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8ΓΓΙΣΤΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

SniHHMttZ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, συνεχίζο\/τα5 την παράδο
ση ins προσφοράε και ins συμβολή$ στην ανάπιυξη
ins πνευματική5 ζωή5 ίου ιόπου μα$, οργάνωσε us
καθιερωμένε$ πλέον EIÔIKÉS MopcpciKiKés Εκδηλώσει
«ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» και κατά την περίοδο
2005-2006. Η παρουσίαση ίων σύγχρονων επιστημο
νικών επιιευγμάιων σιον χώρο ιόσο ίων θειικών, όσο
και των ανθρωπιστικών επιστημών καθα« και η προ
βολή του κοινωνικού χαρακτήρα ms επιστημονική5
έρευνα$ εξακολουθούν να αποτελούν τα κριτήρια και
τον στόχο των διαλέξεων, που περιλαμβάνονται στο
μορφωτικό πρόγραμμα του EIE.
Λαμβάνοντα$ υπόψη μα5 το öiapKcbs αυξανόμενο
ενδιαφέρον του κοινού για το κατεξοχήν ελληνικό προϊ
όν, τον οίνο, θεωρήσαμε σκόπιμο να εντάξουμε στο
πρόγραμμα aums ms περιόδου τον θεματικό κύκλο
«ΟΙΝΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ». Ο κύκλθ5 περιελάμβανε επιμορφωτικέ5
ομιλίες, ένα διήμερο διεθνέΞ συμπόσιο Μονεμβάσιοε
Oivos- Movoßao(i)a-Malvasia για την ιστορία του φημι
σμένου αυτού κρασιού του ύστερου Μεσαίωνα και
οργανοληπτική δοκιμασία οίνων από γηγενεί5 ποικιλίες
αμπέλου. Με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ηλία Ανα
γνωστάκη ο κύκλο$ οργανώθηκε από τα ερευνητικά
προγράμματα του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του
EIE ΚαθημερινόΞ και κοινωνικόΞ ßios των Βυζαντινών
και Ιστορική Γεωγραφία Εήήηνικου χώρου-υποπρόγραμμα Πόρνων και Μονεμβασία και σε συνεργασία με
την επιστημονική ομάδα ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ.

Από Tis επιμορφωτικέ5 εκδηλώσει του κύκλου
εκδίδονται στον παρόντα τόμο οι opirlies καταξιωμέ
νων ερευνητών του χώρου, υποστηριζόμενε5 με ένα
πλούσιο εικαστικό υλικό. Στόχο$ ms έκδοση υπήρξε
η έγκυρη παρουσίαση όψεων του αμπελοοινικού
πολιτισμού και η ανάδειξη ms loropias του ελληνικού
κρασιού CJS πολιτισμικού αγαθού και εμπορικού
npoì'óvK)S στην αρχαιότητα, στΐ5 κοινωνίε5 των
Μέσων Χρόνων, Βυζαντίου και Auons, στην Τουρ
κοκρατία, αλλά και στον νεωτερικό κόσμο των πόλε
ων ms Μεσογείου και ms Eupcónns. Η δυνατότητα
μάλιστα να προσφέρεται από το EIE σε xopnyous, επισκέπτε$ και συνεργάτε$ του évas τόμο5 επιστημονι
κού, παιδευτικού και βεβαία« ευφραντικού χαρακτή
ρα αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο για την πραγμα
τοποίηση \i\as ιδιαίτερα καλαίσθητη5 και επιμελημέvns éKÓoons. Ευελπιστούμε να ακολουθήσει και η
αντίστοιχη αγγλική.
Επιθυμούμε και από τη θέση αυτή να απευθύνουμε
τΐ5 Θερμέ5 μα5 ευχαριστίε5 ornus opifìniés και συγγραφεί5 για την άμεση ανταπόκριση raus στην πρό
σκληση του EIE va συμμετάσχουν στον Θεματικό
κύκλο και στην παρούσα έκδοση. Ιδιαίτερα τον κ.
Ηλία Αναγνωστάκη για τον σχεδιασμό του όλου προγράμματο5 και την πολύτιμη συμβολή του στην πραγ
ματοποίηση αυτού του λευκώματθ5.
Ελένη Γραμματικοπούλου
Υπεύθυνη Μορφωτικών Εκδηλώσεων
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Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα
Δρ. Χημικ05, oivofìóyos, αντεπιστέβίίον yéfìos ms rsœpyiKns AKaônyias ms iafìnias

Ο nofliuopós ιου οίνου
otis apxaioEfìiìnviKés KOIVOÛVIES
Είναι γνωστό όιι ο ρυθμό5 και ο βαθμός εξέλιξα ins
avGpœnoinias δεν είναι παντού οι ίδιοι. Ευνοημένε$
από τη γεωγραφική θέση και το κλίμα raus, μερικέ5
περιοχέ5 γίνονται τόποι συγκέντρωση5 των ανθρώ
πων και συντελούν στην οργάνωση και την πολιτισμι
κή TOUS ανάπτυξη. Σ' auTés ÜS ευνοημένε5 από τη
φύση περιοχέ$ ανήκε η ελληνική χερσόνησο5 και ο
ευρύτερο5 αιγαιοπελαγίτικο5 xcòpos με TIS aKTés που
τον περιβάλλουν. Εκεί aKpißcbs γεννήθηκε ο ελληνιKÓS πολιτισμό5· auras ο πολιτισμό5 που εκφράζει την
πλούσια ιδιαιτερότητα Tns πόλη5-κράτου5 με τα
πολυάριθμα κέντρα noHitiKns και πολιτισμική5 zcûns,
που το καθένα raus διαμορφώθηκε σύμφωνα με ένα
χαρακτήρα έντονα τοπικό· auras ο πολιτισμό5 που
αφορά όλε$ Tis εκφάνσεΐ5 και τα επιτεύγματα του
ανθρώπινου πνεύματο5.
Όπω5 έγραψε ο ouyxpovos Γάλλθ5 ακαδημα'1'Kós
Maulnier, στην περίπτωση Tns Ελλάδα5 δεν είναι μία
δύναμη, δεν είναι μία τεχνική, δεν είναι μία πίστη που
έγραψε ιστορία· μόνη Tns η ελληνική κουλτούρα
άλλαξε τον κόσμο.

Αυτή η κουλτούρα επηρεάστηκε βαθιά από τον Διόνυ
σο -τον θεό Tns Αμπέλου και του Οίνου-, ο onoios
πρόσφερε orous niorous του αυτό που Kavévas άλλθ5
Θεό5 του ελληνικού πανθέου δεν είχε υποσχεθεί: την
αιώνια σωτηρία. Και η Ελλάδα, που λάτρεψε το γιο Tns
OvnTns Σεμέλη, κέρδισε την αθανασία xapis oraus
nomTés, TOUS φιλοσόφου$, TOUS γλύπτε5 και TOUS

ζωγράφοι Tns, που δεν ξέφυγαν την επίδραση Tns
ôiovuoiaKns λατρεία$, από την οποία άντλησαν ανε
κτίμητοι enoaupous έμπνευση5.
Ώρε$ θα μπορούσαμε να μιλάμε για TOUS pu0ous
του Διονύσου και την επίδραση του OTIS τέχνε$.
Όμω$ το παρόν κείμενο εντάσσεται στο πλαίσιο του
γενικότερου προγράμμακ« του Εθνικού Ιδρύματο$
Ερευνών που έχει τίτλο ÌJofìmoyós και Κοινωνία. Γι'
αυτό επέλεξα ορισμένε5 εικόνε5 κ ο ι ν ω ν ί α zains
από ένα κύκλο θεμάτων που έχουν σχέση με τη
θέση του οινικού πολιτισμού στον κοινωνικό ιστό
δύο εποχών: ms προϊστορική5, με βάση τα ομηρικά
έπη, και ms κλασική$, με βάση Tis αγγειογραφίε$ ms
aniKns κεραμοτεχνία5.
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1. Σιην αυγή ίου ευρωπαϊκού πολιτισμού
OiTnflnvES των ιστορικών χρόνων διηγούνταν icrcopiss
με ήρωε$ xis μυθικέ^ μορφέ5 ms ucnspns εποχή5 του
Χαλκού- τον θαρραλέο Αχιλλέα, τον πολυμήχανο
Οδυσσέα, τον μεγάλο Αγαμέμνονα, τον σοφό Νέστο
ρα και róoous άλλου5 μυθικού$ ήρωεε του ομηρικού
κόσμου. Αυτοί οι μύθοι ms npcoiKns enoxns στάθηκαν
αφορμή να φέρει στο cpcos η σύγχρονη αρχαιολογική
σκαπάνη Tis αποδείξει ότι ο ομηρικ05 κόσμο$ υπήρξε
πραγματικά.
Ο κόσμο5 aurós που δημιούργησε ένα ρωμαλέο
πολιτισμό -τον μυκηναϊκό, óncos τον ονομάζουμε
σήμερα-, αντλούσε Tis δυνάμει του από ισχυρά
κέντρα εξουσία5, όπου βασίλευαν πλούσιε5 δυναστείε$ με στενού$ δεσμού5 ανάμεσα raus. Παρόλο
που τα κέντρα αυτά ήταν απλωμένα και axis δύο
ακτέΞ του Αιγαίου μέχρι και την Κύπρο, ο nupnvas
του κόσμου αυτού βρισκόταν στην ηπειρωτική Ελλά
δα, όπου και τα μεγαλύτερα και ονομαστότερα
κέντρα: Μυκήνε$, Τίρυνθα, Πύλθ5, Θήβα κ.ά. Ο
κόσμο5 auras κάλυψε με την παρουσία του πέντε
αιώνε$ (16os-11os π.Χ.) και μετά χάθηκε, για να ανα
στηθεί και να κερδίσει την αιωνιότητα xapis στα ομη
ρικά έπη που γράφτηκαν orous μετέπειτα xpóvous (8o
ή και 7ο π.Χ. αιώνα).

Όμω$ δεν είναι μόνο ο μύθο$ του κόσμου αυτού που
σώθηκε xapis στην επική ποίηση· σώθηκαν ξίφη του,
σώθηκε δείγμα ms πανοπλία$ του και ακόμη σώθη
κε η μορφή του μυκηναίου οπλίτη xapis σε ένα μονα
δικό αγγείο: τον περίφημο Κρατήρα των οπλιτών
(εικ. 1), που βρέθηκε σε οικία νότια ms ακρόπολη$
των Μυκηνών. Η παράσταση του κρατήρα αυτού
χρονολογείται περί το 1200 π.Χ. και είναι μοναδική
σε όλη τη μυκηναϊκή αγγειογραφία: οι χαλχοχίτωνες
Αχαιοί-óv\u>s raus αποκαλούσε ο Όμηρο5- την ώρα
που ξεκινούν για μια από Tis φημισμένε5 εκστρατείε$
raus.
Για raus οινόφιλου$ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγοvós ότι η μορφή των πολεμιστών που πολιόρκησαν
δέκα ολόκληρα χρόνια την Τροία σώθηκε πάνω σε
έναν κρατήρα, δηλαδή σ' ένα αγγείο, στο οποίο γινό
ταν η κρασις του οίνου, η ανάμειξη του με νερό. Γιατί
είτε έφευγαν για τη μάχη, είτε γύριζαν από αυτή, οι
ήρωε$ του Ομήρου αντλούσαν με Tis κούπε$rausαπό
τέτοια αγγεία -raus κρατήρες- το πολύτιμο κρασί
που έσβηνε τη δίψα raus, αναπλήρωνε Tis δυνάμει
raus και χαλύβδωνε το κουράγιο raus. Και όταν έφευ
γαν για εκστρατεία, στο ακόντιο του καθενό5 ήταν
δεμένο5 évas aoKÓs με οίνο (εικ. 1).
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Εικ. 1 Ο περίφημο5 «Kpainpas των οπλιτών» (περί το 1200 π.Χ.), που βρέθηκε σε οικία νότια ms ακρόποήηε των Μυκηνών.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
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Ο oivos Φάρμακο

Εικ. 2 Χρυσή κύλικα από βασιλικό τάφο των Μυκηνών (16os αι. π.Χ.).
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Εικ. 3 Χρυσή φιάλη από το μυκηναϊκό νεκροταφείο των Δένδρων
(τέλη 15ου αι. π.Χ.). Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο.

Εικ. 4 Περίτεχνη λαβή χάλκινου εγχειριδίου από τάφο ms ακρόπολη5
των Μυκηνών (16os αι. π.Χ.). Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
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Οι ήρωεΞ του Ομήρου, τόσο οι Αχαιοί όσο και οι
ΤρώεΞ, έπιναν οίνο μόνον από TOUS κρατήρε5,
δηλαδή συγκερασμένο με νερό. 'Άκρατος οίνος
δεν εμφανίζεται στα ποτήρια TOUS. Opcos μάταια θα
αναζητήσει κανεί5 έναν από TOUS πρωταγωνιστέ5
Tns opnpiKns noinons ή έστω έναν απλό οπλίτη,
που να έπινε σκέτο νερό. Το χρησιμοποιούσαν για
Ka0appous και για να πλένουν TOUS νεκρού5 TOUS
και το κουρασμένο σώμα TOUS, αλλά στο στόμα
raus δεν το έβαζαν. Ακόμη και τα άλογα raus με
κρασί τα πότιζαν. Γιατί άραγε;
Στα μεταγενέστερα χρόνια πολλά φιλολογικά κείμε
να αναφέρονται oraus λόγου$ που επέβαλαν την
πόση κεκραμένου οίνου, Kupicos στα συμπόσια Tns
κλασική5 εποχή5, ópcos καμιά πηγή δεν σχολιάζει
την αποχή των ομηρικών πρώων από το άκρατον
ύδωρ.
Η απάντηση βρίσκεται σε μια άλλη ελληνική στρατιά,
εκείνη που έφτασε στα βάθη Tns Aoias με αρχηγό τον
Μεγαλέξανδρο. Όσο το στράτευμα προχωρούσε στην
ενδοχώρα, σε περιοχέ$ που ο ανεφοδιασμό$ του με
οίνο δεν ήταν εύκολο$, οι άντρε$ έσβηναν τη δίψα
raus με άκρατο νερό όπου και εάν το έβρισκαν.
Υδρωπικία, δυσεντερίε5 και TUcpos TOUS θέριζαν,
óncos συμβαίνει σήμερα με raus διψασμένοι πληθυσμού5 Tns AcppiKns όταν αναγκάζονται να εγκατα
λείψουν Tis εστίε5 raus.
Τίποτε ανάλογο δεν διαφαίνεται στην Ίλιάδα. Και
ópcos η προμήθεια καθαρού πόσιμου νερού δεν ήταν
εύκολη υπόθεση με raoous άντρε$, τόσα άλογα,
τόσα ζώα acpayns, τόσα πτώματα, τόσα αίματα που
μόλυναν γη και νερά. Opcas τα πλοία έφερναν κάθε
ημέρα οίνο από τη Λήμνο και τη Θράκη και οι κρατήρε$ ήταν εκεί, έτοιμοι για την ανάμειξη των δύο
υγρών, του νερού και του οίνου, iloiós ήταν άραγε ο
oróxos: va ρίξουν νερό στον οίνο για να μη μεθάνε ή
να ρίξουν οίνο στο νερό ώστε να μπορούν να το
πίνουν άφοβα;

Ο

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Τ Ο Υ

Ο Ι Ν Ο Υ

Σ Τ Ι Σ

Α Ρ Χ Α Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Έ Σ

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε

Οι αρχαίοι λαοί γνώριζαν τον άχρατον οίνο GÛS φάρ
μακο· με οίνο έπλεναν TJS nrinyes TOUS και με οίνο
θεράπευαν us επιδερμικέΞ αρρώστα ακόμη και των
αλόγων και ίων ελεφάντων TOUS· με οίνο ταρίχευαν
TOUS νεκροί^ TOUS και οίνο χρησιμοποιούσαν για το
πλύσιμο των οστών μετά την καύση των νεκρών. Και
OTOUS μεταγενέστεροι xpóvous, οι 'Eflflnvss αποκα
λούσαν τον Διόνυσο ίατρόν, η δε Πυθία ύγιάτην.
ZTOUS npoïoTOpiKOus xpóvous, η κρασις γεννήθηκε
από την ανάγκη npoo0nKns στο νερό ενό5 «φάρμα
κου», óncos απολυμαίνεται σήμερα το νερό με χλώ
ριο ή óncos ρίχνουμε λίγΕΞ σταγόνε5 λεμόνι στο ποτή
ρι μα5, όταν δεν είμαστε βέβαιοι για την καθαρότητα
του νερού.
ΕΙΚ. 5 Χάλκινη πανοπήία-θώρακα$ των Αχαιών από τάφο
των Δένδρων ins Apyoßioas. Ναύπήιον, Μουσείο Naunßiou.

Τα χρυσά κρασοπόιηρα
Για αιώνε5, όλα όσα εξιστορούνται στα ομηρικά έπη
θεωρήθηκαν μυθοπλασίε5, που ο τυφλ05 noinTns
έγραψε ποιητική αδεία. Méxpis ότου η αρχαιολογική
σκαπάνη έφερε στο cpcos τα πρώτα αργυρά και χρυσά
κύπελλα (εικ. 2, 3) και μαζί τα όπλα και την πανοπλία
των Αχαιών (εικ. 4, 5).
Μια μεγάλη αίθουσα του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου Αθηνών συγκεντρώνει πλούσια δείγματα
αυτού του κόσμου που ονομάστηκε μυκηναϊκός·. Οι
προθήκε5 είναι γεμάτε$ με καλλιτεχνήματα από χρυ
σό και ελεφαντόδοντο, πολύτιμα και σπάνια υλικά:
διαδήματα, χρυσά προσωπεία, πολύτιμα κοσμήμα
τα, βαρύτιμα ξίφη με λεπτή διακόσμηση και μαζί
χρυσά κύπελλα (εικ. 6) óncos το «κύπελλο του
Νέστορα» (εικ. 7) που ονομάστηκε έτσι από τον
Schlieman γιατί του θύμιζε το δέπας άμφικύπελλον
του Νέστορα, óncos το περιγράφει ο ΌμηροΞ. Όλα
μαρτυρούν ότι ai πολυχρυσαι Μυκήναι, óncos ονο
μαζόταν στην αρχαιότητα η πρωτεύουσα του Αγαμέ
μνονα, υπήρξαν πραγματικά.
Τα θαυμαστά αυτά κτερίσματα από TOUS βασιλικούΞ
Tacpous των Μυκηνών, την εποχήTOSανακαλύψεώ$
TOUS το 1876, προκάλεσαν τον θαυμασμό του

Εικ. 6 Χρυσό κύπελλο από την ακρόπολη των Μυκηνών
(lénos 15ου αι. π.Χ.). Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Εικ. 7
Το χρυσό «Κύπελλο του Νέστορα».
Βρέθηκε από τον ομηρολάτρη Schümann σε τάφο των Μυκηνών.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
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Εικ. 8
Τα δύο περίφημα χρυσά κύπεήήα από θολωτό τάφο του Βαφείου κοντά στη Σπάρτη. Στο επάνω εικονίζεται ταύροε που έχει πιαστεί σε δίχτυστο κάτω μια ειδυήήιακή σκηνή ταύρου και βοσκού (15os αι. π.Χ.). Αθήνα, Εθνικό Αρχαιοήογικό Μουσείο.
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κόσμου και θεμελίωσαν τη ν προϊστορική έρευνα στην
Ελλάδα. Την τιμή και τη δόξα ms ανακάλυψη$ των
Μυκηνών, η Μοίρα επιφύλαξε στον Γερμανό Ερρίκο
Σλήμαν, τον άνθρωπο που ανέσκαψε την Τροία και tis
Μυκήνε$ αναζητώντα$ τον ομηρικό κόσμο, ßeßaios
ότι τα έπη βασίζονταν σε ιστορικά γεγονότα.
Όμω$ τα αριστουργήματα ms μυκηνα'1'Kns Téxvns στο
είδθ5 του σφυρήλατου χρυσού δεν βρέθηκαν orous
ßaoifliKOUs Tacpous των Μυκηνών αλλά σε ένα τάφο
κοντά στη Σπάρτη. Πρόκειται για τα δύο περίφημα
«κύπελλα του Βαφείου» έργα του 15ου π.Χ. αιώνα
(εικ. 8). Στο ένα εικονίζεται η άγρια σκηνή του ταύρου
που έχει πιαστεί στο δίχτυ και στο άλλο μια ειδυλλια
κή εικόνα ταύρων και βοσκών. Δεν είναι μονάχα η
επιδεξιότητα στην εκτέλεση που κάνει μοναδικά τα
δύο αυτά κύπελλα. Είναι κυρίου η καλλιτεχνική
έμπνευση, η θαυμάσια σύνθεση και η δύναμη ms
έκφρασε που τα καθιστούν έργα υψηλή$ και εκλεπτυσμένη5 Téxvns, óncos σχολίασε ο Μανόλη$
AvopóviKOS.
Όλα αυτά τα κύπελλα μα$ θυμίζουν ότι η μυκηναϊκή
κοινωνία, βασισμένη σε οργάνωση στρατιωτικού
τύπου, αλλά συγχρόνου καλλιεργημένη και φιλότε
χνη, ήξερε να τιμάει τα καλά κρασιά· τα έπινε σε
κύπελλα από πολύτιμα μέταλλα περίτεχνα δουλεμέ
να. Και αφού έσβησαν τη δίψα του ομηρικού κόσμου
όταν ήταν γεμάτα, άδεια τώρα ai\s προθήκε$ του
Μουσείου, μα$ γοητεύουν cos έργα Téxvns και αποτε
λούν πολύτιμε5 μαρτυρίε$ ms anouoaióunas που
είχε ο oivos ήδη από την αυγή του ευρωπαϊκού πολι
τισμού.
Opes ολόκληρε5 θα μπορούσαμε να μιλάμε για τον
οίνο και τη θέση που είχε στα ομηρικά έπη, στα οποία
αναφέρονται ονομαστοί οίνοι των προϊστορικών χρό
νων. Ο Όμηρο5 τραγούδησε με τόση θέρμη τα εγκώ
μια του οίνου, ώστε ο Opauos τον ονόμασε Vinosus
Homerus.

Α Ρ Χ Α Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε !

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ

Meflinöns και μελίφρων oivos
Από όλο τον ομηρικό οινικό πλούτο, διάλεξα μια από
Tis πιο ανθρώπινε$ OKnvés ms 'Ιλιάδας, αυτή που η
Εκάβη απευθύνεται στο γιο ms'EKTopa, ο onoios
pófìis έχει γυρίσει από τη μάχη για να ξαναφύγει αμέ
σου μετά: "Περίμενε, πάω να σου φέρω μελιηδέα
οινον -κρασί γλυκό σαν μέλι-, θα κάνεΐ5 με αυτόν
σπονδή στον πατέρα Δία και TOUS άλλου$ θεού$, κι
έπειτα θα επωφεληθεί$ και εσύ nivovras. Σ' ένα κου
ρασμένο άντρα το κρασί αυξάνει το μένο5 του, κι éxeis
πια κουραστεί, γιε μου, να πολεμά5 για την προστα
σία των δικών σου».
Και o'EKTOpas: «Μη μου ÓÌVEIS μελίφρονα οϊνον
-κρασί που γλυκαίνει το ν ο υ - σεβαστή μητέρα,
μήπω$ με κάνει να χάσω το μένο5 και την ορμή μου.
Κι όσο για να προσφέρω σπονδή στο Δία, δεν επιτρέ
πεται, όταν είναι κανεί$ μιασμένο$ με αίμα και λάσπη,
να απευθύνεται στον Κρονίδη».
As προσέξουμε τη διαφορά των δύο επιθέτων:
μελιηδής, évas oivos γλυκό5 σαν μέλι, που λόγω
των πολλών σακχάρων που περιέχει, είναι θερμιδοYóvos καιTOVOKIKÓS.Αυτόν πρότεινε η Εκάβη. Όμω$
ο oivos auras ήταν και μελίφρων, γλύκαινε το νου,
γι' αυτό τον αρνήθηκε ο TEKTOpas από φόβο μήπω$
τον κάνει να προτιμήσει την οικογενειακή θαλπωρή
από το πεδίο ms μάχη5. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι
όταν τα δύο αυτά επίθετα τα βρίσκουμε στΐ5 μετα
φράσει των ομηρικών επών cos «γλυκό κρασί», ο
λόγο5 που oüKTOpas αρνήθηκε την προσφορά ms
EKaßns δεν γίνεται αντιληπτό$.
Onoios avTpas ένιωσε πάνω του το ανήσυχο και
στοργικό βλέμμα ms μάνα5, και όποια γυναίκα ένιω
σε την ανείπωτη αγωνία για τη ζωή του γιου ms, μπο
ρεί να αισθανθεί μέχρι τα μύχια ms i|juxns, την αιω
νιότητα aums ms oKnvns. Και αυτή τη σκηνή, m φορ
τισμένη με ανθρώπινα συναισθήματα, ο Oynpos
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θέλησε να τη δέσει με το κρασί. Και δεν παρέλειψε ο
noinxns να διδάξει δια στόματοΞ Έκτορα, την επιταγή
του καθαρμού από κάθε μίασμα, πριν ο KOIVÓS θνηTÓS αποταθεί OTIS QEÏKÉS δυνάμει. Μια αρχή που
ισχύει για órìes TIS Θρησκείε5 όλων των εποχών.

Εικ. 9 Ο Axirlnéas, ο πρωταγωνιστήΞ ws Irliaôas.
AUIKÓS ερυθρόμορφοϊ apcpopéas, περί το 450 π.Χ.
Βατικανό, Museo Gregoriano Etrusco.
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Ένα5 συμποτικά VÓMOS
Η ελληνική θρησκεία δεν βασιζόταν ούτε σε δόγμα
τα ούτε σε ιερά κείμενα, αλλά OTIS npocpopiKÉs napaδόσεΐ5· ήταν η έκφραση pias zcovTavns συνείδηση5.
Η γνώση που είχαν οι 'Erlrìnves για TOUS θεού$ πήγα
ζε Kupicos από την τέχνη και τη λογοτεχνία. Ο Όμηpos, ο Haioôos, οι τραγικοί και λυρικοί nomTés, ο
nivôapos, δεν αρκέστηκαν να μεταδώσουν Tis θρησκευτικέ5 δοξασίε5 του καιρού TOUS, οραματιστέ5 οι
ίδιοι, TIS πλούτισαν και Tis τελειοποίησαν. As γνωρί
σουμε ακόμη μια ομηρική σκηνή από auTés που το
επιβεβαιώνουν.
Μετά από κάθε πολύνεκρη μάχη, οι Αχαιοί γύριζαν
στο στρατόπεδο κοντά στα πλοία· αφού πλένονταν
και αλείφονταν με λάδι, κάθονταν να δειπνήσουν και
αντλώντα5 γλυκό κρασί από TOUS ξέχειλου$ κρατήρε$, onovôés πρόσφεραν OTOUS θεού$. Κανένα γεύ
μα δεν άρχιζε xcopis onovôés npos TOUS θεού$. Opcos
κάποτε οι Αχαιοί ξέχασαν το τελετουργικό pépos.
Αυτό συνέβη όταν έχτιζαν τα τείχη για να προφυλά
ξουν τα πλοία TOUS από Tis επιθέσει των Τρώων.
Αφού το έργο τελείωσε, έσφαξαν βόδια και καθο« τα
πλοία ήταν γεμάτα κρασί από τη Λήμνο, στρώθηκαν
σ' ένα γερό φαγοπότι. Η οργή του Δία κορυφώθηκε
και ο κεραυνό5 του ήρθε va TOUS θυμίσει τα ιερά των
θεών νόμιμα. Και τότε ο Tpópos παρέλυσε TOUS Αχαιous που άφησαν αμέσου να χυθεί στη γη το κρασί
από TIS κούπε5 TOUS και κανεί5 πια δεν τόλμησε να
πιει, πριν προσφέρει σπονδή στον παντοδύναμο
Κρονίδη.
Στη σκηνή αυτή, ενώ ο Opnpos μοιάζει απλώ5 να διη
γείται και να τραγουδάει περιγράφοντα5 τα γεγονότα,
στην πραγματικότητα διδάσκει και καθιερώνει ένα
συμποτικό νόμο που επιβίωσε στο χριστιανικό τραπέ
ζι cos προσευχή.
Πρέπει Optus να αποχαιρετήσουμε τον ομηρικό
κόσμο, γιατί είμαστε προσκαλεσμένοι σ'ένα αθηναϊκό
συμπόσιο Tns κλασική5 εποχή5, στο οποίο ο piKpós
παίς μεταφέρει TpéxovTas δύο αμφορεί5 γεμάτου$ με
το πολύτιμο δώρο του Διονύσου (εικ. 10).
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Εικ. 10 Εσωτερική διακόσμηση KUAIKOS. Neos μεταφέρει δύο οξυπύθμενουΞ αμφορέα με οίνο για το συμπόσιο.
Αττική ερυθρόμορφη κυπΊκα (περί το 500 π.Χ.). Αθήνα, Μουσείο Apxaias Ayopàs.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ
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*3

ϊ C*
Εκ. 11
Σχηματική διάταξη των καινών με mus επώνυμουε συμποσιαστέε στο Συμπόσιον του Πϋάτωνο$.
Στον κενό χώρο μεταξύ των καινών τοποθετούσαν τον κρατήρα και οινοχοούσαν οι «ηαίδεε»
(από το Πάάτωνοε Συμπόσιον, Ι. Συκουτρήβ, Αθήνα 1934),

m
\^r
is

Εικ. 12
Λεπτομέρεια ερυθρόμορφου κρατήρα που παριστάνει συμποσιαστή.
Μπροστά στην κπΊνη τραπεζάκι, κάτω από το οποίο είναι αφημένα τα υποδήματα του.
Εήήηνική κεραμική κπΌσική5 εποχή5. Spina.
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Τα αρχαιοελληνικά συμπόσια
Οι 'ErìrìnvES ήταν παντοίε κοινωνικά όντα- επιζητού
σαν m φιλική συντροφιά, ιην καλή κουβέντα, ίο λια
νοτράγουδο, την ευτραπελία, το ευ ζ^ν.Έτσι άρχισαν
να οργανώνονται τα συμπόσια, που κατά TOUS ιστοριKous xpóvous αναπτύχθηκαν σε οργανωμένο και
χαρακτηριστικό θεσμό, με κανονισμού$ και εθιμοτυ
πία καθορισμένη.
Η κοινωνική βάση του συμποσίου ήταν η συντροφιά
ίσων εταίρων. Η συναναστροφή δεν βασιζόταν σε
συγγένεια αίματο$ ή σε κοινωνική εξάρτηση, αλλά σε
ισότητα και φιλία. Έτσι το συμπόσιο που -óncos το
λέει η ίδια η λέξη- σημαίνει πίνουμε μαζί, εξελίχθηκε
σε πραγματική απόλαυση του κρασιού και σε
συντροφική διασκέδαση.
Το συμπόσιο αποτελείτο από δύο αυτοτελή μέρη: το
δείπνο που διαρκούσε λίγο, xcopis πολλέ5 συνομι(ÌÌES ή άλλου είδου$ απολαύσει, και τον πότο, που
ήταν διανθισμένο5 με ποικίλη ψυχαγωγία και αποτε
λούσε το κύριο μέρο5 του συμποσίου, το οποίο διαρ
κούσε μέχρι Tis μικρέ5 ώρε$. Τα συμπόσια άρχιζαν
vcopis το βράδυ, όταν άναβαν τα λυχνάρια. Οι εταίροι
-λουσμένοι, αρωματισμένοι και με φροντίδα ντυμέ
νοι- έφθαναν στον χώρο Tns συνεστίαση5 xcopis
καθυστέρηση, γιατί η ευγένεια επέβαλλε, óncos και
σήμερα, ακρίβεια στην ώρα προσέλευση.
Οι συμποσιαστέ5 έπαιρναν θέση ανά δύο -και σπα
νιότερα ανά xpeis— σε μαλακέ$ κλίνε5 με μαξιλάρια,
τοποθετημένε$ κατά μήκο$ των τοίχων σε σχήμα Π
(εικ. 11)ήοε σχήμα πέταλου. Έτσι η συντροφιά απο
τελούσε ένα ενιαίο σύνολο, óncos συμβαίνει όταν στη
σύγχρονη εποχή συγκεντρωνόμαστε γύρω από ένα
τραπέζι. Η διάταξη αυτή δημιουργούσε έναν ελεύθε
ρο χώρο ανάμεσα oris κλίνε$, στον οποίο πηγαινοέρχονταν οι οινοχόοι, γιατί πίσω από TOUS συμποσιαστέ5
δεν υπήρχε πέρασμα.
Μπροστά σε κάθε κλίνη υπήρχαν τραπεζάκια (εικ.
12) που χρησίμευαν για να τοποθετηθούν τα φαγητά
και το ψωμί κατά την ώρα του δείπνου. Υπήρχαν ani

ons σκαμνάκια, στα οποία πατούσαν οι συμποσίασα
για να ανέβουν otis KAÎVES. Σε ορισμένε$ αγγειογραcpias βλέπουμε πάνω σ' αυτά τα σκαμνάκια ή κάτω
από τα τραπεζάκια, αφημένα τα υποδήματα TOUS (εικ.
12). Οι δούλοι TOUS έπλεναν τα πόδια αμέσου μόλβ
έπαιρναν τη θέση TOUS στα ανάκλιντρα.
Κατά TOUS loropiKOus xpóvous, οιΈλληνε$ συνήθιζαν
να τρώνε και να πίνουν ξαπλωμένοι διαγώνια oris κλίνε5. Με τον αριστερό αγκώνα στηρίζονταν σ' ένα
μαξιλάρι, ενώ με το δεξί έπαιρναν την τροφή ή κρα
τούσαν το κρασοπότηρο (εικ. 12). Η συνήθεια αυτή
είχε έρθει από την Ανατολή κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα,
λίγο πριν από TOUS MnôiKOus πολέμου. Ο καθορισμό5 των θέσεων είχε πολλέ$ cpopés την ίδια σημασία
που έχει και σήμερα στα επίσημα γεύματα. Παντού το
τιμώμενο πρόσωπο έπαιρνε θέση στην ίδια κλίνη με
τον οικοδεσπότη.
Μετά το δείπνο τα τραπεζάκια με τα υπολείμματα
των φαγητών απομακρύνονταν, οι δούλοι καθάρι
ζαν πρόχειρα το πάτωμα και πρόσφεραν στου5
συμποσιαστέ5 νερό για να πλύνουν τα χέρια TOUS.
Αμέσου μετά, τα τραπεζάκια έπαιρναν και πάλι τη
θέση TOUS, αλλά αυτή τη φορά ήταν τοποθετημένα
πάνω TOUS τα αγγεία του πότου Ka0còs και διάφορα
τραγήματα ή τρωγάλια κατάλληλα να συνοδεύ
ουν το κρασί, óncos τυριά, ξηροί καρποί, μήλα και
αχλάδια, γλυκίσματα και πλακούντε$ από μέλι και
άλλα ανάλογα επιδόρπια. Τέλθ5 έφερναν τον κρα
τήρα και τον τοποθετούσαν στο κέντρο του ελεύθε
ρου χώρου που είχαν στη διάθεση TOUS ΟΙ οινοχόοι.
Το μέγεθό5 του είχε άμεση σχέση με τον αριθμό των
συμποσιαστών. Η προσκόμιση του κρατήρα στην
αίθουσα του συμποσίου σηματοδοτούσε την έναρξη
του πότου.
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Ο nóios και οι αδεήΐφότηΐο
Οι συμποσιαστέ$, με στεφάνια στο κεφάλι και ενώ

συμποσιαστών, γιατί με το κρασί και τη συντροφικότητα

καιγόταν λιβανωτό5, έψελναν órìoi μαζί, συνήθω$ με

επιζητούσαν την ευφορία και την ευθυμία.

συνοδεία αυίίού, τον παιάνα,

Την εικόνα ενό5 τέτοιου συμποσίου μα$ δίνει το

έναν ύμνο npos τον

Απόλλωνα και TOUS arìrìous θεού5. Και όταν Orio

Συμπόσιον

του Ξενοφώντα, σε αντιδιαστολή με το

αυτό το τελετουργικό είχε τελειώσει, μπορούσαν πια

Συμπόσιον

του Πλάτωνα. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο

να αρχίσουν να πίνουν κεκραμένον

olvov και να

Πλάτωνα5 τοποθέτησε raus φιλοσοφικού5 δ ι α λ ό γ ο υ

διασκεδάζουν ανάλογα με το neos αντιλαμβανόταν η

για τον έρωτα στο πλαίσιο ενό5 συμποσίου. Γιατί οι

κάθε κοινωνική συντροφιά τη διασκέδαση. Γιατί οι

συμποσιαστέ$ δεν ήταν απλοί Θεατέ5 pias στημένη5

άνθρωποι του πνεύματοΒ —φιλόσοφοι, noimés, συγ-

napaoraons- δεν μετείχαν CUS απλοί ακροατέ$. Είχαν

γραφεί5, γιατροί- δεν διασκέδαζαν óncus o anrìós

την υποχρέωση να συμβάλλουν με λόγο και μουσική

'Erìrìnvas nofliins.

στη δημιουργία πνεύματο5 συναδελφότητα5, ευφορία$

Και μπορεί ο ΠλάτωναΞ να κατακρίνει στο έργο του

και ευθυμία$. Την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στα

Πρωταγόρας,

auraus που δεν είναι ικανοί να ευθυμή-

αττικά συμπόσια κατά την ώρα του πότου ζωντανεύουν

σουν τραγουδώντα5 οι ίδιοι ή ouzmcòvras, όμωΞ είχε

οι αγγειογραφίε5, ónoos αυτή που παριστάνει ένα

γίνει μόδα oris erlrinviKés nóHeis η συνήθεια που είχε

συμποσιαστή να τραγουδάει με συνοδεία αυλού (εικ.

εισαχθεί στα συμπόσια ms loovias ήδη από τον 7ο π.Χ.

13), και η άλλη (εικ. 14) που μα$ δείχνει την Καλλιστώ,

αιώνα, κατ' απομίμηση των συμποσίων των Λυδών, να

σχεδόν παιδούλα, με ανασηκωμένο τον αραχνοΰφα

μετακαλούνται και να μισθώνονται μίμοι, θαυματοποιοί,

ντο χιτώνα ras, va χορεύει υπό raus nxous του τρα

ακροβάτε5, γελωτοποιοί, χορευτέ$, npos τέρψη των

γουδιού ενό5 νεαρού συμποσιαστή.
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στα οποία ο

Παρόλο που τα δείπνα των Αθηναίων ήταν λιτά, η

δείπνα από σπυρίδων ή από χιστίδος,

οργάνωση ενόΞ συμποσίου ήταν δαπανηρή υπόθε

κάθε συνδαιτυμόναΞ κόμιζε ο iöios ή ο ôourios του,

ση, γιατί χρειάζονταν Kriivss, τραπέζια, σκαμνιά,

τα τρόφιμα του μέσα σε καλάθι (σπυρίς) ή σε κιβωτί-

κήΊνοσκεπάσματα, συμποτικά σκεύη και Kupicos ένα

διο (χιστίς).

σπίτι που να διαθέτει ένα χώρο αρκετά μεγάλο για

Τέτοια ήταν η ανάπτυξη των συνεστιάσεων, ώστε

να διαταχθούν οι Krìives. Δεν ήταν, GÜS εκ τούτου,

δημιουργούνταν αδελφότητες

εύκοιίο να προσφέρει ο KaOévas τέτοιεΞ συμποτικέ$

πό την ο ρ γ ά ν ω σ η συμποσίων με σ υ ν ε ι σ φ ο ρ ά .

ε κ δ η λ ώ σ ε ι . ECórìrlou το αττικό δίκαιο τιμωρούσε

Τα συμπόσια αυτά οργανώνονταν είτε στο σπίτι ενό$

ó o o u s σ π α τ α λ ο ύ σ α ν την π ε ρ ι ο υ σ ί α TOUS στα

των εταίρων που διέθετε έναν αρκετά μεγάλο χώρο,

με αποκλειστικό σκο

συμπόσια. Γι'αυτό αναπτύχθηκαν τα δείπνα με συν

είτε στο σπίτι pias εταίραΞ είτε, κατά προτίμηση, σε μια

δρομή, με συνεισφορά, που ήταν γνωστά από την

από Tis αίθουσε$ που νοίκιαζαν για τον σκοπό αυτό

ομηρική εποχή.

από α π ε λ ε ύ θ ε ρ ο ι , óncos νοικιάζονται σήμερα από

Περισσότερο συνηθισμένα ήταν τα δείπνα από συμ

ôiacpopous συλλόγου$ οι αίθουσε5 ξενοδοχείων ή

βολών, óncos ονομάζονταν εκείνα για τα οποία η συμ

εστιατορίων και κέντρων ôiaoKéôaons.

βολή ήταν χρηματική. Ο AouKiavós τα ονόμαζε σκω
πτικά «δείπνα

από συμφορών

». Είναι άραγε

σύμπτωση το γεγον05 ότι και σήμερα ο rìaós \IQS απο
καλεί, το ίδιο σκωπτικά, «λυπητερή» το λογαριασμό
στα εστιατόρια; Εξίσου διαδεδομένα ήταν και τα
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Εικ. 15 Από τα θραύσματα που σώθηκαν αναγεννήθηκε τραυματισμένοΞ «ο Kpampas με το συμπόσιο» του Ευφρονίου.
Στην κύρια όψη δεσπόζει η εταίρα Συκώ που παίζει τον διπήό αυήό. AUIKÓS ερυθρόμορφο$ Kpampas (περί το 510 π.Χ.).
Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen.
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Οι καλλιτέχνεε συμποσιάζουν
Η εικόνα που έχουμε σήμερα για τα συμπόσια Tns
srìrlnviKns apxaióurtas πηγάζει από τα έργα των ποιη
τών και των συγγραφέων. Όμω$ xcûpis την αγγειογρα
φία -που cos πηγή πληροφοριών έχει μεγαλύτερη
αμεσότητα- θα έλειπαν norìrìés ψηφίδε$ από το
συμποτικό παζλ. Στα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα, η
προσωπικότητα των κεραμοποιών τείνει να καθιερω
θεί· αγγειοπλάστε5 και ζωγράφοι αποκτούν τη συνή
θεια να υπογράφουν τα έργα TOUS. Έτσι μα$ είναι γνω
στά τα ονόματα μεγάλων καλλιτεχνών που δεν δίστα
σαν να υπογράψουν τα αγγεία του πότου και να κερ
δίσουν την αθανασία: ο Άμαση$, ο EÇnKias, ο ΝικοσθένηΞ, ο ΜάκρωναΞ, ο Aoupis και τόσοι άλλοι. Ο
Eucppóvios είναι évas από TOUS πολύ μεγάλου$
ζωγράφοι και κεραμιστέΞ του 6ου αιώνα. Τα αγγεία
με την υπογραφή του αποτελούν αισθητική απόλαυ
ση, ενώ συγχρόνου δίνουν πολύτιμεΞ πληροφορίε5
lOTopiKés και Koivcm/iKés.
Στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου συναρμολογήθηκαν
τα θραύσματα ενό5 κρατήρα και αναγεννήθηκε τραυ
ματισμένο ένα από τα αριστουργήματα ms συμποτιKns αγγειογραφία5: «ο κρατήρα5 με το συμπόσιο»,
OTIS δύο όψεΐ5 του οποίου έχουν ζωγραφιστεί από τον
Ευφρόνιο oKnvés συμποτικέ$. Στην κύρια σκηνή
δεσπόζει η εταίρα Συκώ σε πρώτο πλάνο (εικ. 15).
Στο κέντρο Tns napaoTaons, ορθή παίζει τον διπλό
αυλό. Στα ξανθά μαλλιά Tns φοράει διάδημα και στα
αυτιά Tns ενώτια. Στο πίσω πλάνο, δεξιά και αριστε
ρά Tns αυλητρίδαΞ, σε δύο κλίνε$ περίτεχνα δουλεμένε$ και με πολυτελή υφάσματα σκεπασμένε5, βρί
σκονται άναχεχλιμένοι οι τέσσερα συμποσιαστέ5,
ανά δύο σε κάθε κλίνη. Μπροστά TOUS τα τραπεζάκια,
πάνω στα οποία βρίσκονται τα κρασοπότηρα. Κάτω
από τα τραπεζάκια, τα σκαμνάκια που πάτησαν για να
ανέβουν ÖTIS κλίνε$.
Ο συμποσίασα που βρίσκεται δεξιά Tns αυλήτριδα5,
με Tis cpaßoptes και την πλούσια κόμη που πέφτει orous
ciipous του (εικ. 16), είναι καλλιτέχνη: ο αγγειογράφο$
IpiKpos (το όνομα του είναι γραμμένο πάνω από το

κεφάλι του), ouyxpovos και συνάδελφο$ του Ευφρονί
ου. Γι' αυτό θεωρείται ότι η παράσταση απεικονίζει ένα
συντεχνιακό συμπόσιο, που δείχνει cos ποιο βαθμό
αυτοπεποίθηση5 είχαν φθάσει οι αγγειοπλάστε$ και οι
ζωγράφοι στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Όχι μόνον υπέ
γραφαν τα έργα TOUS, αλλά οργάνωναν πλούσιε$ συνεoTióosis και μάλιστα αποθανάτιζαν το όνομα και τη
φυσιογνωμία TOUS πάνω στα έργα TOUS.
Μια άλλη συμποτική σκηνή έχει ζωγραφιστεί από τον
ίδιο τον Σμίκρο πάνω σε στάμνο που βρίσκεται στο
μουσείο των Βρυξελλών. Στην κύρια παράσταση,
Tipeis νέοι Αθηναίοι, ξαπλωμένοι σε περίτεχνε$ κλίνεΞ,
διασκεδάζουν με ισάριθμΕΞ εταίρε5 (εικ. 17). Ο μεσαίos συμποσίασα στεφανωμένο5 και με πλουμιστέ5
κορδέλε5 στα μαλλιά, τραγουδάει. Το όνομα αυτού,
γραμμένο πάνω από το κεφάλι του: ΣμίκροΞ. Ο αγγειOYpacpos Σμίκρο$ ζωγράφισε τον συμποσιάζοντα Σμί
κρο. Πρόκειται για την πρώτη αυτοπροσωπογραφία
στη δυτική τέχνη!
Μπροστά σε μερικά από αυτά τα αγγεία μένει κανεί$
κατάπληκτο5 για τη δύναμη Tns ελληνικήΞ Téxvns που
ήταν ικανή να δημιουργήσει ακόμη και με ένα υλικό
τόσο φτωχό όσο ο πηλό$, αριστουργήματα TéTOias
opopcpias.

Εικ. 16 Λεπτομέρεια από τον «κρατήρα με το συμπόσιο» (εικ. 15).
Ο wpaios vÉos είναι συνάδελφος του Ευφρονίου, ο αγγειογράφο5 Σμικροί.
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Εικ. 17 Συμποτική σκηνή ζωγραφισμένη από τον αγγειογράφο Σμίκρο. Ο aupnooiaorns στα δεξιά ms außapiöas, στεφανωμένοί
και με Kopôé^s στα μαίίπΊά τραγουδάει. Το όνομα του Γμ/'/cpos. Πρόκειται για την πρώτη αυτοπροσωπογραφία στη δυτική τέχνη.
Απική ερυθρόμορφη utapvos (515-510 Π.Χ.). Βρυξέήήες, Musées Royaux de l'Art et d'Histoire.
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Εικ. 18 Στην άήήη όψη του «κρατήρα με το συμπόσιο»
ο Eucppóvios έχει ζωγραφίσει mus «παίδεΞ» που οινοχοούν.
Μια αναμμένη δίφήογη ήυχνία υποδηήώνει ότι το συμπόσιο
διεξάγεται τη νύχτα. Fwus γάντζουε ms είναι κρεμασμένεε δύο αρύταινεε
και évas ηθμόε. Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen.

Οινοχόοι και συμποτικά σκεύη
Για us συνεστιάσείΕ διάλεγαν TOUS ομορφότερου5
ôourious, TOUS onoious ονόμαζαν παίδες,

ZTOUS YÓVTZOUS Tns είναι κρεμασμένα μεταλλικά

απ' όπου

συμποτικά σκεύη: δύο άρύταινες

και η γαλλική λέξη garçons για TOUS σερβιτόρου5.

Σε τι χρησίμευαν αυτά τα σκεύη;

Στην άλλη όψη του «κρατήρα με το συμπόσιο», ο

Όταν ο oivos τύχαινε να είναι θολό5 ή να έχει κατακά-

Eucppóvios έχει ζ ω γ ρ α φ ί σ ε ι TOUS παίδες

που

θια οινολάσπη5 ή υπολείμματα αρωματικών φυτών,

(εικ. 18). Ο évas κομίζει OTOUS ώμου$

ο oivoxóos τον φιλτράριζε τοποθετώντα$ σε άδειο

οινοχοούν

του τον αμφορέα,
οινοχόη

ο aflrìos αντλεί κρασί με την

από ένα λέβητα

υποστατό,

και évas ηθμός.

συμποτικό σκεύθ5 -ouvnGoûs στο ίδιο το κρασοπότη-

στηριγμένο σε υψηλό

ρο του συμποσιαστή- έναν ηθμό, δηλαδή ένα σκεύ-

ενώ ο TpiTOS ακούει την παραγγελία που

os ανάλογο με τα επιτραπέζια σουρωτήρια που χρη

του δίνουν και με πολλή ζωντάνια σπεύδει να την

σιμοποιούνται σήμερα, όταν πρόκειται να διαχωριστεί

εκτελέσει. Μια αναμμένη δίφλογη λυχνία -évas

το αφέψημα από TIS cpuTiKés ουσίε$ παρασκευή5 του

λυχνοστάτης

σαν TOUS σημερινού5 lampadaires-

(τσάι, χαμομήλι, μέντα κ.ά.). Περίτεχνοι ηθμοί QUO

υποδηλώνει ότι το συμπόσιο διεξάγεται τη νύχτα.

ατόφιο ασήμι έχουν βρεθεί σε Tacpous Tns Μακεδο25
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Εικ. 19
Περίτεχνος ηθμός (σουρωτήρι) για το φιλτράρισμα
του οίνου από ατόφιο ασήμι με επίχρυση διακόσμηση από τον
«Τάφο του Φιλίππου Β'» πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου (4os αι. π.Χ.).
Βεργίνα, Τύμβος προστασίας των βασιλικών τάφων.

vias του 4ου αιώνα π.Χ. Kavévas, όμω$, δεν μπορεί
να συγκριθεί με αυτόν που βρέθηκε στον «Τάφο του
Φιλίππου Β'», πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
(εικ. 19). Στον ίδιο τάφο βρέθηκε και μια ασημένια
άρύταινα (εικ.20).
Χάρη oris αγγειογραφίε5 μάθαμε πολλά για Tis συμποτιKés σύνηθες και τη χρήση των συμποτικών αγγείων.
Στην αγγειογραφία ins εικόνα$ 22, ο oivoxóos κρατάει
άρύταινα και ηθμό. Στον τοίχο είναι κρεμασμένε$ δύο
σπυρίδες-δύο καλάθια- που συμβολίζουν ότι πρόκει
ται για ένα «δείπνο από σπυρίδων », στο οποίο κάθε
συμποσίασα έφερε το φαγητό του. Στην αγγειογραφία
Tns εικόνα5 23, ο «nais» είναι éraipos με προτεταμένο το
χέρι, να δεχθεί την κύλικα που του δίνει ο συμποσίασα
να την γεμίσει με κρασί από την οινοχόη που κρατάει. Το
φόντο διακοσμείται με οινοχόες και κύλικες, τα κατεξο
χήν κρασοπότηρα με πόδι, óncos αποδίδονται σχηματι
κά στον τοίχο. Οι οινοχόοι αντλούσαν με απαράμιλλη
χάρη κρασί από τον κρατήρα είτε με οινοχόη (εικ. 21),
είτε με άρύταινα (εικ. 24) και γέμιζαν τα κρασοπότηρα
των συμποσιαστών.
26

Εικ. 21 Λεπτομέρεια από συμποτική σκηνή.
Οινοχόοι κατά τη διάρκεια του πότου. Ο ένας αντλεί από τον
κρατήρα «οίνον κεκραμένον» για να γεμίσει την κύλικα, που με
απαράμιλλη χάρη κρατάει ο άλλος. Η βάση του ποδιού του
αγγείου είναι τοποθετημένη στην παλάμη του χεριού του και στηρί
ζεται με τον αντίχειρα. Τα υπόλοιπα δάχτυλα είναι γυρισμένα npos
τα πάνω για μεγαλύτερη σταθερότητα. Κύλικα (περί το 490 π.Χ.).
Βερολίνο, Staatliche -4nü'/cenmuseen.
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^

Εικ. 22 Αττική ερυθρόμορφη κύλικα με συμποτική σκηνή (480-470 π.Χ.). Στην άκρη αριστερά ο «nais-oivoxóos» κρατάει αρύταινα και ηθμό.
Τα καλάθια στον τοίχο συμβολίζουν ότι πρόκειται για συμπόσιο, στο οποίο ο κάθε oupnoaiacnns έφερε το φαγητό του. Λονδίνο, British Museum.
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Εικ. 23 Συμποτική σκηνή σε αττική ερυθρόμορφη κύήικα του αγγειογράφου ûoupiôos (500-460 π.Χ.).
Ο aupnoaiamns (δεξιά) κρατάει την κύήικα από τη βάση, ο aYKcbvas είναι στερεωμένα στα μαξιήάρια και τα χείήη του στα «χείήη» του
κρασοπότηρου. Δίπήα του ο νεαρό$ «nais» με την οινοχόη στο χέρι. Στο κέντρο, évas annos oivoxóos, με απήωμένη την παήάμη,
είναι έτοιμθ5 να κρατήσει την κύήικα με τον ίδιο τρόπο που την κρατάει ο συμποσιαστής. Μπροστά στ/s Knives τραπεζάκια και mous τοίχους
κρεμασμένε5 κύήικε5 και οινοχόε5. Λονδίνο, British Museum.
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Κρασοπόιηρα και ψυκτήρο
Τα κρασοπότηρα που έχει φέρει στο cpcos η αρχαιοΓΙογική σκαπάνη -κεραμικά ή από πολύτιμα μέταλ
λα- έχουν πολλά σχήματα και διάφορα ονόματα:
φιάλη, ρυτό, κύλιξ, κοτύλη, κάνθαρος, σκύφος,
λάκαινα, μαστός. Όταν τα αγγεία αυτά τα συναντάμε
OTIS προθήκεΞ των μουσείων, τα θαυμάζουμε τόσο
πολύ cos έργα Téxvns, ώστε ξεχνάμε να τα δούμε και
GÛS χρηστικά αντικείμενα.
Αυτό ακριβά« έρχεται να μα5 θυμίσει η συμποτική
αγγειογραφία: συμποσιαστέ5, κωμαστέΞ, οινοχόοι και
εταίρε$ μαΞ δείχνουν όχι μόνο τη χρήση των αγγείων
του πότου, αλλά και neos κρατούσαν το κάθε κρασοπότηρο. Και είναι ακριβοί ο Tpónos κρατήματο5 ms
κύλικας που μα$ ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί το αγγείο
αυτό, που ήταν το βασικό κρασοπότηρο, αντιστοιχεί
στα σημερινά κρυστάλλινα ποτήρια με πόδι με μια
ειδοποιό διαφορά: ούτε τα πολύτιμα μέταλλα, ούτε ο
ψημένο5 πηλό5 έχουν τη διαφάνεια του κρυστάλλου.
Δημιουργείται, έτσι, η εντύπωση ότι ο συμποσιαστή
δεν μπορούσε να απολαύσει το χρώμα και τη διαύ
γεια, που είναι τα πρώτα κριτήρια εκτίμησα του κρα
σιού· ότι δηλαδή το μάτι, COS αισθητήριο όργανο, δεν
μετείχε στην οινική απόλαυση.
Όμα« ο Tpónos που κρατούσε την κύλικα ο συμποσιαertns, του επέτρεπε να βλέπει το εσωτερικό ms· τόσο το
οινηρό ms περιεχόμενο όσο και us παραστάσε^ με Tis
οποίε$ ήταν τυχόν ζωγραφισμένη. Η καθαρότητα με την
οποία έβλεπε την εικόνα μαρτυρούσε τη διαύγεια του
κρασιού- κι αυτή η εικόνα ζωντάνευε τόσο πιο πολύ,
όσο προχωρούσε η πόση και ελαττωνόταν ο ÓYKOS του
κρασιού. Έτσι, ανάλογα με raus συνειρμού$ που δημι
ουργούσε η παράσταση στο εσωτερικό ms κύλικαΞ, σε
συνδυασμό και με τη δράση του «πνεύμακ« του
οίνου», ο oivonóms βρισκόταν να τραγουδάει για να
χορέψει η Καλλιστώ (ε/κ. 14), να παρακολουθεί τον νέο
να χορδίζει βάρβιτο (εικ. 32), να περιμένειraus«παίδε5»
να γεμίσουν την κούπα του κρασί (εικ. 21),
να χαίρεται raus copaious véous στην παλαίστρα ή μια
εταίρα στο λουτρό ms (εικ. 25).
Εικ. 24 Oivoxóos αντλεί κρασί από ψυκιήρα
με αρύταινα, που ιο κύπελλο ins είναι κυλινδρικό.
Σχέδιο λεπτομέρεια5 από αττική μελανόμορφη οινοχόη.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
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Η σχέση του συμποσιαστή Tns srìrinviKns apxaióuiTas
με τπν κούπα του ήταν «ανθρώπινη». Έχουν σωθεί
μαρτυρίε$ που τεκμηριώνουν ότι όχι μόνο το κρασοπότηρο «μιλούσε» στον συμποσιαστή, αλλά ότι και autós
συνδιαλεγόταν με το κρασί Tns Kounas του. Πράγματι,
έχουν βρεθεί KUÌÌIKES και άλλα αγγεία πότου με γραμμένε5 npOTponés και ευχέΞ npos τον οινοπότη, óncus:
ΧΑΙΡΕ ΚΑΙ ΠΙΕΙ ΕΥ = να χαίρεσαι και va nivsis καλά,
δηλαδή με σύνεση. Είτε: ΚΑΛΟΝ ΕΙΜΙ ΠΟΤΗΡΙΟΝ =
είμαι ένα ωραίο κ ρ α σ ο π ό τ η ρ ο . Είτε και α π λ ά :
ΚΟΜΑΙΟΣ, δηλαδή είμαι ένα ποτήρι για τον κώμο, για
τη γιορτή. Κι ακόμη προτροπέΞ για να πιεί στην ομορφιά
pias YvcooTns εταίρα$ ή ενό$ αγοριού: ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΛΟΣ, δηλαδή ο Aéavôpos είναι a>paios, niés στην
υγειά του, npos τιμήν του. Υπήρχαν επίση5 κρασοπότηρα και διάφορα άλλα σκεύη πότου, που ανέγραφαν το
όνομα του κτήτορα: ΑΠΟΛΟΔΟΡΟ ΕΙΜΙ, δηλαδή είμαι
του Απολλοδώρου. Και είναι αξιομνημόνευτο ότι η
παλαιότερη ελληνική επιγραφή -γύρω στο 730 π.Χ.που διασώζεται, είναι χαραγμένη πάνω σε οινοχόη.
Εάν ανατρέξουμε oris συμποτικέ5 OKnvés που κοσμούν
τα κεραμικά αγγεία θα διαπιστώσουμε τον τρόπο, με
τον οποίο κρατούσαν οι συμποσιαστέ5 την κύλικα:
τοποθετούσαν τη βάση του ποδιού στην παλάμη TOUS
και για μεγαλύτερη σταθερότητα κρατούσαν με τον
αντίχειρα τη βάση του ποδιού και καμιά φορά το στέλεχό5 του, ακριβά« óncos κρατιέται σήμερα το κρυ
στάλλινο ποτήρι από ε π ι δ έ ξ ι ο ι οινογεύστε5 (εικ. 26).
Με τον ίδιο κομψό τρόπο κρατούσαν την κύλικα και οι
οινοχόοι. Έτσι οι συμποσιαστέ5 δεν ήταν αναγκασμέ
νοι να σηκώνουν τον αγκώνα από το μαξιλάρι· με μια
ελαφριά κίνηση Tns παλάμη5 npos τα πάνω έφερναν
τα «χείλη» Tns κύλικαΞ στα χείλη TOUS για να απο
λαύσουν το περιεχόμενο Tns. Mia κίνηση κομψή, ανέ
μελη, «ερωτική». Δεν είναι τυχαίο ότι τα αγγεία του
πότου είχαν, óncus έχουν και σήμερα τα κρυστάλλινα
ποτήρια, χείλη, πόδι, λαιμό,
Εικ. 25
EIKÓVSS onœs auiés έβήεπε ο aupnoaiaorns στο εσωτερικό ins Kounas του.
Δύο νεαρά αγόρια ασκούνται στην πυγμαχία (520-510 π.Χ.),
Αθήνα, Μουσείο Apxaias Αγοράε.
Γυναίκα, πιθανότατα εταίρα, που ετοιμάζεται για το ήουτρό ms,
Βρυξέή^, Musées Royaux de l'Art et d'Histoire.
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σώμα.

Η λέξη ψυκτήρ γραμμένη σε ταμπελίτσα δίπλα σε
μανιταρόσχημο αγγείο, γεμίζει απορία TOUS επισκέπτε5 των μουσείων που τυχαίνει να έχουν oris προθήκε$ raus ένα τέτοιο σπάνιο σκεύο$ (εικ. 27). Η χρήση
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Εικ. 26 Οι επιδέξιοι σημερινοί οινογεύστε5 κρατούν το κρυστάπ'πΊνο ποτήρι από τη βάση του ποδιού,
ónws κρατούσαν στην αρχαιότητα την κύήικα.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ
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Εικ. 27 AniKós ερυθρόμορφο5 ψυκτήραε με γκροτέσκο σατιρικό θέμα, έργο του αγγειογράφου Aoupióos (480-470 π.Χ.).
Λονδίνο, British Museum.
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Ψυκτήραε έξω και μέσα στη Λεκάνη. Αθήνα, Μουσείο ms Apxaias Ayopàs.

Εικ. 29 Υπαίθριο συμπόσιο κάτω από κήηματαριέε.
Εσωτερικό μεήανόμορφηε auiKns KuniKas wu 6ou αι. π.Χ.
Essen, Museum Folkwang.

του έγινε γνωστή xapis στη συμποτική αγγειογραφία
που μα5 το δείχνει πάντοτε τοποθετημένο μέσα σ'ένα
ευρύστομο αγγείο, λεκάνη ή κρατήρα. Στο ένα έμπαι
νε το κρασί και στο άλλο στοιβαζόταν παγωμένο χιό
νι ή κρύο νερό (εικ.28), óncas σήμερα μια φιάλη κρα
σί μέσα σε μια σαμπανιέρα.
Τα μανιταροσχημα αγγεία που μα$ είναι γνωστά cos
«ψυκτήρε$» επιβεβαιώνουν TOUS εκίΊεπτυσμένουΞ
Tpónous που εφεύρισκαν οιΈπΆπνε; για την απόλαυ
ση του κρασιού. Σ' αυτό συντελούσαν και οι κεραμεί5, που είχαν προάγει σε θαυμαστό βαθμό την τέχνη
TOUS κατά τον 6ο και TIS apxés του 5ου π.Χ. αιώνα,
εποχή των μεγάλων αγγειοπλαστών και αγγειογρά
φων Tns auiKns κεραμικήΞ (εικ. 30, 31).
Οι διάφοροι «ψυκτήρε5» ήταν, βέβαια, αγγεία πολυτελείαΞ που προορίζονταν μόνο για τα συμπόσια των
πλουσίων. Γιατί ο λαό5 είτε έπινε το κρασί του σε θερ
μοκρασία περιβάλλοντο5, είτε το δροσέρευε με φθη
νότεροι Tpónous- βύθιζε TOUS αμφορεί5 σε πηγάδια.
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Εικ. 30
Μελανόμορφος tpuKtnpas (520-5ΊΟ n.X.) μαζί με αρύταινα.
Η αγγειογραφία παριστάνει τον Διόνυσο με τον θίασο του.
Παρίσι, Musée de Louvre.

Η εκπαίδευση του συμποσιαστή
Σία συμπόσια, οι KpampES διαδέχονταν ο Evas τον
άλλον, ανάλογα με τον ρυθμό ms noons. Η κούπα
από τον πρώτο κρατήρα πινόταν npos τιμή του Δία
και των άλλων θεών, ο δεύτερο5 ήταν ο Kpampas
των ηρώων και ο ipiios του Δία σωτήρα. Αυτοί ήταν
οι τρε^ ιεροί κρατήρε$. Kavévas Kpampas, Kavévas
naióvas, καμιά σπονδή, Kavévas upvos για τον Διό
νυσο. Γιατί ο Aióvuoos ήταν μέσα στην κούπα και
μέσα στον κρατήρα· ήταν ο iôios ο θεό$ που έπιναν!
Και όταν πρόσφεραν oivnpés onovóés orous διαφόpous θεού5, ο iôios ο Aióvuoos γινόταν μεσολαβή^
των ανθρώπων nposTOUS0EOUS. Όπω5 λέει ο μάντη$
Τειρεσία$ oi\s Βάκχες του Ευριπίδη:
Θεό5 είναι ο ofvos και oxous θεούε προσφέρεται
σπονδή ώστε auiós διασφαλίζει τα αγαθά mous
ανθρώπου.
A ri π* ά και ο Διόνυσθ5 αναλάμβανε την ευθύνη μόνο
τριών κρατήρων. Σε ένα απόσπασμα \i\as χαμένη$
κωμωδία5 του Ευβούλου που μα5 διέσωσε ο Αθήvaios orous Δειπνοσοφιστές, ο iöios ο θεό$ δηλώνει
ότι έχει ετοιμάσει «μόνο τρε^ κρατήρε$ yi'auious που
έχουν φρόνηση: ο πρώτο$ για την υγεία και ο δεύτεpos για τον έρωτα· όταν πιωθεί και ο ipitos, οι σοφοί
φεύγουν για τα σπίτια TOUS. Ο τέταρτο5 δεν είναι πια
ôiKOs μου, είναι ms ußpis...»
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Το συμπόσιο ans πόλεΐΞ ms Icovias και ms A0nvas
ήταν évas κλειστό5 κύκλο$ μικρού αριθμού εταίρων
που αποφάσιζαν να περάσουν μαζί τη βραδιά TOUS
γύρω από έναν κρατήρα nivovras, ouznTcbvras και
τραγουδώντα$ στίχου5 παλαιότερων ή και σύγχρονων
ποιητών, με συνοδεία λύρα$ ή διπλού αυλού. Και
εάν τύχαινε να υπάρχει στην παρέα évas χαρισματικό$
εταίρο5, απολάμβανανTOUSÖIKOUS του OTÎXOUS, ται-

piaoTOUs για κάθε περίπτωση: για μια νίκη σε αγώνε$
ή τον πόλεμο, για τον έρωτα και την Αφροδίτη, για
TOUS Kaüpous και Tis λύπε$ των εταίρων και, βέβαια,
για Tis xapés που σκορπάει το περιεχόμενο του κρα
τήρα. Tous τραγουδούσε μόνο5 ο noinms, naizovras
τη λύρα. Έτσι άνθησε η λυρική ποίηση, γέννημα
θρέμμα του συμποσίου.
Οι συμποσιαστέ5 δεν ήταν απλοί θεατέ$ pias στημέvns napaoraons- δεν μετείχαν cas απλοί OKpoaTés
κάποιου που μονοπωλούσε τη βραδιά ρητορεύοVTOS· δεν απολάμβαναν μουσική και ποίηση ακούYOVTOS ένα ραψωδό να απαγγέλλει ύμνου$, ελεγείES και λυρικού5 OTÎXOUS naizovras λύρα ή βάρβιτο.
Είχαν την υποχρέωση να συμβάλλουν με λόγο και
μουσική στη δημιουργία πνεύματο$ συναδελφικόmrns, ευφορία5 και ευθυμία$ (εικ. 13, 14). Γιατί το
συμπόσιο ήταν ένα αμάλγαμα οίνου και νερού
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Εικ. 31
Μεήανόμορφο5 ψυκτήραε (520-510 π.Χ.). Στο κάτω pépos φαίνεται ο
Kpouvós, από τον οποίον απομάκρυναν το νερό όταν ζεσταινόταν, ώστε
να το αντικαταστήσουν με χιόνι ή κρύο νερό. Παρίσι, Musée de Louvre.

μέσα σιον κρατήρα, συντροφικότητα^ και πνευματιKÓTOTOS γύρω από τον κρατήρα.
Oria αυτά ήταν συνέπεια pias naiôsias που ο Αθηναίos αποκτούσε από τα παιδικά του χρόνια. Το ιδανικό
τη5 aGnvaïKns norìraas ήταν π διάπλαση με τη γυμνα
στική, τη μουσική και την παιδεία του ολοκληρωμένου νέου που συνδυάζει αρμονικά τη δύναμη και την
ομορφιά του σώματο5 με την ψυχική και πνευματική
καλλιέργεια. Téraios ήταν ο Αθηναίος πολίτης που με
πλήρη συνείδηση και υπευθυνότητα θα εκπλήρωνε
us υποχρεώσει του npos την πατρίδα και την πολι
τεία, αλλά και θα μετείχε στην κοινωνική ζωή TOS
πόλη5 -τα συμπόσια- GÛS ÎOOS εταίρο5.
Από τα επτά raus χρόνια τα αγόρια άρχιζαν την εκπαί
δευσηTOUSκοντά στον γραμματικό, τον κιθαριστή και
τον παιδοτρίβη. Όταν μάθαιναν να γράφουν και να
διαβάζουν, αποστήθιζαν OTÎXOUS ποιητών και απο
φθέγματα σοφών. Τα μαθηματικά συμπλήρωναν τη
διδασκαλία. Η μουσική παιδεία περιελάμβανε το
μουσικό όργανο, το τραγούδι και τον χορό, τρεΐ5
αλληλένδετε$ εκφράσει pias παιδεύσεω$ που απέ
βλεπε στην αρμονική διάπλασηTOSipuxns (εικ. 32).
Ελάχιστε5 είναι οι αγγειογραφίεΞ που έχουν διασώ
σει OKnvésTOSσχολική5 zoûns· η πιο ονομαστή είναι
αυτή που έχει ζωγραφίσει ο Aoupis πάνω σε αττική

Εικ. 32
Neos χορδίζει βάρβιιο. Εσωτερικό aniKns ερυθρόμορφη$ KUAIKÛS (480-470 π.Χ.]
Αθήνα, Μουσείο ins Apxaias Ayopas.
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Εικ. 33 Σε αττική ερυθρόμορφη κύλικα (490-485 Π.Χ.), έχει σωθεί μια σπάνια εικόνα ins εκπαίδευση5 αγοριών στην Αθήνα. Zxis δύο όψεΐ5 ins ο
αγγειογράφο5 Aoupis έχει ζωγραφίσει OKnvés από σχολείο: tous oooxóflous, raus παιδαγωγού$ που συνόδευαν τα παιδιά και raus μαθητέ5 που

κύλικα (εικ. 33). Στην εξωτερική ins επιφάνεια εικο
νίζονται οι δάσκαλοι, τα παιδιά που μαθαίνουν γρα
φή, απαγγελία, κιθάρα και διπλό αυλό, Ka0cbs και
οι παιδαγωγοί που τα συνοδεύουν. ΓιαTOUSμελετηŒS των αγγείων υπάρχουν και norìrìÉs órlrles λεπτοpÉpEiss óCies npoooxns. Όμω$ για TOUS οινόφιλουΞ,
το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα αντικείμενα που
είναι κρεμασμένα στον τοίχο, γιατί ανάμεσα TOUS, σε
σχηματική απεικόνιση óncus και στην εικόνα 23,
υπάρχουν δύο KUÌÌIKES.

Τι δουλειά έχουν ο' ένα σχολείο οι KUrliKes μαζί με
τα βάρβιτα, το καλάθι για KurHvôpous και τα όλλα
σύνεργα εκπαίδευση5; Συνήθω5, η παρουσίαTOUSδεν
αποτελεί αντικείμενο σχολιασμού λόγω, npocpavcòs,
αμηχανία5. Μόνο σε ένα σαγηνευτικό βιβλίο αφιερω
μένο στην αισθητική του αρχαιοελληνικού συμποσί
ου, δίνεται η εξήγηση γι' αυτή την περίεργη συνύπαρ
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ξη συμβόλων πότου σε ένα εκπαιδευτικό χώρο. ΛαμßavovTOS υπόψη τον έντονα συμβολικό χαρακτήρα TOS
αγγειογραφία5, η σκηνή που βλέπουμε δεν είναι απλά
και μόνο μια ρεαλιστική εικόναTOSκαθημερινή5 zcûnsο zcûYpacpos, ενσωματώνοντα$ \\s δύο κύλικεΞ, θέλη
σε να δείξει σε τι ακριβά^ ήταν προορισμένη η μουσι
κή παιδεία, τα όργανα και το τραγούδι- υποδηλώνει,
σε συνδυασμό με το KuposTOSnoinons (στίχοι στον
κύλινδρο που κρατάει ο δάσκαλο$ και απαγγέλλει ο
μαθητή5), την απόλαυση των μελλοντικών συμπο
σίων, όταν ο σημερινό5 μαθητή$ θα μετέχει στην κοι
νωνική ζωήTOSπόλη5. Ο μελλοντικό5 συμποσίασα^
εκκολάπτετο εκπαιδευόμενο5!
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διδάσκονταν απαγγελία ποιημάτων και Αύρα, γραφή και διπλό αυλό. Μαζί με τα διάφορα όργανα εκπαίδευσα που είναι κρεμασμένα στον τοίχο,
περιλαμβάνονται -πράγμα περίεργο για σχοιίείο- και δύο κύήΊκεΞ που εικονίζονται στα δύο άκρα. Βερολίνο, Staatliche Antikenmuseen.

Συμποσίου εγκώμιο
Η συμποτική συναναστροφή είχε τον πρόεδρο Tns,
óncos θα λέγαμε σήμερα: τον συμποσιάρχη, που
είχε διάφορα καθήκοντα, óncos τη διατήρηση TOS
TaÇns κατά us opiriiss, τα άσματα και Tis προπόσεΐ5,
και γενικά φρόντιζε ώστε το συμπόσιο να διεξάγεται
σύμφωνα μεTOUSσυμποτικού5 νόμου5. AUTOS όριζε,
επίση5, τον αριθμό των κρατήρων και την αναλογία
οίνου και νερού κατά την κράση αλλά και είχε το
δικαίωμα να επιβάλει ποινή σε όποιον τυχόν τάραζε
την ησυχία με έργα ή άπρεπα λόγια. Onoios παρέ
βαινε αυτή την αρχή δεν ήταν δεκτό5 στα συμπόσια
και είχε εξασφαλισμένη τη διαγραφή του από την
κοινωνική ζωήTOSπόλη$.
Ο συμποσιάρχης ήταν évas απόTOUSσυμποσιασιέ5,
εκλεγμένο5 από aurausTOUSÎÔIOUS. Επομένου το ίδιο

πρόσωπο μπορούσε να είναι άρχων στο ένα συμπό
σιο και αρχόμενος στο άλλο. ΓΓαυτό ο ΠλάτωναΞ
πίστευε ότι το συμπόσιο, όταν διεξάγεται ορθά, είναι
μεγάλο σχολείο για τον χαρακτήρα· διδάσκει στον
άνθρωπο το μέγα καθήκον του άριστου πολίτη:
άρχζιν τε και άρχεσθαι μετά δίκης. Του διδάσκει
την ελεύθερη, την άνευ εξαναγκασμού υποταγή
OTous νόμου5· του διδάσκει το 0appos, και είναι μαζί
δοκιμασίαTOSauTOKUpiapxiasTOSijjuxns και γυμνά
σια αίδοϋς.
Είναι το ωραιότερο εγκώμιο που έχει ποτέ γραφεί για
τον αρχαιοελληνικό πότο. Και είναι γνωστό ότι ο ΠλάTcrn/as είχε εισάγει τα συμπόσια στην Ακαδημία, για
τί óncos έγραψε OTOUS Νόμους, η ελαφρά οινοποσία
χαρίζει στον άνθρωπο ιλαρότητα και παρρησία και
αισιοδοξία.

37

»β#Λ-« ! tt.-

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 οινόφιλοι, 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$ ßiosTOUSήταν ανυπόcpopos, 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 orpamyosTOUSΛεωνίδη$
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 προσθέσουνTOUSσχεδόν 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 τροφοöoms, εξασφάλιζε πολλαπλά« την βιωσιμότητα και
την τρυφή ms Βασιλεύουσα5.
Στην οινική λοιπόν αυτή ανεκδοτολογία περί Βυζαντίων 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 πλούτοTOSσυνεισφορά5 των λαώνTOSΑνατολή5.
Και τούτο συμβαίνει σε μια εποχή που, ενώ η λατρεία
του Διόνυσου ακόμη κυριαρχεί, όμω$ προβάλλει
πλέον θριάμβευα évas véos Σωτήρ, Auaios, ελευθεpcoTOS 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 δικόTOSαμπελώνα 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
40

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 αντικατάστασηTOSôiovuoiaKns
oiviKns δύναμη5 και σωτηριολογία5. Η ιδεολογία
αυτή βλέπει την αυτοκρατορία cos αμπελώνα, το κράTOS 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 τεχνιKés 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
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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$. Αλλά και πάλι
παραβλέπεται η κυρίαρχα ξηροθερμική καλλιέργεια
των ελληνικών χωρών Tns Α ν α τ ο λ ί α Μεσογείου
που διαφοροποιείται ήδη από την αρχαιότητα α« ο
«ελληνικό5 Tpónos» παραγωγή5 και έτσι αναζητού
νται npaKTiKés αρμόζουσε5 σε περιοχέ$ 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 απολογητική$ 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 αυτοκρατοpias 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, Μαινάδε$ θα δανείσουν xis στάσε^TOUSoris 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 καιTOSεξάπλωση$TOSαμπέ
λου cos Tis άκρε$ 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
πλωσηTOSloxuos και του KpaTOUsTOUSή οι επιγαμίε5
με ξένε$ πριγκίπισσεΞ βρίσκουν npóocpopous συμβολισμού5 oris μεταφυτεύσει κλημάτων και crus παραφυάδε$. Στην επίσημη μάλιστα τελετή του τρυγητού εν
μέσω των αμπελώνων στο παλάτιTOSlépsias οι αυτο-
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κράτορε$ 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 ΓηTOSΕπαγγελία5 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, αμπελοκαλλιέργεια5, παραγωγή5 οίνου και βεβαία« οινοnooias. 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 Αγγλοσάξονε5, 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
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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 αυτοκραTopias. 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. Εκχριστιανισμό5 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 μεταcpopas του οίνου, των μαγαρικών, αλλά και η σταδια
κή υιοθέτηση των δοχείων αποθήκευση$, των βου
τιών ή βουισίων. Πρόκειται για μια άλλη, επίση5
βυζαντινή συνεισφορά, που αποτελεί μετεξέλιξη πρα
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κτικών του αρχαίου κόσμου. Όντα«, τα νέα αυτά
αγγεία συνιστούν ένα σημαντικό νεωτερισμό, κατά
μια άποψη υπαγορευμένο από την νέα ναυπηγική ή
με επιπτώσεΐΞ σε αυτήν. Πάντα«, αυτή η καινοτομία,
εκτό5 από Tis νέε$ ανάγκε5 αποθήκευση$ και μεταφοpas 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 μεσοβυζαντινή 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 αποδεκτέ$ μορφέ$ oivonoaias, τουλάχιστον στο επίσημο
επίπεδο. Έχει μάλιστα υποστηριχθεί ότι τάση του επί
σημου χριστιανισμού υπήρξεν η μετατροπή ms λαϊKns 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

ο λα'1'KÓs, οργιαστικόΞ Aióvuoos ποτέ δεν εξέλιπε.

ριοτήτων: κονδϊτος,

καύκος,

Απεναντία$ μάλιστα, παρά τα κηρύγματα και Tis κατά

βουτζίον,

Kaipous καταδίκε$ του φίλοινου βίου από Tis Συνό-

Με το Téflos μάλιστα του

ôous, συνέχιζαν προκλητικά να υπάρχουν ßaKxiKes

φούσκα,

φλασκίον,

μαγαρικόν,

πιγχέρνης,

ταβέρνα.

οίνάρι(ο)ν,

κούπα,

βούτη,

αρχαίου κόσμου και με την διαμορφούμενη νέα

nayavioTiKés τελετέ5, πορνεία και οινοποσία OTOUS

πραγματικότητα εξ amias ms επέλασηΞ του Ισλάμ και

προσφάτω5 εκχριστιανισθέντε5, OTIS τάξεΐ5 του στρα

τη5 βαθειάΞ διείσδυση5 των βαρ

τού και των αγροτών, στα λιμάνια,

βάρων του Βορρά επιβάλλονται

στα εμπορία, OTIS πόλεΐ5-κάστρα,

νέοι τρόποι επιβίωσα και συντή-

στα εκεί πανδοχεία, καπηλεία,

pnans, με συνέπεια την εγκατά

φουσκαρία και Taßepvss. Ο Βάκ-

λειψη των ανοικτών πεδιάδων και

xos είχε επίση5 πολλέ$ φορέ5

m s α μ π ε λ ο κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α 5 . Μια

υποτάξει με τα θέλγητρα του τα

καχύποπτη αντιμετώπιση των

ίδια τα ανάκτορα δημιουργώντα$

φυσικών φαινομένων, αν και από

πλειάδα εμβληματικών μέθυσων

παλιά πάντα παρούσα, την φορά

αυτοκρατόρων, τουλάχιστον σύμ

αυτή κυριαρχεί. Διαμορφώνονται

φωνα με τα γραφόμενα από TOUS

έτσι νέε$ αντιλήψε^ που επηρεά

EniKpnÉs και εχθρού$ των ανά-

ζουν την αμπελουργία και την

κτων. Αξίζει, επίση5 να σημειωθεί

κατανάλωση οίνου. Η αμπελο

ότι, παρά τα κηρύγματα κατά ms

καλλιέργεια σε πολλέ$ περιοχέΞ

aKpams oivonooias και Tis καταδί-

εγκαταλείπεται και η άγρια φύση

κε$ των συμποσίων, η κράση με

εισβάλλει στο από παλιά καλλιεργούμενο τοπίο που

νερό του οίνου, ενώ δίδει το νέο όνομα για τον οίνο,

παραδίδεται στην κτηνοτροφία. Η παραγωγή και

το κρασί, η ίδια CDS πρακτική σταδιακά ατονεί. Ήδη

βεβαίως η διακίνηση των προϊόντων υποχωρεί. Πολ

στα μεσοβυζαντινά χρόνια η θερμοδοσία και η κράση

λοί θάνατοι θεωρούνται αποτέλεσμα δηλητηριάσεων

του οίνου με νερό μοιάζει να έχει υποχωρήσει μέχρι

κατά τα συμπόσια, έργο δαιμόνων και πιγκερνών. Στο

και εγκαταλειφθεί, με εξαίρεση την διαδικασία του

εξή$, ακραίε$ θεωρήσει και καταδίκεΞ του οινόφιλου

πότου OTIS επίσημε$ ε σ τ ι ά σ ε ι , στο παλάτι και OTIS

τρόπου zü)ns ms ύστερηΞ αρχαιότητας θεσμοθετού

μονέ5. Η ακρατοποσία κυριαρχεί στο εξήΞ και τούτο

νται και κυριαρχούν επισήμου τουλάχιστον. Βεβαία^,

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.
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Tis επικρατούσε5 σ ύ ν η θ ε ς κατά την ύστερη αρχαιό

θα παραλάβει με την σειρά του ο véos ελληνισμό5 για

τητα και TOUS npcüToßuzavTivous xpóvous.

να σφραγίσει την συμποτική του καθημερινότητα.

Enians, δίπλα στον μέθυσο αυτοκράτορα συμπληρω

Οι κατασκευέ5 auTés, ειδικά του μέθυσου μοναχού

ματικά αναδύεται OTIS μονέ$, όπου και αρχικά κατα

και Κρασοπατέρα, λειτουργούν GÜS κοινωνική σάτι

σκευάζεται, ο κατεξοχήν aKparonÓTns, μέθυσο5 του

ρα, cos κριτική σε μια αγροτοοικονομική πραγματικό

Βυζαντίου, ο Tunos του μέθυσου μοναχού, του Κρα-

τητα, όταν οι εκπρόσωποι μονών και γενικά Tns

σοπατέρα. Έτσι, σε μια μεταβατική εποχή, η ôiapKcbs

Ε κ κ λ η σ η αποτελούσαν TOUS κατεξοχήν φιλοκτήμο-

προβαλλόμενη από TOUS μοναχού$ και θεολόγου5

νε$, «αμπελοκτηματίε5» και φιλάμπελου5, μεταφορι

ευχαριστιακή ή θεραπευτική μόνον δύναμη του

κά^ και κυριολεκτικά^, KO0GÜS μάλιστα εμφανίζο

οίνου, σε συνδυασμό με την υποκριτική αγιότητα και

νταν (JUS ΟΙ κάτοχοι, φίλοι και διαχειριστέ5 Tns αληθι-

τον προκλητικό πλουτισμό των πατέρων δημιουργεί

vns αμπέλου, αλλά και του κρασάμπελου. OVTCUS, ΟΙ

α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι . Η ακραία μοναστική θεώρηση του

αμπελώνε$ και η οινοπαραγωγή των μονών έλαβαν

οίνου, συγκρουόμενη με την πραγματικότητα των

κατά Kaipous τέτοια έκταση, ώστε ανάγκασε επανει

μέθυσων και κραιπαλώ-

λ η μ μ έ ν ο ι TOUS κρατού-

ντων

δίνει

ντε$ να επέμβουν με ειδι

μοναχών

αφορμέ5 για σάτιρα και

κά περιοριστικά μέτρα.

ωμή διακωμώδηση των

Για παράδειγμα στον 11ο

πατέρων. Ήδη πριν από

και 12ο αιώνα σημαντικέ5

τον 10ο και 11ο αιώνα,

μονέ5 του Αγίου Opous,

την εποχή δηλαδή που

α λ λ ά και η μητρόπολη

επανεκτιμάται επισήμου

θεσσαλονίκη5, διέθεταν

η φίλοινοΞ συμπεριφορά

πλήθθ5 αμπελώνων στην

από τα ανερχόμενα κοι

Χ α λ κ ι δ ι κ ή και ανά την

νωνικά

η

Μακεδονία. Η μονή μάλι

κατασκευή ενό$ φιλολο

στρώματα,

στα Μεγίστη5 A a u p a s

γικού τύπου, as μου επι

επιδιδόταν σε συστηματι

τραπεί η έ κ φ ρ α σ η , CÛS

κό εμπόριο κρασιού με

ανθρωπολογικού χαρα

την Κωνσταντινούπολη

κτήρα, του Κρασοπατέρα, αποτελεί επίση$ ένα βυζαντινό εύρημα που αντι
στοιχείται με τον pater vinosus Tns iôias εποχή$ στην
μεσαιωνική Δύση. Enians, OTOUS ßuzavTivous ακριßcbs xpóvous δημιουργούνται ή μεγιστοποιούνται, με
βάση βεβαία^ την αρχαία παράδοση η ετυμολογία
των ασκητών και Tns aoKnons από το aoKÓs, τα λογο

και δ ι ε κ δ ι κ ο ύ σ ε ειδική
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.

παίγνια με το KOUKOS και KauKoóiaKovos, ο παραλ-

As αναφερθούμε λοιπόν συνοπτικά OTOUS ßuzavTivous

ληλισμόΞ του νάματο5 και tns θείαΞ μετάληψη$ με την

oivous, επικεντρωνόμενοι στο παράδειγμα Tns Βιθυ-

οινοποσία και μέθη, Tns Θάλασσα5 με τα κρασιά και

vias, Ka0a)s θεωρούμε ότι η επαρχία αυτή μα$ παρέχει

Tns ßapKas με το κρασοπότηρο, αλλά και τα θέματα

τεκμήρια για να υποστηρίξομε την μέγιστη προσφορά

του πνιγμού σε κρασί ή θάλασσα, του τρύγου CÛS

του Βυζαντίου στον κόσμο του οίνου. Στη πλειονότητα

πολέμου και έρωτα. Πρόκειται για μια θεματική που

TOUS οι αμπελώνε$ και βεβαία^ τα αγροκτήματα στην
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εν λόγω περιοχή ανήκαν στην περιουσία του στέμμαras, OTOus μεγάλοι γεωκτήμονε5, στην Εκκλησία και
μάλιστα cms μονέδ. Ήδη κατά raus πρωτοβυζαντινού5
xpóvous διαθέτομε μια από Tis πρώτε5 μαρτυρίε$, αυτή
του αυτοκράτορα Ιουλιανού, ο onoios αναφέρει ότι
κατείχε στην Νικομήδεια μικρό αμπελώνα φυταλία
βραχεία, φέρουσα οϊνον ευώδη τε και ήδύν. Τόσο
τα σταφύλια όσο και ο μούσκ« στην ληνό μύριζαν
ανθισμένο ρόδο και το κρασί στα πιθάρια ήταν σκέτο
νέκταρ: ό βότρυς δε επί της αμπέλου και έπι της
ληνού θλιβόμενος άπόζει των ρόδων, το γλεύκος δε
εν τοις πίθοις ηδη του νέκταρός έστιν άπορρώξ.
Πέρα από την ρητορεία, στην περιγραφή αυτή δηλώ
νεται εμφατικά ο ευώδης και ηδύς που φημιζόταν ότι
παρήγετο στην Βιθυνία κατά τα ρωμαϊκά και τα υστερορωμαϊκά χρόνια. Διαθέτομε πλούσιε$ πληροφοpies, Tis οποίε5 μελετούμε σε ειδική εργασία αναλυτι
κότερα, για την ύπαρξη στην περιοχή μεγάλα ποικιflias 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 βιθυνικό κρασί που κατά TOUS μέσου$ ßuzavrivous xpóvous εθεωρείτο αυτοκρατορικό. Την τεχνική αυτή μα5
παραδίδει αναλυτικά ο Kaooiavós Baoaos στον 6ο
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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$) με TOUS εκτεταμένου5 αμπελώνε5 προσα
νατολισμένοι αποκλειστικά στην παραγωγή οίνου
npos εμπορία, cbs την ανακτημένη Καρχηδόνα, την
Αίγυπτο, τα νησιά του Αιγαίου, την Πελοπόννησο και
την Ιταλία, ο nóvros που περικλείεται από Tis χώρε5
auTés συνεχίζει να φέρει επάξια τον ομηρικό του
προσδιορισμό, του οϊνοπος πόντου. Υπάρχει μάλι
στα περιγραφή του αυτοκράτορα Ιουστίνου Β' (565578) και ms συζύγου του να παρατηρούν ενηδόνω$
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 πληpcovovrasTOUSαναλογούντε5 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 χρόvous, 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 βυζαvTivns πρωιεύουσαΞ. Δεν θα θίξομε εδώ το κρίσιμο
θέμα των πάροικων, των ελεύθερων γεωργών, ούτε
Tis καινοτομίε5 που εισάγει ο ΓεωργικόΞ vópos (με
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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 διαπεραιωθούν 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

με τον τρύγο που είδαμε κατά την εποχή του Ηρα

δούμε, η αιχιοήογία που προβάλλεται.

κλείου, δηλαδή εποχή συγκομιδή5 των καρπών, τρυ

Είναι γεγονό$ ότι οι της πόλεως (αυτοκράτωρ, δυνα

γητού. Συνήθω5 ώρα 0épous, εποχή τρυγητού, αλλά

τοί, εκκλησία, πατριάρχηΞ και yovés) διέθεταν δια

και σε άλλε$ ευκαιρίε5, οι αυτοκράτορε5 και οι κατά

χρονικά, óncos και πάλι αναφέραμε, τα μεγαλύτερα

την βασιλίδα

και σημαντικότερα προάστεια, κτήματα, αμπελώνε5,

aypous στην Βιθυνία, διαπεραιώνονταν για παραθερι

ελαιώνεΞ στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου στην

σμό, για να επισκεφθούν τα λουτρά ή για να παρα

Χαλκηδόνα, cos κάτω στην Ιέρεια και το Παντείχιο,

στούν OTIS εργασίε$ και yioptés του τρύγου. Μια

δυνατοί

που δ ι έ θ ε τ α ν πολλού5

OTIS nurtes και σε ολόκληρη την Βιθυνία, στο θέμα

καθιερωμένη δε από παλιά εορτή ήταν αυτή ans 6

του Οψικίου. Το Οψίκιον λειτουργούσε ÓVTCOS GOS

Αυγούστου, που μοιράζονταν σταφύλια OTOUS vaous.

φύλακα$ Tns πρωτεύουσα5, συνεπώ5 οι, για πολλού5

Μια λ α μ π ρ ή τ ε λ ε τ ή παρουσία auTOKpaTopos,

και διαφόρου5 λόγου$, ανταρσίε5 και στάσε^ του

πατριάρχη και των αρχόντων Tns συγκλήτου, γινόταν

κόμητό5 του κατά Tns α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α εξουσία5 κρα

στο παλάτι Tns ΙερείαΞ, λίγο πιο κάτω από την Χαλκη

τούσαν αποκλεισμένη την πρωτεύουσα, KOBGUS προ

δόνα, μπροστά στον αμπελώνα του παλατιού.

καλούνταν ζπμιέ5 OTIS περιουσίε5, Kupicos OTOUS

Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέραμε παραπάνω,

αμπελώνε$ των της πόλεως, θεωρώ επιπροσθέτου

OVTGÛS οι περί την Χαλκηδόνα, Ιέρεια, Παντείχιον

ενδιαφέρουσα τη μαρτυρία Tns luvéxeias του Θεοφά

περιοχέ5, αλλά και οι Πύλαι και τα Πύθια, ορθώ$

νη για τον στασιαστή Γεώργιο Πηγάνη, που όταν επα

θεωρούνται από TOUS μελετητέ5 η αγροτική προέκτα

ναστάτησε κατά του Βασιλείου του Α' (867-886), cos

ση Tns Κωνσταντινούπολη5, τα προάστεια με την

KÓ\\T\S του Οψικίου και οι συν αυτώ κατά

σημερινή σημασία Tns λέξη5, τα οποία επισκέπτονται

τον του

θέρους καιρόν, και πολλούς αγρούς των κατά

την

οι Tns πόλεω$ για τον τρύγο ή για τα λουτρά TOUS, με

και ναϋς ουκ

npcbious και καλύτερου5 βέβαια τον αυτοκράτορα

ολίγας των προς των βασιλεύουσαν

ποιούμενων

και την αυτοκράτειρα με τα δρομώνιά TOUS, τα σκάφη

τον πλουν εν τοις δρμοις κατασχόντες

και

avai|juxns TOUS. H όποια βλάβη ή καταστροφή των

βασιλίδα

καυσαντες.

δυνατών

πυρπολησαντες,

Το Χρονικον

και η Συνέχεια

κατα-

του Γεωρ

καλλιεργειών Tns περιοχή5, μάλιστα σπαρτών και

γίου Μοναχού είναι πιο συγκεκριμένα cos npos TOUS

αμπελώνων, είχε άμεσε$ επιπτώσεΐ5 στην τροφοδο

aypous: ηρξαντο καταστρέφειν

σία Tns πρωτεύουσα5, που εξαρτιόταν εν πολλοί5 από

τον λαον και

πολεϊν τάς τε χώρας και αμπέλους (ην γαρ

πυρκαιρός

του θέρους). Kaipós eépous, δηλαδή κάτι αντίστοιχο
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Χάλκηδών
Ρουφινιαναί
Ιέρεια
Παντείχιον

Νικομήδεια

Κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο στπν Βιθυνία δίπλα
σία βασιλικά κτήματα με την παρουσία κομμερκιαρίων, 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 Ύποτύπωσιν Tns μονή$ Στουδίου, η οποία στα επόμενα χρόνια
θα καταστεί πρότυπο και για άλλα Τυπικά μονών.
Στην Υποτύπωση και στα επιτίμια, μάλιστα OTIS διατά
ξ ε ι για τον αμπελουργό και τον κελλαρίτη, μαρτυρείται η άμεση επαφή των Στουδιτών με τα προβλήματα
Tns αμπελοκαλλιέργειαΞ και oivonoinons, óncos τα
είχαν γνωρίσει στην Βιθυνία. Enions, πλήθο$ αμπελοοινικών 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-

που αναφέραμε, από τον αυτοκράτορα και TOUS αξιω

ßaoias, εργαλείων, τρόπων αποθήκευση5 και μετα

μ α τ ο ύ χ ο ι ) , είναι κυρία« η διάκριση που γίνεται ανά

φοράς οίνου. Enions, πολύτιμε$ ππΊπροφορίεΞ για την

μεσα σε ipeis κατηγορίε5 κρασιού, που δηλώνουν

αμπεήίοκαΓτίίιέργΕία και παραγωγή οίνου στην περιο

ποιοτική διαβάθμιση. Πιστεύω λοιπόν ότι γίνεται διά

χή Tns BiGuvias μαΞ παραδίδουν η επιστολογραφία, οι

κριση ανάμεσα: α) στο καλό ντόπιο κρασί, στον απλώ$

ε κ φ ρ ά σ ε ι τρύγου ή οι ε π ι γ ρ ά μ μ α τ α διατυπώσει

καλόν έγχώριον

που μαΞ επιτρέπουν σχόλια και αναγωγέ5. ΌμωΞ, η

avayKns, δηλαδή μόνον όταν λείψει, καταναλωθεί, το

πιο ενδιαφέρουσα μαρτυρία, πολυχρησιμοποιημένη,

επιλεγμένο, δεσποτικό κρασί, που έχουν φέρει μαζί

οινον, στον οποίο καταφεύγουν εξ

αλλά σχεδόν ασχολίαστη ans ΓΊεπτομέρειέ5 Tns από

TOUS. Τον έγχώριον αυτόν οινον, τον προμηθεύονται

raus lOTopiKous, είναι η αναφερόμενη από τον Πορ

από Tis διάφορε5 επαρχίε$, από τα διάφορα στρατιωτι

φυρογέννητο για το σε aoKOus παλαιό κρασί και λάδι

κά θέματα και είναι ευθύνη$ του πρωτονοτάριου, β)

Tns NÌKaias, τα οποία παίρνει μαζί του ο αυτοκράτο-

στον δεσποτικό οίνο, στον Νικαινον

pas,

παλαιόν,

που

όταν πρόκειται να

τον φέρουν μαζί TOUS από

εκστρατεύσει στην Συρία:

την Βιθυνία και είναι Tns

ο μεν δομέστιχο5 και ο

appoôioTnras του δομέστι-

επί Tns Tpanézns Tns

χου και του επί Tns τραπέ-

unoupYÎas του βασιλικού

zns και προορίζεται για

τραπεζίου

πρέπει να

μαγίστρου5, naTpiKÎous και

φ έ ρ ο υ ν μαζί TOUS εις

TOUS συνδαιτυμόνε5 του

ασκούς οινον

αυτοκράτορα στη βασιλι

παλαιόν
ελαιον

Νικαινον

μέτρα

ρ' και

Νικαινον

μέτρα

λ και ό του
οινοχόος

βασιλέως

οινον

δεσπο-

τικον τον άρκούντα.
μια ά λ λ η

κή τράπεζα και γ) τον επίans δεσποτικον

οινον,

Νικαινον

αλλά

παλαιόν,

αποκαλούμενον και βασι

Σε

λικον

περίπτωση

οίνάριν,

αρμοδιό-

Tnros μόνον του βασιλικού

διευκρινίζεται ότι το μεν

οινοχόου, εξαιρετική5 ποι-

δεσποτικον

οίνάριν,

ÓTnTas οίνο, προοριζόμε

πατρι

νο αποκλειστικά για τον

μαγίστρων

και

κίων, χορηγείται από τον
αποθηκάριο, και ότι το μεν βασιλικον
φέρεται σε τριμετραϊα

ζυγοφλάσκια,

αυτοκράτορα και για αυτό
οίνάριν

το δε μαγί

στρων και πατρικίων σε πενταμετραια
τύχει δε και δαπανηθούν τα εφόδια, η
υπουργία,

μετα

άσκία.

εξάλλου σημειώνεται ότι φέρουν μαζί TOUS τόσο, όσο
τον άρκούντα

για τον αυτοκράτορα. Μάλλον πρόκει

Αν

ται για παλαιό κρασί από Tis β α σ ι λ ι ά κουρατωρίε5,

βασιλική

τα βασιλικά κτήματα στην περιοχή Tns Nkaias. Τέσσε-

τα αναπληρώνουν με δώρα που TOUS

ρε^, λοιπόν, διαβαθμίσει OÛS npos την ποιότητα των

προσφέρονται ή προμηθεύονται όπου βρουν καλόν

οίνων: δύο εγχώριοι, ο καλ05 εγχώριθ5 που αναγκα

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,
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στικά υποβάλλει και τον φαύλο εγχώριο, και δύο
δεσποτικοί οίνοι από την Νίκαια Tns Bi6uvias, ο évas
για TOUS a p x o v ^ s και ο άλλο$, ο Kopucpaios, το
παλαιόν βασιλικον

οίνάριν για τον αυτοκράτορα. Οι

δεσποτικοί αυτοί οίνοι αποτελούν τα «ακριβά», πολυ-

0

τείίή κρασιά, που βρίσκονται oraus αντίποδεΞ των
«φτηνών», φαύλων κρασιών, αυτών που οι Βυζαντι
νοί, αναφερόμενοι και πάλι στα κοινά κρασιά ms Βιθυvias, 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 Λιουτπράν6os 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 αυτοκραrapiKés 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 Βάσσου 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 ανθοσμία ms Κυζίκου, κρασιά που προορίζονταν μόνον
για raus αυτοκράτορε5. Πρόκειται για παλαιά κρασιά
από τα βασιλικά κτήματα ms Bi9uvias και ο rânos
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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 μεσοßuzavTivous xpóvous cos δεσποτικό5 και ßaoiriiKos)
πιθανότατα ήταν συγγενή5 ενό$ νέου οίνου που θα
καθιερωθεί σταδιακά cos Μονεμβάσιθ5-ΜονοβασιάMalvazia. 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 οποίos 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-
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Γιώργη. Είναι η εποχή που οι αυτοκράτορε5 ms
NiKaias δεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για us καλΓΐιέργειε5 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 βλάomons 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, πιθαvcòs 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 ακριßcbs 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$, των Βενετών και Γενουατών
για τη διακίνηση και εμπορία του οίνου με Tis διεκδικούμενε$ φοροαπαλλαγέ5 ήδη κατά τον 12ο αλλά
κυρία« κατά τον 13ο και 14ο αιώνα, κάνουν πλέον να
ηχεί μόνον πολεμική σάλπιγγα στα αυτιά των οινόφιλων 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 σημαντιKns 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,

62

Ο

Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ

Ο Ι Ν Ι Κ Ο Σ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Ι

63

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

oUiOLoy χ ο ν -πψ Çr c r C O 7 O

σύμφωνα πάντα με την συμβολική των αποκαλυπτι
κών διηγήσεων Tns εποχή$, δέχεται GÛS αυτοκρατορία-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
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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 Προποντίδα 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

πάντας μέθυσους

λιεργειών, η περιοχή συνεχίζει να παράγει τα κρασιά

ήρωε$, οι άγιοί του, εκτό$ από μυροβλύτε$ είναι και

ms. Στον 14ο και 15ο αιώνα κρασιά από την Κύζικο,

κρασοβλύτε5, είναι μεθυστέ$ και προστάτε5 των

την ΤρίγήΙεια, από την Μακεδονία και την Θράκη,

αμπέλων, ms Tpucpns και ms βλάστησα. Είναι απε-

ποιεί το Βυζάντιον.

Οι νέοι του

αλλά Kupicos από την Πελοπόννησο και την Κρήτη

λευθερωτέ5 των συλληφθέντων οινοχόων και πιγκερ-

φτάνουν στην Πόλη ή περνούν τα στενά για να διακι

νών, mus onoious ακόμη με μια κούπα κρασί στο

νηθούν OTOUS fìaous και τα εμπορία ms Maupns

χέρι οι άγιοι Καβαλάρηδε5 TOUS αρπάζουν και πάνω

Garìaooas. Παράλληλα, στα ίδια αυτά χρόνια μια

στα άλογα TOUS καλπάζουνε μαζί npos την ελευθερία

επιπρόσθετη διαφορετική πορεία OTOUS δρόμου5 του

που μόνον évas Auaios θεό$, Aióvuoos, μπορεί να

οινεμπορίου, npos την Δύση την φορά αυτή, ακο

χαρίσει. Πρόκειται για έναν καλπασμό npos την αυτο

λουθούν τα κρασιά ms Κύπρου, των μικρασιατικών

κρατορία των αμπελώνων, για μια αναζήτηση του

παραλίων, ms Ρόδου, ms Kpnms και ms Πελοπον

ιερού, κοσμικού κρατήρα: «Κι εκεί στον μυστικό ή

νήσου. Παντού, η Κωνσταντινούπολη, τα Πριγκηπό-

φυσικό αμπελώνα ms Ρ ω μ α ν έ που συχνά επισκέ

νησα, αλλά και οι μικρασιατικέε aKTés ms Προποντί-

πτεται ή εγκαταλείπει ο θεό$ του, χριστιανοί αυτοκρά-

ôas και του Βοσπόρου, συνεχίζουν να αποτελούν

τορε5 και λαοί θάλλουν GÛS άμπελοι και κλήματα

xcòpous, όπου Ρωμιοί και Αρμένιοι, Βενετοί και Γενου-

φυτεμένα από την δεξιά του... και συντελείται μια νέα

ÓTES διαχειρίζονται την όποια οινοπαραγωγή και

διγενή5 θεοφάνεια σε ένα τόπο πλήρη πότου, όπου

κατανάλωση, στην οποία συμμετέχουν κατά διαφό-

νηφάλια ή βακχικά πίνουν εξ αυτού πάντε$».

pous τρόπου$ και οι Οθωμανοί κυρίαρχοι. Ο επαίτη$
noinms Φιλή5 και ο Kpaoonmépas

θα καταθέσουν

oraus OTÎXOUS TOUS μια πτυχή ms véas πραγματικότηTas, όσον αφορά την σπανιότητα ή την προέλευση και
κατανάλωση του ο ί ν ο υ : Έν Κυζίκω
άφθόνως πίνειν/ Ουδέν τι καινόν
ντίδι/

Και

μάλα

Το(ν) Κυζικηνον

καινόν,

οίνον

έν δε τη

Βυζα-

θαυμάσιε

δέσποτα./

γλεύκος

δίδου/Διψώ-

τοιγαρούν

ντα σαφή μη παρατρέχων

τον

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
έγεμίζασιν

του Γαλατά

ό πύργος /νά μου τον

άσπρον κρασίν άκράτον...

μπορεζαμενον
νήσος θαυμαστή

νά γενουνταν
όπου'ναι

στ'

βουτσίον/

κι άν ήταν
ή Πρώτη
'Αντιγόνου.

Πιστό στην αρχαία του παράδοση, ακόμη κι όταν
μετακενώνει σε véous aoKous το παλιό κρασί,

Ο Ayios Γεώργΐ05 απελευθερώνει τον αιχμάλωτο οινοχόο του εμίρη ms
Kpnms. Εικόνα σταυροφορία τέχνπ5 του 13ου αιώνα.
Βρετανικό Μουσείο.
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Ποτήριον του δεσπότη του Μυστρά, ΜανουήτΊ Καντακουζηνού Παίίαιοήόγου (1349-1380), γνωστόν œs ιασπις (rtidos ο onoios εθεωρείτο ότι προστά
τευε από τα δηλητήρια). Μονή Βατοπεδίου, Άγιον Opos.
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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 επίons συνοπτικά cos ελάχιστη υποχώρηση-σπονδή- μόνον στο
πάντα νέο και ξένιο θεό Διόνυσο που μα$ έμαθε να ηροσφέρομε γενναιόδωρα τα δώρα του και να αντιπαρερχόμεθα την
δυστροπία και καχυποψία του γέροντα Λυκούργου. Το κείμανο 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 ύμνογραφία, στο Οίνος στην Ποίηση Β1, Β2, Ίδρυμα Φανή
Μπουτάρη Αθήνα 1995. Η. Αναγνωστάκη5, Όταν το κρασί
γίνεται nayos, ΑμπεΑοινική ιστορία στο χώρο ms Μακεδοvias και ms θρά/cns, Πρακτικά 3ου Τριήμερου Εργασίαε
Νάουσα 17-19 Σεπτεμβρίου 1993, ΠΤΙ ΕΤΒΑ, Αθήνα 1998,
187-231. Η. Αναγνωστάκη5, Η παροινία των Βαλκανίων. Η
μέθη του πολέμου και το ποτήρι του Κρούμου, Τέχνη και
τεχνική στα αμπέήια και mus οινεώνε$ ms Β. Edrlaôos, Πρα
κτικά 9ου Τριήμερου EpYaoias ΠΤΙ ΕΤΒΑ, Αθήνα 2002, 138167. Ε. Kislinger, Dall'ubriacone al krasopateras. Il consumo
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. ΑναYvcucnÓKns, TpocpiKés δηλητηριάσει στο Βυζάντιο. ΔιατροφιKés αντιλήψεΐ5 και συμπεριφορέ5 6os-11os αι., Βυζαντινών
διατροφή και μαγειρεία/, Πρακτικά Ημερίδα5, Περί Tns διαTpocpns 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 διεθνού5 Συμποσίου Μονεμβάσιθ5-Μονοβασ(ι)ά-Μ3ΐν3Ζΐ3,
ΙΒ Ε/Ε ΙΕ -Οινον ιστορώ V, Αθήνα 2007.
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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 αρχαίε$ Θρησκείε5· πριν ακόμα γνωρίσει, μέσω ins χριστιαviKns 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 βασιrliaöes 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
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του αμπελιού επεκτάθηκε και npos τον Βορρά: Τουλά
χιστον, όπως ήδη έγραφε τον 16ο αιώνα ο Ζαν Μποντέν, 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 ζαχαροκάλαμουστις Αζόρες όπου αντικαθιστούσε, συχνά, τα γαλλικά
κρασιά που ταξίδευαν προς τις αμερικανικές χώρεςστα 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 μοναxous 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.
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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 υπολογισμού5 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 οινοπαραγωγικέ5 περιοχέ5 που βρίσκονταν πάνω σε εμποpiKOUs δ ρ ό μ ο ι 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 αμπεrìcòvEs", óncDS raus ονόμασε évas σημαντικό5 ιστοριKÓS 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 εκμετάλrteuons 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 άρχοντε$ 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
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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 καλfìiépYEias 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 καρυκευμένα 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-

Ν

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
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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 πολέμου5 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
75

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

""*J3HB"%
"TSÉÈr

76

Ο

Ν

Ε Ω

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$, ποικιλία5. Μεταφράζουμε το σχετικό
χωρίο: ΠοήήΌί υπήκοοι μαΞ[.. .]φύτεψαν αμπέήια ενόΞ
κακού και παράνομου κήήματοΞ που ονομάζεται Γκαμέ και από το οποίο βγαίνει άφθονο κρασί afifìa nonna από αυτά τα κήήματα κατέστρεψαν και ερήμωσαν
ποήήά μέρη από τα οποία έβγαινε καήό κρασί.
Ακολουθώντα$ αυτό το ρεύμα βελτίωση5 Tns ποιότηTas οι καλλιεργητέΞ και οι επενδυτέ$ επιχείρησαν μπολιάσματα ενώ διεξήχθησαν ακόμα και εμπειρικέ5
έρευνε$ για τη βελτίωση ms oivonoinons: Επινοώντα5
διάφορε5 τεχνικέ5 για να διατηρούν το κρασί αναμειyvuovTas 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 συντομευμένη$ 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 κοινωviKómras, 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 δ ρ ό μ ο 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 ακολουθώντα5 raus θαλάσσιοι δ ρ ό μ ο ι ms BafìtiKns.
Ταξιδεύει κυρίου το νέο κρασί. Το παλιό διατηρείται
δύσκολα, ξινίζει. Ο 16os aicövas δεν γνώριζε, ακό
μα, τα μπουκάλια και TOUS φελλού$. IOGÛS ούτε ο
17os aicòvas. Το παλιό κρασί είναι φτηνότερο από το
νέο: Μια ιεραρχία που θα ανατραπεί τον 18ο αιώνα
όταν θα γενικευτεί η χρήση του μπουκαλιού. Το
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βαρέλι, μια αρχαία γαλατική ανακάλυψη, θα είναι το
κύριο δοχείο μεταφορά5 του npoì'óvTOS, xcopis ωστό
σο να έχει ακόμα υποκαταστήσει, παντού και εντελά«, τον αμφορέα. Οι npartes avacpopés για την αξία
του παλιού κρασιού χρονολογούνται από τον 17ο
αιώνα. Αλλά είναι σπάνιε5 και anopaóiKés. Ακόμα
και κατά τον 18ο αιώνα το παλιό κρασί θεωρείται,
από σοβαρά συγγράμματα ή από εμπορικού5 οδηYous, υποδεέστερο.
Οι καλλιεργούμενε5 με αμπέλια εκτάσεΐ5 επεκτείνο
νται. Στη Γαλλία μάλιστα, μεταξύ του 1650 και του
1789, διπλασιάζονται KÓVOVTOS την παραγωγή να
φτάνει στα εκατό λίτρα ανά κάτοικο. Παρά την τιμή
του κρασιού, που επιβαρύνεται εξαιτίαΞ των πολλών
τελωνειακών και διαπυλίων τελών, η κατανάλωση
του είναι αυξημένη. Στη ζήτηση του, άλλωστε, πρέπει
να αποδοθεί και η ανάπτυξη ms κ α λ λ ι ε ρ γ ε ί του
αμπελιού η οποία είχε cos αποτέλεσμα την καθιέρω
ση ορισμένων τόπων παραγωγή$ 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$, ήταν
óncos προαναφέραμε μια παλαιά μεσαιωνική συνή
θεια. Η οικογένεια των δουκών ms BoupYouvóias
θεωρούσε τον εαυτό ms "άρχοντα των πιο καλών
κρασιών ms xpioriavoauvns" και τα δικά ms κρασιά
cos τα "πολυτιμότερα και καταλληλότερα του βασι-
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λείου που αρμόζουν στον πάπα, τον βασιλιά και
aiìrìous άρχοντεΞ". Για να διατηρηθεί η ποιότητα TOUS
είδαμε ότι ο (Difìmnos o Ton^npós απαγόρευσε την
εμφύτευση άλλων κλημάτων. Στο ίδιο κείμενο ρυθμι
ζόταν η καθαριότητα των αμπελώνων και διακανονι
ζόταν ο λιπασμό5 των εκλεκτών κλημάτων. Διακανονισμό5 που επικυρώθηκε με βασιλικό διάταγμα, εκα
τό περίπου χρόνια αργότερα, όταν η Βουργουνδία
πέρασε στο γαλλικό βασιλικό στέμμα. Την ποιότητα
άλλωστε των κρασιών, σε σχέση με την περιοχή ms
προέλευσή5 TOUS, επιδοκίμαζε ή αποδοκίμαζε το
χρηματιστήριο ms γεύση5 που αντιπροσώπευε η
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βασιλική αυλή.'Evas yiaipós του βασιλιά ms Γαλλία5
Ερρίκου του 4ου, στΐ5 apxés του 17ου αιώνα, καταδι
κάζει τα κρασιά ms Ορλεάνη$ 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 προτίμησή5TOUS.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 διάφορε5 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 σ α μ π ά ν ι 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
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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 β α σ ι λ ι ά 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 ΠολιTEÎES. 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 περιοxns 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 καταναλωτικέ$ 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 αγγλιKés 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 ΑκυιTavias, 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
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βουν, ακόμα μια φορά, για να περιορίσουν τον αλκο
ολισμό. Η λαϊκή μέθη δεν χρειαζόταν ένα κρασί noiómTas. 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$ ιστοριKÓS 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 διασκεδαστέ5, καπνό, βιολιά και εύκολα κορίτσια.
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Το κρασί otous
οθωμανικοί^ xpóvous
Το κρασί orous οθωμανικού5 xpóvous αποτελεί ένα
προκλητικό αντικείμενο έρευνα$ και OKpœs ενδιαφέ
ρον, Ka0ci)s ελάχιστα έχει μελετηθεί, θα oas παρου
σιάσω τον πολιτισμό του κρασιού στην οθωμανική
αυτοκρατορία, την πρόσληψη του από δυο κόσμοι:
τον κόσμο των κατακτητών, τον μουσουλμανικό, και
τον κόσμο των κατακτημένων, από raus onoious θα
μα$ απασχολήσει μόνον ο xpioiiaviKÓs.
Εκ προοιμίου υπογραμμίζω ότι δεν υπάρχει στο
Κοράνι, óncos συνήθα« ακούμε να επαναλαμβάνεται,
κάποια ρητή απαγόρευση του κρασιού. Υπάρχουν
χωρία όπου ο npocpnms Μωάμεθ υπόσχεται orous
nioTOUs του μαζί με άλλε5 απολαύσει και ποταμού5
εκλεκτού κρασιού, σε άλλα εδάφια όμω5 raus προ
τρέπει να μην προσέρχονται στην προσευχή σε κατά
σταση μέθηε- και αλλού πάλι οι πιστοί παρακινούνται
να αποφεύγουν το κρασί cos έργο του Σατανά. Γενικά^
διίστανται οι γνώμε$ κατά πόσον το Κοράνι απαγο
ρεύει ή όχι το κρασί και τα λοιπά οινοπνευματώδη
ποτά. θεωρείται ότι η απαγόρευση uis oivonooias
συνδέεται κατά κύριο λόγο με την κατοπινή ισλαμική

θεολογική παράδοση και Tis διάφορε$ ιερατικέ^ σχολέ5 ερμηνεία5 του Κορανίου. Ta hadis (παραδόσε^
που σχετίζονται με λόγου$ του Προφήτη) υπαγόρευαν
την αποχή από το κρασί, καθώ$ Hamr (=κρασί) είναι
Haram (=απαγορευμένο). Αναφέρω ένα τέτοιο hadis
óncos διαμορφώθηκε στα τουρκικά: "Sarhosluk veren
her sey hamr ve sarhosluk veren her sey haram": To
κρασί είναι από τα πράγματα που φέρνουν μέθη και
καθετί που φέρει μέθη απαγορεύεται από τη θρη
σκεία.
AuTés Tis υποδείξει ακολούθησε ο μουσουλμανικό5
κόσμο5 ms οθωμανική$ auraKparapias, όχι βέβαια
όλθ5. Μόνο οι oouvfes, διότι σιίτε5, σουφί, αλεβίδε5
και noinÉs ισλαμικέ5 σέκτε$, από raus Κιζιλμπάσηδε5
ms Poóónns còs raus μπεκτασήδε$ FIS Ανατολία5 και
raus εκλεπτυσμένου5 Πέρσε5 σουφί, όχι μόνο δεν
απέκλεισαν ποτέ την οινοποσία αλλά ύμνησαν το
κρασί στην ποίηση raus και το συμπεριέλαβαν στο
τυπικό των ιεροτελεστιών raus. Οι oouvtes υπήκοοι
uis οθωμανική5 auraKparapias, δηλαδή η πλειονόms, ήσαν αναγκασμένοι να ζήσουν σε έναν χώρο
όπου υπήρχε η οικονομία και ο πολιτισμό5 του αμπε85
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λιού. Ζούσαν σε μια αυτοκρατορία που ξεκίνησε από
την Ανατολή, τη γενέτειρα του αμπελιού, και εξα
πλώθηκε npos ΔυσμάΞ, στον χώρο ms Μεσογείου
όπου, από την αρχαιότητα, κυριαρχούσε το σχήμα
σιτάρι, αμπέλι, ελιά. Καλλιεργούσαν λοιπόν κι αυτοί
αναγκαστικά αμπέλια για να ζήσουν, κατανάλωναν
σταφύλια, πεκμέζ (πρόκειται για βρασμένο μούστο,
το γνωστό πετιμέζι) σταφίδε5, και ορισμένοι, και κρα
σί παρά τΐ5 npoorayés του Ισλάμ. Την οινοποσία μου
σουλμάνων μαρτυρούν περιηγητέ5 αλλά και οθωμαviKés nnyés, óncos για παράδειγμα κώδικε$ καδήδων,
όταν σ' aurausTOUSτελευταίοι, κατέφευγαν οι μουσουλμάνε5 με το συχνότατο αίτημα διαζυγίου για την
κατ' εξακολούθηση οινοποσία και μέθη του συζύγου
TOUS. Ta καπηλειά πάντα μακριά από τα τζαμιά, και
ποτέ, óncos είναι λογικό, στον χώρο των μουσουλμα
νικών συνοικιών, βρίσκονταν oris napucpés των πόλε
ων, κοντά σε χάνια και δρόμου5. Ο νόμο5 απαγόρευε
τη λειτουργία TOUS μέσα στον τειχισμένο χώρο ms
πόλη$, το κάστρο. TónosTOUSKupicos το λιμάνι, όταν
υπήρχε, οι σκάλε5, αφού η ouvn0ns πελατεία των
ταβερνών ήταν ναυτικοί, αχθοφόροι και άνθρωποι
που μετείχαν στο εμπόριο, στη διακίνηση αγαθών. Ο
Εβλιά Τσελεμπή περιγράφοντα5 τα καπηλειά ms
Πρωτεύουσα5 ms αυτοκρατορία$ αναφέρει: "Αυτά τα
κακόφημα μέρη, που τα κρατούσαν οι άπιστοι, ανέρ
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χονταν σε 1.060 και βρίσκονταν στα Σαμαθιά, στο
Κούμ Καπί, Ούν Καπανί, Τζιμπαλί, στο Φανάρι oris
όχθε$ του Κερατίου, στο Χάσκιοϊ και αλλού. Τέλθ5
όταν λέ5 Γαλατά5, είναι σαν να λε5 ταβέρνε5... us τα
στενά ms Maupns Θάλασσα5, σε κάθε χωριό υπάρ
χει κι ένα καπηλειό". Μια έρευνα βασισμένη σε οθω
μανικό αρχειακό υλικό έδειξε ότι και το 1829 λει
τουργούσαν oris αναφερόμενε$ παραπάνω περιοχέ5
ms Πόλη5 πάνω από 500 ταβέρνε$ και ιδιοκιήτε5
TOUS ήσαν Ρωμιοί, Αρμένιοι, Εβραίοι. Βασικοί πελάτε5
των ταβερνείων των οθωμανικών πόλεων ήσαν και οι
γενίτσαροι που περιφερόμενοι μεθυσμένοι στην
πόλη, παρά την όποια επαγρύπνιση, πρωταγωνιστού
σαν σε σκάνδαλα και βιαιότητεΞ. Να είναι άραγε
συμπτωματική η υπαγωγή του ταϊφέ των οινοποτων
δερβίσηδων στα γενιτσαρικά τάγματα; Μεγάλο$ ο
api9pós των εγγράφων που καταγράφουν xis διαμαρlupiES κατοίκων αστικών κέντρων για τη βίαιη και
πολλέ5 cpopés εγκληματική συμπεριφορά μεθυσμέ
νων, óncos πολλά είναι και τα έγγραφα που μαρτυ
ρούν Tis σκληρέ5, σκληρότατε5, noivés πουTOUSεπι
βάλλονταν, όταν συλλαμβάνονταν. Τα καπηλειά
θεωρήθηκαν κέντρα ακολασία5 αλλά και χώροι από
όπου ξεκινούσαν οι μεγάλε$ nupKayiés που κατέ
στρεφαν Tis nórÌEis, αφού το ποτό συνοδευόταν από
ναργιλέδε5 και καπνό ninas. Με την αιτιολογία αυτή
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ΕορτασμόΒ νίκης στο στρατόπεδο του Τιμούρ.
Ο ίδιοε κάθεται σε πρόχειρα φτιαγμένο θρόνο και
παρίστανται ευγενε/s, σωματοφύβακεε, χορεύτριε5
και μουσικοί. Μικρογραφία από το χφ. Zafernâme
του Serefeddin Ali Yezdî 1436. Siraz, Iran, Turk ve
Islam Eserlerì Müzesi, Istanbul.
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κατά καιροί^ εκδόθηκαν φιρμάνια που απαγόρευαν
τη λειτουργία raus. Ο Μουράτ ο Δ' έμεινε YVCOOTÓS
στην ιστορία cos Γαζή (Eunaßns θα λέγαμε) επειδή
απαγόρευσε, oris npdres δεκαετίε5 του 17ου αιώνα,
την οινοποσία αλλά και τη χρήση καφέ, οπίου και
καπνού. Ο Μπεκρή ayas είναι ο θρυλικόΞ μέθυσο5
ms εποχή5 του Μουράτ του Δ' (1629-1640) ο Μπε
κρή Μουσταφά αγά, που το όνομα του έγινε στα τουρ
κικά, αλλά και στα ελληνικά, συνώνυμο των αντίστοι
χων sarhos και μέθυσο5 μέχρι που και μερικά« τα αντι
κατέστησε. Υπάρχει μια ωραία παράδοση που τον
συνδέει με τον σουλτάνο Μουράτ, η οποία αναφέρει
ότι ο ΜπεκρήΞ συνελήφθη μεθυσμένο$ να φωνάζει
ότι είναι ισχυρότεροΒ του Μεγαλέξανδρου και πλουσιότερο5 κι αυτού του σουλτάνου. Όταν κλήθηκε να
το αποδείξει ενώπιον του Μουράτ έβγαλε το γεμάτο
παγούρι του λέγοντα5 ότι εκεί υπάρχει κάτι πιο πολύ
τιμο από όλου$ raus 0noaupous του κόσμου, ικανό
να κάνει τον φτωχό ζάπλουτο και τον κακομοίρη ισχυ
ρό σαν κατακτητή. Η παράδοση θέλει τον σουλτάνο
να αρπάζει και να αδειάζει με μια ρουφηξιά το παγού
ρι και να κάνει τον Μουσταφά Μπεκρή σύμβουλο
του. Και για να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα
(αλήθεια, ποια;) αναφέρω ότι orous ιεροδικαστικού5
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κώδικε5 ms θεσσαλονίκη5 είναι καταγεγραμμένο το
φιρμάνι με το οποίο ο Μουράτ διατάσσει την κατεδά
φιση των ταβερνών ms πόλη$, κίνηση που δηλώνει
ουσιαστικά την αντίδραση του Kparaus απέναντι στη
λειτουργία ενό5 δημόσιου χώρου, όπω5 είναι auras
των ταβερνών και των καφενείων, που δεν μπορούν
να ελέγξουν. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι "ποταπαγορεύσεκ" αυτού του τύπου έληγαν πάντα με την
αγόρευση στον θρόνο του νέου σουλτάνου. Και οι
λόγοι ήσαν Kupicos οικονομικοί και κοινωνικοί ónous
θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, όταν θα αναφερ
θούμε στον ρόλο που διεδραμάτιζε το κρασί στην
οικονομία ms εποχή5. Αξίζει όμα« να αναφερθεί και
η περίπτωση ενό$ προγενέστερου σουλτάνου του
Σελίμ ο Β', γιου του σουλτάνου Σουλεϋμάν του
Μεγαλοπρεπή, που έμεινε στην ιστορία GÛS Mé0uoos
(Zapxós), για την αγάπη του για το κρασί. Λέγεται
μάλιστα ότι, aKpißoas επειδή εκτιμούσε το καλό κρα
σί ms Κύπρου, επεδίωξε να την πάρει από raus ΒενεTOUs το 1570. Και στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η
εύνοια του npos τον πλούσιο Εβραίο έμπορο και τρα
πεζίτη Ιωσήφ Νάζη, τον κατοπινό δούκα ms Νάξου,
συνδέεται με τα εκλεκτά κρασιά των αιγαιοπελαγίτι
κων νησιών που ο τελευταίθ5 του προμήθευε.
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"Επίγεια και υπέρ κόσμια μέθη " από το Ντιβάν
του ποιητή Χαφίζ. Στην κορυφή ms μικρογραφίαε
γραμμένα τα ήόγια του ποιητή: "Ο άγγεήοΒ του
εήέουε ήαμβάνει την κούπα ms αποκάήυψηβ".
Πάνω από τα μεγάήα πιθάρια του κρασιού,
στο παράθυρο ο iôios ο Χαφίζ σε θρησκευτική
έμπνευση. Περσικό χφ. περίπου 1527, φ. 135α,
Fogg Museum of Art, Harvard University.
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"Η γιορτή του Ιντ αρχίζει " από το Ντιβάν του
ποιητή Χαφίζ. Στο δεξί pépos ms ενεπίγραφηβ
zaivns που διατρέχει την κορυφή του κτιρίου είναι
γραμμένοι οι στίχοι: "Ρόδα και φίήοι ανυπόμονα
προσμένουν, γιατί είναι η ώρα του Ιντ. Οινοχόε!
Κοίτα στου βασιήιά τη ήαμπερή την όψη του
φεγγαριού την ήάμψη και φέρε το κρασί! ".
Περσικό χφ. περίπου 1527, φ. 86α,
Fogg Museum of An, Harvard University.
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As μεταφερθούμε όμω$ και στον κόσμο ίων απίστων,
ιων γκιαούρηδων, αυιών που συνέχισαν και otous
οθωμανικού5 xpóvous tn βυζαντινή οινική παράδοση
αυτού του χώρου, όπου μετά από αιώνε5, θα ιδρυθεί
το ελληνικό Kparas. Στην έκταση που περιλαμβάνεται
από τη Μακεδονία και τη Θράκη cbs τον Μοριά και
την Κρήτη, τα νησιά και τα παράλια του Αιγαίου, πα
ραγόταν εκλεκτό κρασί κατά γενική εκτίμηση και στα
χρόνια ms raupKOKparias. Η μαρτυρία προέρχεται
από raus ξένου$ περιηγητέ5, γερού5 πότε$ και γνώcres των κρασιών, οι οποίοι σημειώνουν αν το κρασί
που raus πρόσφεραν κάπου ήταν καλό ή όχι και
καταχωρίζουν ανάμεσα eras εντυπώσει raus και τον
θαυμασμό raus για Tis κατάφυτε5 με κλήματα πλαγιέ5
του τόπου που επισκέφθηκαν. Πρέπει όμω$ να σημει
ωθεί ότι οι περιηγητέ5 από τον φόβο ασθενειών απέ
φευγαν γενικοί το νερό και όταν το έπιναν, υποχρεω
τικά έπρεπε να περιέχει κρασί. Παραλλήλου με την
περιηγητική μαρτυρία οι προξενιά εκθέσει έδιναν
στοιχεία για το εμπόριο του κρασιού ή ms oracpiôas
ορισμένων περιοχών, onces η βορειοδυτική Πελοnóvvnoos, η Κρήτη, τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά, τα
Επτάνησα κ.λπ. Qs πριν δυο δεκαετίε$ αποκλειστώ
nnyés πληροφοριών για την ιστορία του κρασιού ήταν
οι ÔUXIKÉS. Για πρώτη φορά σε αμπελοοινικό συνέ
δριο, σε συνέδριο που οργάνωσε το Πολιτιστικό
Ίδρυμα ms ΕΤΒΑ το 1993 στη Νάουσα, ο Βασίλη5
Δημητριάδα υποστήριξε την αξία των φορολογικών
οθωμανικών κατάστιχων για την ιστορία ms αμπελο-

Σ Τ Ο Υ Σ

Ο Θ Ω Μ Α Ν Ι Κ Ο Υ Σ

Χ Ρ Ο Ν Ο Υ Σ

καλλιέργεια$ στον μακεδόνικο χώρο. Είχε προηγηθεί
στο μεταξύ η δημοσίευση σημαντικών συμβολών
στον τομέα αυτόν από Έλληνε$ lorapiKOus. OVTGÛS
χάρη στην εκμετάλλευση των οθωμανικών φορολο
γικών πηγών, που εν μέρει η έρευνα raus υποστηρί
χθηκε ορισμένε$ epopés οικονομικά από φιλίστωρε5
οινοπαραγωγού5, σήμερα διαθέτουμε ένα σώμα
πληροφοριών για την αμπελοκαλλιέργεια και την
οινοπαραγωγή στην Εύβοια, τη Λοκρίδα και τα Μέγα
ρα του 15ου και 16ου αιώνα, στη Σαντορίνη και την
Κρήτη στα τέλη του 17ου, στο Άγιον Opos τον 18ο
αιώνα, στην Επανομή και την περιοχή ms Χαλκιδική5
στα τέλη του 19ου και TIS apxés του 20ού, κ.λπ. Τον
Δεκέμβριο συμπληρώνεται με την έρευνα ms Μαντίνεια5 και του οροπεδίου ms Τριπολιτσά5, έρευνα που
με τη βοήθεια συναδέλφων φιλοδοξεί να καλύψει την
πρώτη τουρκοκρατία, το ιντερμέτζο ms βενετική$
Kupiapxias και τη δεύτερη τουρκοκρατία ebs Tis napaμονέ$ ms επανάσταση5. Τα αμπέλια oris φορολογικέ5
anoYpacpés των πρώτων αιώνων ms οθωμανική5
Kupiapxias καταγράφονται με δυο Tpónous: GÛS εδα
φική έκταση όταν πρόκειται για αμπέλια που ανήκουν
σε μουσουλμάνοι και cos δεκάτη, όταν ανήκουν σε
xpioTiavous. Στου5 επόμενου5 αιώνε5, από τα τέλη
του 17ου αιώνα για τα νησιά και την Κρήτη, και από
τον 18ο για τον Μοριά, καταγράφονται οι εκτάσεΐ5
των αμπελοφυτειών και ο cpópos γίνεται στρεμματιKÓS. Μην φανταστείτε ότι σ' auTés TIS nnyés ανιχνεύο
νται πληροφορίε5 για καλλιεργητικέ5 npaKTiKés ή ποι-
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Kiffcs. Οι Γΐίγε5 μέχρι τώρα μελέτε5 που έγιναν και θα
ευχόμουν να συνεχιστούν από νεότεροι ημών ιστοpiKOUs, συγκλίνουν σε κάποια κοινά συμπεράσματα
cos npos τη διάδοση ms αμπελοκαλλιέργεια5, Tis
αποδόσε^, την ανυπαρξία εξειδίκευση5 κ.Απ. As
συγκρατήσουμε όμω5 τα δυο βασικά τα οποία κατέ
δειξε η μέχρι τώρα έρευνα: ότι το αμπέλι είχε μεγάλη
γεωγραφική διάδοση στον ελλαδικό χώρο και αποτε
λούσε βασικό παράγοντα στο εισόδημα του καλλιερ
γητή. Σ'αυτό συνέτεινε το γεγονό5 ότι το κρασί αποτε
λούσε βασικό συμπλήρωμα διατροφή$ και ότι η
εμπορευματοποίηση του, η πώληση του στην αγορά
ms γειτονιά πόλη5 ή στον έμπορο που κατέφτανε
στο λιμάνι για να φορτώσει, άφηνε στον παραγωγό το
χρήμα που κάλυπτε Tis άλλε5 του υποχρεώσει.
Πολύ επιγραμματικά θα αναφερθώ πρώτα στον δια
τροφικό ρόλο του κρασιού. Το κρασί που φυλασσό
ταν στο κατώγι κάθε αγροτικού σπιτιού δίπλα στα
πιθάρια με το λάδι και TIS E(\\ÉS, αλλά και τα σεντού
κια με τα γεννήματα συντρόφευε καθημερινά το
αγροτικό και αστικό τραπέζι, καταξιωμένο από τη
θρησκεία και τη λαϊκή ιατρική ms εποχή5. Δεύτερο
βασικό προϊόν μετά το ψωμί, το κρασί αποτελούσε
από άποψη ποσότητα5 το Θεμελιώδε5 στοιχείο ms
καθημερινή5 ôiamas των αγροτικών πληθυσμών,
óncus και των εργατών και των φτωχών τη5 πόλη$ και
συμπλήρωνε σημαντικό μέρο$ του συνόλου των ημε
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ρησίων θερμίδων. Δεν έλειπε από τα μοναστηριακά
Τυπικά και συνιστούσε μέρο5 του ημερομισθίου που
δίνονταν oraus εργάτε$ yns και raus κτιστάδε5, óncjs
δείχνουν ελληνικά κατάστιχα που κρατούσαν κοτζαμπάσηδε5 ms περιοχή$ Τριπολιτσά5 στα τέλη του
18ου και Tis apxés του 19ου αιώνα. Τα κατάστιχα του
εύπορου εμπόρου Χριστόδουλου Ευθυμίου, ο οποίos έζησε στα μέσα του 19ου αιώνα στην Αθήνα, δεί
χνουν ότι η ημερήσια κατανάλωση ms οικογένειά5
του ήταν 2,5 οκάδε$ ψωμί, και λίγο παραπάνω από
1,5 οκά κρασί ενώ σε εξαιρετικά μικρότερε$ ποσότητε$ ακολουθούσε το Kpéas και το τυρί. Καθημερινά«
εκάστην εσπέραν απολάμβανε και ο au0évms Σούraos "ολίγον οίνον μετά τυρού και άρτου", óncos
σημειώνει στα απομνημονεύματα του, ενδεχομένου
εκλεκτόν, μη παρεκλίνων κι auras από το διαιτητικό
πρότυπο ms εποχή$. Κρασί έπιναν και οι γυναίκε$.
Ορισμένε$ μάλιστα óncus οι Αρβανίτισσε5 ms ηπειρωiiKns Ελλάδα$ και ms Πελοποννήσου έδιναν και στα
παιδιά raus να πιουν από πολύ vcopis. H οινοποσία
ελέγχεται ποικιλοτρόπου. Καταρχήν από τον πνευμα
τικό που δεν επιτρέπει Τετάρτη και Παρασκευή το
κρασί στο φαγητό. Από την άλλη συνταγολόγια ms
εποχή5 καθορίζουν τη σχέση φαγητού και ποτού: "να
ήναι το φαγί από το ποτόν διπλάσιον" και συμβου
λεύουν raus "γέροντε$" να νερώνουν τα κρασιά που
έχουν "αψάδα", δηλαδή τα κρασιά ms Kpnms,
Κύπρου και Χίου.
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"flrlouoios Knnpovóyos γβεντά σε καπηήειό ".
Από το χφ. Hûbannânne του Fâzil bin Tahir
Enderûnî (1759-1810), Istanbul Universités/
Kütüphanesi, Istanbul.
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Δεύτερον θα σχοήΊάσω πολύ σύντομα και πάλι τον
ρόλο του κρασιού στην οικονομία των αγροτικών
νοικοκυριών, χριστιανικών και μουσουλμανικών,
που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυ
σμού OTOUS xpóvous auTOus. 0 ρόλο$ του συνοψί
ζεται νομίζω με τον καλύτερο τρόπο στη ρήση του
κοινοτικού άρχοντα του 17ου αιώνα που διασώζει ο
nanaouvaóivós στο Χρονικό των Σερρών: Το ένα
στρέμμα να πουήπσεΐί τα σταφύήια δια τα δοσίματα
σου- το άήήο δια το χάρτζιν και να εντύσε/s τα παι
διά σου- το άήήο να κρατήσε/s δια το ασπίτι σου να
πίνεΐΞ εσύ και τα παιδιά σου. Το ένα τρίτο λοιπόν Tns
κατ'εξοχήν εμπορευματοποιήσιμη$ aypoTiKns παραYOûYns, που είναι το κρασί, θα πάει στην αγορά, και
το υπόλοιπο θα μοιραστεί ανάμεσα στη φορολογική
υποχρέωση και στην αυτοκατανάλωση. Ήδη από τα
μέσα του 15ου αιώνα η αμπελοκαλλιέργεια αποτε
λεί μετά τα δημητριακά, τον σημαντικότερο τομέα
Tns aypoTiKns οικονομίαΞ, Η προτίμηση για την
αμπελοκαλλιέργεια ήταν σε άμεση συνάρτηση με
την εμπορευματοποίηση του κρασιού, η πώληση
του οποίου εξασφάλιζε τα απαραίτητα έσοδα στον
καλλιεργητή για να συμπληρώσει το εισόδημα του
από την Kupicos καλλιέργεια, τα σιτηρά. Η τιμή του
κρασιού ήταν εξαιρετικά υψηλή συγκρινόμενη με
αυτή των δημητιακών. Οι διατιμήσει Tns ΑδριανούποληΞ του 1502 το δείχνουν καθαρά: 11 άσπρα
τιμάται ένα κοιλό αλεύρι, δηλαδή οι 20 οκάδε$, ενώ
5,5 άσπρα κοστίζει η οκά το κρασί. Ένα άλλο παρά96
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"Φίλοι τοϋ Βάκχου του θεού τον μαστραπαν
γεματον
Καθείς ας πιούμε από εν να βρή ή κορφή τον πάτον ".
Επιγραφή σε τριφυήήόσχημο μαστραπά. Ιταίίία (Πέζαρο),
óijjipos 18os αι. Μουσείο
Μπενάκη.
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δείγμα, από την Κρήτη του 17ου αιώνα αυτήν τη
φορά, δείχνει επίση5 πόσο σημαντικ05 ήταν ο pórìos
Tns αμπελοκαλλιέργεια5 στην οικονομία Tns εποχή$.
Μετρήσει OTOUS cpópous που επέβαλαν οι Οθωμα
νοί στα σταροχώραφα και TOUS αμπεήώνε5 Tns ΑναTorìiKns KpnTns, pórlis έπεσε ο XÓVOOKOS TO 1669,
έδειξαν ότι οι αμπεή'ώνε$, ενώ αντιστοιχούσαν στο
10% περίπου Tns επιφανεία5 των χωραφιών, έδιναν
εισόδημα σχεδόν πενταπλάσιο Tns αξία5 των σιτη
ρών. Τα δυο ενδεικτικά παραδείγματα που αναφέρ
θηκαν αποδεικνύουν TOUS flóyous για TOUS onoious
το αμπέπΊ αποτελούσε το απαραίτητο συμπλήρωμα
στην οικονομία του αγροτικού νοικοκυριού auTns
Tns εποχή5, όπω5 εξάίίπΌυ δηλώνεται και στο ποίη
μα "Ο χωρικός και τα παιδιά του" του Ιωάννη Birlaρά (1771-1812):

'Evas yépos xœpiKOs,
μετρημένοΒ, γνωστικόβ,
ό,τι αρχίνησε να νιώσει
nus το τέτΊοΞ του είχε σώσει,
και ηοθώνταε μοναχή
τα παιδιά του παντοχή
στη δουλειά ms yns να έχουν
και σ'εκείνη να προσέχουν,
με φιλόστοργη βουλή
μιαν αυγή τα προσκαλεί
στου θανάτου του την κλίνητέτοια διάτα wus αφήνει
Το αμπέλι είν'αρκετό,
επειδή5 κι εμε/s μ'αυτό
επορέψαμεν a;s τώρα.
οι καλύτεροι στη χώρα.
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Αντίστοιχο, του pórìou ms αμπελοκαλίίιέργεια5 στην
οικονομία υπήρξε και το ενδιαφέρον του κυριάρχου
για την επιβολή και είσπραξη του αναλογούντο5
φόρου από τα προϊόντα τη5 αμπελοκαλλιέργεια5,
κρασί και σταφίδα. Η Υψηλή Πύλη επιβάλλει δεκάτη
στην παραγωγή, φόρο για την οινοποίηση, φόρο για
το κρασί που κανονικά θα πουλούσε npcbros ο τιμαpicbms, αν συγκέντρωνε σε φυσική αξία τον μούστο,
(autós ήταν ο περίφημο5 cpópos μονοπωλίου), φόρο
για τη σταφίδα, δασμό για το κρασί που εισάγεται
npos πώληση στην πόλη, δασμό στον έμπορο που το
εξάγει, φόρο στα καπηλειά, φόρο ακόμη και για τα
άδεια βαρέλια που θα γεμίσουν κρασί, φόρο και για
Tis κανάτε5 των κάπηλων που έπρεπε να έχουν σφρα
γιστεί από τον αγορανόμο για να μην κλέβουν τη
πελατεία στο ζύγι κ.λπ. Πρέπει να σημειώσω ότι οι
εξαγωγέ5 του κρασιού ποτέ δεν απαγορεύτηκαν σε
αντίθεση με τα άλλα δύο βασικά είδη ôiaTpocpns στά
ρι ή λάδι, που κατά τον νόμο εξάγονταν μόνο όταν
είχαν καλυφθεί οι καταναλωτή ανάγκε5 των Οθω
μανών υπηκόων. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια προ
στατευτική πολιτική για το καταναλωτικό κοινό εν05
npoì'óvTOS, το οποίο η θρησκεία του κυριάρχου κατα
δίκαζε. Εξάλλου autós είναι και ο λόγο$ που το κρα
σί σπανία^, (JUS ποτέ, δεν περιλαμβάνεται σε καταλόYous διατίμηση5 για τα βασικά είδη διατροφή5 TOUS
onoious κάθε τόσο εκδίδει ο Kaôns με τη συνεργασία
ms λόντζα$ ms πόλη5. Αντίθετα διαπιστώνει κανεί5 να
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υπάρχουν σε νομοθετικά κείμενα, που ρυθμίζουν
φορολογικά θέματα, άρθρα όπου εμμέσου δηλώνε
ται η φροντίδα cbs και η ενθαρρυντική πολιτική του
οθωμανικού Kparaus για τη διάδοση ms προσοδο
φόρου αμπελοκαλλιέργεια5. Ένα τέτοιο άρθρο περι
λαμβάνει η φορολογική νομοθεσία ms Onßas και
ΛειβαδιάΞ στον 16ο αιώνα: "Αν Kanoios φυτέψει ένα
αμπέλι, πληρώνει τον πρώτο χρόνο πέντε άσπρα
στρεμματικό φόρο. Αργότερα, εφόσον το αμπέλι δεν
δώσει καρπό, δεν πληρώνει τίποτε". Ιδιαίτερα ανα
λυτική είναι η νομοθεσία του σουλτάνου Αχμέτ του Γ'
το 1715 για την αμπελοκαλλιέργεια του Μοριά, όταν
κατακτάται για δεύτερη φορά από TOUS Οθωμανού5·
σε ένα μακροσκελέ$ άρθρο δίνονται οι αντιστοιχίε5
των μέτρων επιφανεία5 που χρησιμοποιούνται ans
διάφορε$ περιοχέ$ προκειμένου να υπάρχει μια κοινή
φορολογική πολιτική. Enions, καταγράφονται πληροφορίε5 για τη φορολογία ms oracpiôas, ενό5 προϊόVTOS που das τα τέλη του 19ου αιώνα θα κάνει το
λιμάνι ms Πάτρα5 να σφύζει από δεκάδε$ ιστιοφόρα
και ατμόπλοια, αγγλικά τα περισσότερα. Παραμένει
desideratum η συστηματική συγκέντρωση πληροφο
ριών περί αμπελοκαλλιέργεια5 και oiviKns παραγωγή5 oi\s ελλαδικέ5 περιοχέ5 κατά την οθωμανική
περίοδο. Για παράδειγμα: Η αμπελοκαλλιέργεια στην
Κρήτη θεωρείται ότι με την έλευση των Οθωμανών
πέρασε σε ύφεση. Πρόξενοι και περιηγητέ5, ßaoiKes
πηγέ5, μέχρι τώρα, για Tis εξαγωγέ5 στον πρώτο αιώ-
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να ms οθωμανική5 Kupiapxias στο νησί, ενώ συχνά
αναφέρονται στην παραγωγή του λαδιού και του
σαπουνιού, των σημαντικότερων προϊόντων ms Κρήms την εποχή αυτή, σπάνια κάνουν λόγο για τα κρη
τικά αμπελουργικά προϊόντα περιορίζονται να σημει
ώσουν Tis περιοχέ5 που ξεχώριζαν για το κρασί raus
και óivovtas διάσπαρτε$ πληροφορίε5 για την ποσό
τητα παραγωγή5, Tis εξαγωγέ$ κρασιού και τον τρόπο
καλλιεργεί των αμπελώνων. Έρευνα σε οθωμανιKés nnyés παρόμοια μ'αυτήν που έγινε για την περι
φέρεια ms Ανατολική5 Kpnms θα έδινε μια ιδέα για τη
διάδοση ms αμπελοκαλλιέργεια5 στο νησί Tis παραμονέ$ ms οθωμανική5 κατάληψη$.
Κλείνω με μερικέΞ διαπιστώσει για την έρευνα:
Ελάχιστε5 είναι οι μελέτε$ στη διεθνή βιβλιογραφία
για το κρασί στην οθωμανική αυτοκρατορία. Δεν ανα
φέρομαι o'auTés που το εξετάζουν υπό τό πρίσμα ms
ισλαμική5 θεολογία$ και φιλολογία5. Δεν υπήρξε
ενδιαφέρον για τη μελέτη ms αμπελοκαλλιέργεια5
ούτε ms εμπορία5 των προϊόντων ms και φυσικά δεν
έχει μελετηθεί η ιστορία των λοιπών οινοπνευματω
δών ποτών, του μποζά, του ρακιού, αποκαλούμενου
και αρσλάν σουτού (=γάλα λιονταριού) και όλων των
αποσταγμάτων.
Πολύ περισσότερο δεν μελετήθηκε η παρουσία, η
δεξίωση του κρασιού από την κοινωνία ms εποχή$.
Πολύ τελευταία παρουσιάστηκαν ορισμένε5 μελέτε$
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cos npos αυτόν τον εξαιρετικά ενδιαφέροντα τομέα.
Και δεν εννοώ βεβαία^ ορισμένε$ εκλαϊκευτικέ5
εκδόσεκ που επαναλαμβάνουν διηγήσε^ περιηγητών
και avacpopés Οθωμανών χρονογράφων σχετικά με το
κρασί.
Αναμφίβολα η συμβολή των ελληνικών οθωμανικών
σπουδών στην ιστορία ms αμπελοκαλλιέργεια5 στην
ελληνική γη και του ρόλου ms στην οικονομία ms
εποχή5 είναι καθοριστική. Είμαι ευγνώμων OTOUS
ανθρώπου του κρασιού,OTOUSΈλληνε5 οινοπαραYcoyous, διότι με την ενίσχυση ms έρευνα$ του κρασι
ού ουσιαστικά στήριξαν και στηρίζουν την έρευνα για
την ιστορία ελληνικών περιοχών κατά m δεδομένη
περίοδο, την περίοδο που αρεσκόμαστε να αποκα
λούμε ακόμα "σκοτεινού5 xpóvous".
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Islamic Culture", International Journal of Middle East
Studies 36 (2004), 345-366. Για τη δεξίωση του κρασιού
* Η ανακοίνωση δημοσιεύεται όπα« aKpißos εκφωνήθηκε OTIS στην αυλή των οθωμανών σουλτάνων, βλ. Α. Navarian, Les
16 Μαΐου 2006 στον κύκλο των ειδικών μορφωτικών εκδηλώσε sultans poètes (1451-1808), Paris, Librairie Orientaliste Paul
Geuthner, 1936, όπου περιλαμβάνονται στίχοι για το κρασί
ων "Olvos: Πολιτισμ05 και κοινωνία. Το χθέ$ και σήμερα" που
διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (9 Μαΐου-31 Μαίου 2006). διαφόρων σουλτάνων, óncos του Μεχμέτ του Πορθητή, Σου
Προσετέθησαν μόνο ορισμένε5 Βιβλιογραφία αναφορέΒ καταλεϊμάν Μεγαλοπρεπή και λοιπών, αλλά και προστατευομέ
νενημένεβ OTIS θεματικέΒ που σχολιάστηκαν ή εθίγησαν στο κείμε νων TOUS ποιητών, οι οποίοι έγραψαν ποίηση για το κρασί.
νο ms ομιλΐαΐ. Η παράθεση μια$ ενδεικτικήί Βιβλιογραφία$ σκοπό Δεν υπάρχει, όσο γνωρίζω, κάποια συλλογή οθωμανικήε
έχει να καθοδηγήσει τον αναγνώστη που θέλει να ενημερωθεί
noinons αφιερωμένα ειδικά στο κρασί, ωστόσο περιλαμβά
περαιτέρω.
νονται στίχοι σχετικοί περιλαμβάνονται σε πλείστα συλλογέ5,
óncos για παράδειγμα του W. G. Andrews, Poetry's Voice,
Society's Song. Ottoman Lyric Poetry, University of
Το κρασί στο Ισήάμ και η δεξίωση του από την ισλα
Washington
Press, Seattle and London 1984 (ειδικότερα τα
μική και χριστιανική οθωμανική κοινωνία
κεφ.
"The
Voice
of Emotion" και "Ecology of the Song"),
Οι μελέτε5 για το κρασί στην ισλαμική παράδοση, σουνιτική
όπου παρατίθενται συμποτικοί στίχοι των ποιητών Bakî,
και σιιτική, είναι nofirlés. Γενικά στοιχεία περί του θέματο5 και
Hayalî, Nabî (1630-1712), Ubeydi, Nedim κ. ά. Βλ. επίσηε,
μια βασική βιβλιογραφία παρατίθενται στο λήμμα ins ΕγκυW. G. Andrews και Μ. Kalpakli, The Age of the Beloveds:
κλοπαίδεια5 του Ισλάμ, βλ. J. Sadan, "Khamr", Encyclo
Love and the Beloved in the Early-Modern Ottoman and
paedia of Islam, (δεύτερη έκδοση), vol. 4, 994. Enions του
European Culture and Society, Chapel Hill, Duke University
ιδίου, "Vin - Fait de civilisation", Studies in Memory of
Press, 2005. Η επιρροή TOUS από την περσική ποίηση και
Gaston Wiet, (ed). Myriam Rosen-Ayalon, Jerusalem 1977,
ειδικά
από "Τα Ρουμπαγιάτ" (= τετράστιχα) του Ομάρ Καγιάμ
129-160. Βλ. επίση5 τη διδακτορική διατριβή ms Kathryn
είναι
npocpavns.
Για "Τα Ρουμπαγιάτ" του Πέρση Ομάρ
Kueny, The Phetoric of Sobriety: Wine in Early Islam, Albany:
Καγιάμ (12os αι.), βλ. Α. Saeidi, T. Unwin, "Persian Wine
State University of New York Press, 2001 και ποικίλα άρθρα
Tradition and Symbolism: Evidence from the Medieval
onœs των CI. Lo Jacono, "On the Prohibition of Fermented
Poetry of Hafiz", Journal of Wine Research 1 5 / 2 (August
Drinks in Islam", Studi Magrebini XXVI (1998-2002), 1332004), 97-114. "Τα Ρουμπαγιάτ" μεταφράστηκαν και στα
146. To κρασί ωστόσο έχει υμνηθεί από TOUS Άραβε5, βλ. για
ελληνικά από τον Παύλο Γνευτό (Αλεξάνδρεια, 1918) και
παράδειγμα L' éloge du vin (al Khamriya). Poème mystique
Κωνσταντίνο Κατσίμπαλη (Αθήνα, 1919). Ο τελευταίθ5
d'Ibn al Fâridh, traduit de l'arabe avec l'introduction et
σημειώνει
στο επίμετρο που συνοδεύει τη μετάφραση του:
notes d'Emile Dermenghem, éditions Véga, 2002 και
"Δεν
πρέπει
να μα5 ξαφνιάζει το σπουδαίο μέρο5 που παίζει
Yaseen Noorami, "Heterotopia and the Wine Poem in Early
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το κρασί στην περσική ποίηση. Ο oocpós ΓάλλοΞ ανατολιστήε
Darmesteter, τα τραγούδια αυτά τα ονομάζει upvous στο
κρασί, όχι ópcos και βακχικά, óntos Tns Eupconns- αυτά
-λέγει- είναι τραγούδια μεθυστάδων, ενώ τα περσικά είναι
μια διαμαρτυρία για το Κοράνι, για TOUS θρησκομανήδεε, για
την πίεση που κάνει ο θρησκευτικόε vópos στη φύση και στη
λογική. Ο av9pconos που πίνει είναι για τον ποιητή ο άνθρωnos ο χειραφετημένο5, ο ξεσκλαβωμένοε, και το κρασί σύμ
βολο Tns θεϊκήε μέθη5. Όσο όμω5 και νάναι θεϊκή, δεν εμπο
δίζει νάναι και πραγματική...". Πρέπει να σημειωθεί ότι ελά
χιστο χώρο αφιερώνουν στο κρασί μελέτεε που εξετάζουν
την καθημερινή ζωή OTOUS οθωμανικούε xpóvous, βλ. για
παράδειγμα το βιβλίο Tns Suraiya Faroqui, Κουλτούρα και
καθημερινή ζωή στην οθωμανική αυτοκρατορία. Από τον
Μεσαίωνα us r/s apxés του 20ού αι., μτφ. Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Αθήνα, Εξάντα5 2000, 277-280, όπου το
θέμα Tns oivonooias στριμώχνεται μαζί με την ιστορία του
καφέ και του καπνού. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένεε πολύ
ενδιαφέρουσεε μελέτε5, ónoos του Μ. And, "Wine, Other
Drinks and Drugs", Istanbul in the 16th Century: The City,
the Palace and Daily Life, Istanbul 1994, 185-193, όπου
συγκεντρώνονται οι πληροφορίεε για το κρασί στον 16ο αιώ
να· Tns Ayse Saraçgil, "Generi voluttuari e ragion di Stato:
Politiche repressive del consumo di vino, caffé e tabacco nel!'
Impero ottomano nei secc. XVI e XVII", Turcica 28 (1996),
163-193 που αφορά oris απαγορεύσει που επιβλήθηκαν από
το οθωμανικό Kpóras στην κατανάλωση κρασιού, καπνού,
καφέ· η μελέτη πρέπει να αναγνωστεί παραλλήήΐωε με την
παλιότερη εργασία του Α. Matkovski, "Auftreten und
Ausbreitung des Tabaks auf der Balkanhabinsel", SüdostForshungen 28 (1969), 48-93. 0 François Georgeon βασίστη
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κε Kupioos στη μαρτυρία των D'Ohsson και Lady Mary Worthey
Montague και σε δημοσιευμένεε πηγέε για την κατανάλωση
του αλκοόλ στην Ισταμπούλ, βλ. Fr. Georgeon, "Ottoman and
Drinkers: The Consumption Alcohol in Istanbul in the
Nineteenth Century", Outside in. On the Margins of the
Modern Middle East, (ed.) Eugene Rogan, I. B. Tauris
Publishers, London - New York, 2002, 7-30. Για Tis ταβέρνεε και
τα καπηλειά ms Ισταμπούλ εξαιρετική παραμένει η μελέτη του
Resad Ekrem Koçu, Eski Istanbul'da Meyhaneler ve Meyhane
Koçekleri, [Οι παλιέε ταβέρνε$ Tns Ισταμπούλ και οι χορευτέε
TOUS], Istanbul 1947 ( 2 2002). Βλ. επίσηε Ι. Ortayli,
"Istanbul'un Meyhaneleri" [Οι ταβέρνε$ Tns Ισταμπούλ],
Istanbul'dan Sayfalar, Istanbul 1987, 181-186. Από Tis πολύ
ενδιαφέρουσεε μελέτεε σημειώνω αυτήν του F. Yilmaz, "Bos
Vaktiniz var mi? Veya 16. Yüzyilda Anadolu'da Sarap,
Eglence ve Suç" [Εχετε ελεύθερο χρόνο; Η το κρασί, το γλέντι
και η απαγόρευση στην Ανατολή τον 16ο αιώνα], Tarih ve
ΤορΙυιη2Αλ (2005), 11-49. Παραπάνω παρατέθησαν στοι
χεία που αποδεικνύουν ότι μέροε των μουσουλμάνων Οθω
μανών ύμνησε το κρασί, ónoos ακριβών εξάλλου και έκανε
και η ρωμέικη ορθόδοξη κοινότητα Tns αυτοκρατορίαε. Στοι
χεία πολύτιμα για την ποίηση συτή crrous xpóvous που \ÌQS
ενδιαφέρουν συγκέντρωσε η Αθηνά Γεωργαντά σε έναν τόμο
ms ανθολογίαε "Ο oivos στην ποίηση" που εξέδωσε το 1995
το Ίδρυμα "Φανή Μπουτάρη". Η ίδια ασχολήθηκε και με τη
συμποτική ποίηση πριν από την Επανάσταση του 1821, βλ.
Αθηνά Γεωργαντά, "Βιβλιοθήκη ή βαρελοθήκη; Μείζων προεπανασταστικόε διάλογοε περί ποιήσεωε", Αμπεήοοινική
ιστορία στο χώρο rns Μακεδονία5 και ms QpóKns, E' Τριήμε
ρο EpYaoias, Νάουσα, 17-19 Σεπτεμβρίου 1993, Πολιτιστικό
Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1998, 294-307.
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Η συμμετοχή του κρασιού στην οικονομία
των οθωμανικών χρόνων

σύστημα είναι ο J. Kabrda, "Contribution à l'étude de la

Μέχρι πολύ πρόσφατα μελέτε5 για την αμπελοκαλλιέργεια

Filosofiske Fakulty Brneské University 10 (Burno 1963), 33-

rente féodale dans l'empire ottoman", Sbornik Praci

και την κατανάλωση κρασιού στα χρόνια Tns τουρκοκρατίαΞ

53. Ο Σπ. Aoôpaxas εξετάζοντα5 TOUS μηχανισμού5 λει-

κατέφευγαν στη μαρτυρία περιηγητικών κειμένων, καθώε

TOupYias Tns aypoTiKas οικονομία5 crraus πρώτοι αιώνε5

αποτελούσαν εύκολε στην πρόσβαση TOUS nnyés. Μια πρό

Tns οθωμανική5 Kupiapxias αφιέρωσε ένα κεφάλαιο στον

σφατα δημοσιευμένη μελέτη που βασίστηκε σε συστηματική

ρόλο Tns παραπληρωματικότητα$ ms αμπελοκαλλιέργεια$

έρευνα των περιηγητικών κειμένων για την περιοχή Tns Μεγα-

στο εισόδημα του καλλιεργητή, βλ. Σπ. Aoôpaxas, Μηχανι

piôas είναι Tns lórìns Βιγγοπούίίου, "Οδοιπορώντα5 στη

σμοί ms αγροτική5 οικονομ/as στην τουρκοκρατία (ιε'-ιστ'

Μεγαρίδα: Όψεΐ5 και απόψεκ των περιηγητών", Οίνονιστορώ

aicòvas), θεμέλιο 1978. Εργασίε$ με αντικείμενο την ιστορία

II (2002), 145-156, πιν. 23-24. Από ÓUTIKÉS nnyés εξαιρετική

γνωστών οινοφόρων ελλαδικών περιοχών (πρβλ. Κρήτη,

πηγή πληροφοριών τουλάχιστον για TOUS τελευταίοι χρό-

Εύβοια, Σαντορίνη κ.λπ.) αφιερώνουν σελίδε5 TOUS στην

vous ms οθωμανική5 auTOKparapias αποτελούν οι προξενι-

αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή των χρόνων αυτών.

Kés εκθέσει, οι οποίε5 παραμένουν σχεδόν ανεκμετάλλευτε5.

Ενδεικτικά: Γιολάντα Τριανταφυλλίδου-Baladié, Το εμπόριο

Παραδειγματικά αναφέρω τη μελέτη του Α. Χοτζίδη, "Παρα

και η οικονομία ms Kpmns (1669-1'795), Ηράκλειο, Βικε-

γωγή και εμπορία οίνου στη Μακεδονία 1897-1909. Στοιχεία

λαία Βιβλιοθήκη, 1988. Βλ. επίση5 τη μελέτη του Μ. Πεπο-

από οικονομία εκθέσει των προξένων Tns Αυστροουγγα-

νάκη, "Η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή κρασιού,

pias", Τέχνη και τεχνική στα αμπέήια και rous οινεώνεε ms B.

oracpióas και paKns στην Κρήτη (τέλη του 18ου - μέσα 19ου

Enddôos, θ' Τριήμερο EpYaaias, Αδριανή Δράμα5, 25-27

αι.)", Κρητοίΐογικά Γράμματα 13 (1997), 281-296. Για την

Ιουνίου 1999, Αθήνα, Πολιτιστικό Τεχνολογικό'Ιδρυμα ΕΤΒΑ,

αμπελοκαλλιέργεια ms νεοκατακτημένη5 από TOUS Οθωμα-

2002. Σε προξενιά εκθέσει βασίστηκε η μελέτη του καθη

vous Eußoias, βλ. Evangelia Balta, L'Eubée à la fin du XVe

γητή στην Ανωτάτη Εμπορική Σχολή Tns Βενετία5 Truffi

siècle. Economie et Population. Les registres de Tannée

Ferruccio, / vini della Grecia e della Turcia e quelli importanti

1474, Athènes 1989, 45-61. Για την αμπελοκαλλιέργεια ms

in Italia per la dogana di Venezia, Βενετία 1902, η οποία δίνει

Σαντορίνη5 ενδεικτικά σημειώνω Tis μελέτε$ του Α. Τσελίκα,

πολύχιμεε πληροφορίε5 για ποικιλίεε κλημάτων και κρασιών

"Το αμπέλι στα δικαιοπρακτικά έγγραφα Tns Σαντορίνη του

σε Ελλάδα και οθωμανική αυτοκρατορία.

16ου και 17ου αιώνα", Ιστορία του εήήηνικού κρασιού, Β'

Από TOUS πρώτοι που ασχολήθηκε με τη φορολογία του

Τριήμερο Εργασίαε, Σαντορίνη, 7-9 Σεπτεμβρίου 1990, Αθή

κρασιού στην οθωμανική αυτοκρατορία εντριφώνταΞ σε

να, Πολιτιστικό Τεχνολογικό'Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 1992, 84-90. Τη

nnyés που παρήγε το δημοσιονομικό και διοικητικό Tns

συμμετοχή του αμπελιού στη σύνθεση των περιουσιών και
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τον pórìo στην προικοδότηση εξέτασε στη διδακτορική ms

MouôouvÎToas OTOUS npcóipous οθωμανικοί^ xpóvous

διατριβή η Μαρία Σηηλιωτοπούλου, Η Σαντορίνη στην

(15os-16os αι.)", στον τόμο Λοκρίδα. Ιστορία Tlonniopós,

τουρκοκρατία. Κοινωνικέε και oiKovopiKés πρακτικέε στο

χχ.,"Κτήμα Χατζημιχάλη", 139-171. Tns lôias, "Ta υπόσκα

πήαίσιο ms oiKoyéveias, Ρέθυμνο 2005. Térios τα συνέδρια

ψα λαξευτά πατητήρια Tns KannaöOKias", Οίνον ιστορώ IV

του Πολιτιστικού Ιδρύματοε ms ETBA και ms εταφεία5

θήιπτήρια και πιεστήρια (2005), 215-256, πίν. 59-72. Βλ.

ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ συνέβαλαν στον τομέα αυτό με εργασίε5

επίση$ Αγγελική Γεωργίου, Ελένη Καραναστάση και Ευαγγε

ToniKns κάθε φορά εμβέίίεια5' βή\ Β. Δημητριάδη5, "Η

λία Μπαλτά, "Αμπελώνεε και κρασιά στην Επανομή. Η

αμπελοκαλλιέργεια και η οινοποιία στη Μακεδονία", Αμπε-

οθωμανική απογραφή του 1907", Οίνον ιστορώ III Τ αμπε-

ήοοινική ιστορία στο χώρο ms Μακεδονία5 και ms Θράκη5,

ήανθίσματα (2004), 129-191. Σε οθωμανικέ$ φορολογία

Ε'Τριήμερο Εργασία5, Νάουσα, 17-19 Σεπτεμβρίου 1993,

anoypacpés στηρίζεται και η εργασία Tns Filiz Yasar,

Αθήνα, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1998, 262-

"Viticulture and Wine Production in Ottoman Monemvasia

27. Στη μαρτυρία των οθωμανικών φορολογικών καταστι-

in the Sixteenth Century" (υπό έκδοση, στα Πρακτικά του

χώσεων στηρίχτηκαν μελέτε$ ms Ευαγγελία5 Μπαλτά, "Η

Συνεδρίου "Μονεμβάσιθ5 oivos" που διοργάνωσε το Ινστι

μαρτυρία των οθωμανικών κατάστιχων για την αμπελοκαλ

τούτο Βυζαντινών Ερευνών σε συνεργασία με την εταιρεία

λιέργεια και την οινοπαραγωγή (15os-17os αι.)". Τέχνη και

ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ, 19-20 Μαΐου 2006). Enions σε οθωμανικά

τεχνική στα αμπέήια και wus οινεώνεβ ms Β. Erlnaôos, θ'

κατάστιχα ms Kpipaias βασίζεται η σχετικά πρόσφατη μελέ

Τριήμερο Epyaoias, Αδριανή Apapas, 25-27 Ιουνίου 1999,

τη του Ο. Halenko, "Wine Production, Marketing and

Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 2002, 187-

Consumprion in the Ottoman Crimea, 1520-1542", Journal

197 [αγγλική μετάφραση: "Evidence for Viticulture from

of Economic and Social History of Orient 47/4 (2004), 507-

the Ottoman Tax Registers: 15th to 17th Century", Turk

547. Μια άλλη έρευνα που βασίστηκε σε οθωμανικό αρχει

Kültürü incelemeleri Dergisi 5 (Istanbul 2001), 1-12]. Tns

ακό υλικό είναι του Α. Hezarfen, "Η. 1 245'te (1829)

lôias, "H μαρτυρία των οθωμανικών καταστιχώσεων απα

Basmuhasebeye Gedik Olarak Kayitli Istanbul Meyhaneleri"

ραίτητη προϋπόθεση για τη μελέτη ms αμπελοκαλλιέργεια5
και οινοπαραγωγή5 στην Πελοπόννησο, 15os-180s αι.",
Οίνον ιστορώ Ι Αμπεήοοινική ιστορία και αρχαιοήογία ws
ΒΔ Πεήοποννήσου (2001), 135-141. Tns lôias, "H Μεγαρίδα στα οθωμανικά αρχεία και η αμπελοοινική ms ιστορία",
Οίνον ιστορώ II Μεγαρί5. Η αμπεήοοινική ιστορία (2002),
103-144, πιν. 20-22. Tns lofas, "H περιοχή Αταλάντη και
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[Οι ταβέρνε5 ms Ισταμπούλ το 1829 βάσει του καταλόγου
αδειών λειτουργία5]. Tariti ve Toplum 129 (1994), 36-39.
Κατέγραψε 554 ταβέρνε5 η πλειονότη$ των οποίων βρσκόταν στα χέρια Ρωμιών, Αρμενίων και Εβραίων και οι οποίε5
βρίσκονταν στον Γαλατά, το Πέραν, τα Ταταύλα, oris aKTés
του Βόσπορου, στα Σαμαθειά κ.λπ.
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Το κρασί οτη διατροφή και ήαϊκή ιατρική ms enoxns

διαιτητική επί τη βάσει αγιορείτικων χειρογράφων", Αμπε-

Τα Γεωπονικά του Αγάπιου Λάνδου (Βιβήίον καήούμενον

ήοοινική ιστορία στο χώρο ms Μακεδονία5 και ms GpóKns,

Γεωπονικόν, sis το οποίον περιέχονται ερμηνεία^ θαυμα-

Ε'Τριήμερο Εργασίας, Νάουσα, 17-19 Σεπτεμβρίου 1993,

σιώταταΐ5 nœs va κεντρώνωνται, και να φυτεύονται, τα δέν-

Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1998, 308-

δρη και έτερα όμοια και εξόχω5 nœs va κυβερνάται nas évas

330. Της ιδίας, "Η αντιμετώπιση της μέθης στον ελληνικό

δια να φυήάγεται uyins. Έτι δε και ιατρικά διάφορα αληθέ

χώρο. Από τις ιπποκρατικές συγγραφές στα αθωνικά ιατρο-

στατα συναγμένα από laTpous σοφωτάτου5, ε/s πάσαν ασθέ-

σόφια", Τέχνη και τεχνική στα αμηέήια και TOUS OIVSCÒVSS ms

νειαν- και μηνοήόγιον δι ónais ro/s εορταί5 του χρόνου,

Β. Erinaôos, θ'Τριήμερο Εργασίας, Αδριανή Δράμας, 25-27

Βενετία 1643), το Πηδάήιοχοϋ Νικόδημου Αγιορείτη (Πηδά-

Ιουνίου 1999, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθή

ήιον ms vonms vnós, ms Mias, Ayias, KaQoßiKns, και Ano-

να 2002, 168-175. Η μελέτη ιατρικών εγχειριδίων του Δια

cnoniKns των ορθοδόξων EKKnnoias, Λειψία 1800) και τα

φωτισμού που συνέγραψαν ή μετέφρασαν Έλληνες γιατροί

Τυπικά διαφόρων μονών αποτέλεσαν πηγή πληροφοριών

ανέδειξαν την αξία της μαρτυρίας τους για τα ελληνικά κρα

για τη χρήση του κρασιού και τον ρόλο του στη διατροφή

σιά στην τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας και τις διαιτη

του παρελθόντος. Βλ. Άννα Ματθαίου, "Το κρασί ως βασι

τικές αντιλήψεις της εποχής, βλ. Αθηνά Γεωργαντά, "Μελε

κό είδος διατροφής στην Τουρκοκρατία", Ιστορία του εήήη-

τώντας τα ιατρικά εγχειρίδια του νεοελληνικού Διαφωτι

νικου κρασιού, Β' Τριήμερο Εργασίας, Σαντορίνη, 7-9

σμού", Τέχνη και τεχνική στα αμπέήια και tous οινεώνε5 ms

Σεπτεμβρίου 1990, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ,

Β. Ennaôos, θ'Τριήμερο Εργασίας, Αδριανή Δράμας, 25-27

Αθήνα 1992, 183-190. Ένα κεφάλαιο επίσης της διδακτορι

Ιουνίου 1999, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθή

κής της διατριβής αφιερώνεται και σε θέματα που αφορούν

να 2002, 198-228.

την κατανάλωση του κρασιού, βλ. Anna Matthaiou,
Aspects de l'alimentation en Grèce sous la domination
ottomane. Des règlements au discours normatif, Peterlang,
Band 14, 1997, 105-113. Με τη συγκέντρωση ποικίλων
πληροφοριών που αναφέρονται σε αντιλήψεις διαιτητικής
και θεραπευτικής ιατρικής αλλά και με τη μελέτη των κατευ
ναστικών ιδιοτήτων φυτών που συνεχίζουν να χρησιμοποι
ούνται στη λαϊκή ιαματική για την αντιμετώπιση της μέθης
ασχολήθηκε η Ευαγγελία Βαρέλλα. Βλ. Ευαγγελία Βαρέλλα, "Η χρήση του οίνου στη μεταβυζαντινή θεραπευτική και
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nówns A. niKourias
Av. KaBnymns Apxaias EfìflnviKns lowpias, Πανεπιστήμιο Qsooafìias (IAKA)
EKOÓWS περιοδικού ΗΟΡΟΣ

Άμπελοι και oivos:
Η έρευνα σιην Ελλάδα (1990-2006)
Πεπραγμένα του ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ
Στο ακόλουθο σύντομο σημείωμα επιχειρώ να
παρουσιάσω την τρέχουσα κατάσταση έρευνα5 για
την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοπαραγωγή στην
Ελλάδα την τελευταία 15ετία. npocpavcòs, η οπτική
μου εστιάζεται στον οικείο επιστημονικό χώρο, αυτόν
Tns apxaiOYVüioias, αλλά παράλληλα παρέχω και
πληροφορίε$ για ό,τι άλλο auvacpés γνωρίζω.
Ι. Η αμπελοκαλλιέργεια και η συνακόλουθη παραγω
γή οίνου είναι γνωστό ότι cos παραγωγική διαδικασία
χάνεται στον χρόνο αριθμώντα5 χιλιετίε$ zams και
μακρόχρονα κατασταλαγμένα πείραΞ. Τόσο óycos
για τα προϊστορικά, όσο και για τα ιστορικά χρόνια,
στην πραγματικότητα λίγα γνωρίζουμε και περισσότε
ρα υποθέτουμε. Tis γνώσει μα$ από την αρχαία γραμ
ματεία Tis τεκμηριώνουμε με τα, οπωσδήποτε πενιχρά,
αρχαιολογικά δεδομένα και επιχειρούμε να Tis
συμπληρώσουμε με στοιχεία από τη σημερινή παρα
γωγική διαδικασία, löicos την προκατοχική· άλλωστε,
είναι ευρύτατα γνωστό ότι η αγροτική τεχνολογία
παρέμεινε η πλέον συντηρητική και αργή σε εξέλιξη
και διαφοροποιήσει: οι iöies τεχνικέ$ και μέθοδοι

ακολουθούνται όχι για αιώνε$, αλλά για XI/ÌIEXÌES. Με
άλλα λόγια, διαθέτοντα$ επιμονή στην αναζήτηση των
δεδομένων, ιδιαίτερη προσοχή κατά την ερμηνεία
raus και αναγκαίε5 γνώσεΐ5-βιώματα από την ελληνι
κή ύπαιθρο προσπαθούμε να ανασυνθέσουμε το
ιστορικό παρελθόν Tns αμπελοκαλλιέργεια5.
Είναι τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, που η έρευνα
έστρεψε σοβαρά το ενδιαφέρον ms σε θέματα γεωρyiKns οικονομία5 και μάλιστα ms ouvacpous με αυτήν
τεχνολογία5. Αιτία η διάφορη προσέγγιση στη μελέτη
του παρελθόντο5, αφού κατέστη κατανοητό ότι η
αισθητική και τεχνοτροπική θεώρηση ενό5 πολιτι
σμού και κόσμου είναι επικίνδυνα μονομερή5 και
αρκούνται παραπλανητική· επιπλέον η ανασκαφική
διεργασία απέκτησε μεθόδου και τεχνολογική βοή
θεια, ώστε να μπορεί να αποκαλύψει, διασώσει και
ερμηνεύσει την «καθημερινότητα» του αρχαίου
κόσμου. Έτσι τα συναφή αρχαιολογικά δεδομένα και
το κυριότερο οι σχετικέ5 δημοσιεύσει στη βιβλιογρα
φία πολλαπλασιάστηκαν και θέματα που βρίσκονταν
στα «αζήτητα» για πολλά χρόνια «ανακαλύφθηκαν»
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μόλΐ5 Tis δύο τελευταίε5 δεκαετίε5. Παρόλα αυτά, τα
κενά oris γνώσει μα$ και οι απορίε5 συνεχίζουν να
παραμένουν norìfìés.
Είναι γνωστό ότι η αρχαία γραμματεία δεν ασχολείται
πρωτίστου με θέματα τπ5 «καθημερινότητα5» του
αρχαίου κόσμου, ό,τι, λ.χ., σχετίζεται με την πρωτο
γενή οικονομία, τα αυτονόητα και τετριμμένα για raus
npOYÓvous μα5. Μόνον στα ελληνιστικά χρόνια και
στα ρωμαϊκά -μία περίοδο περισσότερο καταγραφή$
και εγκυκλοπαιδισμού γνώσεων, και όχι τόσο παραγωγή5 raus- εμφανίζονται «εξειδικευμένοι» συγγραφεί$, όπω5 οι θεόφρασκ«, AOnvaios, Κάτων, Βάρων,
nriivios, Κολούμελα, Bnpoußios κά.· στα έργα raus,
αλλά και oris ευκαιριακέ5 μνείε$ ras unórìoinns γραμματεία$, οφείλονται οι γνώσει μα5 για τη γεωργία και
την τεχνολογία ras. Η τέχνη επίση$ αποφεύγει να απει
κονίσει θέματα παρμένα από την πρωτογενή οικονο
μία, θέματα κοινότυπα, αν όχι και μειωτικά, cos ασχοfìies· έτσι στα δάχτυλα του ενό5 χεριού, λ.χ., μετριού
νται οι συναφεί5 παραστάσεΐ5 από τα αγγεία με τη
γεωργική απασχόληση: όργωμα, θέρο$, φύτεμα, ή
κλάδεμα· εξαίρεση αποτελεί ο Tpuyos, λόγω του
μυθολογικού-λατρευτικού πλαισίου απεικόνισή5 του.
Στα παραπάνω προσθετέα τα αρχαιολογικά δεδομέ
να, που προέκυψαν ανασκαφικοί. Από την άλλη,
όμο«, πρέπει να σημειώσουμε ότι και πολλέ$ πληροφορίε$ χάθηκαν, όταν η δημοσίευση δεν ακολούθη
σε την ανασκαφή, ή τό εύρημα έμεινε ανεκμετάλλευ
το, o)S ανερμήνευτο.
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II. Στην Ελλάδα την αρχή στην έρευνα ras τεχνολογία5
ras γεωργία5, αλλά και στη μελέτη γενικότερα θεμά
των διατροφή$, έκανε το «Πολιτιστικό Τεχνολογικό
Ίδρυμα» (ΠΤΙ) ras ΕΤΒΑ (μια δημόσια τράπεζα με
έργο τη χρηματοδότηση ms βιομηχανία5· σήμερα
ανήκει στην «Τράπεζα Πειραιο«» και το Ίδρυμα είναι
πλέον γνωστό o)s ΠΙΟΠ). Το ΠΤΙ, πλέον ΠΙΟΠ, έχει
διοργανώσει (1990-2005) 10 επιστημονικά συνέδρια
για το κρασί, λάδι, ψωμί, μέλι, βότανα, αλάτι, γάλα.
Από αυτά τρία έγιναν για το κρασί και διοργανώθηκαν
το 1990 στη Σαντορίνη, το 1993 στη Νάουσα και το
1999 στην Αδριανή Δράμα$ (xapras 1), με θέμα όλα
raus την τοπική αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγω
γή, ενώ εκδόθηκαν και οι αντίστοιχοι τόμοι των Πρα
κτικών (βλ. Βιβλιογραφία).
θέλοντα$ να επικεντρώσει την έρευνα αποκλειστικά
στο θέμα του κρασιού, τη σκυτάλη πήρε από το ΠΙΟΠ
η επιστημονική ομάδα ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ, \jer\os ms
onoias είναι ο υπογραφόμενο5 (βλ. Επίμετρο). Μέχρι
σήμερα έχει διοργανώσει αφ' εαυτή$ 5 επιστημονικά
συμπόσιια (ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ I-IV, VI), éxovTas ήδη
εκδώσει και τα Πρακτικά raus, (το VI είναι υπό έκδο
ση) ενώ σε ένα (Αθήνα, Maios 2006: ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ
V) υπήρξε συνδιοργανωτή$ με το ΙΒΕ του Εθνικού
lôpuparas Ερευνών· επιπλέον, είναι έτοιμο το πρό
γραμμα του 7ου για τον Ιούνιο του 2007.
Για να καλυφθεί το όλο KÓOTOS και πρωτίστου ή έκδο
ση των Πρακτικών, η ομάδα ΟΙ φροντίζει να βρίσκει
xopnyous για τα συνέδρια ras από τα διάφορα ανά την
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Πεπραγμένα του ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ
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Ελλάδα επώνυμα Κτήματα. Έτσι το 2000 έγινε το πρώ
το συνέδριο στο «Κτήμα Μερκούρη» κοντά στην Ολυ
μπία, το 2002 στο «Κτήμα Euxapis» στα Μέγαρα ΑττιKns, το 2004, αντιστοίχου Μάιο και Οκτώβριο, στο
«Κτήμα Γεροβασιλείου» στην Επανομή θεσσαλονίκη$
και πάλι στο «Κτήμα Euxapis», ενώ τον Δεκέμβριο του
2006 στο «Κτήμα Σπυρόπουλου» στη Μαντινεία ms
ApKaôias (xapms 1). Τα τρία πρώτα, óncos και το έκτο
είχαν αντικείμενο TOUS την αμπελοκαλλιέργεια και
οινοπαραγωγή ms ευρύτερα περιοχή5, ενώ το τέταρ
το είχε συγκεκριμένο θέμα raus ληνοτ^ και τα πιεστή
ρια σε διαχρονική θεώρηση (βλ. Βιβλιογραφία). Τον
Μάιο του 2006 έγινε στην Αθήνα το συνέδριο για τον
περίφημο Μονεμβάσιο οίνο (συνδιοργάνωση του Εθνι
κού ΙδρύμαιοΞ Ερευνών- Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευ
νών με τον ΟΙ, εξ ου και ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ V. Τα Πρακτι
κά του θα εκδοθούν από το ΕΙΕ-ΙΒΕ). Για τΐ5 2.6.2007
έχει προγραμματισθεί το 7ο συμπόσιο ΟΙ, αυτή τη
φορά OTIS voues υπώρειε$ του Παγγαίου ópous, στο
Κοκκινοχώρι Καβάλα5, με χορηγό το Κτήμα «Βιβλία
Χώρα», εστιασμένο στην εκεί γεωγραφική ζώνη.
Ένα ακόμη συνέδριο αποκλειστικά για τον οίνο έγινε
και στην Κρήτη το 1998 με διοργανωτή το Αρχαιολο
γικό Ινστιτούτο Kpnms και το 2002 εξεδόθη ο npcòros
τόμο5 των Πρακτικών του (βλ. Βιβλιογραφία).
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Όλα τα παραπάνω συνέδρια, 3 του ΠΙΟΠ, 6 + 1 του
ΟΙ και 1 ms Kpnms, αντιμετωπίζουν το ελληνικό
κρασί διαχρονικά, αλλά και διεπιστημονικά. Το
ßapos βεβαία^ πέφτει στην ιστορία -όλε5 οι εποχέ5:
προϊστορία, αρχαιότητα, βυζάντιο, βενετοκρατία,
τουρκοκρατία, νεώτεροι χρόνοι- και αρχαιολογία,
αλλά υπάρχουν και αρκετέ5 μελέτε$ με θέματα γεω
πονικά και καθαρά^ οινολογικά. Ειδικότερα τα συνέ
δρια του Ol -xapis στο μέλθ5 ms ομάδθ5, την Dr.
Χημικό-οινολόγο Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα,
την «πατριάρχη» ms ελληνική5 οινολογία5, αλλά
επίση5 καταξιωμένη και στην Ευρώπη- δίνουν ιδιαί
τερη σημασία σε θέματα τεχνική5, ώστε να διασφαλί
ζεται η διεπιστημονικότητα.
Για να υπάρχει μία στατιστική εικόνα αναφέρω ότι
στα 5 πραγματοποιηθέντα συνέδρια του ΟΙ με εκδεδομένε$ 59 συνολικά μελέτε5 (ελληνικά με ξενόγλωσσε$ περιλήψε^) οι 22 ανήκουν στην αρχαιο
γνωσία (9 ιστορία, 13 αρχαιολογία), 17 στο βυζάντιο-βενετοκρατία (6 + 7 ιστορία, 4 αρχαιολογία), 12
στα νεώτερα χρόνια (τουρκοκρατία-20θ5 αι.), 1 στην
εθνολογία και 7 στην οινολογία (σχήμα 1). Επιπλέ
ον, παρατίθενται τα περιεχόμενα των τόμων του ΟΙ,
ώστε να υπάρχει η πληρέστερη δυνατόν εικόνα για
τα πεπραγμένα του.
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ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ KOYPAKOY-ΑΡΑΓΩΝΑ, Ή κάιτυειοζ άμπελος και ό κάTTVios οίνος
ULRICH SINN, Η. εξέλιξη της Ολυμπίας στην ύστερη αρχαιότητα
[ΗΛΊΑΣ ΑΝΑΙΜΪΣΤΑΚΗΣ], Πρόλογος

THOMAS VÖLUNO, Παραγωγή κρασιού erro ιερό του Ολυμπίου Διός
στο πρώιμο Βυζάντιο
ΜΙΧΆΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Οι ρωμαϊκοί ληνοί της Πάτρας
ΞΈΝΗ ΑΡΑΠΟΠΑΝΝΉ, Ληνοί της Φιγαλείας

9
iO
11
13-15

Περιεχόμενα
Πρόγραμμα
Π ροσφωνήσε ις

17-24
25-29

ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ ΚΟΥΡΑΚΟΥ-ΔΡΑΓΩΝΑ, Ό Αίγοσθενίτης οϊνος της Μεγαρίδος
Γ. Α. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Μεγαρίς και οίνος: 'Αποτίμηση γνώσεων
ΑΝΛΡΕΑΣ Γ. ΒΟΡΔΟΣ, Μία περίπτωση αμπελοφυτείας στα Μέγαρα
ΗΛΊΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ, Μέγαρα και Βυζάντιο. Αμπελοοινική ιστο
ρία της Μεγαρίδος κατά τους Μέσους Χρόνους (4-13ος αι.)

31-32

33-36
37-51
53-57

59-67
69-78
79-87

Συζήτηση
Αιαιθύνσεις
Πίνακες

7
8-9
11-15
17-38
39-44
45-53
55-71

ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΝΓΓΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ, Συμβολή στην

ιστορία της Μεγαρίδας ( 13ος-15ος αι.)
ΚΏΣΤΑΣ Γ. ΤΣΙΚΝΛΚΗΣ, Ανάμεσα στους Τούρκους και τους Βενετούς.
Η περιοχή των Μεγάρων στα τέλη του 17ου-αρχές του 18ου αι.
ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΜΠΑΛΤΆ, Η Μεγαρίδα στα οθωμανικά αρχεία και n α
μπελοοινική της ιστορία
ΙΌΛΗ ΒΙΠΌΠΟΥΛΟΥ, Οδοιπορώντας στη Μεγαρίδα: Όψεις και από
ψεις περιηγητών

73-83
85-101
103-144
145-156

ΜΑΡΊΑ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, Επιχειρηματικές δραστηριότητες

89-108

ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΝΣΤΑΝΊΤΝΑ ΠΑΠΛΚΟΣΜΑ, Vinee et Vitium.

Αμπελοκαλλιέργεια και παραγωγή κρασιού στη δυτική Πελο
πόννησο (13ος-15ος αι.)
ΑΦΈΝΤΡΑ ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Αμπελοκαλλιέργεια στη Βενετοκρατούμενη
Βοστίτσα
ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΜΠΑΛΤΆ, Η μαρτυρία των οθωμανικών καταστιχώσεων
ΒΑΣΊΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αμπελοκαλλιέργεια στη ΒΔ Πελοπόν
νησο. Πραγματικότητα και προοπτικές

ΙΣΤΟΡΩ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ - ΒΟΎΛΑ ΚΌΝΤΗ - ΗΛΊΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ,

Αμπελοοινικά θέματα στην ιστορία και την τέχνη της πρωτοβυζαντινης όυτικής Πελοποννήσου
ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΎΛΗΣ, Μοναστηριακά πατητήρια στην Ηλεία
Γ. Α. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Μικκύλα οινικά t. 'Από τον ιτίθο-τηθεώνα στο
βαγένι-βαγεναρειό
ΗΛΊΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ, Βυζαντινά οινοβούτια, βουτζία και οι Βουτζαράοες του Λράκλοβου στην φραγκοκρατούμενη Ηλεία
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109-124
125-134
135-141

στη Μεγαρίδα τα νεο'κερα χρόνια
ΣΤΑΥΡΌΣ Β. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Τα πατητήρια των Μεγάρων
ΧΆΡΗΣ ΑΝΤΩΝΊΟΥ, ΤΟ Κτήμα ΕΥΧΑΡΙΣ

157-169
171-179
181-189

Συζήτηση
'Απολογισμός Συμποσίου
Διευθύνσεις
Πίνακες

191-215
215-218
219-220
1-44

143-149
151-169
171-172
1-44
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Γ. Α. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Άμπελοφυτεύειν
ΕΥΔΟΚΊΑ Κ. ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ, Αρχαίος αμπελώνας στη Θέρμη (Σέδες)
θεσσαλονίκης
ΜΑΝΘΟΣ ΜΠΕΣΙΟΣ, Αρχαίοι αμπελώνες στη βόρεια Πιερία
ΕΦΗ ΠΟΥΛΛΚΗ, Κομπολόι. Πιθεών και αγρέπαυλις σε αμπελώνα
τιις χώρας των Λειβήθρων
ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ ΚΟΥΡΑΚΟΥ-ΔΡΑΓΏΝΑ, Φυτοπροστασία στους αμπελώνες
της αρχαίας Μενδης
ΗΛΊΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ, Κουκοοβαι και τριγέρων οΤνο$: Σταφύλια και
κρασιά στον Ευστάθιο θεσσαλονίκης
ΘΕΟΧΛΡΗΣ Ν. ΠΑΖΑΡΑΣ, Ληνοί στην περιοχή της Καλαμαριάς
ΙΩΑΚΕΊΜ ΑΘ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΧ, Οινολογικά της αθωνικής Μονής Ζυγού

19-26

Γ. Α. ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Εισαγωγικά. 'Ορολογίας απάνθισμα και σχολια
σμός
ΣΤΈΛΛΑ ΔΡΟΥΓΟΥ, Ληνών εικόνες. Παραστάσεις ληνού στην Αττική
αγγειογραφία
ΜΙΧΆΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κρασί και λάδι: πήλινοι κινητοί ληνοί
και διαχωριστήρες
ΠΛΝΛΠΩΤΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΤΖΑΚΑ. Τρύγος και ληνός στα ψη
φιδωτά της ύστερης αρχαιότητας. Μαρτυρίες παραστάσεων
και πηγών
ΗΛΊΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ, Περί θλίψεων και εκθλίψεων
ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ, Γα πατητήρια στη Μεσαιωνική Κρήτη
(13ος- 14ος αι.)
ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Κατασκευές πατητηριών στην Κρήτη
του 16ου αιώνα
ΕΛΕΥΘΈΡΙΑ ZEH, Πατητήρι και πιεστήριο: διαφορετικές κοινωνικές
ιστορίες του αμπελιού στα νεότερα χρόνια
ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ ΜΠΑΛΤΆ, Τα υπόσκαφ-α λαξευτά πατητήρια της Καππα
δοκίας
ΣΤΑΎΡΟΣ Β. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Πατητήρια στον ελλαδικό χώρο στα
νεώτερα χρόνια
ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ ΚΟΥΡΑΚΟΥ-ΔΡΛΙΏΝΑ, Οινολογική ματιά στην εκχύμωση
των σταφυλιών ανά τοις αιώνες

27-36
37-44
45-56
57-74
75-109
111-120
121-127

ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΙΈΟΡΠΟΥ - ΕΛΈΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΜΠΑΛΤΆ,

Αμπελώνες και κρασιά στην Επανομή. Η οθωμανική απογραφή
του 1907
129-191
ΕΛΣΑ ΚΟΝΤΟΠΩΡΓΗ, Στοιχεία από την αμπελοοινική εμπειρία των
προσφύγων που εγκαταστάθηκαν σε οικισμούς των περιοχών
Μεγάλο Καραμπουρνού και Καλαμαριά
193-212
ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ Ε. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ, Πειραματισμοί και τεχνολογικές παρατη
ρήσεις επί της συμπεριφοράς ποικιλιών αμπέλου στο Κτήμα Γεροβασιλείου
213-229
ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ιστορικό του Κτήματος Γεροβααιλείου
231-234
Συζήτηση
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Διευθύνσεις
Πίνακες
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Επίμετρο και Βιβλιογραφία
Η επιστημονική ομάδα ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ συγκροτείται από τη Dr. Χημικό-οινολόγο Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα,
raus ερευνητέ5 του Εθνικού Ιδρύματο5 Ερευνών Ευαγγελία Μπαλτά, Ηλία Αναγνωστάκη και τον Αν. Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλία5 Γ. Α. Πίκουλα.

Σταυρούλα Κουράκου-Δραγώνα,
Dr. Χημικό5-Οινολόγο5 (Αθήνα, θεσσαλονίκη,
Bordeaux και Montpellier). Αντεπιστέλλον μέλθ5 ras
Γεώργιε Ακαδημία5 ras Γαλλία5 (1982), μέλθ5rasΙταrliKns Ακαδημία$ Αμπέλου και Οίνου (1968). Ερευνή
τρια (1953κε.) και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Οίνου
του Υπουργείου Γεωργία$ (1964-84) και επί πολλά χρό
νια μέλθ5 (1960-79) και Πρόεδρο5 (1979-81) του Διε0vous Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV: διακρατικ05-διακυβερνητικό5 οργανισμό$ με έδρα το Παρίσι,
ρυθμίσω ras tóxns του οίνου παγκοσμίου).
Έχει συγγράψει πολλέ$ μονογραφίε5 και δεκάδε$
άρθρα. Ενδεικτικοί αναφέρω: Η Εήήάδα των κρα
σιών, εκδ. ΟΠΕ 1987· Ο σαντορίνη ins laviopivns
(συλλ. rópos), Αθήνα 1994- Oivnpés enißoyes, Αθή
να 1997· θέματα oivofloyias, Αθήνα 1998. Από τη
αρθρογραφία ras στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
(1996-2002) τα αρχαιογνωστικά άρθρα (30 τον αριθ
μό: 1996-98) συγκρότησαν τον τόμο Κρατήρ μεστόΞ
ευφροσύνης, Αθήνα 1998 και τα υπόλοιπα τα Κυρια
κάτικα ins Σταυρούfias Κουράκου, Αθήνα 2000.
Ευαγγελία Μπαλτά,
Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών
Ερευνών (INE) του Εθνικού Ιδρύματθ5 Ερευνών (EIE)
από το 1987. Έχει εργασθεί επίση5 στο Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών, δίδαξε στο Ιόνιο Πανεπι
στήμιο. Ασχολείται με την οικονομική ιστορία των

ελλαδικών περιοχών κατά raus οθωμανικού$ χρόvous και του μικρασιατικού ελληνισμού με έμφαση
στον Καππαδοκικό.
Έχει συγγράψει πολλέ5 μονογραφίε$ και πολλά άρθρα.
Ενδεικτικό^ αναφέρω: Karamanlidika. Bibliographie
analytique d'ouvrages en langue turque en caractères
grecs. XXe siècle, Athènes, Centre d'Études d'Asie
Mineure, 1987- Karamanlidika.
Bibliographie
analytique d'ouvrages en langue turque en caractères
grecs. Additions (1584-1900), Athènes, Centre
d'Études d'Asie Mineure, 1987· Les vakifs de Serrés
et de sa région (XVe et XVIe s.). Un premier inventaire,
Athènes, Fondation Nationale de la Recherche
Scientifique, 1995· Problèmes et approches de
l'histoire ottomane. Un itinéraire scientifique de
Kayseri à Egriboz, Istanbul, Éditions Isis, 1997·
Karamanlidika. Nouvelles additions et compléments I,
Athènes, Centre d'Études d'Asie Mineure, 1997·
Peuple et production. Pour une interprétation des
sources ottomanes, Istanbul, Éditions Isis, 1999. Επίons τα λευκώματα Προκόπι - Ürgüp. Oœmypaçies
από το αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,
Αθήνα, ΚΜΣ 2004- livaoós. Εικόνε5 και αφήγηση,
Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 2004.
Ηλία5 Ava γνωστά Kns,
Ερευνητή5 στο Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ)
του Εθνικού ΙδρύματοΞ Ερευνών (EIE). Κύρια ερευνη
τικά του ενδιαφέροντα είναι η Βυζαντινή Πελοπόννη-
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oos, ο καθημερινέ^ ßios και ο uriiKós πολιτισμό5

μια Εκπαίδευση του ΥΠΕΠΘ (1986-1996). Ασχολεί

(IÔÎGÛS γαι ιον οίνο και έλαιον) κατά TOUS ßuzavtivous

ται Kupicas με θέματα lorapiKns Tonoypacpias και Επι-

xpóvous.

YpacpiKns. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα του επικε

Έχει δημοσιεύσει αρκετέ5 μονογραφίε5 και δεκάδε5

ντρώνεται στη μελέτη του αρχαίου οδικού δικτύου

άρθρα, συμμειέχονια5 σε nofìrìóus συλλογικού5

και σε θέματα υλικού πολιτισμού, ri.χ. την αμπελο

τόμου$ και συνέδρια, löiaixspns σημασίαΞ είναι η

καλλιέργεια και την ελαιοπαραγωγή.

αρθρογραφία ίου στον ημερήσιο ιύπο και σε διάφο

Έχει δημοσιεύσει αρκετέ$ μονογραφίε5 και δεκάδε$

ρα άλλα περιοδικά. Ενδεικτικά^ αναφέρω: O'ivos ο

άρθρα, ενώ έχει επιμεληθεί και συλλογικού$ τόμουΞ.

BuzavOvós. Η άμπεήοε και ο ofvos στη βυζαντινή ποί

Ενδεικτικώ5 αναφέρονται: Οδικό δίκτυο και άμυνα.

ηση και υμνογραφία [Ο Oivos στην Ποίηση Β1, Β2:

Από την Κόρινθο στο ApYOS και την Αρκαδία, Αθήνα

δίιομο έργο], Ίδρυμα Φανή Μπουτάρη Αθήνα 1995-

1995· Λεξικό

Over The Wine-dark

Παλαιά και Νέα Τοπωνύμια, Αθήνα 2001 · Εισαγωγή

Through
Illustrated

Sea. Tracing

Greek

Wine

The Middle Ages, σιο Ν. Manessis, The
Greek Wine Book 2000, 252-265· Και

των οικισμών

στην Αρχαία Ελληνική

ραπανάκια για την όρεξη. Περί τραπεζών, ραφανίδων
και οίνου, Σύμμεικτα 16 (2003-2004), 283-314· Εκμα-

Αθήνα 2006.

The Drunkenness

of Noah

in

medieval art, στο Βυζάντιο ώριμο για annayés, Αθήνα
2004, 209-256 (από κοινού με Τ. Παπαμαστοράκη).
nóvvns A. niKOurlas,
Αναπλ. ΚαθηγητήΞ Apxaias ErìfìnviKns C o p i a s
Πανεπιστημίου θεσσαλία$ (Τμήμα lorapias, ΑρχαιοrloYÎas και Κοιν. Ανθρωπολογία$: ΙΑΚΑ) από το
2001.

Ερευνητή5 στο Κέντρο ErìfìnviKns και Ρωμαϊ-

κή5 Αρχαιότητα5 (ΚΕΡΑ) του Εθνικού ΙδρύματοΞ
Ερευνών (EIE: 1996-2001). Εκδότη5 του διεθνούΞ
αρχαιογνωστικού περιοδικού Hópos 1983κε. Για
πολλά χρόνια μάχιμο$ εκπαιδευτικόΞ σε «Ακαδημαϊ
κά φροντιστήρια» (1976-1984) και στη Δευτεροβάθ
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Ιστορία και

Πελοποννήσου.
Αρχαιογνωσία,

Αθήνα 2006. Δρόμοι του λαδιού στην ανατολική
νότια Πελοπόννησο

vns véos BÓKXOS,

rns

κατά την αρχαιότητα,

και

ΠΙΟΠ,

Α Μ Π Ε Λ Ο Σ

ΚΑΙ

ΟΙΝΟΣ:

Η

ΕΡΕΥΝΑ

ΣΤΗΝ

Ε Λ Λ Α Δ Α

( 1 9 9 0 - 2 0 0 6 )

·

Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Α

ΤΟΥ

ΟΙΝΟΝ
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Αθήνα 1992.
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15.5.2004, (επιμ. έκδ. Γ. Α. niKourìas),
Αθήνα 2004.

2. Π.Τ.Ι. ΕΤΒΑ, Ε'Τριήμερο Epyaoias,
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Νάουσα, 17-19.9.1993, Αθήνα 1998.
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Κτήμα Euxapis, Μούρτιζα Μεγάρων 23.10.2004,
(επιμ. έκδ. Γ. Α. Πίκου/ìas), Αθήνα 2005.

3. Π.Τ.Ι. ΕΤΒΑ, θ'Τριήμερο Epyaoias,
«Τέχνη και τεχνική στα αμπέλια
και OTOus οινώνε$ Tns Ma^ôovias»,
Αδριανή Apapas 25-27.6.1999, Αθήνα 2002.
4. Oivos nanaiós nôunows. Το κρητικό κρασί
από τα προϊστορικά œs τα νεότερα χρόνια,
Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου,
(επιμ. έκδ. Αικ. Κ. ΜυήΌποταμιτάκη),
Ηράκλειο 2002.
5. Οίνον ιστορώ. Αμπεήοοινική ιστορία και αρχαιοήονία ms ΒΔ Πεήοποννήσου, Κτήμα Μερκούρη,
Κορακοχώρι Hrteias 26-27.8.2000, (επιμ. έκδ. Γ.
Α. niKOuflas), Αθήνα 2001.
6. Οίνον ιστορώ II. Μέγαρ is: Η αμπεήοοινική ms
Ιστορία, Κτήμα Euxapis, Μούρτιζα Μεγάρων,
18.5.2002, (επιμ. έκδ. Γ. Α. nfcouflas),
Αθήνα 2002.

9. Ο Μονεμβάσιθ5 oivos - Μονοβασ(ι)ά - Malvasia,
ΕΙΕ-ΙΒΕ, Οίνον ιστορώ V, Αθήνα 19-20.5.2006,
(επιμ. έκδ. Ηή\ Αναγνωστάκη5), Αθήνα 2007
(υπό έκδοση).
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44:
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18) Η npóooos oris βιολογικέε επιστήμε5: νέε5 τεχνολογίε$ και
οι εφαρμογέ5 TOUS στην υγεία, ΑΘΗΝΑ 2001
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20) Χημεία και Διατροφή, ΑΘΗΝΑ 2002
21)

Βίκτωρ Ουγκώ (1802-1885) Ο ρομαντικ05 ouvYpacpéas,
ο οραματιστή oroxaoms, ο φιλέλληναε. 200 χρόνια από
m γέννηση του, ΑΘΗΝΑ 2002
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Κοινωνία και Υγεία V, ΑΘΗΝΑ 2006 (περιέχει DVD)

Μια μοναδική έκδοση για την ιστορική διαδρομή ενό5
κατεξοχήν ειρηνικού npoìóvTos, του κρασιού. Μέσα
από τα κείμενα καταξιωμένων ερευνητών, που υπο
στηρίζονται και από ένα ππΌύσιο εικαστικό υπΊκό,
παρουσιάζεται ο αμπεπΌοινικ05 ποπΊτισμ05 καθώ$
και η ανάδειξη του κρασιού cas πολιτισμικού αγαθού
και εμπορικού προίόντο5 στην αρχαιότητα, ans κοιvcovi^s των Μέσων Χρόνων, Βυζαντίου και Auons,
στην Τουρκοκρατία, arìrìa και στον νεωτερικό κόσμο
των πόλεων Tns Μεσογείου και Tns Ευρώπη5.
Η έκδοση αυτή απορρέει από τα ερευνητικά προ
γράμματα του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του
Εθνικού Ιδρύματο5 Ερευνών: Καθημερινός και κοινωVIKÓS ßios των Βυζαντινών και Ιστορική Γεωγραφία
Ειρηνικού χώρου-υποπρόγραμμα Πάρνων και
Μονεμβασία, σε συνεργασία με την επιστημονική
ομάδα ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ.
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