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«Eγώ κ��ω τα στα�ύλια 
απ� τ’ αμπέλια/ κάνω κρασί
πατώντας τα στα πατητήρια»,
λέει � μήνας Σεπτέμ�ρι�ς, 
� Tρυγητής, εδώ με τ� �ώδι�
τ�υ Zυγ�ύ. Mικρ�γρα�ία ��.
τ�υ έτ�υς 1346, M�νή 
Bατ�πεδί�υ αρ. 1199.

Ψη�ιδωτή παράσταση 
τρύγ�υ και λην�ύ 

απ� τη Bασιλική 
της Aγίας Kωνσταντίας 
στη Pώμη, 4�ς αιώνας.

Eγώ κ��ω τα στα�    
Στα�υ�λ�γήματα απ� τη �ιλ�λ�γική και     

T�υ Hλία Aναγνωστάκη

ΣTH ΦIΛOΛOΓIKH και εικαστική πα-
ράδ�ση τη Bυ�αντινή, � τρύγ�ς είτε
πρ�σωπ�π�ιείται με τ�υς μήνες Σε-
πτέμ�ρι� και Oκτώ�ρι�, είτε απ�δί-
δεται και συμ��λί�εται με τ�υς ε�ής
τρ!π�υς: 1) Tρύγ�ς-θυσία και μαρ-
τύρι� τ�υ Θεανθρώπ�υ και των μαρ-
τύρων. 2) Tρύγ�ς π�λέμ�υ, !π�υ �
�υ�αντιν!ς �ασιλιάς και π�λεμάρ$ης
συνθλί�ει τ�υς ε$θρ�ύς και επί��υ-
λ�υς τ�υ αμπελώνα της αυτ�κρατ�-
ρίας. 3) Tρύγ�ς πλ�ύτ�υ και αρετών
υλικών και ψυ$ικών. 4) Tρύγ�ς απ�-
καλυπτικ!ς, !π�υ η �ργή τ�υ θε�ύ
πατεί και συνθλί�ει τ�υς εκτραπέ-
ντες και αμαρτωλ�ύς. 5) Eρωτικ!ς
τρύγ�ς, !π�υ � εραστής και δραγά-
της τρυγά τ�ν ερωτικ! καρπ! τ�υ έ-
ρωτα- αμπελώνα π�υ καλλιέργησε.

Στη συν�πτική αυτή τα�ιν!μηση
των �υ�αντινών τρύγων δίδ�με πα-
ρακάτω �ρισμένες μετα&ράσεις,
πρ�τάσσ�ντας τη μ�ναδική έκ&ραση
τ�υ Θε!δωρ�υ Δα&ν�πάτη, !π�υ �
τρύγ�ς ερεθί�ει και �υπνά και τις αι-
σθήσεις. A�ί�ει, πάντως, να ανα&έ-
ρ�υμε τ�ν ερωτικ! τρύγ� της Aρτας
με την κ�ινωνική τ�υ διάσταση !πως
περιγρά&εται απ! τ� μητρ�π�λίτη
Nαυπάκτ�υ.

Tρύγ�ς στην Aρτα 

Eνας κάτ�ικ�ς της Aρτας στην
Hπειρ�, �ν!ματι (έν�ς, έρ$εται
πρ�ς συνάντηση τ�υ μητρ�π�λίτη
Nαυπάκτ�υ και τ�υ διηγείται ένα λυ-
πηρ! περιστατικ! π�υ μ!λις τ�υ συ-
νέ�ηκε. O (έν�ς ήταν υπάλληλ�ς
στ�ν αμπελώνα τ�υ κυρ�ύ Γεωργί�υ
Πετ�μέν�υ. Eνας ακ!μη υπάλληλ�ς

Στ�ν απ�καλυπτικ�
τρύγ� η Bα�υλώνα
και η Kωνσταντιν�ύ-
π�λη απ�τελ�ύν 
τις π�λεις �π�υ θα
τρυγηθεί τ� ανθρώ-
πιν� γέν�ς. Aπ� 
τ�ν λην� τ�υ θυμ�ύ
τ�υ θε�ύ θα τρέ"ει
ά�θ�ν� κρασί–αίμα.
H γη–θεά Pέα καθι-
σμένη στ� λι�νταρ�-
μ�ρ�� τέρας θα κε-
ράσει απ� τ� π�τήρι
της τα �θ�νια και
μιαρά �ντα. (Δευτέ-
ρα Παρ�υσία, 
P�ύτσικα Pεθύμν�υ,
Nα�ς Παναγίας 
και Σωτήρ�ς, 
τ�ι��γρ�. 1391).



στ� ίδι� α&εντικ! εκτελ�ύσε την ί-
δια υπηρεσία, επι�λέπ�ντας τ�υς
τρυγητές. Aνδρες και γυναίκες δ�ύ-
λευαν μα�ί. O επιστάτης τ�υ Πετ�-
μέν�υ, γ�ητευμέν�ς απ! τα θέλγη-
τρα των εργατριών, ρι$ν!ταν σ’ αυ-
τές και, !σ� � (έν�ς δεν έδινε σημα-
σία, τις $αϊδ�λ�γ�ύσε, εμπ�δί��-
ντάς τις να πηγαιν�έρ$�νται με την
ησυ$ία τ�υς. Aυτ! συνε$ίστηκε τ!-
σες &�ρές, π�υ � (έν�ς, μην κατα-
&έρ�ντας να τ�ν απ�τρέψει απ! τα
κ!λπα τ�υ, άρπα�ε ένα �ύλ� για να
τ�ν κτυπήσει. Kι εκείν�ς άρ$ισε να
στρι&�γυρνάει απ! δω κι απ! εκεί
για να τ�ν απ�&ύγει, ώσπ�υ μια
στιγμή γυρί��ντας τ� κε&άλι, δέ$τη-
κε ένα δυνατ! κτύπημα: δυ� μέρες
αργ!τερα πέθανε.

Aισθήσεις και ηδ�νή

Eίναι η επ�$ή π�υ τρυγάτε τα ώρι-
μα στα&ύλια. Oμ�ρ&�, αλήθεια, θέα-
μα, να τα �λέπεις κρεμασμένα στ�υ
αμπελι�ύ τ�υς κλάδ�υς, πρ�στατευ-
μένα κάτω απ! τα πλατιά και μαλακά
&ύλλα π�υ μ!λις α&ήν�υν τ�υ ήλι�υ
τις ακτίνες να περν�ύν. Aγ�υρα ακ!-
μη τα περιλ�ύ�ει η πι� εύκρατη θερ-
μ!της π�υ σιγά και ήρεμα τα ωριμά-
�ει. Aλλά τα πρ�&υλάσσ�υν και απ!
τη σ&�δρ!τητα τ�υ ανέμ�υ και τα

καλύπτ�υν για να μην πληγωθ�ύν
και σπάσ�υν απ! τις ραγδαίες και
δυνατές �ρ�$ές. Tέτ�ι� γλυκύ καρ-
π!, ώ κάλλη και Xάριτες, δεν θα μπ�-
ρ�ύσε παρά να τ�ν πρ�στατεύ�υν...
γλυκύ καρπ! με τ� �αθύ π�ρ&υρ!
$ρώμα της �ασιλικής αλ�υργίδας...

Mα ακ!μη πι� ευ$άριστ� θέαμα εί-
ναι η κ�πή τ�υ στα&υλι�ύ με τ� μα-
$αίρι, καθώς απ! τ� αμπέλι απ�$ωρί-
�εται για να μπει στα πλεκτά πανέρια
και να κ�υ�αληθεί στ� πατητήρι. Kι
εκεί άνδρες με τα καθαρά π�δάρια
τ�υς πατ�ύνε τα στα&ύλια και απ!
τα $είλη τ�υς �γαίν�υν ρυθμ�ί με-
λωδικ�ί π�υ �ε$ειλί��υν απ! τη $αρά
και την ευτυ$ία της ψυ$ής τ�υς. Kι
!πως τα π!δια τ�υς ανε��κατε�αί-
ν�υν και μετακιν�ύνται ανα�λύ�ει τ�
��υμί των στα&υλιών κι έτσι γλυκά
κυλά με ένα συνε$ή απαλ! ή$� π�υ
γαργαλί�ει την ακ�ή, καθώς απ! τ�ν
κρ�υν! τ�υ πατητηρι�ύ $ύνεται ήρε-
μα � μ�ύστ�ς μέσα σε αυτ!ν π�υ ή-
δη έ$ει συγκεντρωθεί στ� αγγεί� α-
π! κάτω. Kαι απ! την κ�ιλ!τητα τ�υ
μισ�άδει�υ αγγεί�υ, !π�υ πέ&τει �
μ�ύστ�ς περιστρέ&εται και αντηδ�-
νεί η μελωδική η$ώ γλυκά ώς τα αυ-
τιά μας. Kι είναι $αρά στα μάτια τ�
$ρώμα της π�ρ&ύρας π�υ έ$ει �
μ�ύστ�ς και θέλγει να τ�ν �λέπεις ή-
ρεμα να ρέει. Kι ακ!μη θέλγει, !ταν
πρ�σ&έρεται για π!ση, τη γεύση και
την α&ή τη συγγενίδα της. Kι έτσι
πρ�σ&έρει ευ$αρίστηση σε !λες τις
αισθήσεις κι ε�ερεθί�ει �υπνώντας
κάθε ηδ�νή.

Tέλ�ς, να τ� πιθάρι γεμάτ�, �έ$ει-
λ� ώς τις άκρες, στε&ανωμέν� απ!
τ� λευκ! α&ρ! τ�υ μ�ύστ�υ, π�υ
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 ύλια απ� τ’ αμπέλια
    εικαστική �υ�αντινή τέ�νη για τ�ν τρύγ�

«T� αμπέλι θέλει τρύ-
γημα και τ� στα�ύλι
κ�μμα και η κ�πελιά

αγκάλιασμα και �ίλη-
μα στ� στ�μα». Σύμ-
�ωνα με τ� Tαλμ�ύδ
και κάπ�ιες απ�κρυ-
�ες παραδ�σεις, τ�

κλήμα ήταν τ� δέντρ�
της γνώσεως 

στην Eδέμ. O τρύγ�ς 
των στα�υλιών είναι 

� πρώτ�ς ερωτικ�ς 
τρύγ�ς της μέθης, 

της έκστασης και 
της αμαρτίας. «Aδάμ

π�ύ ει», �ωνά�ει 
� Θε�ς στ�ν πρώτ�
τρυγητή τ�υ π�θ�υ

π�υ εδώ απεικ�νί�εται 
μα�ί με την Eύα με 

τη δρ�σιά, αθω�τητα
αλλά και παιδική 

π�νηρία τ�υ ατακτή-
σαντ�ς. Aκ�ύμια Pε-

θύμν�υ, Nα�ς τ�υ Σω-
τήρ�ς, τ�ι��γρα�ία

τ�υ 1389 (�ωτ. I. Σπα-
θαράκης: «Bυ�αντινές

τ�ι��γρα�ίες N�μ�ύ
Pεθύμν�υ»).
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�γά�ει ένα ελα&ρύ συριγμ! απ! τ�
αέρι� π�υ περιέ$ει. T� μάτι παρακ�-
λ�υθεί με ευ$αρίστηση τις λευκές
&�υσκάλες τ�υ �ρασμ�ύ και τ� αυτί
τ�ν ή$� π�υ δια$έεται απ! τη ρή�η
τ�υς...

(Θε�δωρ�ς Δα�ν�πάτης,
Eπιστ�λαί, 1�ς αι.).

H �ιάλη τ�υ Γω�ρύα

Kι αν απ� κ�ντά πλησία�ες θα ’�λε-
πες τ�ύτα

απ� την μεριά στα�ύλια μες στ’ α-
μπέλια

�μ�ρ�α, ώριμα, τρυ�ερά, γεμάτα
ρώγες

λες και σε καλ�ύσαν για τ�ν τρύγ�,
κι απ’ την άλλη τρυγητές, λες και θα

μιλήσ�υν,
π�υ έκ��αν τα στα�ύλια απ� τ’ αμπέ-

λια
και σε καλ�πλεγμένα τα ’�α�αν κα-

λάθια
π�υ έμ�ια�αν λύγινα κι �!ι απ� πέ-

τρα.

Eνα τσαμπί θα �ήταγες, πιστεύω,
λες τρύγ� κι �!ι σκάλισμα πως �λέ-

πεις
τ�σ� καλά εί!ε σκαλιστεί η πέτρα.
Aλλ�ι πατ�ύσαν των στα�υλιών τις

ρώγες
�γά��ντας κρασί μες στ� πατητήρι·
και πλέκ�ντας τα δάκτυλα, πιασμέ-

ν�ι
σε λίθιν� !�ρ� !�ρ�στατ�ύσαν.
Θα ’λεγες πι� καλά παρατηρώντας
στ’ αλήθεια λένε !αρ�ύμενα τρα-

γ�ύδια,
π�υ σ�υ ’ρ!εται να πας μα�ί τ�υς
στ� !�ρ� να πιαστείς και να !�ρέ-

ψεις.
Aλλ�ι τ� κρασί σε μικρά, πήλινα

σκεύη
έ�α�αν κι ύστερα έρι!ναν σε νέα

πιθάρια.
Kι � Δι�νυσ�ς τ�υ τρύγ�υ � πρ�-

στάτης
καθισμέν�ς σε νέ�υ πιθαρι�ύ τ�

στ�μα
με τις Bάκ!ες και με τ�υς Σατύ-

ρ�υς
έπαι�ε μα�ί τ�υς τα παιγνίδια τ�υ

τρύγ�υ.
Aπ’ ένα στα�ύλι έκ��ε τις ρ�γες
και �έλη απαλά έρι!νε στ�υς Σατύ-

ρ�υς·
κι αυτ�ί !άμω πέ�τανε σαν κτυπη-

μέν�ι
(Θ. Πρ�δρ�μ�ς,

Tα κατά P�δάνθη και
Δ�σικλέα Δ 344-371)

Σεπτέμ�ρι�ς

Eγώ κ��ω τα στα�ύλια απ� τ’ αμπέ-
λια

κάνω κρασί πατώντας τα στα πατητή-
ρια

τ� πι� γλυκ� π�τ� στην αρ!ή τ�υ
!ρ�ν�υ.

(Θ. Πρ�δρ�μ�υ στί!�ι
στ�υς δώδεκα μήνες, 12�ς αι.).

O Σεπτέμ�ρι�ς �έρνει τα γλυκά στα-
�ύλια

κι ευλ�γώντας των πατητών τις ελπί-
δες

αναγαλλιά�ει �λέπ�ντας τ� %ύλιν�
�αρέλι.

(Mαν�υήλ, Φιλή:
Στ�υς δώδεκα μήνες, 13�ς αι.).

� � �

και τ� καλάθι έγεμεν, �λα στα�ύλια
εί!εν

εί!εν δε και !αρτ�π�υλ�ν στ� !έριν
τ�υ γραμμέν�ν:

«Tρυγώ τα εδραγάτευα τρεις μήνας
�ι ��θαλμ�ί μ�υ,

πίνω τ�ν �ίν�ν τ�υ καλά, τρώγω και
τ�ν καρπ� τ�υ.»

(Λί�ιστρ�ς και P�δάμνη:
� �ατικαν�ς κώδικας Barb. Gr. 172)

Aπ�καλυπτικ�ς τρύγ�ς 

O απ�καλυπτικ!ς τρύγ�ς και θερι-
σμ!ς τ�υ κ!σμ�υ, $ρησιμ�π�ιήθηκε
απ! τις �υ�αντινές πρ�&ητείες και
απ�καλύψεις. Eδώ � αμπελώνας
συμ��λί�ει τ�ν κ!σμ�, τα στα&ύλια
με τ� κρασί συμ��λί��υν τ�υς αν-
θρώπ�υς με τ� αίμα τ�υς. Eνας άγ-
γελ�ς απευθύνεται σε άλλ� άγγελ�
με κ�&τερ! δρεπάνι: «Pί�ε τ� κ�&τε-
ρ! δρεπάνι σ�υ και τρύγησε τ�υς
καρπ�ύς τ�υ αμπελι�ύ της γης, γιατί
τα στα&ύλια τ�υ ωρίμασαν. Kαι έρι�ε
� άγγελ�ς τ� δρεπάνι τ�υ στη γη, και
τρύγησε τ� αμπέλι της γης, και έ�α-
λε τα στα&ύλια στ� μεγάλ� πατητήρι
τ�υ θυμ�ύ τ�υ θε�ύ. Kαι τ� πάτημα
έγινε έ�ω απ! την π!λη, και έτρε�ε
τ� αίμα απ! τ� πατητήρι $ίλια ε�ακ!-
σια στάδια μακριά και έ&τασε ώς τα
$αλινάρια των αλ!γων». H παραπάνω
σκηνή απ! την Aπ�κάλυψη τ�υ Iωάν-
νη θα $ρησιμ�π�ιηθεί και θα πρ�σ-
δι�ρισθεί γεωγρα&ικά απ! τις μετα-
γενέστρες απ�καλύψεις και πρ�&η-
τείες. Στην Aπ�κάλυψη τ�υ Ψευδ�-
Mεθ�δί�υ (7�ς αιώνας) π�υ απη$εί
την αγωνία τ�υ �υ�αντιν�ύ ανθρώ-
π�υ μπρ�στά στις επιδρ�μές Aρά-
�ων και Σλά�ων, πρ�λέγεται !τι �
αυτ�κράτωρ, π�υ θα καθυπ�τά�ει τα
διά&�ρα έθνη, θα επιστρέψει στ�
Bυ�άντι� και θα κάνει μεγάλη �ιν�-
π�σία στ� λιμάνι των Σ�&ιανών (π�ι-
ήσει π�τ�ν εν Σ��ιαν�ίς). 

Πάντως, απ! τ�ν 13� αιώνα και ε-
�ής � τρύγ�ς της Aπ�καλύψεως και
η καταστρ�&ή τ�υ αμπελώνα απ! τα
άγρια και ακάθαρτα �ώα συμ��λί-
��υν την κατάλυση της �υ�αντινής
αυτ�κρατ�ρίας απ! Σταυρ�&!ρ�υς
και T�ύρκ�υς. Στ�ν $ρησμ! τ�υ Δα-
νιήλ για την Πελ�π!ννησ� πρ�&η-
τεύεται με τ�ν τρύγ� η ε��λ!θρευση
των T�ύρκων απ! την περι�$ή.

Xρησμ!ς τ�υ Δανιήλ για
την Πελ�π!ννησ�: 
E�τασεν καιρ�ς τ�υ τρύγ�υ
ως δια να %�λ�θρεύση 
παν γέν�ς Iσμαηλίτων 
απ� της Πελ�π�ννήσ�υ. 

Στην �ρθ�δ�"η παράδ�ση 
μ�ν� στη �ωτ�γρα�ία � θεί�ς 
��τρυς περιγρά�εται ως συνθλι��-
μεν�ς και η Παρθέν�ς κάτω 
απ� τ� σταυρ� να συλλέγει 
τ� γλαύκ�ς της αθανασίας. 
Aντίθετα, στη δυτική παράδ�ση, 
� Xριστ�ς ως εσταυρωμέν�ς 
και συνθλι��μεν�ς ��τρυς 
εικ�νί�εται στ� γνωστ� θέμα 
τ�υ ιερ�ύ πιεστηρί�υ με σκηνή 
τρυγητ�ύ και πατητήρια 
στ� δεύτερ� επίπεδ�.

Συνέ�εια απ� την  11η σελίδα


