "άσπρου" και του 
"κόκκινου" κρασιού (το κόκκινο χρώμα άλλωστε, 
προκειμένου να περιγραφεί ένα κρασί, μπαίνει στο 
λεξιλόγιο μόνο κατά τον 18ο αιώνα, écos τότε η γλώσ
σα χρησιμοποιούσε παρεμφερή χρώματα) εμφανίζεται 
και το ημιερυθρό κρασί που είναι προϊόν pias συντο-
μευμένη$ ζύμωση$ και το οποίο καταναλωνόταν eras 
YiopTés και ans επίσημε$ τελετέ$. Ένα κρασί εξαγωγή5. 
Οι προσπαθεί βελτίωση$ Tns ποιότητα5 που κατέ
βαλλαν οι μεγάλοι παραγωγοί κρασιού, τον 14ο και 
τον 15ο αιώνα, συνεπέφερε και τη δημιουργία των 
ειδικών προελεύσεων και των ξεχωριστών κλημά
των. Η ταβέρνα μετατρέπεται σε κατεξοχήν τόπο 
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συνάντησα των ανθρώπων και ανάπτυξα ms κοινω-
viKómras, ενώ το κρασί αποκτά την ταυτότητα που το 
συνδέει με την προέλευση του. Η χαρακτηριστική 
έννοια που γεννιέται αυτήν την εποχή, npos τα τέλη 
του 14ου αιώνα, για να προσδιοριστεί μια ποικιλία 
είναι αυτή ms yaririiKns fiéÇns cru που σήμαινε αρχι
κά έναν τόπο KarirìiépYEias, αλλά όχι, ακόμα, μια 
συγκεκριμένη ποιότητα. 
Η κατανάλωση των χωρών του Βορρά κινητοποιεί το 
μεγάλο εμπόριο από τον Νότο. Μέσω ms Θάλασσα5 
και των ποταμών, από τη Σεβίλλη και την Ανδαλου
σία, το κρασί φτάνει στην Αγγλία και στη Φλάνδρα. 
Από τα ποτάμια, όπα« είδαμε να γίνεται και κατά τον 
Μεσαίωνα, φτάνει στο Παρίσι και στον Ρήνο. Άλλε$ 
cpopés ακολουθεί χερσαίοι δρόμο ι óncos κάνουν 
τα καρετόνι των Γερμανών εμπόρων που διασχίζουν 
OS Άλπεκ, κάθε χρόνο μετά τον τρύγο, για να αναζη
τήσουν τα κρασιά ms Λομβαρδία5, του Φριούλ και 
msloTpias. Από τη Μοράβια και την Ουγγαρία τα 
κρασιά διοχετεύονται npos την Πολωνία, ενώ τα 
καράβια ταξιδεύουν από την Πορτογαλία, την Ισπανία 
και τη Γαλλία npos την Αγία Πετρούπολη ακολουθώ-
ντα5 raus θαλάσσιοι δρόμοι ms BafìtiKns. 
Ταξιδεύει κυρίου το νέο κρασί. Το παλιό διατηρείται 
δύσκολα, ξινίζει. Ο 16os aicövas δεν γνώριζε, ακό
μα, τα μπουκάλια και TOUS φελλού$. IOGÛS ούτε ο 
17os aicòvas. Το παλιό κρασί είναι φτηνότερο από το 
νέο: Μια ιεραρχία που θα ανατραπεί τον 18ο αιώνα 
όταν θα γενικευτεί η χρήση του μπουκαλιού. Το 

βαρέλι, μια αρχαία γαλατική ανακάλυψη, θα είναι το 
κύριο δοχείο μεταφορά5 του npoì'óvTOS, xcopis ωστό
σο να έχει ακόμα υποκαταστήσει, παντού και εντε-
λά«, τον αμφορέα. Οι npartes avacpopés για την αξία 
του παλιού κρασιού χρονολογούνται από τον 17ο 
αιώνα. Αλλά είναι σπάνιε5 και anopaóiKés. Ακόμα 
και κατά τον 18ο αιώνα το παλιό κρασί θεωρείται, 
από σοβαρά συγγράμματα ή από εμπορικού5 οδη-
Yous, υποδεέστερο. 
Οι καλλιεργούμενε5 με αμπέλια εκτάσεΐ5 επεκτείνο
νται. Στη Γαλλία μάλιστα, μεταξύ του 1650 και του 
1789, διπλασιάζονται KÓVOVTOS την παραγωγή να 
φτάνει στα εκατό λίτρα ανά κάτοικο. Παρά την τιμή 
του κρασιού, που επιβαρύνεται εξαιτίαΞ των πολλών 
τελωνειακών και διαπυλίων τελών, η κατανάλωση 
του είναι αυξημένη. Στη ζήτηση του, άλλωστε, πρέπει 
να αποδοθεί και η ανάπτυξη ms καλλ ιεργε ί του 
αμπελιού η οποία είχε cos αποτέλεσμα την καθιέρω
ση ορισμένων τόπων παραγωγή$ που θα γίνουν γνω
στοί για τη ξεχωριστή TOUS ποιότητα. Os τέτοιοι τόποι 
αναδείχθηκαν, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, οι 
περιοχέ5 ms BoupYOuvóias, ms Καμπανία5 και ms 
AKUiravias. H απαίτηση για μια ξεχωριστή ποιότητα, 
συνδεδεμένη με το όνομα [lias οικογένεια$, ήταν 
óncos προαναφέραμε μια παλαιά μεσαιωνική συνή
θεια. Η οικογένεια των δουκών ms BoupYouvóias 
θεωρούσε τον εαυτό ms "άρχοντα των πιο καλών 
κρασιών ms xpioriavoauvns" και τα δικά ms κρασιά 
cos τα "πολυτιμότερα και καταλληλότερα του βασι-
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λείου που αρμόζουν στον πάπα, τον βασιλιά και 
aiìrìous άρχοντεΞ". Για να διατηρηθεί η ποιότητα TOUS 
είδαμε ότι ο (Difìmnos o Ton^npós απαγόρευσε την 
εμφύτευση άλλων κλημάτων. Στο ίδιο κείμενο ρυθμι
ζόταν η καθαριότητα των αμπελώνων και διακανονι
ζόταν ο λιπασμό5 των εκλεκτών κλημάτων. Διακανο-
νισμό5 που επικυρώθηκε με βασιλικό διάταγμα, εκα
τό περίπου χρόνια αργότερα, όταν η Βουργουνδία 
πέρασε στο γαλλικό βασιλικό στέμμα. Την ποιότητα 
άλλωστε των κρασιών, σε σχέση με την περιοχή ms 
προέλευσή5 TOUS, επιδοκίμαζε ή αποδοκίμαζε το 
χρηματιστήριο ms γεύση5 που αντιπροσώπευε η 

βασιλική αυλή.'Evas yiaipós του βασιλιά ms Γαλλία5 
Ερρίκου του 4ου, στΐ5 apxés του 17ου αιώνα, καταδι
κάζει τα κρασιά ms Ορλεάνη$ με το επιχείρημα ότι 
"γεμίζουν το κεφάλι ατμού$". Ο Aouöoßkos ο 13os 
προτιμούσε, ακολουθώντα5 αυτήν την καταδίκη, το 
κόκκινο κρασί ms BoupYOuvôias. Ένα ολόκληρο 
"λόμπι" γιατρών που είχε επικεφαλή$ του τον προ
σωπικό θεράποντα του Λουδοβίκου του 14ου, υιο
θέτησε μια διαφορετική άποψη και έπεισε τον βασιλιά 
να προτιμήσει τη σαμπάνια και να εγκαταλείψει το 
κόκκινο ms BoupYOuvôias για να προστατευτεί από 
TOUS πυρετού5 και την ποδάγρα. Zxis apxés του 18ου 
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αιώνα, ιην εποχή ins avußaoirteias, ta δείπνα σε 
κλειστό κύκλο συνοδεύονταν από σαμπάνια. Όταν 
ανέλαβε ο Λουδοβίκο5 ο 15os την αντικατέστησαν 
και πάλι με το κρασί ms Boupyouvôias. H αριστο
κρατία ακολουθούσε τον βασιλιά και η αστική τάξη 
την αριστοκρατία, εξασφαλίζοντα5 έτσι μια σπουδαία 
φήμη στα κρασιά ms εκάστοτε προτίμησή5 TOUS. Την 
ποιότητα έπρεπε να διασφαλίζουν και να αγωνίζονται 
για την διασφάλιση ms οι χοντρέμποροι του κρασιού. 
Κατά κάποιον τρόπο αυτοί έγιναν και οι συνεχιστέ5 
ms naflias αριστοκρατία napaöoons που συνέδεε 
το κρασί με μια συγκεκριμένη προέλευση. Βελτίωσαν 
την οινοποίηση προσπαθώντα5 να εξασφαλίσουν 
χρώμα και "σώμα" στο κρασί raus xapis σε διάφο-
ρε5 προσμίξεΐ5. Πουλούσαν βάσει δειγμάτων και 
μετά από γευσιγνωσία. Τα εγχειρίδια οινολογία5 που 
εμφανίζονται κατά τον 18ο αιώνα υιοθετούν, εκτό$ 
από την περιγραφή των κρασιών, και μια ιεραρχία 
ανάμεσα raus. 
Οι καταναλωτικέ5 σύνηθες ενό$ éOvous υπήρξαν 
απολύτου καθοριστικέ$ για us τύχε$ του κρασιού: 
Οι σύνηθες του αγγλικού é0vous. Και Kupicos ms 
αγγλικήΕ αριστοκρατία5. As υπενθυμίσουμε ότι οι 
Άγγλοι αγοραστέ5 ms σαμπάνι ήταν εκείνοι που, 
εξαιτίαΞ μια5 επινόησή$ raus, κατάφεραν να δαμά
σουν αυτό το αφρώδε5 κρασί το οποίο συνήθιζε να 
αναβράζει εντελώ5 ξαφνικά και να ανατινάζει τα 
βαρέλια προξενώντα5 την καταστροφή του ιδιοκτήτη 

του. Αυτή η ξαφνική acppcòóns ζύμωση ελέγχθηκε 
xapis στα γερά μπουκάλια και στα κατάλληλα πώμα
τα από φελλό. Το κρασί αυτό, η σαμπάνια, εκτό$ από 
αγαπημένο ms γαλλική5 βασ ιλ ιά αυλή5 ήταν και 
περιζήτητο από την αγγλική αριστοκρατία. Έγινε, στη 
συνέχεια, ms μόδα$ στη Ρωσία και την Αυστρία. Ο 
Θωμά5 Τζέφερσον το εισήγαγε cms Ηνωμένε5 Πολι-
TEÎES. H αγγλική κατανάλωση συνετέλεσε, επίση5, 
στον θρίαμβο του μπορντώ και των κρασιών ms 
AKUiravias. 'locos επειδή το Λονδίνο ήταν το κύριο 
λιμάνι anoppócpnans των κρασιών aums ms περιο-
xns από την εποχή που έγινε αγγλική, το 1152, μετά 
τον γάμο ms Ελεονόρα$ ms AKunavias και του Ερρί
κου του 2ου ms Αγγλία5. Τα κρασιά ms είχαν πάντα 
μια προνομιακή θέση oris αγγλικέ5 προτιμήσει- θέση 
που επισημοποιήθηκε με διάταγμα ακόμα και όταν, 
τον 15ο αιώνα, η περιοχή ms AKuravias ενσωματώ
θηκε στη γαλλική βασιλική επικράτεια. Η αγγλική 
αριστοκρατία είχε πάντα ξεχωριστού5 τρόποι για να 
τονίζει την κοινωνική ms υπεροχή. Διατηρούσε μια 
παράδοση σ' αυτόν τον τομέα. Παλαιότερα διακρινό
ταν από την κατανάλωση ms μαλβαζία5, το γλυκό 
κρασί που προερχόταν από ελληνικέ5 περιοχέ5, την 
Κρήτη και τα νησιά. Στη συνέχεια είχε στρέψει Tis κατα-
ναλωτικέ$ προτιμήσει ms στο πόρτο, στο σέρυ, στη 
μάλαγκα, στη μαδέρα, στη μάρσαλα, όλα περίφημα 
γλυκά ή ημίγλυκα κρασιά με μεγάλη περιεκτικότητα 
σε αλκοόλ. Είχε, επίση5, διακριθεί από την κατανά-
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λωση ms σοκολάτα5, του τσαγιού και του καφέ. Μαζί 
με τη σαμπάνια, γύρω στο 1650, καθιέρωσε τη μεγά
λη μόδα του μπορντώ, γνωστού και a>s black wine. 
Οι τιμέΞ του θα εκτοξευτούν εξαιτία5 των πολέμων 
που τελειώνουν με τη Συνθήκη ms Ουτρέχτη$ το 
1713· το μπορντώ θα κοστίζει, τότε, ipEis cpopés 
περισσότερο από το σέρυ. Είναι η εποχή που φτάνουν 
στην Αγγλία οι noiKiflies Μαργκώ, Λα Φίτ και Λα 
Τουρ. Η αγγλική γεύση θα καθιερώσει, παγκοσμία», 
ορισμένε5 από TIS vvcûorés και σήμερα προελεύσε^. 
Οι παραγωγοί mus ήταν ευαισθητοποιημένοι σ' 
αυτήν την προτίμηση και προσαρμόστηκαν oris αγγλι-
Kés απαιτήσει διακρίνονκ» μεταξύ λαϊκών και αρι
στοκρατικών κρασιών, θα επιδοθούν, επίση$, με 
μεγάλη επιμέλεια στην τελειοποίηση των αμπελώνων 
και στην περιποίηση του εδάφο^. Δεν είναι τυχαίο 
ότι, από τα τέλη του 17ου αιώνα, συγκροτείται βαθ
μηδόν η οινολογία. Μια γνώση που είχε αρχικά πολύ 
γενικό περιεχόμενο και κατέκτησε αργά τον επιστημο
νικό κόσμο. 
Η ιεραρχία των κρασιών που τείνει να εδραιωθεί κατά 
τον 18ο αιώνα ήταν συχνά αυθαίρετη και εξαρτιόταν, 
κυρία», από Tis ευκολίε$ εξαγωγή5 ή από την εγγύτη
τα του τόπου παραγωγή5 npos ένα μεγάλο κέντρο 
κατανάλωση5. Τα κρασιά ms Ανδαλουσία5, ms Ακυι-
Tavias, ms Νοτίου Γαλλία5 εξάγονταν εύκολα από τα 
κοντινά λιμάνια. Το Παρίσι ήταν ένα μεγάλο κέντρο 
κατανάλωση5 -100.000 βαρέλια το 1698- για τα 
κρασιά pias ευρύτερη$ περιοχή5. Τα κρασιά ms 
περιοχή5 ms Νάπολη, το greco, το latino, το lacryma 
Christi, επωφελούνταν από την εγγύτητα ms αγορά 
ms αλλά και από αυτήν ms Pci^ns. Εδραιώθηκε 
ωστόσο, έστω και βαθμηδόν, μια ιεραρχία noiómTas 
που ισχύει ακόμα και σήμερα. 
Ποτό ms apiOTOKpatias το κρασί, τουλάχιστον cos npos 
ορισμένε5 noiKirliES του όπα» είδαμε, ήταν και ποτό 
του συνηθισμένου και καθημερινού ανθρώπου. Η 
μέθη γίνεται πιο λαϊκή και γενικεύεται, cos συμπεριφο
ρά, κατά τον 16ο αιώνα. Στο Βαλαδολίδ, αυτόν τον 
αιώνα, καταναλώνονται 100 λίτρα ανά άτομο ετησία». 
Στη Βενετία οι apxés αναγκάζονται, το 1598, να επέμ

βουν, ακόμα μια φορά, για να περιορίσουν τον αλκο
ολισμό. Η λαϊκή μέθη δεν χρειαζόταν ένα κρασί noió
mTas. Ta κλήματα που απέδιδαν σε ποσότητα αλλά 
έδιναν μια μέτρια ποιότητα ήταν αυτά που τροφοδο
τούσαν τη λαϊκή κατανάλωση. Είναι η χρυσή εποχή 
των ταβερνείων, oris πόρτε$ κυρία» των πόλεων, όπου 
η φορολογία ήταν ελαφρύτερη. Ορισμένα από αυτά τα 
κέντρα διασκεδάσεα» έγιναν διάσημα. B/as ιδιοκτήτη 
pias TÉioias Taßepvas ήταν, μάλιστα, τον 18ο αιώνα πιο 
διάσημο5 και από τον ίδιο τον Βολταίρο. 
Το κρασί στη λαϊκή του κατανάλωση ισοδυναμούσε, 
επιπλέον, με μια φτηνή τροφή. Η τιμή του πέφτει όταν 
ανεβαίνει η τιμή του ψωμιού. Ivas σημαντικό$ ιστορι-
KÓS όπα» ο Βίτολντ Κούλα υποστήριξε ότι το κρασί, 
και γενικότερα το αλκοόλ, αποτελούσε ένα υποκατά
στατο σε Θερμίδε5 κατά Tis περιόδου έλλειψη5 του 
ψωμιού. Το κρασί παρέμενε, navrais, αρκετά φτηνό 
σε περιόδου πενία$. Και ανεξαρτήτου ms Θρεπτική5 
του αξίαε, ακριβό ή φτηνό, συνιστούσε έναν τρόπο 
anóópaons, απομακρύνοντα$ έστω προσωρινά Tis 
έγνοιε5 και τα προβλήματα. 
Δεν είναι τυχαίε$ οι απεικονίσει του στη ζωγραφική 
όπου αποδίδεται είτε κόκκινο και πιο λαϊκό είτε χρυ
σό σε μακριά ποτήρια, συνδυασμένο με διασκεδα-
στέ5, καπνό, βιολιά και εύκολα κορίτσια. 
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