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H fiias Αναγνωστάκη 
Kupios Ερευνητήε, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, EIE 

Ο puzavtivós 
OIVIKÓS nofliiiauós 
Ένα περίπου αιώνα πριν ακόμη μεταφερθεί η πρω
τεύουσα ms ρωμα'1'Kns auraKparapias στην πόλη του 
Buzavros ευάριθμοι συγγραφεί5 θα μα$ παραδώσουν 
μια πολύ παλιά παράδοση σύμφωνα με την οποία οι 
Βυζάντιοι θεωρούνταν OÛS ΟΙ πλέον ονομαστοί οινόφι-
λοι, αλλά και GÛS ΟΙ πλέον μέθυσοι του αρχαίου 
κόσμου. Εθρυλείτο λοιπόν ότι τόσο πολύ αγαπούσαν 
το κρασί ώστε GÛS οινόφλυγε$ ουσιαστικά διέμεναν 
óiapKcbs στα καπηλεία και νοίκιαζαν τα σπίτια TOUS 
μαζί με xis γυναίκε$ TOUS OTOUS εμπόρου και TOUS 
ξένου5 που περνούσαν από την πόλη TOUS. Σημειώ
νεται μάλιστα ότι ο πολεμικό$ ßios TOUS ήταν ανυπό-
cpopos, έμποροι γάρ. Δεν άντεχαν, λέει, να ακούσουν 
την πολεμική σάλπιγγα ούτε στα όνειρα TOUS, Ka0cbs 
τα αυτιά TOUS ήταν συνηθισμένα μόνον orous nxous 
των αυλών των συμποσίων. Λέγεται δε ότι κάποτε, 
ευρισκόμενοι σε πόλεμο, ο orpamyos TOUS Λεωνίδη$ 
έδωσε διαταγή να εγκατασταθούν προσωρινά τα 
καπηλεία πάνω στα τείχη και μόνον έτσι σταμάτησαν 
να λιποτακτούν για να πηγαίνουν axis ταβέρνε$. Οι 
συγγραφεί$ που αναφέρουν auTés TIS lotopiES δεν 
παραλείπουν να προσθέσουν TOUS σχεδόν παροιμια-

Kous crcixous από κωμωδία του Μενάνδρου: πάντας 
μέθυσους τους έμπορους ποιεί το Βυζάντιον, ολψ 
έπίνομεν την νύκτα δια σε και σφόδρα άκρατον 
μοί δοκώ. Άνίσταμαι γοϋν τέτταρας κεφάλας 
έχων, δηλαδή, «όλου5 TOUS εμπόρου$ μέθυσου$ 
κάνει το Βυζάντιο. Μετά την ολονύχτια άκρατη οινο
ποσία σηκώθηκα και είχα τέσσερα κεφάλια». Πάντα 
οι ίδιοι συγγραφεί5 προσθέτουν ότι, óncos ακριβώ5 οι 
Λακεδαιμόνιοι υπέταξαν TOUS είλωτε5, έτσι και οι 
Βυζάντιοι κατά τον ίδιο τρόπο έγιναν δεσπότε$ των 
Βιθυνών. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο 
που φωτίζει προεξαγγελτικά όσα θα εκθέσομε παρα
κάτω, όταν μάλιστα γνωρίζομε ότι η Βιθυνία διαχρο
νικά, αλλά ειδικά κατά TOUS ßuzavuvous xpóvous, 
υπήρξε η κατεξοχήν επαρχία που προμήθευε την 
πόλη του BuzavTOS με τα φημισμένα κρασιά ms. 
Συνεπα«, η κατοχή ms αμπελόφυτη5 BiGuvias, που 
θα καταστεί στο εξή5 η επαρχία φρουρά και τροφο-
öoms, εξασφάλιζε πολλαπλά« την βιωσιμότητα και 
την τρυφή ms Βασιλεύουσα5. 
Στην οινική λοιπόν αυτή ανεκδοτολογία περί Βυζα-
ντίων αυτό που μα$ ενδιαφέρει εν προκειμένω, εκτό$ 
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από ιην ταύτιση ins περιοχή$ και ίων κατοίκων ins με 
ιην άκρατη οινοποσία, είναι η κυρίαρχη υπογράμμιση 
του εμπορικού χαρακτήρα TOUS, και του χώρου CÜS 
περάσματο5. Σε μια προνομιακή θέση, όπου συναντι
ούνται οι δύο μεγάλ£5 κλειστέΞ Θάλασσε5 και οι δύο 
ήπειροι του ενοποιημένου ρωμαϊκού κόσμου, το 
Βυζάντιο, μοναδικό εμπορικό και πολιτιστικό πέρασμα, 
α Aria και σημείο σύγκλισπΞ λαών και ηθών του αρχαί
ου κόσμου, περίπου αντίστοιχο τη5 Αλεξάνδρες, επε
λέγη για μια σειρά λόγων που δεν είναι ms napouons 
να εκτεθούν εδώ, a)s η νέα πρωτεύουσα, η Νέα Ρώμη. 
Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία θα αποτελέ
σει την χριστιανική πρωτεύουσα svós κόσμου με 
βαθειά τη σφραγίδα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού 
στην ελληνιστική και ρωμαϊκή του εκδοχή, και με όλο 
τον πλούτο TOS συνεισφορά5 των λαών TOS Ανατολή5. 
Και τούτο συμβαίνει σε μια εποχή που, ενώ η λατρεία 
του Διόνυσου ακόμη κυριαρχεί, όμω$ προβάλλει 
πλέον θριάμβευα évas véos Σωτήρ, Auaios, ελευθε-
pcoTOS Xpiotós cos n μόνη αληθινή Άμπελθ5 μέσα 
στην μονοθεϊστική τάση των καιρών, την οποία προε
τοίμασε ο Θρησκευτικό5 συγκρητισμ05. Η νέα θρη
σκεία μάχεται να κατοχυρώσει, μετά την πρώτη TOS 
περιφανή νίκη, το δικό TOS αμπελώνα και ο unépraros 
aycóvas δίνεται για την ιδιοποίηση των κεντρικών συμ
βόλων του κλήματθ5 και του οίνου. Η πόλη του 
BuzavTOS προεξάρχει σε αυτόν τον αγώνα, όπου όλα 
αναβαπτίζονται σε νέα ρείθρα και που ÓVTCOS évas 
παλαιό5 oivos αποθηκεύεται σε véous aoKOus. To 

Βυζάντιο, συνεπικουρούμενο από την Ρώμη, την 
Αντιόχεια και την Αλεξάνδρεια θα ανταποκριθεί επιτυ
χόν στα πολιτικά, κοινωνικά και θρησκευτικά αιτήμα
τα των νέων καιρών και θα αποτελέσει το χώρο όπου 
θα συντελεσθεί το ÓVTCDS πέρασμα, η ÓVTCUS κράση 
των πολιτισμών για να αναδυθεί σταδιακά στην μεγά
λη διάρκεια ο νεότερο5 κόσμο5. Και από την άποψη 
αυτή iooûs δεν είναι τυχαίο που προβάλλεται από 
vcüpis cos αυτοκρατορική ιδεολογία η προσαρμοσμέ
νη βιβλική συμβολική του αμπελώνα και του οίνου, 
μια συγκεκαλυμμένη αντικατάσταση TOS ôiovuoiaKns 
oiviKns δύναμη5 και σωτηριολογία5. Η ιδεολογία 
αυτή βλέπει την αυτοκρατορία cos αμπελώνα, το κρά-
TOS και TOUS κρατούντε$ cas κλήματα, αλλά και cas 
κρατήρα oocpias όπου συντελείται η νέα Kpaois η νέα 
μίξΐ5 που τελικά θα μα$ παραδώσει εκτό$ των άλλων 
και το νέο όνομα του οίνου, το κρασίν. 
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Αλήθεια, με την "κράση" αυτή τι νέο μα$ παραδίδει 
το Βυζάντιο όσον αφορά Tis αμπελοοινικέ$ δραστη
ριότητα ή nos ορίζεται ο ßuzavrivos πολιτισμό5 του 
οίνου; Ή as το διατυπώσω διαφορετικά: ποια είναι η 
βυζαντινή αμπελοοινική συνεισφορά, πέρα από την 
τετριμμένη, αλλά επαναλαμβανόμενη, πάντα άποψη 
ότι δηλαδή το Βυζάντιο υπήρξε η KißaKos που δια
φύλαξε την γνώση και την εμπειρία του αρχαίου 
κόσμου; As μου επιτραπεί να αναφερθώ σε μια πρόσ
φατη συνάντηση με θέμα το λάδι και το κρασί στο 
Μεσαίωνα, όπου η αντίστοιχη ερώτηση έλαβε την 
καλόπιστη, αλλά απλουστευτικά απόλυτη απάντηση, 
όσον αφορά βεβαία« την βυζαντινή συνεισφορά στην 
αγροτική τεχνολογία: ουδεμία συνεισφορά, ουδεμία 
καινοτομία, αν εξαιρεθεί πιθανοί το ήισγάριον, ένα 
είδθ5 δικέλα5 για την καλλιέργεια των αμπέλων. Είναι 
αλήθεια ότι σε μια επιφανειακή επισκόπηση Tns 
ßuzavTivns aypoTiKns τεχνολογία$ με ópous νεωτερι
σμού και ρηξικέλευθων ανακαλύψεων και σε σύγκρι
ση με Tis καινοτομίε5 Tns Auons, η απάντηση αυτή 
μοιάζει να ισχύει. Παραγνωρίζει όμα« Tis κοινωνία 
δομέ$ και κυρία« auTés Tns aYpoTiKns οικονομία5 του 
Βυζαντίου, η οποία αν και σταθερά προσηλωμένη 
στην αυτάρκεια, xcopis όντα« θεαματι^ καινοτομίε5, 
μετεξέλιξε και προσάρμοσε σε μεγάλο βαθμό τεχνι-
Kés του παρελθόνκ« και διέχυσε ή και επέβαλε στον 
κόσμο ms επιρροή5 του τα νέα διαμορφούμενα ήθη 
ευχαριστιακή5 oivonoaias και πότου. 
Έχει επίση5 υποστηριχθεί ότι σε αντίθεση με την Δύση 
οι Βυζαντινοί εγκατέλειψαν την χρήση των πιεστηρίων 

ή αγνοούσαν τα ξύλινα βαρέλια αποθήκευσα ή ακό
μη την καλλιέργεια τεχνητά« υποστυλωμένων κλη
μάτων, αν και βεβαία« για όλα τα παραπάνω υπάρ
χουν σαφεί5 ή κρυπτικέ5 μαρτυρίε$. Αλλά και πάλι 
παραβλέπεται η κυρίαρχα ξηροθερμική καλλιέργεια 
των ελληνικών χωρών Tns Ανατολ ία Μεσογείου 
που διαφοροποιείται ήδη από την αρχαιότητα α« ο 
«ελληνικό5 Tpónos» παραγωγή5 και έτσι αναζητού
νται npaKTiKés αρμόζουσε5 σε περιοχέ$ με άφθονα 
νερά, όπα« στην αρχαία Ετρουρία, στην μεσαιωνική 
Τοσκάνη, στο Βένετο και Γαλατία. Σε όλα τα παραπά
νω θα απαντούσα ειρωνικά: ναι, όντα« ΟΙ Βυζαντινοί 
δεν γνώριζαν την σαμπάνια, τα αλκοολούχα των απο
στάξεων και Tis ανακαλύψει του Παστέρ! 
Στα πλαίσια, λοιπόν, μια5 εισήγηση5 για τον βυζαντι
νό πολιτισμό του οίνου η εκ μέρου$ μου προσπάθεια 
να καταδειχθεί η συνεισφορά του Βυζαντίου στον 
αμπελοοινικό τομέα έχει τα χαρακτηριστικά μια5 απο-
λογητική$ απαρίθμηση5 των συμβολών του. θα 
προηγηθεί λοιπόν μια γενική θεώρηση των συμβο
λών αυτών και θα ακολουθήσει μια αναλυτικότερη 
και υποστηρικτική παρουσίαση των βυζαντινών κρα
σιών με το παράδειγμα Tns Brôuvias. H επιλογή υπα
γορεύεται από το γεγονό5 ότι η περιοχή αυτή από την 
αρχαιότητα χαρακτηρίζεται άμπελόφυτος, σφόδρα 
ευάμπελος και πολυοινότατος, αλλά κυρία« λόγω 
Tns γειτνίασή5 Tns με την βυζαντινή πρωτεύουσα, Tns 
onoias τον οινικό πολιτισμό σφραγίζει και κατ' επέ
κταση ολόκληρη5 ms auTOKparapias. 
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Ήδη αναφερθήκαμε σε μια συμβολή, στην διαμόρ
φωση pias véas συμβολικά, OUTOS ms αυτοκρατο-
pias GÛS αμπελώνα. Στην συντελούμενη πολιτιστική 
κράση, το διονυσιακό έμβλημα, η άμπελθ5, θα κατα
στεί επίση5 το κατεξοχήν φυτικό σύμβολο στην βυζα
ντινή τέχνη, κατά τον ίδιο τρόπο που πρωταγωνιστέ5 
του διονυσιακού θιάσου, Σάτυροι και Σειληνοί, Μαι-
νάδε$ θα δανείσουν xis στάσε^ TOUS oris απεικονίσει 
βιβλικών προσώπων, για παράδειγμα του μέθυσου 
Νώε, για να αναφερθώ μόνον σε μια χαρακτηριστική 
μετακένωση παλιού κρασιού σε véous aoKous. 
Αλλά as επιμείνομε λίγο ακόμη στην αυτοκρατορία 
CÛS αμπελώνα, πριν περάσομε σε μια πιο εμπράγματη 
τεκμηρίωση. OVTGÛS, από πολύ vcopis τόσο το διονυ
σιακό σύμβολο εκπολιτισμού και εξουσία5 όσο και το 
βιβλικό θέμα ms loxuos και TOS εξάπλωση$ TOS αμπέ
λου cos Tis άκρε$ του κόσμου, αλλά και του Χριστού 
cas αμπέλου και των μαθητών cos κλημάτων που 
κατακυριεύουν τον κόσμο με τον θείο λόγο, χρησιμο
ποιούνται στο οικουμενικό όραμα και την δυναστική 
αυτοκρατορική ιδεολογία του Βυζαντίου. Οι βυζαντι
νοί αυτοκράτορε$ crtous cpuTiKOUs συμβολισμού$ των 
γενεαλογιών TOUS χρησιμοποιούν την άμπελο cos το 
κατεξοχήν αυτοκρατορικό, φυτικό σύμβολο. Η εξά
πλωση TOS loxuos και του KpaTOUs TOUS ή οι επιγαμίε5 
με ξένε$ πριγκίπισσεΞ βρίσκουν npóocpopous συμβο-
λισμού5 oris μεταφυτεύσει κλημάτων και crus παρα-
φυάδε$. Στην επίσημη μάλιστα τελετή του τρυγητού εν 
μέσω των αμπελώνων στο παλάτι TOS lépsias οι αυτο-

κράτορε$ εγκωμιάζονται cos εύκληματοϋσαι άμπε
λοι, αλλά και a>s κρατήρε5 ή ποτήρια ευφροσύνη5 
από όπου τρυγά και πίνει ευφρόσυνα όλη η οικουμέ
νη. Εξάλλου τόσο η Κωνσταντινούπολη όσο και η ίδια 
η αυτοκρατορία cos νέα Γη TOS Επαγγελία5 καταγράφη
καν oris συνειδήσε^ cos τόποι πλήρες πότου. Χαρα
κτηριστικά, η Κωνσταντινούπολη καλείται από TOUS 
λαού$ του Βορρά η πόλη του οίνου. 
Αυτή βεβαία« η ονομασία δεν είναι καθόλου τυχαία, 
αν λάβομε υπόψη μα$ ότι τόσο για τον εξ Ανατολών 
μουσουλμανικό κόσμο, εξ ορισμού άοινο, όσο και για 
TOUS λαού$ του Βορρά που μόλΐ5 εκχριστιανίζονται, η 
χριστιανική αυτοκρατορία και πρωτεύουσα των 
Ρωμιών αποτελεί τον κατεξοχήν τόπο Tpucpns, αμπε-
λοκαλλιέργεια5, παραγωγή5 οίνου και βεβαία« οινο-
nooias. Έτσι η πόλη του BuzavTOS και η υπό αυτήν 
αυτοκρατορία συνεχίζει να θεωρείται, σύμφωνα με 
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την παλιά παράδοση, ότι πάντας μέθυσους τους 
εμπόρους ποιεί το Βυζάντιον, και όπου καθεί$ μπο
ρεί να ομολογήσει όλην έπίνομεν την νύκτα σφόδρα 
άκρατον. Ειδικά οι Σλάβοι, οι Βαράγγοι και οι Αγγλο-
σάξονε5, α ri ria και οι λαοί Tns OTénas, μάλιστα μετά 
τον εκχριστιανισμό TOUS, εξελάμβαναν την αυτοκρατο
ρία cos την κατεξοχήν χώρα των αμπελώνων, cos τόπο 
πλήρη πότου, και αποζητούσαν κρασί και λάδι από το 
Βυζάντιο. Αν όμω$ οι λαοί του Βορρά θεωρούσαν το 
Βυζάντιο CÜS τόπο ipucpns και oivonooias, οι Βυζαντι
νοί με τη σειρά TOUS αξιοποιώντα5 apxaiss napaóóoeis 
ή και ßapßapiKes unapKTés σύνηθες, απέδιδαν 

OTOus véous φίλοινου$ ακραίε$ συμπεριφορέ5 πότου, 
όπω5 συμπόσια με κρανία ποτήρια ή νομοθεσίε$ κατά 
Tns αμπελουργία$ (η περίπτωση των Αβαροσλάβων 
και Βουλγάρων του Κρούμου). As σημειωθεί ότι κρα
σί και λάδι αποτελούσαν από παλιά, μεταξύ άλλων, 
τα κεκωήυμμένο προϊόντα, δηλαδή τα είδη που απα
γορεύονταν να εξαχθούν OTOUS εχθρού5 Tns αυτοκρα-
Topias. H απαγόρευση αυτή, που εφαρμοζόταν κατά 
περίπτωση, λειτουργούσε ορισμένε$ cpopés και cos 
μποϊκοτάζ, cos εκβιασμό5, αιτιολογείται δε ακόμη και 
κατά τον 10ο αιώνα CDS ένα μέσο, ένα όπλο που απο
δυνάμωνε TOUS ßapßapous: Νενομοθέτηται μεν γαρ 
τοις πάλαι περί του μη δεϊν προς τους πολεμίους 
διαπορθμευεσθαι α συγκροτειν αυτούς μέλλει και 
βιαιοτέρους άποτελεϊν. 
Ka0Gòs η μεσογειακή τριλογία oivos και έλαιον μαζί 
με τον άρτο αποτελούσε την βασική προϋπόθεση για 
την τέλεση των χριστιανικών μυστηρίων και άλλων 
εκκλησιαστικών, λατρευτικών τελετών η χριστιανική 
αυτοκρατορία όφειλε να τα διαθέτει σε πλησμονή τα 
προϊόντα αυτά για Tis ανάγκε$ Tns, αλλά και να τα 
προστατεύει και να τα προβάλλει, εκτ05 των άλλων, 
cas κύρια χαρακτηριστικά Tns παραγωγή$ Tns. Εκχρι-
στιανισμό5 σήμαινε και σημαίνει αυτόματα και ανα
γκαστικά επαφή ή παράδοση άνευ όρων στον πολιτι
σμό του ευχαριστιακού οίνου και όχι μόνον αυτού, 
xpioTiavós δε άνευ οίνου δεν νοείται, οίνου ευχαρι
στιακού ή θεραπευτικού. Ο εκχριστιανισμό5, λοιπόν, 
των «βαρβάρων» από το Βυζάντιο πρέπει να θεωρη-
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θεί ότι αποτελεί μια ακόμη μείζονα βυζαντινή προ
σφορά στην διάδοση του πολιτισμού του οίνου σε 
fìaous κυρίαρχα aoivous ή ζυθοπότε$. Η ίδρυση του 
όποιου κέντρου χριστιανικήΞ flaipEias, μάλιστα δε 
povns, συνεπάγεται φύτευση αμπελώνα και παραγω
γή ή προμήθεια οίνου για την θεία ευχαριστία. Η 
αρχαιολογία τα τελευταία χρόνια έχει να προσφέρει 
πλήθθ5 τεκμήρια (αμφορεί5, μαγαρικά, κανδήλε$, 
λυχνάρια και άλλα σκεύη) που μαρτυρούν την εξα
γωγή κρασιού και ελαίου από το Βυζάντιο κατά τον 
5ο-7ο αιώνα στην Νουμηδία, Αιθιοπία, στον Καύκα
σο, στην ενδοχώρα ms Kpipaias, στην Ιρλανδία και 
Αγγλία. Το ίδιο διαπιστώνεται και αργότερα OTOUS 
μόλΐ5 εκχριστιανισμένοι λαού5 κατά τον 10ο-12ο 
αιώνα σε όλο το μήκο5 του Βόλγα cos το Νοβγκορόντ 
και την Σκανδιναβία. Εξυπακούεται ότι το ίδιο ισχύει 
και για την βαλκανική χερσόνησο cos την Παννονία 
των Αβαροσλάβων και Πρωτοβουλγάρων, αν και οι 
περιοχέΞ αυτέ5 αποτελούσαν ήδη από την αρχαιότη
τα χώρο διείσδυση5 του αρχαίου οινικού πολιτισμού. 
Κατά την διείσδυση και υποδοχή του βυζαντινού οινι
κού πολιτισμού oris χώρε$ auTés διαπιστώνεται και 
μια καινοτομία που αφορά βεβαία« τον νέο τρόπο 
διακίνησα οίνου σε όλην την αυτοκρατορία: η καθιέ
ρωση μετά τον 7ο αιώνα νέων ειδικών αγγείων μετα-
cpopas του οίνου, των μαγαρικών, αλλά και η σταδια
κή υιοθέτηση των δοχείων αποθήκευση$, των βου
τιών ή βουισίων. Πρόκειται για μια άλλη, επίση5 
βυζαντινή συνεισφορά, που αποτελεί μετεξέλιξη πρα

κτικών του αρχαίου κόσμου. Όντα«, τα νέα αυτά 
αγγεία συνιστούν ένα σημαντικό νεωτερισμό, κατά 
μια άποψη υπαγορευμένο από την νέα ναυπηγική ή 
με επιπτώσεΐΞ σε αυτήν. Πάντα«, αυτή η καινοτομία, 
εκτό5 από Tis νέε$ ανάγκε5 αποθήκευση$ και μεταφο-
pas οίνου που την επιβάλλουν, θεωρείται ότι υπα
κούει, όσον αφορά τα ξύλινα σκεύη και δοχεία, τα 
βουιία, σε ήθη και πρακτικέ5 λαών των δασών και ms 
ξυίίεία5, λαών του Βορρά και ms Auons, των οποίων 
οι δραστηριότητε5 εγγράφονται στην ονομαζόμενη 
«βυζαντινή κοινοπολιτεία». 
Στο σημείο αυτό κρίνω ότι πρέπει επίση$ να υπο
γραμμισθεί η συνεισφορά των μονών και γενικά« ms 
εκκλησιαστική5 ιεραρχία5, κυρία« κατά την μεσοβυ-
ζαντινή περίοδο, τόσο στην διάδοση και περαιτέρω 
διαμόρφωση επί το χριστιανικότερον του πολιτισμού 
του οίνου, όσο και στη μετεξέλιξη του πότου και των 
συμποσίων του αρχαίου κόσμου σε ηθικότερα απο-
δεκτέ$ μορφέ$ oivonoaias, τουλάχιστον στο επίσημο 
επίπεδο. Έχει μάλιστα υποστηριχθεί ότι τάση του επί
σημου χριστιανισμού υπήρξεν η μετατροπή ms λαϊ-
Kns διονυσιακή5 λατρεία$ από ενθουσιαστική σε 
ελεγχόμενο θέαμα και ακρόαμα. Με την καταδίκη 
ακραίων μορφών συμποσιασμού και με έμφαση στην 
κράση του οίνου το Βυζάντιο θα δημιουργήσει το νέο 
όνομα για τον οίνο, το «κρασίν», όπα« επίση5 με 
βάση την ρωμαϊκή του παράδοση θα υιοθετήσει το 
μούστος για το γλεύκο5. Έτσι, στο εξήΞ νέε5 λέξεΐ5 
χρησιμοποιούνται πλέον για πλήθθ5 σκευασμάτων, 
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εργαλείων, σκευών και σχετικών με το κρασί δραστη
ριοτήτων: κονδϊτος, φούσκα, οίνάρι(ο)ν, καύκος, 
φλασκίον, μαγαρικόν, κούπα, βούτη, βουτζίον, 
πιγχέρνης, ταβέρνα. Με το Téflos μάλιστα του 
αρχαίου κόσμου και με την διαμορφούμενη νέα 
πραγματικότητα εξ amias ms επέλασηΞ του Ισλάμ και 
τη5 βαθειάΞ διείσδυση5 των βαρ
βάρων του Βορρά επιβάλλονται 
νέοι τρόποι επιβίωσα και συντή-
pnans, με συνέπεια την εγκατά
λειψη των ανοικτών πεδιάδων και 
ms αμπελοκαλλιέργεια5. Μια 
καχύποπτη αντιμετώπιση των 
φυσικών φαινομένων, αν και από 
παλιά πάντα παρούσα, την φορά 
αυτή κυριαρχεί. Διαμορφώνονται 
έτσι νέε$ αντιλήψε^ που επηρεά
ζουν την αμπελουργία και την 
κατανάλωση οίνου. Η αμπελο
καλλιέργεια σε πολλέ$ περιοχέΞ 
εγκαταλείπεται και η άγρια φύση 
εισβάλλει στο από παλιά καλλιεργούμενο τοπίο που 
παραδίδεται στην κτηνοτροφία. Η παραγωγή και 
βεβαίως η διακίνηση των προϊόντων υποχωρεί. Πολ
λοί θάνατοι θεωρούνται αποτέλεσμα δηλητηριάσεων 
κατά τα συμπόσια, έργο δαιμόνων και πιγκερνών. Στο 
εξή$, ακραίε$ θεωρήσει και καταδίκεΞ του οινόφιλου 
τρόπου zü)ns ms ύστερηΞ αρχαιότητας θεσμοθετού
νται και κυριαρχούν επισήμου τουλάχιστον. Βεβαία^, 

ο λα'1'KÓs, οργιαστικόΞ Aióvuoos ποτέ δεν εξέλιπε. 
Απεναντία$ μάλιστα, παρά τα κηρύγματα και Tis κατά 
Kaipous καταδίκε$ του φίλοινου βίου από Tis Συνό-
ôous, συνέχιζαν προκλητικά να υπάρχουν ßaKxiKes 

nayavioTiKés τελετέ5, πορνεία και οινοποσία OTOUS 
προσφάτω5 εκχριστιανισθέντε5, OTIS τάξεΐ5 του στρα

τού και των αγροτών, στα λιμάνια, 
στα εμπορία, OTIS πόλεΐ5-κάστρα, 
στα εκεί πανδοχεία, καπηλεία, 
φουσκαρία και Taßepvss. Ο Βάκ-
xos είχε επίση5 πολλέ$ φορέ5 
υποτάξει με τα θέλγητρα του τα 
ίδια τα ανάκτορα δημιουργώντα$ 
πλειάδα εμβληματικών μέθυσων 
αυτοκρατόρων, τουλάχιστον σύμ
φωνα με τα γραφόμενα από TOUS 
EniKpnÉs και εχθρού$ των ανά-
κτων. Αξίζει, επίση5 να σημειωθεί 
ότι, παρά τα κηρύγματα κατά ms 
aKpams oivonooias και Tis καταδί-
κε$ των συμποσίων, η κράση με 

νερό του οίνου, ενώ δίδει το νέο όνομα για τον οίνο, 
το κρασί, η ίδια CDS πρακτική σταδιακά ατονεί. Ήδη 
στα μεσοβυζαντινά χρόνια η θερμοδοσία και η κράση 
του οίνου με νερό μοιάζει να έχει υποχωρήσει μέχρι 
και εγκαταλειφθεί, με εξαίρεση την διαδικασία του 
πότου OTIS επίσημε$ εστ ιάσε ι , στο παλάτι και OTIS 
μονέ5. Η ακρατοποσία κυριαρχεί στο εξήΞ και τούτο 
αποτελεί μια ακόμη σημαντικότατη τομή σε σχέση με 
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Ποτήριον από σαρδόνυχα του 10ου - 1 Ιου αιώνα, Κωνσταντινούπολη. Το αργυρεπίχρυσο δέσιμο κοσμείται με γυαλί, μαργαριτάρια και αμεθυστουε. 
Επιγραφή: ΠΙΕΤΕ ΕΙ ΑΥΤΟΥ nANTEC ΤΟΥΤΟ ECTI ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ ΤΟ THC KAINHC ΔΙΑΘΗΚΗΟ. Ο αμέθυστοΞ, rH8os που πίστευαν ότι αποδιώχνει 
την μέθη, παραπέμπει στην νηφάλιο μέθη ms θείαε ευχαριστία5. θησαυρόε του Αγίου Μάρκου, Βενετία. 51 



Ο Ι Ν Ο Σ : Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 

7/Υ& 

52 



Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Ν Ι Κ Ο Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ 

Tis επικρατούσε5 σύνηθες κατά την ύστερη αρχαιό
τητα και TOUS npcüToßuzavTivous xpóvous. 

Enians, δίπλα στον μέθυσο αυτοκράτορα συμπληρω
ματικά αναδύεται OTIS μονέ$, όπου και αρχικά κατα
σκευάζεται, ο κατεξοχήν aKparonÓTns, μέθυσο5 του 
Βυζαντίου, ο Tunos του μέθυσου μοναχού, του Κρα-
σοπατέρα. Έτσι, σε μια μεταβατική εποχή, η ôiapKcbs 

προβαλλόμενη από TOUS μοναχού$ και θεολόγου5 
ευχαριστιακή ή θεραπευτική μόνον δύναμη του 
οίνου, σε συνδυασμό με την υποκριτική αγιότητα και 
τον προκλητικό πλουτισμό των πατέρων δημιουργεί 
αν τ ι δράσε ι . Η ακραία μοναστική θεώρηση του 
οίνου, συγκρουόμενη με την πραγματικότητα των 
μέθυσων και κραιπαλώ-
ντων μοναχών δίνει 
αφορμέ5 για σάτιρα και 
ωμή διακωμώδηση των 
πατέρων. Ήδη πριν από 
τον 10ο και 11ο αιώνα, 
την εποχή δηλαδή που 
επανεκτιμάται επισήμου 
η φίλοινοΞ συμπεριφορά 
από τα ανερχόμενα κοι
νωνικά στρώματα, η 
κατασκευή ενό$ φιλολο
γικού τύπου, as μου επι
τραπεί η έκφραση, CÛS 

ανθρωπολογικού χαρα
κτήρα, του Κρασοπατέ-

ρα, αποτελεί επίση$ ένα βυζαντινό εύρημα που αντι
στοιχείται με τον pater vinosus Tns iôias εποχή$ στην 
μεσαιωνική Δύση. Enians, OTOUS ßuzavTivous ακρι-
ßcbs xpóvous δημιουργούνται ή μεγιστοποιούνται, με 
βάση βεβαία^ την αρχαία παράδοση η ετυμολογία 
των ασκητών και Tns aoKnons από το aoKÓs, τα λογο
παίγνια με το KOUKOS και KauKoóiaKovos, ο παραλ-
ληλισμόΞ του νάματο5 και tns θείαΞ μετάληψη$ με την 
οινοποσία και μέθη, Tns Θάλασσα5 με τα κρασιά και 
Tns ßapKas με το κρασοπότηρο, αλλά και τα θέματα 
του πνιγμού σε κρασί ή θάλασσα, του τρύγου CÛS 

πολέμου και έρωτα. Πρόκειται για μια θεματική που 

θα παραλάβει με την σειρά του ο véos ελληνισμό5 για 
να σφραγίσει την συμποτική του καθημερινότητα. 
Οι κατασκευέ5 auTés, ειδικά του μέθυσου μοναχού 
και Κρασοπατέρα, λειτουργούν GÜS κοινωνική σάτι
ρα, cos κριτική σε μια αγροτοοικονομική πραγματικό
τητα, όταν οι εκπρόσωποι μονών και γενικά Tns 
Εκκληση αποτελούσαν TOUS κατεξοχήν φιλοκτήμο-
νε$, «αμπελοκτηματίε5» και φιλάμπελου5, μεταφορι
κά^ και κυριολεκτικά^, KO0GÜS μάλιστα εμφανίζο
νταν (JUS ΟΙ κάτοχοι, φίλοι και διαχειριστέ5 Tns αληθι-
vns αμπέλου, αλλά και του κρασάμπελου. OVTCUS, ΟΙ 
αμπελώνε$ και η οινοπαραγωγή των μονών έλαβαν 
κατά Kaipous τέτοια έκταση, ώστε ανάγκασε επανει

λημμένο ι TOUS κρατού-
ντε$ να επέμβουν με ειδι
κά περιοριστικά μέτρα. 
Για παράδειγμα στον 11ο 
και 12ο αιώνα σημαντικέ5 
μονέ5 του Αγίου Opous, 
αλλά και η μητρόπολη 
θεσσαλονίκη5, διέθεταν 
πλήθθ5 αμπελώνων στην 
Χαλκ ιδ ική και ανά την 
Μακεδονία. Η μονή μάλι
στα Μεγίστη5 Aaupas 
επιδιδόταν σε συστηματι
κό εμπόριο κρασιού με 
την Κωνσταντινούπολη 
και δ ιεκδ ικούσε ε ιδική 

φορολογική μεταχείριση. Οι πλούσιοι αμπελώνε$ 
των μονών και η αμπελουργία GÜS κυρίαρχη δραστη
ριότητα των μοναχών χαρακτήριζαν επίση$ την με 
έντονη μοναστική παράδοση Βιθυνία, η οποία απο
τελούσε διαχρονικά τη σημαντικότατη βυζαντινή 
επαρχία παραγωγή5 οίνων. 

As αναφερθούμε λοιπόν συνοπτικά OTOUS ßuzavTivous 

oivous, επικεντρωνόμενοι στο παράδειγμα Tns Βιθυ-
vias, Ka0a)s θεωρούμε ότι η επαρχία αυτή μα$ παρέχει 
τεκμήρια για να υποστηρίξομε την μέγιστη προσφορά 
του Βυζαντίου στον κόσμο του οίνου. Στη πλειονότητα 
TOUS οι αμπελώνε$ και βεβαία^ τα αγροκτήματα στην 
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εν λόγω περιοχή ανήκαν στην περιουσία του στέμμα-
ras, OTOus μεγάλοι γεωκτήμονε5, στην Εκκλησία και 
μάλιστα cms μονέδ. Ήδη κατά raus πρωτοβυζαντινού5 
xpóvous διαθέτομε μια από Tis πρώτε5 μαρτυρίε$, αυτή 
του αυτοκράτορα Ιουλιανού, ο onoios αναφέρει ότι 
κατείχε στην Νικομήδεια μικρό αμπελώνα φυταλία 
βραχεία, φέρουσα οϊνον ευώδη τε και ήδύν. Τόσο 
τα σταφύλια όσο και ο μούσκ« στην ληνό μύριζαν 
ανθισμένο ρόδο και το κρασί στα πιθάρια ήταν σκέτο 
νέκταρ: ό βότρυς δε επί της αμπέλου και έπι της 
ληνού θλιβόμενος άπόζει των ρόδων, το γλεύκος δε 
εν τοις πίθοις ηδη του νέκταρός έστιν άπορρώξ. 
Πέρα από την ρητορεία, στην περιγραφή αυτή δηλώ
νεται εμφατικά ο ευώδης και ηδύς που φημιζόταν ότι 
παρήγετο στην Βιθυνία κατά τα ρωμαϊκά και τα υστε-
ρορωμαϊκά χρόνια. Διαθέτομε πλούσιε$ πληροφο-
pies, Tis οποίε5 μελετούμε σε ειδική εργασία αναλυτι
κότερα, για την ύπαρξη στην περιοχή μεγάλα ποικι-
flias κλημάτων και σταφυλιών, αλλά και για την ποι
οτική διαφοροποίηση των κρασιών ms. Ο Γαληνό5, ο 
Ορειβάσιθ5, ο Αλέξανδρο5 ο Τραλλιανό$ μνημονεύ
ουν τα ονομαστά κρασιά ms Bi0uvias, ειδικά δε TOUS 
γλυκεί5 oivous ms, που ήταν περιζήτητοι από TOUS 
laTpous και όχι μόνον. Πιστεύω μάλιστα ότι με Tis 
τεχνικέ$ που εφαρμόζονταν στην Βιθυνία για την 
παραγωγή γλυκών κρασιών σχετίζεται γνωστό βιθυ-
νικό κρασί που κατά TOUS μέσου$ ßuzavrivous xpó
vous εθεωρείτο αυτοκρατορικό. Την τεχνική αυτή μα5 
παραδίδει αναλυτικά ο Kaooiavós Baoaos στον 6ο 

αιώνα, ο ouvraKms των γνωστών Γεωπονικών. Εξάλ
λου, στα Γεωπονικά συντελείται η βυζαντινή κράση 
και μίξη, που αναφέραμε εισαγωγικά, αλλά την φορά 
αυτή των αμπελοοινικών γνώσεων του αρχαίου 
κόσμου με σφραγίδα βυζαντινή. Το έργο συντάσσεται 
στα χρόνια του Ιουστινιανού (527-565), δηλαδή σε 
μια εποχή που θεωρείται εκτ05 των άλλων και cas το 
απόγειο ms δύναμη5 του βυζαντινού οίνου. Από την 
Συροπαλαιστίνη, όπου είχε συντελεσθεί η αμπελουρ
γική «έκρηξη» (το boom ónojs αναφέρεται από TOUS 
μελετητέ$) με TOUS εκτεταμένου5 αμπελώνε5 προσα
νατολισμένοι αποκλειστικά στην παραγωγή οίνου 
npos εμπορία, cbs την ανακτημένη Καρχηδόνα, την 
Αίγυπτο, τα νησιά του Αιγαίου, την Πελοπόννησο και 
την Ιταλία, ο nóvros που περικλείεται από Tis χώρε5 
auTés συνεχίζει να φέρει επάξια τον ομηρικό του 
προσδιορισμό, του οϊνοπος πόντου. Υπάρχει μάλι
στα περιγραφή του αυτοκράτορα Ιουστίνου Β' (565-
578) και ms συζύγου του να παρατηρούν ενηδόνω$ 
ψηλά από τα δώματα των ανακτόρων TOUS τα βυζα
ντινά καράβια στον Βόσπορο και στην Προποντίδα, τα 
οποία éxovros διασχίσει όλη την Μεσόγειο και περά
σει το κομμέρκιο ms Αβύδου στον Ελλήσποντο πλη-
pcovovras TOUS αναλογούντε5 cpópous μεταφέρουν τα 
πλούτη όλου του κόσμου στο Βυζάντιο: κρασιά από 
την Γάζα, την Αίγυπτο, την Ιταλία, την Πελοπόννησο, 
την Μυτιλήνη, τη Χίο, την Ρόδο. Το Βυζάντιο, λοιπόν, 
κατακλύζεται από τα γλυκά δώρα του Βάκχου (dulcia 
Bacchi munera σύμφωνα με τον Λατίνο ποιητή Κόρ-
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ρίπο), από órìa τα κρασιά ms Μεσογείου και συνεχί
ζει να ποιεί πάντας μέθυσους TOUS εμπόρου και όχι 
μόνον auTOUs. Σε auTOUs, λοιπόν, ακριβών TOUS χρό-
vous, μέσα στο ενήδονο οικουμενικό πλαίσιο του 
βυζαντινού οίνου, συντάσσονται τα Γεωπονικά του 
Κασσιανού Βάσσου. 
Στα χρόνια βέβαια που θα ακολουθήσουν την εποχή 
του Ιουστινιανού και Ιουστίνου, με Tis aßapooflaßiKes 
sniöpopes va αλλοιώνουν πολλαπλοί, εκτό5 των 
άλλων, Tis καλλιέργειε5 στην βαλκανική και ελληνική 
χερσόνησο, με την αραβική επιθετικότητα να προκα
λεί την απώλεια Tns Συρία5, Tns Παλαιστίνη5, Tns 
Αιγύπτου, και να διαταράσσει το μεσογειακό εμπόριο, 
η Βιθυνία των γλυκών κρασιών και βασιλικών κτημά
των θα βρεθεί στο επίκεντρο των αλλαγών που επι
συμβαίνουν στο βυζαντινό Kparas και θα καταστεί η 
κυρίων επαρχία TpocpoôOTns και npooTÓTns Tns βυζα-
vTivns πρωιεύουσαΞ. Δεν θα θίξομε εδώ το κρίσιμο 
θέμα των πάροικων, των ελεύθερων γεωργών, ούτε 
Tis καινοτομίε5 που εισάγει ο ΓεωργικόΞ vópos (με 

πάντα αμφιλεγόμενη χρονολόγηση 7ο ή 8ο αιώνα), 
με Tis stôiKÉs avacpopés του στην αμπελοκαλλιέργεια. 
Είναι χαρακτηριστικό παντού ότι η νέα αυτή περίοδθ5, 
η μεσοβυζαντινή, ουσιαστικά άρχεται με ένα συμβάν 
που δεν έχει ποτέ αξιοποιηθεί και που αφορά Tis καλ
λιεργεί στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι με τον θάνατο 
του Ηρακλείου το 641 και την διαμάχη μεταξύ των 
γιων του και Tns yuvakas του Maptìvas για την δια
δοχή, όταν ο Ουαλεντίνο$ με τον στρατό του φθάνει 
απειλητικά στην Χαλκηδόνα εποχή τρυγητού, οι Κων
σταντινούπολη^ (οι της πόλεως) αναγκάζουν την 
Μαρτίνα και τον πατριάρχη Πύρρο να προχωρήσουν 
σε ένα συμβιβασμό και να στέψουν αυτοκράτορα τον 
Κώνσταντα (Κωνσταντίνο Β', 641-668). Ο NiKncpópos 
στην Ιστορία του θεωρεί ότι τούτο συνέβη γιατί ήταν 
Kaipós τρύγου και οί της πόλεως φοβήθηκαν ότι ο 
oTparós θα κατέστρεφε την σοδειά των αμπελώνων 
TOUS και οι ίδιοι δεν θα μπορούσαν να διαπεραιω-
θούν στην ασιατική ακτή και βεβαία^ στην Βιθυνία. 
Βέβαια δεν ήταν αυτή η βασική αιτία Tns συνδιαλλα-
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Yns, oyais δεν είναι σίγουρα xcopis σημασία, óncos θα 
δούμε, η αιχιοήογία που προβάλλεται. 
Είναι γεγονό$ ότι οι της πόλεως (αυτοκράτωρ, δυνα
τοί, εκκλησία, πατριάρχηΞ και yovés) διέθεταν δια
χρονικά, óncos και πάλι αναφέραμε, τα μεγαλύτερα 
και σημαντικότερα προάστεια, κτήματα, αμπελώνε5, 
ελαιώνεΞ στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου στην 
Χαλκηδόνα, cos κάτω στην Ιέρεια και το Παντείχιο, 
OTIS nurtes και σε ολόκληρη την Βιθυνία, στο θέμα 
του Οψικίου. Το Οψίκιον λειτουργούσε ÓVTCOS GOS 

φύλακα$ Tns πρωτεύουσα5, συνεπώ5 οι, για πολλού5 
και διαφόρου5 λόγου$, ανταρσίε5 και στάσε^ του 
κόμητό5 του κατά Tns αυτοκρατορ ία εξουσία5 κρα
τούσαν αποκλεισμένη την πρωτεύουσα, KOBGUS προ
καλούνταν ζπμιέ5 OTIS περιουσίε5, Kupicos OTOUS 
αμπελώνε$ των της πόλεως, θεωρώ επιπροσθέτου 
ενδιαφέρουσα τη μαρτυρία Tns luvéxeias του Θεοφά
νη για τον στασιαστή Γεώργιο Πηγάνη, που όταν επα
ναστάτησε κατά του Βασιλείου του Α' (867-886), cos 
KÓ\\T\S του Οψικίου και οι συν αυτώ κατά τον του 
θέρους καιρόν, και πολλούς αγρούς των κατά την 
βασιλίδα δυνατών πυρπολησαντες, και ναϋς ουκ 
ολίγας των προς των βασιλεύουσαν ποιούμενων 
τον πλουν εν τοις δρμοις κατασχόντες και κατα-
καυσαντες. Το Χρονικον και η Συνέχεια του Γεωρ
γίου Μοναχού είναι πιο συγκεκριμένα cos npos TOUS 
aypous: ηρξαντο καταστρέφειν τον λαον και πυρ-
πολεϊν τάς τε χώρας και αμπέλους (ην γαρ καιρός 
του θέρους). Kaipós eépous, δηλαδή κάτι αντίστοιχο 

με τον τρύγο που είδαμε κατά την εποχή του Ηρα
κλείου, δηλαδή εποχή συγκομιδή5 των καρπών, τρυ
γητού. Συνήθω5 ώρα 0épous, εποχή τρυγητού, αλλά 
και σε άλλε$ ευκαιρίε5, οι αυτοκράτορε5 και οι κατά 
την βασιλίδα δυνατοί που διέθεταν πολλού5 
aypous στην Βιθυνία, διαπεραιώνονταν για παραθερι
σμό, για να επισκεφθούν τα λουτρά ή για να παρα
στούν OTIS εργασίε$ και yioptés του τρύγου. Μια 
καθιερωμένη δε από παλιά εορτή ήταν αυτή ans 6 
Αυγούστου, που μοιράζονταν σταφύλια OTOUS vaous. 
Μια λαμπρή τελετή παρουσία auTOKpaTopos, 
πατριάρχη και των αρχόντων Tns συγκλήτου, γινόταν 
στο παλάτι Tns ΙερείαΞ, λίγο πιο κάτω από την Χαλκη
δόνα, μπροστά στον αμπελώνα του παλατιού. 
Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέραμε παραπάνω, 
OVTGÛS οι περί την Χαλκηδόνα, Ιέρεια, Παντείχιον 
περιοχέ5, αλλά και οι Πύλαι και τα Πύθια, ορθώ$ 
θεωρούνται από TOUS μελετητέ5 η αγροτική προέκτα
ση Tns Κωνσταντινούπολη5, τα προάστεια με την 
σημερινή σημασία Tns λέξη5, τα οποία επισκέπτονται 
οι Tns πόλεω$ για τον τρύγο ή για τα λουτρά TOUS, με 
npcbious και καλύτερου5 βέβαια τον αυτοκράτορα 
και την αυτοκράτειρα με τα δρομώνιά TOUS, τα σκάφη 
avai|juxns TOUS. H όποια βλάβη ή καταστροφή των 
καλλιεργειών Tns περιοχή5, μάλιστα σπαρτών και 
αμπελώνων, είχε άμεσε$ επιπτώσεΐ5 στην τροφοδο
σία Tns πρωτεύουσα5, που εξαρτιόταν εν πολλοί5 από 
την αγροτική παραγωγή Tns Bi0uvias. 
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Χάλκηδών 
Ρουφινιαναί 

Ιέρεια 

Παντείχιον 

Νικομήδεια 

Κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο στπν Βιθυνία δίπλα 
σία βασιλικά κτήματα με την παρουσία κομμερκια-
ρίων, ξενοδόχων, επισκεπτιτών και βασιλικών υπαλ
λήλων, είχαν αναπτυχθεί ραγδαία και οι μοναστικέ5 
περιουσίε$ με αμπελώνε$ και ελαιώνεΞ, πάντα με 
βάση Tis περιουσίε$ επιφανών οικογενειών. Αρκεί να 
αναφέρομε Tis περιουσίε5 του Θεοφάνη και τα μονα
στήρια στην περιοχή Tns Κυζίκου, αλλά και τα κτήμα
τα του Πλάτωνθ5 και του Θεόδωρου Στουδίτη στο 
Βοσκύτιον, ανάμεσα στην Κίο και στα Πύθια. Εξάλ
λου το ειδικό ενδιαφέρον των Στουδιτών για την 

αμπελουργία δηλώνεται ανάγλυφα στην Ύποτύπω-
σιν Tns μονή$ Στουδίου, η οποία στα επόμενα χρόνια 
θα καταστεί πρότυπο και για άλλα Τυπικά μονών. 
Στην Υποτύπωση και στα επιτίμια, μάλιστα OTIS διατά
ξε ι για τον αμπελουργό και τον κελλαρίτη, μαρτυρεί-
ται η άμεση επαφή των Στουδιτών με τα προβλήματα 
Tns αμπελοκαλλιέργειαΞ και oivonoinons, óncos τα 
είχαν γνωρίσει στην Βιθυνία. Enions, πλήθο$ αμπελο-
οινικών πληροφοριών υπάρχει OTOUS Bious αγίων 
που σχετίζονται με την περιοχή και βεβαία^ με Tis 
μονέ$ Tns Bi0uvias. Τα κείμενα αυτά μα5 παρέχουν 
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περιγραφέ5 αμπελώνων, εργασιών τρύγου και ληνο-
ßaoias, εργαλείων, τρόπων αποθήκευση5 και μετα
φοράς οίνου. Enions, πολύτιμε$ ππΊπροφορίεΞ για την 
αμπεήίοκαΓτίίιέργΕία και παραγωγή οίνου στην περιο
χή Tns BiGuvias μαΞ παραδίδουν η επιστολογραφία, οι 
εκφράσει τρύγου ή οι επ ι γράμματα διατυπώσει 
που μαΞ επιτρέπουν σχόλια και αναγωγέ5. ΌμωΞ, η 
πιο ενδιαφέρουσα μαρτυρία, πολυχρησιμοποιημένη, 
αλλά σχεδόν ασχολίαστη ans ΓΊεπτομέρειέ5 Tns από 
raus lOTopiKous, είναι η αναφερόμενη από τον Πορ
φυρογέννητο για το σε aoKOus παλαιό κρασί και λάδι 
Tns NÌKaias, τα οποία παίρνει μαζί του ο αυτοκράτο-
pas, όταν πρόκειται να 
εκστρατεύσει στην Συρία: 
ο μεν δομέστιχο5 και ο 
επί Tns Tpanézns Tns 

unoupYÎas του βασιλικού 
τραπεζ ίου πρέπει να 
φέρουν μαζί TOUS εις 
ασκούς οινον Νικαινον 
παλαιόν μέτρα ρ' και 
ελαιον Νικαινον μέτρα 
λ και ό του βασιλέως 
οινοχόος οινον δεσπο-
τικον τον άρκούντα. Σε 
μια ά λ λ η περίπτωση 
διευκρινίζεται ότι το μεν 
δεσποτικον οίνάριν, 
μαγίστρων και πατρι
κίων, χορηγείται από τον 
αποθηκάριο, και ότι το μεν βασιλικον οίνάριν μετα
φέρεται σε τριμετραϊα ζυγοφλάσκια, το δε μαγί
στρων και πατρικίων σε πενταμετραια άσκία. Αν 
τύχει δε και δαπανηθούν τα εφόδια, η βασιλική 
υπουργία, τα αναπληρώνουν με δώρα που TOUS 
προσφέρονται ή προμηθεύονται όπου βρουν καλόν 
οινον και ελαιον έγχώριον, τα οποία χορηγούσιν οι 
πρωτονοτάριοι. 

Αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να υπογραμμίσομε, εκιό5 
από την σημαντική διαχρονικά χρήση του οίνου από 
τον στρατό κατά Tis εκστρατείε5 (και στην περίπτωση, 

που αναφέραμε, από τον αυτοκράτορα και TOUS αξιω
ματούχοι) , είναι κυρία« η διάκριση που γίνεται ανά
μεσα σε ipeis κατηγορίε5 κρασιού, που δηλώνουν 
ποιοτική διαβάθμιση. Πιστεύω λοιπόν ότι γίνεται διά
κριση ανάμεσα: α) στο καλό ντόπιο κρασί, στον απλώ$ 
καλόν έγχώριον οινον, στον οποίο καταφεύγουν εξ 
avayKns, δηλαδή μόνον όταν λείψει, καταναλωθεί, το 
επιλεγμένο, δεσποτικό κρασί, που έχουν φέρει μαζί 
TOUS. Τον έγχώριον αυτόν οινον, τον προμηθεύονται 
από Tis διάφορε5 επαρχίε$, από τα διάφορα στρατιωτι
κά θέματα και είναι ευθύνη$ του πρωτονοτάριου, β) 
στον δεσποτικό οίνο, στον Νικαινον παλαιόν, που 

τον φέρουν μαζί TOUS από 
την Βιθυνία και είναι Tns 
appoôioTnras του δομέστι-
χου και του επί Tns τραπέ-
zns και προορίζεται για 
μαγίστρου5, naTpiKÎous και 
TOUS συνδαιτυμόνε5 του 

αυτοκράτορα στη βασιλι
κή τράπεζα και γ) τον επί-
ans δεσποτικον οινον, 
Νικαινον παλαιόν, αλλά 
αποκαλούμενον και βασι
λικον οίνάριν, αρμοδιό-
Tnros μόνον του βασιλικού 
οινοχόου, εξαιρετική5 ποι-
ÓTnTas οίνο, προοριζόμε
νο αποκλειστικά για τον 
αυτοκράτορα και για αυτό 

εξάλλου σημειώνεται ότι φέρουν μαζί TOUS τόσο, όσο 
τον άρκούντα για τον αυτοκράτορα. Μάλλον πρόκει
ται για παλαιό κρασί από Tis β α σ ι λ ι ά κουρατωρίε5, 
τα βασιλικά κτήματα στην περιοχή Tns Nkaias. Τέσσε-
ρε^, λοιπόν, διαβαθμίσει OÛS npos την ποιότητα των 
οίνων: δύο εγχώριοι, ο καλ05 εγχώριθ5 που αναγκα
στικά υποβάλλει και τον φαύλο εγχώριο, και δύο 
δεσποτικοί οίνοι από την Νίκαια Tns Bi6uvias, ο évas 

για TOUS apxov^s και ο άλλο$, ο Kopucpaios, το 
παλαιόν βασιλικον οίνάριν για τον αυτοκράτορα. Οι 
δεσποτικοί αυτοί οίνοι αποτελούν τα «ακριβά», πολυ-
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τείίή κρασιά, που βρίσκονται oraus αντίποδεΞ των 
«φτηνών», φαύλων κρασιών, αυτών που οι Βυζαντι
νοί, αναφερόμενοι και πάλι στα κοινά κρασιά ms Βιθυ-
vias, μάλιστα ms Κυζίκου ή των Πυλών, χαρακτηρί
ζουν οίνους χυδαίους και υδατώδεις καί εύώνους. 
Δίπλα, λοιπόν, στα κυρίαρχα διαχρονικοί, σύμφωνα 
με us nnyés, φτηνά (εύωνα), ξινά, νεροκοπημένα, 
φαύλα κρασιά, raus σαπρίε5 και tis ρετσίνε$ από την 
Βιθυνία, την Βάρνα, την Φιλιππούπολη còs κάτω στην 
Αττική, που μυρίζουν δαδί από την πολύ ρητίνη (και 
που παρόμοια δοκίμασε αηδιασμένο5 ο Λιουτπράν-
6os κατά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη 
τον 10ο αιώνα ή μόνον αυτά θέλησε κακόβουλα να 
καταγράψει), υπήρχαν για πολύ λίγου$ τα «ακριβά», 
τα εξαίρετα, γλυκά και ευώδη κρασιά ms Biöuvias. 
Πρόκειται σίγουρα για γλυκά κρασιά (Ka0còs βρισκό
μαστε oraus xpóvous που η εξαίρετο5, η βασιλική 
οινοποσία είναι μόνον η γλυκοποσία) και μάλλον 
παρασκευάζονταν με μια από us μεθόδου$ που ανα
φέρουν τα Γεωπονικά ότι επιχωρίαζε στη Βιθυνία: 
Πώς μεταχεψιστέον τάς αμπέλους, εις το γλυχυν 
ημιν άποδουναι τον έξ αυτών έσόμενον οίνον. Τα 
κρασιά αυτά προσφέρονταν axis διάφορε5 αυτοκρα-
rapiKés τελετέ5, δεξιώσει$ και εορτέ5 του παλατιού, 
σύμφωνα με ένα πολύπλοκο τυπικό με πιγκέρνε5, 
oivoxóous, κερνάτορε5, θερμοδότε$ και που θα άξιζε 
να αποτελέσει το αντικείμενο eiöiKns μελέτη$ για την 
διαδικασία του βυζαντινού πότου. Enions, αξίζει να 
σημειωθεί ότι το αξίωμα του πιγκέρνη ή έπικέρνη, 
του βασιλικού οινοχόου, υπήρξε πάντα σημαντικότα
το και αργότερα εξελίχθηκε σε περιζήτητο τίτλο, ανε
ξάρτητα από την δηλούμενη υπηρεσία. 
Δεν είναι, συνεπώ5, τυχαίο ότι στον 10ο αιώνα, όταν 
αναμορφώνονται τα Γεωπονικά του Κασσιανού Βάσ-
σου υπό τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, μα$ 
παρέχονται και πάλι από τον ίδιο τον Πορφυρογέννη
το οι μαρτυρίε$ για το παλαιό κρασί ms Bi0uvias, o 
δεσποτικό$ oivos ms Nkaias, αλλά και για τον ανθο-
σμία ms Κυζίκου, κρασιά που προορίζονταν μόνον 
για raus αυτοκράτορε5. Πρόκειται για παλαιά κρασιά 
από τα βασιλικά κτήματα ms Bi9uvias και ο rânos 

0 Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Ι Ο Ι Ν Ι Κ Ο Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ 

Ποτήρια από την Κωνσταντινούπολη: 
α) Ποτήριον από κόκκινο αχάτη του πατρικίου και γενικού λογοθέτη 
Σισινίου, σύμφωνα με την επιγραφή, πιθανώς των χρόνων του 
Ρωμανού Β' (959-963), β) Ποτήριον από σαρδόνυχα, 
lOos - apxés Ι Ιου αιώνα. Το αργυρεπίχρυσο δέσιμο 
κοσμείται με σμάλτα, μαργαριτάρια καί ημιπολύτιμους λίθους. 
θησαυρός του Αγίου Μάρκου, Βενετία. 
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raus (που από την ρωμαϊκή εποχή φημιζόταν yrìuKus 
cos νέκταρ, CDS ρόδων απόζων, και κατά TOUS μεσο-
ßuzavTivous xpóvous cos δεσποτικό5 και ßaoiriiKos) 
πιθανότατα ήταν συγγενή5 ενό$ νέου οίνου που θα 
καθιερωθεί σταδιακά cos Μονεμβάσιθ5-Μονοβασιά-
Malvazia. Τα κρασιά βιθυνικού τύπου ή αργότερα 
Μονεμβάσιου τύπου ή Malvazia, προερχόμενα πλέον 
από την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά του 
Αιγαίου, θα επιβληθούν OTOUS επόμενοι αιώνε$ και 
στην Κωνσταντινούπολη και θα αποτελέσουν το επί
κεντρο των διεκδικήσεων στον εμπορικό ανταγωνι
σμό των νέων ναυτικών δυνάμεων που δρουν στην 
Ανατολική Μεσόγειο. 
ΣτίΞ apxés του 13ου αιώνα oi\s περιγραφέ5 των ταξι
διών του στην Νίκαια ο Νικόλαο5 Μεσαρίυ^ (ο οποί-
os μα$ παρέχει και την όλων πρώτη αναφορά στον 
Μονεμβάσιο οίνο, που μεταξύ άλλων κρασιών εις 
πλησμονψ έκψνάτο στην λατινοκρατούμενη Κων
σταντινούπολη) θα μα5 παραδώσει επίση$ μοναδικέ$ 
πληροφορίε5 για τον τρόπο zcons στην περιοχή ms 
Bi9uvias, με τα κόκκινα κρασιά και TOUS μέθυσου$ 
αγωγιάτε$ ans Πύλε$ και στο καστέήιον του Κυρ-

Γιώργη. Είναι η εποχή που οι αυτοκράτορε5 ms 
NiKaias δεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για us καλ-
Γΐιέργειε5 και μάλιστα για την αμπελουργία στην 
περιοχή. Μάλιστα, επί Θεοδώρου Β' Λάσκαρη 
(1254-1258) αναστυλώνεται, μάλλον ανακατασκευ
άζεται ο vaós του αγίου Tpucpcm/os. Στο εξή5 ο Τρύ
φων από απλ05 προστάτη5 των κήπων και Tns βλά-
omons γίνεται ο κατεξοχήν npooTams ayios τη5 
NiKaias και των αμπελουργών. 
Περίπου 30 χρόνια πριν από την οθωμανική κατάκτη
ση Tns Bfàuvias ο εκλεκτικό5 και anaimTiKÓs, óncus 
τον γνωρίζομε, θεόδωρο$ Μετοχή^ στον Νικαέαιου 
θεωρεί την Νίκαια cos την μόνη πόλη που Kanoios 
μπορεί να βρει εύκολα ό, τι πιο ποικίλο και πολύτιμο, 
τα δε αμπέλια ms ότι δίνουν θαυμαστά σταφύλια CDS 
npos το πλήθθ5 και την ποιότητα. Αργότερα Kavovras 
τον απολογισμό ms zcons του αναφέρει ότι ο iöios 
κατείχε πολλά οινόπεδα και νεόφυτα αμπέλων. Στο 
Διδυμότειχο, εξόριστο5 πλέον, παραπονιέται ότι δεν 
βρίσκει το γλυκό κρασί που συνήθιζε να πίνει, πιθα-
vcòs τον γλυκύ Νικαινόν, ή το κρασί από την Κύζικο 
και την Τρίγλεια και εκλιπαρεί να του αποσταλεί κρα-
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σί από την Χαλκιδική. Είναι η εποχή που το γανίτικο 
κρασί Tns GpóKns, τα κρασιά από την Χαλκιδική, την 
Εύβοια, την Πελοπόννησο και τα αθήρια από την 
Κρήτη συμπληρώνουν τα κενά που άφησαν οι υπό 
οθωμανική κατοχή περιοχέ5 του Βυζαντίου. Είναι η 
εποχή που η Βιθυνία καταλαμβάνεται σταδιακά από 
raus Οθωμανοί^. Δεν είναι και πάλι τυχαίο ότι ακρι-
ßcbs την εποχή που η Βιθυνία θα πέσει οριστικά στα 
χέρια των Τούρκων (apxés 14ου αιώνα), οι οίνοι 
Μονεμβάσιθ5-Ι\/Ιονοβασ(ι)ά-Μ3ΐν3ζί3 μαζί με τα 
άλλα κρασιά των λατινοκρατούμενων χωρών Tns 
auTOKparapias θα επιβληθούν οριστικά στην Κων
σταντινούπολη και η εμπορία raus θα καταστεί ακο
λούθου αντικείμενο διεκδικήσεων από Tis εμπορικέ5 
nófleis Tns Ixarlias, κυρίου Βενετία και Γένοβα και θα 
κυριαρχήσουν. 
ITIS aKTés του Βοσπόρου ο «πόλεμο5 των ταβερνών», 
ο πόλεμο5 μεταξύ των βυζαντινών εμπόρων, μάλιστα 
αυτών Tns Μονεμβασία$, των Βενετών και Γενουατών 
για τη διακίνηση και εμπορία του οίνου με Tis διεκδι-
κούμενε$ φοροαπαλλαγέ5 ήδη κατά τον 12ο αλλά 
κυρία« κατά τον 13ο και 14ο αιώνα, κάνουν πλέον να 
ηχεί μόνον πολεμική σάλπιγγα στα αυτιά των οινόφι-
λων Βυζαντίων, αντί για raus αυλού5 των συμποσίων. 
Αλλά και οι ίδιοι οι Βυζάντιοι πια δεν χρειάζεται να 
μεταφέρουν Tis ταβέρνε$ raus στα τείχη, καθά« τείχη 
npooraoias και εμπορία δύναμη έχουν γίνει πλέον 
τα καπηλεία, οι διεκδικούμενε5 aôsies λειτουργία5 
ταβερνών, όπου παίζεται, εκτό5 των άλλων, το πολι
τικό παιγνίδι Tns επιρροή$ και Kupiapxias και όπου 
σύμφωνα με raus OTÎXOUS του Φιλή οι φιλήδονε$ 
καπηλίδε5 κερνούν κρασί έτοιμε5 να καταπιούν, να 
καταποντίσουν tüs στόματα θαλάσσια, ωκεάνια, GUS 
Ατλαντικέ5 Θάλασσε5, vauTiKOUs και εμπόρου. 
Κι εδώ στο τέλο$ του Μεσαίωνα βρισκόμαστε μπρο
στά στην αναμφισβήτητη παραδοχή Tns πιο σημαντι-
Kns npoocpopas του Βυζαντίου στον οινολογικό χάρ
τη Tns véas Eupcònns, λίγο πριν από τα ατλαντικά Tns 
ανοίγματα. Μια συμβολή-συνέπεια Tns δυναμική5 
του οινεμποριου. Το Βυζάντιο, κατά raus xpóvous των 
δύο αλώσεων του από Iraupocpópous και ToupKous, 
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σύμφωνα πάντα με την συμβολική των αποκαλυπτι
κών διηγήσεων Tns εποχή$, δέχεται GÛS αυτοκρατο-
ρία-αμπελών την καταστροφική επιβουλή των εξ 
Ανατολών και Δύσεω5 θηρίων που εισβάλλουν και 
αρπάζουν τον αμπείίοοινικό του πλούτο. Σε μια 
ορθολογική και καθόλου αποκαλυπτική ανάγνωση 
τούτο μεταφράζεται: Από το Βυζάντιο στα χρόνια 
αυτά μεταφέρονται στη λατινική Δύση npos μετάφρα
ση και αξιοποίηση από TOUS ÔUTIKOUS aYpovópous 

τόσο τα Γεωπονικά του Κασσιανού Βάσσου, αλλά 
επίση5 κλήματα, κρασιά και κυρίας npaKTiKés για την 
παρασκευή του μοναδικού οίνου όλου του μεσαιωνι
κού κόσμου και Tns AvoYévvnons, του Μαλβαζία. Η 
Δύση γνωρίζει, εκτιμά, αναζητεί και τελικά καθιερώ

νει σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια τότε κλίμακα ένα 
κρασί δεσποτικό και δεσπόζον. Πρόκειται, óvrcos, για 
μοναδική συμβολή του βυζαντινού αμπελοοινικού 
πολιτισμού στον ευρωπαϊκό πολιτισμό του οίνου. 
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω οι περί την Προποντί-
δα και τον Βόσπορο επαρχίε5, μάλιστα δε η Βιθυνία, 
αποτελούν διαχρονικά Tis Kupicos περιοχέ$ που επη
ρεάζουν και εν πολλοί5 διαμορφώνουν τον οινικό 
πολιτισμό του Βυζαντίου. Η Βιθυνία, η κατεξοχήν 
ενδοχώρα Tns ßuzavwns Μεγαλόπολη5, τροφοδοτεί 
με κρασιά την βυζαντινή πρωτεύουσα, αλλά και 
δέχεται τον πολιτικό πληθυσμό OTIS εξοχέ$ και Tis 
ταβέρνε5 Tns. Στα υστεροβυζαντινά και μεταβυζαντινά 
χρόνια, παρά την σημειούμενη κάμψη ανά περιόδου$ 
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ins αμπελουργία$ και παρά την εγκατάλειψη καλ
λιεργειών, η περιοχή συνεχίζει να παράγει τα κρασιά 
ms. Στον 14ο και 15ο αιώνα κρασιά από την Κύζικο, 
την ΤρίγήΙεια, από την Μακεδονία και την Θράκη, 
αλλά Kupicos από την Πελοπόννησο και την Κρήτη 
φτάνουν στην Πόλη ή περνούν τα στενά για να διακι
νηθούν OTOUS fìaous και τα εμπορία ms Maupns 
Garìaooas. Παράλληλα, στα ίδια αυτά χρόνια μια 
επιπρόσθετη διαφορετική πορεία OTOUS δρόμου5 του 
οινεμπορίου, npos την Δύση την φορά αυτή, ακο
λουθούν τα κρασιά ms Κύπρου, των μικρασιατικών 
παραλίων, ms Ρόδου, ms Kpnms και ms Πελοπον
νήσου. Παντού, η Κωνσταντινούπολη, τα Πριγκηπό-
νησα, αλλά και οι μικρασιατικέε aKTés ms Προποντί-
ôas και του Βοσπόρου, συνεχίζουν να αποτελούν 
xcòpous, όπου Ρωμιοί και Αρμένιοι, Βενετοί και Γενου-
ÓTES διαχειρίζονται την όποια οινοπαραγωγή και 
κατανάλωση, στην οποία συμμετέχουν κατά διαφό-
pous τρόπου$ και οι Οθωμανοί κυρίαρχοι. Ο επαίτη$ 
noinms Φιλή5 και ο Kpaoonmépas θα καταθέσουν 
oraus OTÎXOUS TOUS μια πτυχή ms véas πραγματικότη-
Tas, όσον αφορά την σπανιότητα ή την προέλευση και 
κατανάλωση του ο ί νου : Έν Κυζίκω τον οίνον 
άφθόνως πίνειν/ Ουδέν τι καινόν έν δε τη Βυζα-
ντίδι/ Και μάλα καινόν, θαυμάσιε δέσποτα./ 
Το(ν) Κυζικηνον τοιγαρούν γλεύκος δίδου/Διψώ-
ντα σαφή μη παρατρέχων φίλον. Και σε μετάφρα
ση: «Δεν είναι τίποτε καινούργιο ότι στην Κύζικο 
άφθονο πίνουν το κρασί. Στο Βυζάντιο όμω$ η αφθο
νία αυτή σπανίζει, θαυμάσιε δέσποτα. Δίνε, λοιπόν, 
κρασί Κυζικηνό ή ένα Κυζικηνό καλό σου φίλο, διψα
σμένο για να πιει μη τον ξεχνά5». Και ο KpaoonTépas, 

το βυζαντινό αυτό βακχικό δημιούργημα, θα υμνήσει 
το κρηιικόν βουτσίον και στο όνειρο του θα κατα
σκευάσει μια μεθυστική κοσμογραφία, αλλά και 
τοπογραφία ms πόλη5 του BuzavTOs: Kai νά 'ταν 
άργυρόκουπα του Γαλατά ό πύργος /νά μου τον 
έγεμίζασιν άσπρον κρασίν άκράτον... κι άν ήταν 
μπορεζαμενον νά γενουνταν βουτσίον/ ή Πρώτη 
νήσος θαυμαστή όπου'ναι στ' 'Αντιγόνου. 
Πιστό στην αρχαία του παράδοση, ακόμη κι όταν 
μετακενώνει σε véous aoKous το παλιό κρασί, 

πάντας μέθυσους ποιεί το Βυζάντιον. Οι νέοι του 
ήρωε$, οι άγιοί του, εκτό$ από μυροβλύτε$ είναι και 
κρασοβλύτε5, είναι μεθυστέ$ και προστάτε5 των 
αμπέλων, ms Tpucpns και ms βλάστησα. Είναι απε-
λευθερωτέ5 των συλληφθέντων οινοχόων και πιγκερ-
νών, mus onoious ακόμη με μια κούπα κρασί στο 
χέρι οι άγιοι Καβαλάρηδε5 TOUS αρπάζουν και πάνω 
στα άλογα TOUS καλπάζουνε μαζί npos την ελευθερία 
που μόνον évas Auaios θεό$, Aióvuoos, μπορεί να 
χαρίσει. Πρόκειται για έναν καλπασμό npos την αυτο
κρατορία των αμπελώνων, για μια αναζήτηση του 
ιερού, κοσμικού κρατήρα: «Κι εκεί στον μυστικό ή 
φυσικό αμπελώνα ms Ρωμανέ που συχνά επισκέ
πτεται ή εγκαταλείπει ο θεό$ του, χριστιανοί αυτοκρά-
τορε5 και λαοί θάλλουν GÛS άμπελοι και κλήματα 
φυτεμένα από την δεξιά του... και συντελείται μια νέα 
διγενή5 θεοφάνεια σε ένα τόπο πλήρη πότου, όπου 
νηφάλια ή βακχικά πίνουν εξ αυτού πάντε$». 

Ο Ayios Γεώργΐ05 απελευθερώνει τον αιχμάλωτο οινοχόο του εμίρη ms 
Kpnms. Εικόνα σταυροφορία τέχνπ5 του 13ου αιώνα. 
Βρετανικό Μουσείο. 
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Σημειώσει 
Το παραπάνω κείμενο ανακοινώθηκε αναγκαστικά συντετμη
μένο λόγω χρόνου στον κύκλο ομιλιών «Oivos: πολιτισμόΞ 
και κοινωνία Το χθε$ και το σήμερα» Eniompns Κοινωνία Τρί
τη 16 Μαίου 2006. Δημοσιεύεται δε στον παρόντα τόμο επί-
ons συνοπτικά cos ελάχιστη υποχώρηση-σπονδή- μόνον στο 
πάντα νέο και ξένιο θεό Διόνυσο που μα$ έμαθε να ηροσφέ-
ρομε γενναιόδωρα τα δώρα του και να αντιπαρερχόμεθα την 
δυστροπία και καχυποψία του γέροντα Λυκούργου. Το κεί-
μανο αυτό αποτελεί σύνοψη μελέτη$ υπό έκδοση με τον τίτ
λο « Ο ßuzavuvos oiviKÓs nonmopós: Το παράδειγμα ms 
Bißuvias» (όπου και παραπέμπω για πλήρη βιβλιογραφική 
υποστήριξη). Η μελέτη αυτή παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 
2006 στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «NÎKOS OiKOVopiôns» του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Icrcopias και Αρχαιολογίαε, 
Πρόγραμμα éraus 2005-2006: Στη Βιθυνία με το «βασιήικόν 
δρομώνιον» του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου. 
Ενδεικτικά παραθέτω cos απαραίτητα χρήσιμε5 Tis παρακάτω 
βιβλιογραφία avacpopés. 

Για την πρόσφατη έρευνα το Olio e vino nell'Alto Medioevo, 
Atti della LIV Settimana di studio (Spoleto, 20-26 aprile 
2006), Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto 
Medioevo, Spoleto 2007, όπου και οι ανακοινώσει με βυζα
ντινή θεματική Μ. Kaplan, La viticulture byzantine du Vie au 
Xle siècle, E. Kislinger, Graecorum vinum nel millennio 
bizantino, D. Scortecci, Rappresentare la vite e l'olivo: da 
simbolo a ornamento nell'Oriente altomedievale, I. 
Anagnostakis, Paroinia en pourpre: le pouvoir du vin et 
l'ivresse du pouvoir à Byzance, S. Parenti, Olio e vino nelle 
tradizioni liturgiche bizantine, C. Hannick, Huile et vin dans 
les ricits hagiographiques. 
Για το εμπόριο του οίνου αλλά και την διείσδυση του οινικού 
πολιτισμού oris πέραν του Βυζαντίου χώρε5 βλ. Tis εργασίε$ 
των: 1- P. Brun, Archéologie du vin et de l'huile dans l'Empire 
romain, Paris 2004. E. Kislinger, Zum Weinhandel in 
frühbyzantinischer Zeit, Tyche: Beiträge zur alten Geschichte, 
Papyrologie und Epigraphik 14(1999), 141-156. Thomas S. 
Noonan και Roman K. Kovalev, Prayer, Illumination and 
Good Times: The Export of Byzantine Wine and Oil to the 
North of Russia in Pre- Mongol Times, Byzantium and the 
North, Acta Byzantina Fennica 7(1995-1996), 73- 96, 
Thomas S. Noonan και Roman K. Kovalev, Wine and Oil For 
All the Rus! The Importation of Byzantine Wine and Olive Oil 
to Kievan Rus, Byzantium and the North, Acta Byzantina 
Fennica 9(1997-1998), 118-152. Μαρία Γερολυμάτου, Εμπό

ριο οίνου από τη Μακεδονία και τη Θράκη npos την Κωνστα
ντινούπολη κατά TOUS 10o-12o αιώνε5, Τέχνη και τεχνική 
owus οινεώνεε ms Β. Efìfìaoos, Πρακτικά 9ου Τριήμερου 
Εργασία5, ΠΤΙ ΕΤΒΑ, Αθήνα 2002, 107-114. Τ. Zivkovic, 
South Slavs' Wine Culture in The Early Middle Ages: The 
Byzantine Influence, Τέχνη και τεχνική, ό. π., 127-137. 
Βλ. επίση5, Hnias Αναγνωστάκη5, Οΐνος ό Βυζαντινός. Ή 
άμπελος και ό οίνος στη βυζαντινή ποίηση και ύμνο-
γραφία, στο Οίνος στην Ποίηση Β1, Β2, Ίδρυμα Φανή 
Μπουτάρη Αθήνα 1995. Η. Αναγνωστάκη5, Όταν το κρασί 
γίνεται nayos, ΑμπεΑοινική ιστορία στο χώρο ms Μακεδο-
vias και ms θρά/cns, Πρακτικά 3ου Τριήμερου Εργασίαε 
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κτικά 9ου Τριήμερου EpYaoias ΠΤΙ ΕΤΒΑ, Αθήνα 2002, 138-
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del vino a Bisanzio, La civiltà del vino. Fonti, temi e 
produzioni vitivinicole dal Medioevo al Novecento (έκδ. G. 
Archetti, Brescia 2003), 139-163. 
Για Tis νέε5 αντιλήψεΐ5 και προλήψεΰ σχετικά με την αποθή
κευση και κατανάλωση του κρασιού, Ι. Anagnostakis, Τ. 
Papamastorakis, «EKpavns véos BÓKXOS»: The Drunkenness 
of Noah in medieval art, στο To Βυζάντιο ώριμο για afìnayés 
(επιμ. Χριστίνα Αγγελίδη), Αθήνα 2004, 209-256. Η. Ανα-
YvcucnÓKns, TpocpiKés δηλητηριάσει στο Βυζάντιο. Διατροφι-
Kés αντιλήψεΐ5 και συμπεριφορέ5 6os-11os αι., Βυζαντινών 
διατροφή και μαγειρεία/, Πρακτικά Ημερίδα5, Περί Tns δια-
Tpocpns στο Βυζάντιο, 4 Νοεμβρ. 2001, Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισμού θεσσαλονίκη, (επιμ. Δήμητρα Μπακιρτζή) έκδ. 
ΤΑΠΑ Αθήνα 2005, 61-110. Η. Αναγνωστάκη5 και TITOS 
nanapaoTopaKns, «Και ραπανάκια για την όρεξη» Περί τρα
πεζών, ραφανίδων και οίνου, Σύμμεικτα 16(2003-2004), 
283-314 και στα αγγλικά...and Radishes for Appetizers. On 
Banquets, Radishes and Wine, Βυζαντινών διατροφή και 
μαγειρεία/, Πρακτικά Ημερίδα5, Περί Tns óiaTpocpns στο 
Βυζάντιο, ό.π., 147-174. 
Για την βυζαντινή Βιθυνία βλ. το συλλογικό έργο La Bithynie 
au Moyen Âge, éd. B. Geyer et J. Lefort, coll. Réalités 
byzantines, 9, Paris 2003. 
Για τον Μονεμβάσιο και Μαλβαζία βλ. τα Πρακτικά του διε-
θνού5 Συμποσίου Μονεμβάσιθ5-Μονοβασ(ι)ά-Μ3ΐν3Ζΐ3, 
ΙΒ Ε/Ε ΙΕ -Οινον ιστορώ V, Αθήνα 2007. 
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