
Η ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑ ΒΥΖΑΝΤ1ΝΟΙΣ

Μ5 δλον δτι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους πολλά! έπαρχίαι τοϋ κρά
τους ήσαν εΰοινοι και επομένως έν μεγάλη ακμή εν αύταΐς ή αμπελουργία^ 
έν τουτοις αί εκ των συγγραφέων και άλλο^ν πηγών παρεχόμεναι πληροφο- 
ρίαι περ'ι τοϋ κεφαλαίου τούτου τοϋ γεωργικοϋ βίου των Βυζαντινών δεν 
είναι δσαι και οΐαι θά άνέμενέ τις.

'Ως πηγή διά τδ θέμα χρησιμεύουσι κατά πρώτον λόγον τά γεωπονικά, 
και μάλιστα τδ Ε' κα! Τ' βιβλίον αυτών, τών οποίων δμως πρέπει μετά φει- 
δοϋς νά γίνεται χρήσις, διότι πάσαι αί ύπ’ αυτών παρεχόμεναι πληροφορίαι 
δεν ανήκουν ε’ις Βυζαντινούς συγγραφείς. ’Άλλαι πηγαί, τάς οποίας επωφε
λώς διά τδ θέμα θά χρησιμοποίηση δ ερευνητής είναι τά ιδιωτικά έγγραφα, 
τών οποίων τά παλαιότερα δεν ανέρχονται πέραν τοϋ δεκάτου αίώνος, κατό
πιν οι νόμοι, και δή 6 γεωργικός, τά Βυζαντινών χρόνων μυθιστορήματα, 
τά έπύλλια, αί συλλογαι τών επιστολών, τδ εύχολόγιον, τοϋ Μιχαήλ Ψελλοϋ ή 
διατριβή περί γεωργικών1, έν ή, έν τοΐς πλείστοις, ό συγγραφεύς ακολουθεί 
τά γεωπονικά βιβλία, καί τέλος οί κατά διαφόρους αιώνας ύπδ γνωστών συγ
γραφέων ή καί ΰπδ ανωνύμων γραφέντες στίχοι εις τούς δώδεκα μήνας.

Έπί τή βάσει λοιπόν κυρίως τών πηγών τούτων, αΐτινες σημειωτέον 
έλαχίστας παρέχουσι πληροφορίας περί τοϋ τρόπου τής φυτεύσεως, κλαδεύ- 
σεως καί έν γένει τής καλλιέργειας τών κλημάτων, και τή βοηθείμ τοϋ νεοελ
ληνικού αμπελουργικού βίου άνακοινούνται αί εξής δλίγαι πληροφορίαι.

Ό τόπος έν φ οί Βυζαντινοί έφύτευον άμπελον έκαλεΐτο τότε αμπελό- 
τοπον1 2 * 4, δ δέ χώρος μετά τών έν αύτφ φυτευθέντων κλημάτων άμπέλιν*. 
Έχαρακτηρίζετο δ’ ή περίμετρος τού αμπελιού ως γνρος *, δστις συχνά άνα-

1 Βλ. Boissonade, Anecdota grseca, 1,242 έξ.
2 Trinchera, Syllabus, 51,41· 103,79’ 186,140’ 259,198’ 284,217’ 370, 

269. Spat a, Diplomi Greci Siciliani inediti, 94,20’ 392,2. Ό άμπελότοπος νΰν 
περιφέρεται πολλαχοΰ.

9 Cusa, I diplomi Greci ed Arabi di Sicilia, 395,7. Spata, ”Ενθ’ άν., 
392,2’ 406,6. Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata, 5,27. Tafel, Eu- 
stathii opuscula, 244,3 καί αλλαχού πολλαχοΰ.

4 Τά κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην, στίχ. 2458,2462.
ΒΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Eves Κ,’ 2
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18 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

φέρεται ώς έξασφαλιζόμειος διά φραγμόν' η φράκτης*, άποτελουμένης 
συνήθως εϊτε έκ τοιχίων έκ ξηρολίΟων εϊτε εκ πάλών μεταξύ των όποιων 
ετίθεντο ακανθώδη φυτά1 2 3 4 5 *, ή τάφρου, τράφου, χαρακώματος*.

"Ινα δ’ ή ασφάλεια τοΰ αμπελιού είναι μεγαλύτερα, παρά την φράκτην, 
ωρύσσετο και χανδάκιον® τράφος ήτοι τάφρος καλούμενου °.

Ή νεωστι φυτευθεΐσα άμπελος εκαλείτο, ώς καί σήμερον, φυτεία7 8 * 10 11 12 13 ή 
νεόφυτονΒ, έδιδε δέ τό πρώτον καρπόν τό τέταρτον από τής έμφυτεύσεως 
έτος11. 'II ευθαλής καί λίαν ευδοκιμούσα άμπελος έλέγετο κεφαλική '°, ή δέ 
ένεκα τού χρόνου έρημωθεισα ερημάμπελον " ή έξάμπελον, ακριβώς όπως 
καί σήμερον.

Τά έν τφ άμπελοτόπο.) φυτευόμενα κλήματα εκαλούντο καί ούτως, αλλά 
και αμπέλια 13 καί κορμοί ", έξ ής τελευταίας λέξεως προέρχεται τό σημερινόν

1 Μόσχου, Λειμωνάριου, 87:1,3053. Cusa, I diplomi, 90,15. Spat a, 
”Ενθ’ άν., 60,12. Trinchera, Syllabus, 93,72’ 192,145’ 178,135’ 198,150. Ευ
σταθίου, Παρεκβ., 924,20. Tafel, Eustatliii opuscula, 287,9. Νόμοι γεωργι
κοί κατ’ εκλογήν τοϋ τής θείας λήξεως ’Ιουστινιανού βασιλέως, 4 (Ά ρ μενοπο ό
λο υ, 'Εξάβιβλ., 4,5, σ. 840). Τό περίφραγμα χωραφίων καί όμπελίων λέγεται νϋν 
φραγμός έν Οίνότ) τοΰ Πόντου καί φραμός έν Κόπρα), Καρπάθφ καί Νισύρφ.

2 Trinchera, Syllabus, 119,91’ 161,121. Cusa, I diplomi, 412,15. 
Spat a, Ee pergamene Greche, 243,13.Ή φράχτη τάμπελιοϋ είναι σήμερον πολύ- 
λεκτος.

3 Μόσχου, ”Ενθ’ άν. Νόμοι γεωργικοί κατ’ εκλογήν, ’Ένθ’ άν. Πώς κατε- 
σκευάζετο είς φραγμός περιγράφουσι τά γεωπονικά.

4 Trinchera, Syllabus, 178,135. Ευσταθίου, Παρεκβ., 706,5. C. 
F err ini, Edizione critica del νόμος γεωργικός, 49 (BZ, 7,564).

5 Trinchera, Syll., 178,135’ 243,185. Tafel, Eustathii opusc., 287,9. 
'Ο γεωργικός νόμος (Ά ρ μ ε v ο π ο ύ λ ο υ, Έξάβ., 4,5, σ. 840) αναφέρει τήν τής 
αμπέλου διώρυγα.

3 Εύσταθίου, Παρεκβ., 582,7’ 706,3. Miklosich-Miiller, Acta et 
Diplomata, 5,19’ 6,9,13.

T Trinchera, Syll., 170,129’ 186,140’ 218,166’ 264,201. Cusa, I diplo- 
mi, 14,4 καί 618. Νΰν κοινώς ψυτειά.

8 Βασιλικά, 28,10,6. Νϋν κατά τόπους νιοφύτι λέγεται ή νεωστι φυτευθεΐσα 
άμπελος.

11 Χρυσόστομος, PG, 62,630.
10 Trinchera, Syll., 400,289.
11 Trinchera, Syll., 12,11’ 23,22’ 304,228’ 344,253. Τό ρημάμπελο οίίτω 

καί έν Αιτωλία. Δ. Λουκοπο όλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, 308.
12 Trinchera, Syll., 237,203’ 304,228’ 390,283. Καί νϋν ξάμπελο λέγεται ή 

έγκαταλειφθεΐσα άμπελος.
13 Trinchera, Syll., 356,261’ 400,239.
" Vitelli, Papiri Fiorentini, 501,2’ 50 11,34’ 50111,78. Φ. Κουκουλέ, 

Παρατηρήσεις καί διορθώσεις είς τούς 'Ελληνικούς παπύρους, 18,19,
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Ή αμπελουργία παρά Βυζαντινό ΐς 19

κούρβουλο, to τον κορμόν τοΰ κλήματος δηλοΰν, προς δέ και ρίζαι 1 η ριζία1 2 3, 
τοποθετούμενα στοιχηδόν, κατά δρδινίας η δρδινα*, ή στοίχους4 δπως έλε- 
γον, τό ποσόν τών οποίων ώριζε καί την έ'κτασιν τοΰ αμπελιού, δπερ εχαρα- 
κτηρίζετο ως πεντηκοντάριον, εξηκοντάριον κτλ., αν περιείχε πεντήκοντα εξή
κοντα κτλ. τοιούτους στοίχους κλημάτων5 * 7. Τα κλήματα επ’ ίσης τότε, ως 
καί νΰν εις τά μεσόγεια τής ’Αττικής, έν Τήνο) καί άλλαχοΰ έμετροΰντο κατά 
χιλιάδας” ή δλη δέ άμπελος κατά μόδια’.

Τον κορμόν τοΰ κλήματος, κατ’ άντίθεσιν προς τούς κλάδους, δ Θεσσα
λονίκης Ευστάθιος καλεΐ μητέρα8 9, δημωδώς δμως τότε θά ελέγετο ασφα
λώς μάννα.

’Εν τοΐς έγγράφοις άναφέρονται χαμάμπελα8, ως τοιαϋτα δέ θεωρητέα 
τά έχοντα μικρόν ύψος κλήματα' δτι δ’ ύπήρχον υψηλότερα τοιαϋτα σαφώς 
φαίνεται έκ μαρτυριών τών συγγραφέων παρ’ οις, μεταξύ τών άλλων αμπε
λουργικών εργασιών, άναφέρεται καί τό αναδησαι10 11. ”Ας προσθέσωμεν δτι 
γνωσταί ήσαν τότε καί αί άναδενδράδες, αί τών Γεωπονικών (5,20,2) δεν- 
δρίτιδες άμπελοι αί καί νΰν άνεντράδες, αί επί τών δένδρων δήλα δη υπό 
τών αμπελουργών ύψούμεναι1'.

Ό αμπελουργός, οΰτω καί κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους καλούμενος, 
προς δέ καί αμπελάρις ή αμπελας 12, έλεγον δτι κάμνει τάς αμπέλους, ήτοι

1 Trinchera, Syll., 93,72' 131,100' 158,119' 307,229. Καί σήμερον αί 
άμπελοι μετροΰνται κατά ρίζας.

2 Trinchera, Syll., 93,73' 259,198' 401,289. Cusa, I diplomi, 395,7' 
675,14. Spat a, Le pergamene Greche, 192.

3 Trinchera, Syll., 36,31' 321,238. Έσημείωσε δέ καί δ Σχολιαστής 
τοΰ Θεόκριτου, Είδύλλ., 10 αύλακα τον δγμον φησί, τό κοινώς λεγόμενον δρδίνιον.

4 Corp. Gl. Bat., II, 21,12, Κατά τον Πολυδεύκη, Όνομαστ. (7,32), ή 
κατά στοίχους πεφυτευμένη άμπελος εκαλείτο στοιχάς.

5 Trinchera, Syll., 30,26' 36,31' 103,79' 186,140.
0 Trinchera, Syll., 356,261. Σπ. Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικά, 139.
7 Βλ. χρυσόβουλλον ’Ανδρονίκου τοΰ Παλαιολόγου υπέρ τής έν Σέρραις μονής 

τοΰ Προδρόμου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 1,217). Ρ. Lemerle, Actes cle Kutlu- 
mus, 63.

8 Tafel, Bustathii opusc., 261,18' 335,59. Ό κορμός τοΰ κλήματος καλεί
ται νΰν μάννα έν Κρήτη, Τήνφ, Κερατέα ’Αττικής. Πιθανώς δ’ οΰτω θά καλήται 
καί άλλαχοΰ.

9 Cusa, I diplomi, 636,12.
10 Κλήμεντος, Στριοματεϊς, 1,9 (PG, 8,740). Λ ο υ κ ι α ν ο ΰ, Φιλοψευδής ή 

απιστών, 11.
11 Χρυσόστομος, PG, 55,726, I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. 10, ίστορ. 32, 

925. Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τά σφζόμενα, 1,50,4.
12 Το άμπελάρις δίδουσι τά μεσαιωνικά γλωσσάρια, τό άμπελάς δέ Αέων ό 

Διάκονος (Ίστορ., 113,11) γράφων' «γεωργός αμπέλων καθεστηκώς έκ τής εργα
σίας αυτής τό έπώνυμον εϊληφεν άμπελας κατονομασθείς».
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20 Φαίδωνος I. Κοοκουλέ

καλλιεργεί1, προς δέ δτι άναοτήνει την άμπελονI * 3, ήτοι περιποιούμενος τά 
κλήματα φροντίζει να θάλλουν και να αυξάνουν ταΰτα, φράσις, ήτις και σή
μερον είναι γνωστή εν τή γεωργική γλώσση, άφ’ ου συχνά λέγεται περί 
γεωργού δτι άναστήνει δένδρα s.

To φΰτευμα, κατά τά γεωργικά παραγγέλματα, έγίνετο κατά διαφόρους 
έποχάς τοΰ έτους ή δήλα δή μετά τον τρυγητόν καί την πτώσιν των φύλλων, 
κατά Νοέμβριον, ή «ρχομένου τοΰ έαρος, μετά την ισημερίαν4. Κατ’ άλλους 
τό φύτευμα εις τόπους φερμοτέρους καί άνύδρους έπρεπε νά γίνεται κατά 
Δεκέμβριον5 6 7. Τά φυτευόμενα δέ κλήματα συνιστατο νά μη λαμβάνωνται έκ 
νεοφύτου αμπέλου, ί'να μη γίνουν ασθενή ουδέ εκ γηραιας οπότε θά έγίνοντο 
άκαρπα, άλλ’ έκ κλημάτων ακμαιότατων καί πολυοφθάλμων καί πολ,υφόρων. 
Καλόν δ’ έθεωρεΐτο νά φυτεύωνται άνά δύο τά κλήματα, διά την πιθανήν 
αστοχίαν τοΰ ενός καί εις βάθος ό'χι όλιγώτερον τών τεσσάρων ποδών β.

*Ησαν δέ διάφοροι αί περί τήν άμπελον άσχολίαι τοΰ αμπελουργού. 
Κατά πρώτον φυσικά έφύτευε τήν άμπελον, ελάκκιζε τά κλήματα, κατεσκεύαζε 
δήλα δή μετά τον τρυγητόν καί προ τών χειμερινών βροχών λάκκους περί 
τους κορμούς αυτών, διά νά συγκεντρωθούν τά όμβρια ύδατα περί τό πρέ- 
μνον? ή ήσχολεΐτο περί τον πότον8 9 10, τό πότισμα δήλα δή τών κορμών, τό 
όποιον έγίνετο διά γλυκέος ύδατος", ή, άρχομένου τοΰ έαρος, έχαράκωνε '°,

I Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ήμών Τύχωνος (Anal. Boll., 26,231,2).
I,. Weigl, Ίωάννου Καματηροϋ εισαγωγή αστρονομίας, 1961.

3 Trinchera, Syll., 400,289. Έν τφ Όνομαστικφ τοΰ Πολυδεύκους 
(7,32), κειται άνατρέφειν φυτά. Πβ. καί τό τοΰ γεωργικού νόμου ( 7,1)' «εάν δένδρον 
άνατραφή» (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, Έξάβ., 844).

3 Έν Αΐτωλίρ σύνηθες επί κλημάτων τό ξαναοταίνω. Δ. Λουκοπούλου, 
Γεωργικά τής Ρούμελης, 39. *0 άναστήνων .φυτά ή δένδρα λέγεται άναστάτης έν 
Χίω, έ’πιΟι Φ. Κούκο υλέ, Διά τής Ελληνικής ιστορίας καί τοΰ Ελληνικού βίου, 
692. Α. Κοραή, "Ατακτα, 4,16. Τό περιποιούμαι άμπελον λέγεται νΰν έν Κρήτη 
κηδεύω.

4 Γεωπονικά, 3,14,15' 5,6,2. Μιχαήλ Ψελλοϋ, Περί γεωργικής (Bois-
sonade, Anecdota graeca, 1,243).

6 Γεωπονικά, 3,14,15.
II Γεωπονικά, 5,6. Μιχαήλ Ψελλοΰ, Ένθ’ άν., 1,244.
7 Π. Γενναδίου, Λεξικόν φυτολογικόν, έν λ. άμπελος, 77. "Ακτος έκδόσεως 

άμπελίου έφημισάρικου (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ., 6,620). Ή εργασία αυτή λέγεται 
νΰν ξελάκκωμα.

8 Cusa, I diplomi, 609,623. Spata, Diplomi Greci Siciliani inediti, 
400,4.

9 Ό Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Ευστάθιος, Παρεκβ., 1130,44, άν καλώς άντε- 
λήφθη τό πράγμα, όμιλεΐ καί περί ποτίσματος παραθαλασσίων άμπελοινων διά θα
λασσίου ϋδατος.

10 Νόμοι γεωργικοί κατ’ εκλογήν, 1,23 (Ά ρμενοπούλο υ,Έξάβιβλος, 834). 
Γεωπονικά, 5,22,2' 27' 29,6. Λουκιανού, Φιλοψευδής ή απιστών, H.
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'Η αμπελουργία παρά Βυζαντινόϊς 21

ιίαρεπήγνυε δήλα δή πόλους, παλούκάς', περί τά κλήματα τής φυτείας, διά 
νά μή στραβώνουν ταΰτα κα'ι βλόπτωνται οι καρποί1 2 3 *. Εννοείται οτι και τότε 
διά τοΰ χαρακώνω θά έδηλοΰτο καί τό σημερινόν χαράκωμα, τό χάραγμα 
δήλα δή τοΰ κορμού τού κλήματος, ϊνα συγκρατηθή ό βότρυς καί αι ράγες 
αυτού γίνουν χονδραί.

Προ τής ένάρξεως τής βλαστήσεως, έδισκάφιζε2, Ισοπέδωνε τουτέστιν 
την επιφάνειαν τής αμπέλου συντριβών τούς βώλους ή έκλάδενε*, διό νά 
δυναμώση την ρίζαν ή κατεβόλευε, έκαμνε δήλα δή κατά τό φθινόπωρον 
τάς καί σήμερον λεγομένας καταβολάδας, κατέχωνε τουτέστι μίαν των βεργών 
τοΰ κλήματος εις παρακείμενον λάκκον άποκόπτων αυτήν από τής μάννας της 
μετά έν έτος ούτως ώστε αύτη ν’ άποτελέση ίδιον κλήμα5 * ή καί εβλαστολό- 
γειβ, μετά δήλα δή την έναρξιν τής δέσεως τού καρπού άφήρει τά άκρα των 
καρποφόρων βλαστών άφίνων ολίγα φύλλα άνωθεν τής σταφυλής, ΐνα ούτως 
είναι άφθονωτέρα ή καρποφορία7 ή καί περιέσκαπτε τό έδαφος τής αμπέλου 
κατά την άνοιξιν8.

Έγίνετο δε τό βλαστολόγημα, κατά τά Γεωπονικά (2,46,5' 3,6,2), δις 
τού έτους κατά τον μήνα Μάρτιον, οπότε Ιβλαστολογούντο αί τριετείς άμπε
λοι καί είτα κατά τον ’Ιούνιον τών νεαρών αμπέλων τότε βλαστολογουμένων9 10.

Σημειωτέον δ’ δτι οί έμπειροι αμπελουργοί, οσάκις οί επί τών κλημάτων 
βότρυες ήσαν πολλοί, άπέκοπτον μέρος αυτών, ΐνα ούτω μή έλλατωθή ή κατά 
τά επόμενα έτη δύναμις τού κλήματος προς καρποφορίαν'°. Τέλος δ άμπελουρ-

1 Cusa, I diplomi, 390,4. Έν 2τερεα Έλλάδι συνήθης ή φρ. «φουρκώνω 
τή φυτειά». Δ. Λουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, 309. Τό παλούκι ό 
Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, Παρεκβ., 1163,17 καλεΐ κάμακα.

2 Νείλος ασκητής, PG, 79,1160.
3 Νόμοι γεωργικοί (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, Ένθ’ άν.). ”Ακτος έκδόσεως αμπε

λιού έφηιιισάρικου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,627). Ούχί όρθώς τά χειρόγραφα αντί 
τοΰ δισκαφίζω δπερ καί σήμερον λέγεται, δίδουσι διασκαφίζω. Διά τό δίσκαφο βλ. 
Π. Γενναδίου, Ένθ’ άν., 78.

1 Νόμοι γεωργικοί, Ένθ’ άν. Χρυσόστομος, PG, 52,417. Πότε έπρεπε 
νά άρχίζη τό κλάδευμα περιγράφουσι λεπτομερώς τά γεωπονικά, 5,23 ορίζοντα ώς 
κατάλληλον χρόνον τό από 15ης Μαρτίου μέχρις 20ής Φεβρουάριου χρονικόν διάστημα 
Γεωπονικά, 5,45,46. Μιχαήλ Ψελλοϋ, ’Ένθ’ άν., 1,245.

5 "Ακτος έκδόσεως αμπελιού έφημισάρικου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 6,621).
<! Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, στίχ. 2459. Τά περί βλαστολογίας βλ. έν γεω

πονικών, βιβλ. 5,28,29.
7 Έπιθι Π. Γενναδίου, Ένθ’ άν., 80. Δ. Λουκοπούλου, Γεωργικά 

τής Ρούμελης, 316.
8 Γεωπονικά, 3,3,6,7. Λ
9 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Περί γεωργικών. Boissotiade, Anecdota graeca, 

1,243.
10 Ευσταθίου, Παρεκβ., 227,74
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22 Φαίδωνος t. Κουκουλέ

γός ένήργει και τον εγκεντρισμόν των αμπέλων, δστις συνιστάτο να γίνεται 
κατά μήνα Μάρτιον και ουχί εις τον πυθμένα τής αμπέλου, άλλ’ εις τό 
Ισόπεδον

Εννοείται δ’ ότι διά τάς τοιαΰτας εργασίας <5 αμπελουργός έχρησιμο- 
ποίει διάφορα εργαλεία, εξ ών άναφέρονται τό σκαφεΐον ή μάκελλα, ή κοι
νώς νϋν δίκελλα 2 καί κοινώς δικέλλι ή τσάπα, άξίνη με δυ'ο μεγάλους όδόντας 
έμπροσθεν, τό σκαλίδιν ή ή ακαλίδα 1 2 3, νϋν κοινώς σκαλιστήρι, μικρά δήλα δη 
μάκελλα και τό κλαδευτήρων, δι’ ου έν καιρφ τοΰ κλαδεΰματος άπέκοπτον 
τούς περιττούς κλάδους τοΰ κλήματος4.

Καί έφ3 δσον μέν προς καλλιέργειαν τής αμπέλου επήρκει ό γεαιργός, 
είχε καλώς, αν δμως ήδυνάτει, τότε συνήθως παρεχώρει εις άλλον αυτήν «εις 
ήμισείας» ή «έφ’ ήμισείας» ή «έξ ήμισείας» ή «επί ήμισειότητος» ή «έφη- 
μηαάρικην» 5 * 7, νϋν κοινώς ορμιαειάρικην ή ορμιαειακήν, υπό τον δρον δήλα δή 
τό ήμισυ τοΰ εισοδήματος νά λαμβάνη αυτός, τό δ5 έτερον ήμισυ ό καλ
λιεργητής ".

Επειδή δέ διάφορα πτηνά ή τετράποδα ζφα έπροξένουν βλάβας εις τον 
αμπελώνα ή οί παραπορευόμενοι ή καί κλέπται άπέκοπτον ή έκλεπτον τάς 
σταφυλάς, διά τοϋτο οι κάτοχοι αμπελώνων έφρόντιζον νά όρίζωσιν αμπελο- 
φύλακας1 καί δραγάτας άλλως καλούμενους", οΐτινες εντός μέν τών κτημά
των έτοποθέτουν παλαιά ράκη ή κακόσχημα ομοιώματα ανθρώπων, προς

1 Μιχαήλ Ψελλοϋ, Ένθ’ άν., 1,243,245.
2 Κ λ ή μ εντός, Στρωματεΐς, 1,9 (PG, 8,740), Βίος τοΰ αγίου πατρός ημών 

Άβερκίου, PG, 115,1237. Σΰνοψις Λ, 1,89 (Ζ a c h a r i ae von Lingenthal, 
JGR, 5,403).

3 Μόσχου, Λειμωνάριον, PG, 873,3069. Σύνοψις, Ένθ·’ άν.
I Κλήμεντος, Ένθ’ άν. Νόμοι γεωργικοί, 2,1 (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, Έξά- 

βιβλος, 836).
5 Νόμοι γεωργικοί, 1,22 (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, Έξάβ., 834). Τ r i n c h e r a, 

Syll., 103,79' 228,173. Cusa, I diplomi, 669,11. "Ακτος έκδόσεως άμπελίου έφη- 
μισάρικου (Κ. Σ ά 0 α, Μεσ. Βιβλ., 6,620)' «έφ’ ήμισείρ. λαμβάνειν» είπε καί ό 
Χρυσόστομος, PG, 54,611. Νΰν έν Ρόδφ (ε)φήμισον λέγεται τό έξ ήμισείας 
πρός καλλιέργειαν διδόμενον κτήμα (Β ενετοκλέους, Βραχεΐαι παρατηρήσεις, 37).

II Ό έφ’ ήμισείας άναλαμβάνων νά καλλιεργήση άγρόν ή άμπελον έκαλεΐτο ύπό 
τών Βυζαντινών ήμιοειαοιής, νϋν δέ σημιαάτορας.

7 Ι’ρηγόριος Ν ύ σ σ η ς, PG, 44,800. Tafel, Eustathii opusc., 287,9. 
CGL,, III, 488,23' 507,46. *0 άμπελοφύλαξ έν Ρόδφ λέγεται οκοπός (Βενετο- 
κλέους, Ένθ’ άν., 100), έν Κρήτη δέ βλεπές.

".Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, στίχ. 926,2459. Έν τφ έπυλλίφ τά κατά Λύβι- 
στρον καί Ροδάμνην (στίχ. 928, Wagner, Trois poemes, 268), φέρεται καί τό 
ρήμα δραγατεύω.
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'Η αμπελουργία παρά Βυζαντινοΐς 23

εκφοβισμόν των πτηνών1, αυτοί δέ η περιεφέροντο περί τάς αμπέλους1 2 η, 
τοποθετοΰντες έν αύταϊς μάγγανα, ήτοι παγίδας3 4, ή πηγνΰοντες έπ'ι ύψοόμα· 
τος σκηνήν, καί καλνβην καλουμένην1 προσεπάθουν ν" άπομακρύνωσι τα 
βλάπτοντα ζφα η τούς κλέπτας διά φωνών η χειροκροτημάτων5 η διά τών 
αναλαμπών τοΰ έν τη χειρι κρατουμένου καί περιστρεφόμενου ξίφους η καί 
διά λίθων διά σφενδόνης βαλλόμενων6 7.

Επειδή δέ αι εις τάς αμπέλους υπό ζφων προσγινόμεναι ζημίαι ήσαν 
συχναί, διά τούτο ήναγκάζετο νά έπεμβαίνη καί ό νόμος όρίζων έκάστοτε τάς 
άναλόγους ποινάς. Ούτως, εμενεν ατιμώρητος, δστις έθετεν εντός τής αμπέλου 
του μάγγανον έν καιρφ τών καρπών εις δ έμπίπτων ό εισερχόμενος χοίρος ή 
δ κΰων ? άπέθνησκεν8. Επ’ ίσης εμενεν άζήμιος ό κύριος τού άμπελώνος εις 
τούς πόλους τοΰ φράκτου τοΰ οποίου έμπλακείς άπέίίνησκεν ό έπιχειρήσας 
νά είσέλθη βοΰς ή δ'νος9. Κατά τούς αυτούς νόμους ό εδρών χοίρους ή πρό
βατα πραιδεύοντα, ήτοι ποιοΰντα άγροζημίαν, ώφειλε διά πρώτην μεν καί 
δευτέραν φοράν νά παραδώση αυτά εις τον κύριόν των, αν δ'μως καί έκ τρί
του τά συνελάμβανε, τότε ήδύνατο ατιμωρητί νά τά ούροκοπήση ή καί νά τά 
κατατοξεύση 10. ”Αν άφ’ ετέρου ό συλλαβών δραγάτης έφόνευε τό διά πρώτην 
φοράν συλληφθέν ζφον ή έτύφλωνεν ή ούροκόπει ή έθραυε τούς πόδας

1 Ί ω ά ν ν ο u Γεωμέτρου, Ποιήματα (ΝΕ, 16,44) Νικήτα X ω ν ι ά τ ο υ, 
Χρονικ. διήγ., 375,10. Τά φόβητρα ταϋτα έν Κρήτη μέν καλούνται αονβιατρα, αλλα
χού δέ πολλαχοϋ σκιάχτρα.

2 Tafel, Eustathii opusc., 287,12.
3 Νόμοι γεωργικοί, 6,5 (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, Έξάβ., 842).
4 Μ. Βασίλειος, PG, 30,152. Tafel, Eustathii opusc., 242,6' 275,3. 

Ησύχιος έν λ. όπωροφυλάκιον. Θεόδωρος Πρόδρομος, PG, 133,1368. 
Ή καλύβη λέγεται νΰν κατά τόπους καί ουτω, άλλά καί τααρδάκα, δραγατοιά καί 
φνλάχτρα, ό δέ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (Tafel, Eustathii opusc., 287,12), τήν 
καλεΐ όπωροφυλάκιον.

* Χρυσόστομος, PG, 63,939" 64,801.
6 Καισαρίου, Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου όμαίμονος διάλογος Ε', PG, 38, 

1100. 'Ιερωνύμου καί Σωφρονίου, Βίος τοΰ οσίου πατρός ημών Ίλαρίω* 
νος (Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχυολο- 
γίας, 5,115,25). Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, στίχ. 2457.

7 Ώς γνωστόν, οί κύνες τρώγουσι τάς σταφυλάς ζημιοϋντες ουτω τούς άμ- 
πελοκτήμονας, οΐτινες, συμφώνως τφ νόμφ, καί τούς έφόνευον' εντεύθεν καί ή 
σημερινή φράσις «έπήγε σάν τό σκυλλί στ’ αμπέλι» έπί τοΰ άνεκδικήτου φονευ- 
θέντος. Πβ. Φ. Κούκο υ λ έ, Βίος καί γλώσσα, 'Ημερολ. Μεγάλ. 'Ελλ., 1930, 
σ. 436,437.

R Νόμοι γεωργικοί, 6,5 (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, 'Εξάβ., 842).
9 Νόμοι γεωργικοί, 4,6 (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, Έξάβ., 840).
10 Νόμοι γεωργικοί, 4,4 (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, Έξάβ., 810).
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αΰτοΰ, τότε ωφειλε νά τό άντικαταστήση δι’ ύγιοΰς1. Κατεδικάζετο επ ίσης 
νά καταβάλη εξ ολοκλήρου την τιμήν τοϋ ζώου ό εν ξένα» άμπελώνι συλλα
βών αυτό και φονεύσας αντί νά τό παραδώση εις τον κύριόν του 1 2. Μεταξύ 
των ζώων, τά όποια έβλαπτον τάς αμπέλους άνεφέραμεν τά πρόβατα, τους 
βοΰς, κύνας και χοίρους' εις αυτά δέον νά προστεθώσι και αί άλώπεκες3 ώς 
και οί ακανθόχοιροι 4 5.

Ό κόπτων σταφυλάς έκ ξένου άμπελώνος, εάν μέν αΰται ήσαν ώριμοι, 
δεν έτιμωρεΐτο, πληροόνων μόνον εις τον κύριον αΰτοΰ τάς έκ τής καταπατή- 
σεως ή συνθλίψεως προκληθείσας ζημίας, εάν δμως έκλεπτε τούς τρυγηθέν- 
τας ήδη βότρυς, τότε εκινεΐτο κατ’ αΰτοΰ ή περί κλοπής αγωγή συμφώνως 
προς τήν οποίαν ωφειλε νά πληρώση εις διπλοΰν τήν αξίαν των κλαπέντων 6 *. 
ΙΊροστεθείσθω δ’ δτι οί κλέπτοντες σταφυλάς, στερούμενοι των χιτώνων των 
ίσχυρώς έμαστιγοΰντο 8, εάν δέ συνέβαινε νά είναι αΰτοΐ οί όπωροφύλακες, 
έστεροΰντο προς τούτοις καί τοΰ μισθοΰ των

Τέλος ό μέν καίων τής αμπέλου τον φραγμόν έμαστιγοΰτο, έπλήρωνεν 
εις διπλοΰν τήν προξενηθεΐσαν βλάβην, τοΰ άπεκόπτετο δέ καί ή δεξιά χειρ8, 
ό δέ κόπτων προς έκδίκησιν αμπέλους έχειροκοπεΐτο 9 10 II, τριάκοντα δέ ραβδι- 
σμούς έλάμβανε καί τό διπλοΰν τής ζημίας έπλήρωνεν ό είσάγων τά ίδια 
κτήνη εις άτρύγητον αμπελώνα ιο.

Έν τφ 17φ κεφαλαία» τοΰ Ε' βιβλίου τών γεωπονικών άναφέρονται 
διάφορα είδη σταφυλών11, τά οποία δμως φαίνεται δτι άποδίδουσι μάλλον

24 Φαίδωνος I. Κόϋκουλέ

1 Νόμοι γεωργικοί, 4,7 (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, Έξάβ., 840).
2 Νόμοι γεωργικοί, 4,8 (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, ‘Εξάβ., 840).
3 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων, στίχ. 288 (Wagner, Car- 

mina Graeca, Ιόΐ).
4 Ευστάθιος ’Αντιόχειας, PG, 18,745.
5 Βασιλικά, 60,3,27. Πρός προφύλαξιν από τών κλεπτών, συνήθιζον νά έγκρύ- 

πτουν εις τάς αμπέλους σκόλοπας, ΐνα έπ’ αυτών πατοϋντες ουτοι τραυματίζωνται. 
Σ ο υ ΐ δ α ς έν λ. σκόλοψ.

3 Νόμοι γεωργικοί, 2,9 (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, 'Εξάβ., 840).
I Νόμοι γεωργικοί, 2,3 (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, ’Ένθ·’ άν.).
8 Νόμοι γεωργικοί, 8,3 (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, ”Ενθ’ άν.).
3 Νόμοι γεωργικοί, 7,4 (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, 'Εξάβ., 846). Βασιλικά, 60,16β.
10 Νόμοι γεωργικοί, 5,2 (Ά ρ μ ε ν ο π ο ύ λ ο υ, ’Ένθ’ άν.).
II Αί ράγε; τοϋ βότρυο; δημωδώς τότε εκαλούντο ρώγες, τύπος δστις άπό τών 

μεταγενεστέρων χρόνων ήτο γνωστός. Ή ράξ έρεΐς' ό γάρ ράιξ δύο έχει αμαρτήματα. 
Φρυνίχου, ’Εκλογή, 75 (Gobeck), τάς άποπιπτούσας ρώγας, Κλήμεντος, 
Στρωματεϊς, 2,18,26, ραγά' ρώγα. Φωτίου, Λεξικόν, ράξ' ή τής σταφυλής, ήν 
ήμεϊς ρώγα. Ησύχιος έν λ.’Επί βότρυος ρώγας είπείν βάρβαρον. Ευσταθίου, 
Παρεκβ., 1633,42.
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αρχαιότερα ονόματα- δημώδη σταφυλών ονόματα παραδίδει μόνον τρία ό 
Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, τάς κονκούβας (παρά τό Λατινικόν cucuba= 
γλαυξ) τάς έχούσας χρώμα έρυθρόφαιον καί ράγας μεγάλας, τά χρυσοατά- 
φνλα S εχοντα ροδόχρουν χρώμα καί ράγας στρογγΰλας, μικρός καί γλυ
κείας, προς δε τά κρυστάλλινα σταφύλια, τά όποια γλωσσάριον τοΰ Θ' αϊώ- 
νος καλεΐ κρυστάλλια, ως καί σήμερον εν Θεσσαλίφ, ούτως όνομασθέντα διά 
τό σκληρόν καί ψυχρόν τών ραγών αυτών. Είς τά είδη ταΰτα προσθετέον 
καί τό άΰήριν, εξ ου παρήγετο τό ομώνυμον είδος οίνου1 2.

Μετά την ωρίμανσιν τών σταφυλών, ήρχετο ό καιρός τοΰ τρυγητοΰ, ό 
τρύγος ή τό τρύγος, ως ελεγον3, ό όποιος συνέπιπτε κατά τον μήνα Σεπτέμ
βριον4, αν καί, ως λέγουν οί νόμοι, «προς τήν συνήθειαν έκαστου τόπου τον 
χρόνον τοΰ θέρους καί τής τρΰγης οι άρχοντες όρίζουσι»5. Καί αν μέν κατά 
τήν έναρξιν αΰτοΰ έγίνετο ώρισμένη τελετή δεν μάς λέγουσι τά κείμενα, τό 
πράγμα δμως φαίνεται πιθανόν, αν κρίνη τις εκ τής επισήμου τελετής τής 
γινόμενης τότε έν άμπέλφ παρά τό έν τή Μικρασιατική ακτή απέναντι τής 
Κωνσταντινουπόλεως κειμένφ άνακτόριρ τής Ίερείας, ήν περιγράφει Κων
σταντίνος ό Πορφυρογέννητος εν τφ περί βασιλείου τάξεως έργιο του έν ιδιαι- 
τέρφ κεφαλαίφ επιγραφομένφ «όσα δει παραφυλάττειν εν τή ημέρα τοΰ τρυ
γητοΰ έν προκένσφ τής 'Ιερείας».

Ή αμπελουργία παρά Βυζάντινοίς 25

1 Ιίαί σήμερον διάφορα είδη σταφυλών ονομάζονται από τοΰ χρώματος, π.χ. 
κοταυφάλι σταφυλή τής οποίας αί ραγές είναι μέλαιναι, δμοιαι κατά τό χρώμα μέ τό 
πτέρωμα τοΰ κοσσύφου (Κρήτη) κουρούνες καί μαυροκοροννες μέ μελαίνας επ’ ίσης 
ράγας (έχούσας δήλα δή τό χρώμα τοΰ πτεριόματος κορώνης) (Στερεά Ελλάς), μελιο- 
οάκι είδος σταφυλής ής αί ραγές έχουσι τό χρώμα τής μελίσσης (Στερεά Ελλάς). Δ. 
Λ ο υ κ ο π ο ύ λ ο υ, Γεωργικά τής Ρούμελης, 307.

2 Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών τροφαί καί ποτά, ΕΕΒΣ, 17,79-81 καί 98. Τό 
άθήριν οΰτω καλείται καί νϋν έν Κρήτη, Θήρα, Ρόδιο καί Καρπάθιο.

8 Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα, 2,389" 4, 
391. Καί σήμερον δ τρυγητός λέγεται κοινώς ό τρύγος.

4 Θεοδώρου Προδρόμου, Στίχοι εϊς τούς δώδεκα μήνας καί Μα
νουήλ Φιλή, Εις τούς δώδεκα μήνας (I d el e r, Physici et medici Grasci mino- 
ves, 1,291,419). Leo Sternbach, Nicolai Calliclis carmina, 45, στίχ. 37. Τά 
κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην, στίχ. 769 (Μ α υ ρ ο φ ρ υ δ ο υ, ’Εκλογή μνημείων, 
352). 'Υπάρχει ομιλία τοΰ Θεοδώρου Στουδίτόυ εις τήν ΰψωσιν τοΰ τιμίου Σταυρού 
(14 Σεπτεμβρίου) έ'νθα φέρεται- «μηνί τφ αύτφ είς τόν τρυγητόν». Βλ. τά σχόλια 
τοΰ Reiske είς τόν Β' τόμ. σ. 348 τής βασιλείου τάξεως. Περί τοΰ χρόνου τής ένάρ- 
ξειος τοΰ τρυγητοΰ γίνεται λόγος έν τφ Ε' βιβλ. κεφ. 45 τφν γεωπονικών. Νΰν διά 
τόν λόγον τοΰτον ό Σεπτέμβριος καλείται τρυγητής έν Θράκη καί τρυγομηνάς έν 
Πόντιρ.

5 Βασιλικά, 7,17,4.
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Κατά τον Πορφυρογέννητον λοιπόν, κατά την ημέραν τοΰ τρυγητοί 
μετέβαΐνεν εις τό είρημένον άνάκτορον ό βασιλείς μετά τοΰ πατριάρχου, των 
αρχόντων, συγκλητικών καί αντιπροσώπων τών Πρασίνων καί Βενέτων. 
Εκεί ουτος εν στολή καί ό πατριάρχης φορών ώμοφόριον καί φελώ- 
νΐον εΐσήρχοντο εις τό προ τής αμπέλου άναδενδράδιον ένθα είχε τοποθετηθή 
μαρμάρινη τράπεζα, εφ’ ής υπήρχον κανίσκια μετά σταφυλών. Μετά ταΰτα 
6 κόνράτωρ, ήτοι δ επιμελητής τών ανακτόρων τής 'Ιερείας, έφερε βοΰτην 
μετά σταφυλών εφ’ ής ό πατριάρχης άπήγγελλεν ευχήν «κατά τήν τής εκκλη
σίας ακολουθίαν», ασφαλώς τήν «επί τρυγής αμπέλου» άπαγγελλομένην. Τής 
ευχής ληζάσης, ό πατριάρχης λαμβάνων εν βοτρυδιον τό εδιδεν εις τον βασι
λέα, ουτος δέ εις τον πατριάρχην. Έν συνεχεία προσήρχοντο οί συγκλητι
κοί, οι άρχοντες καί οί δήμαρχοι τών Πρασίνων καί Βενέτων, εις έκαστον 
τών οποίων ό βασιλείς εδιδεν άνά έν βοτρυδιον ψαλλόντων κατά τήν διανο
μήν τών δήμων διάφορα άσματα, ών έν είχεν ούτως' «Εΰκληματοΰσα άμπε
λος οί κραταιοί άνεδείχθησαν δεσπόται ευφρασίας βότρυας διανέμοντες πάσι, 
δι’ δ καί κατευφραίνονται αί σχολαί καί ή σύγκλητος τρυγητικήν άπόλαυσιν 
έκτελοΰντες έν τοις 'Ιερείας δώμασιν' δι’ο πάντες κραυγάζομεν χαρά ανεκλά
λητος έπεδήμησε τφ κόσμιρ».

Μετά τήν διανομήν, οί δήμοι λαμβάνοντες άποκόμβια άνά έξ νομίσματα 
περιέχοντα καί ευχόμενοι τον βασιλέα, άπήρχοντο. Έν τέλει ό βασιλείς 
μετά τοΰ πατριάρχου καί τής συγκλήτου συνέτρωγεν έν τφ άνακτόρφ τής 
'Ιερείας

Σημείωσον δ'τι κατά τον τρυγητόν δεν έπετρέπετο νά καλέση τις εις δι- 
καστήριον τον τρυγώντα1 2 3.

Οί τρυγηταί περιγράφονται ως έχοντες άνακομβωμένας τάς χειρίδας των 
μέχρι τοΰ άγκώνος8, κρατοΰντες μικρά δρέπανα ή μαχαίρια προς αποκοπήν 
τών βοτρΰων 4 5 * * καί ρίπτοντες τάς άποκοπτομένας σταφυλάς έντός τρυγητικών 
καλαθιών έκ λόγου κατεσκευασμένωνδ, τά όποια χαρακτηρίζονται ως κάρτα-

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "ΕκΟεσις τής βασιλείου τά- 
ξεως, 1,373,15. Πβ. καί J. Papadopoulos έν Comptes rendus de l’Acade- 
mie des inscriptions et belles lettres, 1924, a. 102 - 104.

2 Βασιλικά, 7,17,1. ΓΙανδέκται, 2,12,1.
3 Θ.ε οδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην κα’ι Δοσικλέα, 4,389.
4 Λόγγου, Τών κατά Δάφνιν καί Χλόην λόγοι Δ', 2,11. Θ ε ο δ ο') ρ ο υ μη

τροπολίτου Κυζίκου, Έπιστολαί (Ν.Έλλην., 20,36,2).
5 Πανδέκται, 33,7,8. Θεοδώρου Προδρόμου, ’Ένθ·’ άν., 4,350. Θεο

δώρου μητροπολίτου Κυζίκου, ’’Ενθ·’ άν. Ταΰτα νϋν έν Τσακωνίφ κα
λούνται τρυγικά. Μιχαήλ Define r, Λεξικόν τής Τσακωνικής διαλέκτου έν λ.
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Ή αμπελουργία παρά Βυζαντινοί? 27

λοι η καρτάλια 1 η αρριχοι2 η τάρπαι η ταρπίαs, τά δέ μεγαλύτερα κανϋή- 
λια4 λέξεις, αί'τινες, πλήν της τελευταίας, καί σήμερον σώζονται. Ούτως εν 
Κόμη ταρπ'ι λέγεται δ έκ λόγων τρυγητικός κάλαθος6, καρτάλι δέ πολλαχοΰ 
λέγεται τό κοφίνιον, άρκάδι δέ, ήτοι άρριχάδι, εν άγίφ Λαυρεντίφ τοϋ 
Βόλου και άρκάδα (=άρριχάδα) έν ’Άνφ Συρφ, τό κοφίνιον, έν φ θέτοντες 
μεταφέρουσι καρπούς.

Αι εντός τών κοφίνων τιθέμενοι σταφυλαί μεταφερόμεναι άφ’ ου εκα- 
θαρίζοντο από τά φύλλα καί τούς δ'μφακας6 έρρίπτοντο εντός τοΰ ληνόν ή 
λανοΰ7 ή πατητηριούβ, τό όποιον εί'κοσιν ημέρας προ τοϋ πατήματος έπρεπε 
ν’ άνοιχθή διά νά άερισθή, ραντισθή διά θαλασσίου ΰδατος καί θυμιασΰή 
δπου οι ληνοβάται '■> μέχρι τών γονάτων άνεζωσμένοι, ΐνα μή ρυπαίνωνται 
τά φορέματα των, τά όποια κατά κανόνα έρρυπαίνοντο 10, τάς έθλιβον διά 
τών ποδών, τάς έπάτονν ", δπως τότε έλεγον καί ως επ’ ίσης κοινώς καί 1 2 3 * 5 * 7 8 * 10 11

1 Βασιλικά, 44,10,8. Σύνοψις Λ, 1,89. Zacb. ν. Eingenthal, JGR, 5, 
463. CGB, II, 72,20,3' 192,48. Κατά τόν σχολιαστήν «κάρταλοι, κόφινοι τρυγητικοί 
ή ύποδεκτικοί έν οίς καί σταφυλαί βαστάζονται». Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ 
Χωνιάτου, Τά σφζόμενα, 1,78,29. Κατά τό λεξικόν τοΰ Σουΐδα κάρταλος' κό- 
φινος οξύς τά κάτω.

2 Λόγγου, “Ενθ’ άν., 2,1' 36,1. Ευσταθίου, Παρεκβ., 1701,47.
3 Ταρήφη' κόφινος μέγας, σημειοΐ ό Ησύχιος, φέρεται δέ καί έν τφ λεξικφ 

τοΰ Φωτίου τάρπη' κόφινος. Πβ. καί ΜΕ, 746,54. Τήν τάρπην αναφέρει καί δ 
Παχυμέρης, 2,399,2, τό ταρπίον δέ, τό παρά τό τραπειν παραγόμενον, δ Θεσ. 
σαλονίκης Ευστάθιος, ΙΙαρεκβ., 1533,57, όστις τό χαρακτηρίζει ώς «κόφι- 
νον μέγαν, οίσύϊνον» καί δ Πουλλόλόγος, στίχ. 44 (Wagner, Carmina, 180). 
Κατά τόν Πολυδεύκη, ’Ονομαστ., 10,158 τάρπη' ή έστι πλέγμα έκ λύγων. Περί 
τάρπης καί ταρπίου βλ. καί Στ. Δ ραγού μ η, Είς 'Ησυχίου λέξεις, έν ’Αθήνας, 
29,267.

7 Γεωπονικά, 6,11,1.
5 Γ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ, 1,397.
8 Γεωπονικά, ’Ένθ’ άν.
7 Λανός έν έγγράφιρ κατωϊταλικφ τοΰ ΙΒ' αίώνος. Trinch era, Syll., 283, 

216 καί σ. 354. Ό ληνός έπ’ ίσης λέγεται λανός καί έν Μακεδονία καί Κρήτη. Η a- 
tzidakis, Einleitung, 98.

8 Σουΐδας έν λ. σταφυλή.
3 Άστέριος Άμασείας, PG, 40,225. Corp. Glos. Lat., 2,360,24. Τό 

ληνοβατώ μεταχειρίζεται συνήθως 6 Χρυσόστομος. Τό ληνοπατΰ) θά ήτο πιθανοότατα 
δημώδες κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, άφ’ ου καί νΰν σώζεται ώς λενοπατω έν 
Τραπεζοϋντι καί άλλαχοΰ τοΰ Πόντου. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, 'Ησυχιανά (Λεξικογραφικόν 
Άρχείον, 2,64 πάράρτ. ΚΖ' τόμ. Άθηνάς) καί Α. Κοραή, "Ατακτα, 4,590.

10 Θεοδώρου Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα, 4,389. Ό 
Θεολόγος Γρηγόριος (PG, 36,657) δμιλεί διά τά έρυθρά ίμάτια τοΰ ληνοβά- 
του, μετά ταΰτα δέ καί δ Άμασείας Άστέριος, PG, 40,225.

11 Τό πατεΐν ληνόν ή έν ληνφ σύνηθες παρά τοΐς Βυζαντινοΐς συγγραφεΰσι. 
Πβ. καί Χρυσόστομον, PG, 30,703. Ά χ μ ετ, Όνειοκρ., κεφ. 195, σ. 151,13.
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28 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

σήμερον λέγουσι. Θά έγίνετο δέ τό πάτημα, ως και σήμερον ενιαχού, καί 
εντός σκάφης, περί τούτου όμως δεν εχομεν σαφείς μαρτυρίας.

Κατέρρεε δ’ ό μούστος δι’ αύλακος, είς τό εξωτερικόν άκρον τής οποίας 
ενιαχού υπήρχε κρουνός λεοντοπρόσωπος *, κάτωθεν δ’ αυτού κοφίνιον ή 
άλλο πλέγμα προς διύλισιν \ Έκ τού κρουνού ό μούστος κατέρρεε εις υπο
κείμενον κεκονιαμένον λάκκον τό ύπολήνιον 3, δπερ έτι και νΰν κατά τόπους, 
τό άρχαΐον διασφζον ό'νομα, καλείται πολήμι ή πολήβι.

Ό προ τής πατήσεως τών σταφυλών καταρρέων μούστος πιθανώτατα 
θά εκαλείτο, ως καί παρ’ άρχαίοις πρόρρους, άφ’ ου καί σήμερον οΰτος εν 
Χίφ μεν πρόρρος καλείται, μπονρρός δ’ έν Κύθνφ4. Τούτον μάλιστα οσά
κις ήντλουν έκ τών ύποληνίων κατά τον Χρυσόστομον 5 δεν ώμίλουν.

Φαίνεται δ’ δτι μετά τό πάτημα, προς τελείαν τών βοτρύων σύνθλιψιν, 
έθετον επ’ αυτών πατηθέντων βαρείς λίθους8 ή άντί διά τών ποδών 
συνέθλιβον τάς σταφυλάς διά βαρέος ξύλου, τό όποιον εκαλείτο μάδης', 
Ιδέαν τού όποιου, ίσως, δυνάμεθα να λάβωμεν από τό σημερινόν στονμπι- 
στήρι, τό όποιον είναι ξύλον πελεκημένον έχον εξόγκο^μα κατά τό έν ά'κρον, 
δι’ ου πιέζονται τά εντός τής κάδης σταφύλια8.

Σημειωτέον δ’ δτι ή τών γιγάρτων, τσίπουρων, έ'κθλιψις έγίνετο έπιχεο- 
μένου επ’ αυτών ύδατος καί πιεζομένων δι’ ειδικού μηχανήματος, δπερ εκα
λείτο τοιπονρομάγγανον*. * 1 2 3 4 * 6 7 8 9

Ευσταθίου, Παρεκβ., 1574,3. Ζωναρα, Λεξικόν έν λ. γλεΰκος. Θεοδώρου 
μητροπολίτου Κυζίκου, Έπιστολαί (Ν.’Ελλην., 20,36,2). Περί τοΰ πατή
ματος τών σταφυλών βλ. τά γεωπονικά, 6,11. Νΰν πάτος έν Ρόδφ λέγεται τό κοινώς 
πάτημα τών σταφυλών.

1 Boissonade, Anecdota graeca, 1,425.
2 Σχολιαστής Άριστοφ., Είρήν., στίχ. 534.
3 Χρυσόστομος, PG, 54,595' 59,616' 62,387. Τ r i n c h e r a, Syll., σ. 519. 

Cusa, I diplomi, 340,21' 637,12. Spat a, Diplomi Greci Siciliani inediti, 
90,19.

4 Έπιθι Φ. Κουκουλ έ, Περί άναπτύξεως έρρινου έν τή νεωτέρα Ελληνική,
’Αθήνας, 49,133.

6 PG, 62,387.
6 Λόγγου, ”Ενθ’ άν., 2,13,1.
7 Βασιλικά, 19,8,17' 20,1,19. Γεωπονικά, 6,11,3. Du Cange, ‘Ελληνικόν 

γλωσσάριον έν λ. βάδδης. Ό μάδης έν τοΐς μεσαιωνικοϊς γλωσσαρίοις χαρακτηρίζε
ται ως πιεστήρ μοχλός ή ίπωτήριον ληνοϋ. CGD, II, 158,50, III, 263,17.

8 Δ. Λουκοπο όλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, 325.
9 Φυσιολογική διήγησις τοΰ ΰπερτίμου κρασοπατέρος Πέτρου τοΰ ξυφομούστου, 

στίχ. 107 (Ν.Έλλην., 1,449), ό ουτω δέ παραγόμενος οίνος είναι ό /.άκυρος τών 
αρχαίων, ονομασία, ήτις θά ήτο καί δημώδης κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, 
άφ’ οΰ καί νΰν ούτος καλείται /.άγκυρας έν Ίκαρίρ καί Στενημάχιρ, λάγκερος έν Κο-
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Ή αμπελουργία παρά Βυζαντινοϊς 29

Οί τρυγώντες αμπέλους και οί πατούντες τάς σταφυλάς, άνακουφίζον- 
ιες τον έκ της εργασίας των κόπον, συνήθιζον, ως δά και άλλοι εργαζόμενοι, 
νά αδωσι διάφορα ληνοβατικά ρίσματα, των όποιων, δυστυχώς, ούδέν μάς 
περιεσώθη'. Έκτος δμως των μσμάτων, οΐ πατοΰντες, τουλάχιστον μέχρι τοϋ 
τέλους τοϋ Ζ' αΐώνος, πιθανώτατα και βραδύτερου, άσυνειδήτως, διονυσιακά 
συνεχίζοντες έθιμα, άνεφώνουν το όνομα τοϋ Διονύσου, δι’ ο ή εν Τρούλλφ 
σύνοδος διά τοϋ 62ου κανόνος της άπηγόρευσε «μη τό τοΰ βδελυκτοϋ Διο
νύσου όνομα τούς την σταψυλήν έκθλίβοντας εν τοΐς ληνοΐς έπιβοάν» επί 
ποινή άφορισμοϋ μέν των λαϊκών, καθαιρέσεως δέ των κληρικών2.

Οί αυτοί μάλιστα ληνοβάται χΰνοντες τον μούστον εις τούς πίθους 
συνήθιζον νά γελώσι θορυβωδώς καί νά άσιεΐζωνται, τούθ’ δπερ ως εθνικήν 
συνήθειαν καί δαιμονιώδη πλάνην άπηγόρευσεν ή αυτή σύνοδος διά τοϋ ανω
τέρω μνημονευθέντος κανόνος της, άπαγόρευσις τήν οποίαν δεν εϊσήκουσαν, 
φαίνεται, οί Χριστιανοί, άφ’ οΰ πέντε αιώνας μετά ταϋτα ό Ζωναράς εις τά 
εθνικά ταϋτα έθιμα άναφερόμενος παρατηρεί «α καί νϋν γίνονται παρά τοΐς 
άγρόταις μή είδόσιν α ποιοΰσιν»3. Ή μόνη παραχώρησίς των ήτο δτι, 
άφ’οΰ έχυνον εντός τών πίθων έν μέτρον οίνου, άνεφώνουν «κύριε έλέησον» 4.

Δι’ όσων λέγει ό Ζωναρας θά ΰπονοή τά εν Σαράντα Έκκλησίαις 
τής Θρμκης τέως συνηθιζόμενα, δπου κατά τον τρυγητόν μετημφιεσμένοι καί 
προσωπιδοφόροι, τζαμάλες καλούμενοι, έψαλλον όπισθεν τού ληνού, οί δέ 
τρυγώντες μετέφερον τάς σταφυλάς μετά χορών καί τυμπάνων, είτα δέ μετημ- 
φιεσμένοι έχόρευον εις εύρύχωρον μέρος μέχρι τού μεσονυκτίου δ.

Ό εντός τού ύποληνίου συγκεντρούμένος μούστος ή μουστάριν8 
έτοποθετεΐτο εντός πίθων, mfiagimv, οιτινες έπισσώνοντο καθ’ έκαστον 
έτος ή κατά δύο7 καί οιτινες πολλάκις ήσαν κεχωσμένοι έν τη άμπέ- 1 2 3 4 5 * 7 *

ζάνη καί λάγκερας έν Κύθνω, Κρήνη καί Σαράντα Έκκλησίαις (Φ. Κουκουλέ, 
Περί άναπτύξεως έρρινου έν τή νεωτέρα Ελληνική, έν ’Αθήνας, 49,113).

1 Χρυσόστομος, PG, 55,156. Θεοδώρου μητροπολίτου Κυζί- 
κ ο υ, Έπιστολαί (Ν.Έλλην., 20,36,4' 46,1). Τά επιλήνια άσματα συνηθίζονται καί 
σήμερον (Δ. Λουκοπούλου, Γεωργικά τής Ρούμελης, 324).

2 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων, 2,448.
3 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί Ιερών κανόνων, 2,449.
4 Θ. Βαλσαμών, Εις τόν άνωτέριο κανόνα (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 

2,451).
5 Κ. Χατζοπούλου, Σύμμεικτα λαογραφικά (Θρακικά, 2,455).
8 Trinchera, Syll., 429,301. ’Ανωνύμου, Περί χυμών, βρωμάτων καί 

πομάτων (Ideler, Physici et medici Grasci minores, 2,263). Έν Παραμύθμ 
Κύπρου σήμερον ό μούστος λέγεται μουοτάριν.

7 Βασιλικά, 20,1,19. Γεωπονικά, 6,4,2. Περί τοΰ τρόπου τής πισσώσεως τών 
πίθων βλ. τά γεωπονικά, 6,4,7,8. *Η πίσσωσις, ήτις καί σήμερον συνηθίζεται έν 
Κύπριο έγίνετο πρός συντήρησιν τοΰ οίνου. Π. Γενναδίου, Λεξικόν φυτολογι-
κόν, 57.
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30 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

λφ ' η εντός βοντ(ζ)ίων και βαρελίων Άλλως καλούμενων 1 2 * 4 5 * η εντός κιστέρνας*.
Ύπελογίζετο δ’ δ παραγόμενος οίνος1 κατά μετρητάς1· η μέτραβ ή χω- 

ρητικότης τών όποιων ύπελογίσθη εις εκατόν πεντήκοντα λίτρας7 και τού 
οποίου μέτρου ή χωρητικότης ασφαλώς θα ήτο, ως και νΰν, κατά τόπους 
διάφορος8 * 10 * η έμετρεϊτο κατά λαγήνια*.

Μετά τάς εργασίας αυτάς ό ληνός καί τό ύπολήνιον έσαρώνοντο καλώς 
καί έσπογγίζοντο πλυνόμενοι διά θαλασσίου ϋδατος, προς δέ καί εθυμιά- 
ζοντο ,0.

Οί Βυζαντινοί πρόγονοι ημών, προληπτικοί όντες, φοβούμενοι μήπως 
γίνη όξινος δ εντός τών δοχείων οίνος, έπέγραφον' «γεΰσασθε καί ΐδετε δτι 
χρηστός δ Κύριος» άντλοϋντες δ’ έκ τών υποληνίων τον μούστον, άπέφευγον 
νά δνομάζωσι «τά δξίνην σημαίνοντα» Οί αυτοί, διά νά δοκιμάσωσι την 
ποιότητα τού μούστου, έρριπτον εντός τοϋ πιθαριού μήλον ή άπίδιον' αν 
τούτο έπέπλεεν, τότε ήτο καθαρός, εάν εβυθίζετο, περιεΐχεν ύδωρ12, πείραμα 
τό όποιον κάμνουσιν οί χωρικοί τής ’Άνδρου, οϊτινες, διά νά δοκιμάσωσιν αν 
είναι τέλειος δ βρασμός ρίπτουσιν εντός τού μούστου φόν' εάν ή άνω επιφά
νεια τούτου έξέχη, δείγμα δτι ό μούστος είναι εν τάξει, αν όμως τό φόν 
βυθίζεται, τούτο σημαίνει ότι δ βρασμός είναι ατελής.

1 Πανδέκται, 19,1' 54,1. Βασιλικά, 19,8,17.
2 Νόμος γεωργικός, 69. Cusa, I diplomi, 300,5. Spata, Diplomi Greci 

Siciliani inediti, 90,19. Φυσιολογική διήγησις τοϋ ύπερτίμου κρασοπατέρας Πέτρου 
τοϋ Ζυφομούστου (Ν.Έλλην., 1,442,22' 445,62).

8 Πανδέκται, 9,2. Βασιλικά, 60,3,27.
4 Περί τών διαφόρων ειδών τοϋ οίνου παρά Βυζαντινοΐς βλ. τό περί τροφών 

κεφάλαιον έν ΕΕΒΣ, 17,45 έξ.
5 I. Τζέτζου, Σχόλια εις τά Έργα καί τάς Ημέρας, στίχ. 347. Μιχαήλ 

Ψελλοϋ, Κανών κατά ’Ιακώβου (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 5,178). Βίος’Αλεξάν
δρου (Wagner, Trois poemes, στίχ. 5651, σ. 227).

“ Βίος τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Νικολάου, 1,43,5. Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου, Έκθεσις, 491,11. ΕΰσταΌίου, ΙΙαρεκβ., 1450,17. 
Μ i k 1 ο s i c h - M u 11 e r, Acta et Diploma ta, 5,180,372. Δ. Χωματιανός, 
έν Pitra analecta sacra et classica, 6,372. Δούκα, Ίστορ., 322,2.

7 Tafel-Thomas, Urkunden zur alteren Handels und Staatsgeschichte 
Venedig, 107.

8 Τό μέτρον έν ΜαραΟοκάμποι Σάμου καί Κυζίκφ ίσοδυναμεϊ πρός δέκα δκά- 
δας, οκτώ έν Λίδηψω καί έν Οίνοΰντι τής Λακεδαίμονος, 30-50. Φ. Κουκουλέ, 
Οίνουντιακά, 283.

“Ιερωνύμου καί Σωφρονίου, Βίος τοϋ όσιου πατρός ημών Ίλαρίω- 
νος (Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχυολο- 
γίας, 5,116,15). Tr inch era, Syll., 103,79' 170,129' 397,287' 334,246.

10 Γεωπονικά, 6,13,3.
Ο Χρυσόστομος, PG, 62,387. Γεωπονικά, 7,14,1.
12 Γεωπονικά, 7,8,1.
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Ή αμπελουργία παρά Βυζαντινοί? 31

Τούς βότρυς τών αμπέλων συχνά και τότε έβλαπτον, ώς ειπον, πτηνά η 
άλλα ζώα προς άπόκρουσιν τών οποίων οί προληπτικοί Βυζαντινοί κατέφευ- 
γον εις διαφόρους κσταδέσμους καί εύχάς προς άποδιοπομπήν, ας τελευταίας 
άπέδιδον εις τον μεγαλομάρτυρα ΤρΰφωναΕχθρός επ’ ίσης τών αμπέλων 
ήτο καί ή χάλαζα, ητις πίπτουσα άπέκοπτε τούς νεαρούς βλαστούς η καί τά 
βοτρύδια μεγάλας ούτω καταστροφάς προξενούσα1 2 3 4. Και κατά ταύτης λοιπόν 
έχρησιμοποίουν καταδέσμους οί Βυζαντινοί πρόγονοί μας η εκκλησιαστικός 
εύχάς καταφεύγοντες κατά την πρώτην περίπτωσιν εις τούς δι’ επιρδών «την 
χάλαζαν έπέχοντας» s.

Έκτος όμως τών ζφων καί τής βροχής φθονεροί άνθρωποι κατέδενον 
τάς αμπέλους τών εχθρών των, ΐνα μή παράγωσι καρπόν, καθ’ ής κακεντρε- 
χείας οί απειλούμενοι κατέφευγον πάλιν είς εύχάς τής εκκλησίας ή εις κατα
σκευήν διαφόρων φυλακτηρίων, τά όποια εφερον μεθ’ εαυτών1, προλήψεις, 
αΐτινες, δυστυχώς, έπικρατοϋσι καί σήμερον ακόμη. Οί νεώτεροι "Ελληνες 
πιστεύουσιν δτι δύναται να καταδεθή ή χάλαζα διά τής καταθάψεως φών 
έν τώ άμπελώνι ή τής άπορρίψεως έξω τής οικίας τού τρίποδος τής εστίας 
ανεστραμμένου5, ήν τελευταίαν πρόληψιν αναφέρει καί νεώτερος Νομοκάνων 
όμιλών δι’ εκείνους οί όποιοι «ό'ταν πέφτη τό χαλάζι ρίπτουσι σίδηρα έξω 
διά έμπόδιον» 6 7.

Οί Βυζαντινοί την άρχαίαν περί απαρχών συνήθειαν άκολουθοϋντες, 
προσήγον είς την εκκλησίαν «άπαρχάς άλωνος καί ληνού», ήτοι σίτον καί 
οίνον1, οί αύτοί δέ, οϊτινες επεκαλούντο τάς εύχάς τής εκκλησίας κατά τό 
φύτευμα αμπέλων καί τον τρυγητόν, ώς καί κατά την μετάγγισιν τού οίνου 
είς τούς πίθους, καί σταφυλών άπαρχάς προσήγον, την εύλογίαν τής εκκλησίας 
επικαλούμενοι.

Τού εθίμου τής προσφοράς απαρχών μνείαν ποιείται ό Γ' κανών τών 
αγίων ’Αποστόλων 8 ώς καί ή έν Καρθαγένη σύνοδος, ητις, αφορμήν λαμ- 
βάνουσα έκ τού δτι προσεψέροντο είς τό θυσιαστήριον παλαιότερον μέλι καί

1 Φ. Κουκουλέ, Μεσαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι (Λαογραφ., 9, 
69,490).

2 Tafel, Eustathii opusc., 155,60. Μιχαήλ *Ακο μ ινά του τοΰ X ω- 
νιάτου, Τά σφζόμενα, 2,168,15.

3 Φ. Κουκουλέ, ’Ένθ·’ άν. (Λαογραφ., 8,23" 9,71).
4 Φ. Κουκουλέ, ”ΕνΟ·’ άν. (Λαογραφ., 9,70).
5 Φ· Κουκουλέ, ”Ενθ·’ άν. (Λαογραφ., 9,501).
8 Ν. Πολίτου, "Εν κεφάλαιον νομοκάνονος (Λαογραφ., 3,337).
7 Γρηγόριος Θεολόγος, PG, 35,957" 37,120. Χρυσόστομος, PG 

60,147. Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γ «οργίου τοΰ Κυπρίου τοΰ έν 
Χωζιβφ (Anal. Boll., 7,103).

8 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 2,4.
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32 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

γάλα, δρνεις και όσπρια, άπηγόρευσε τοΰτο, συμφώνως καί προς τον προει- 
ρημένον κανόνα των άγιων Αποστόλων, επιτρέψασα μόνον την προσφοράν 
σταφυλών καί σίτου Καί επειδή πάλιν συνηθίζετο αί προσφερόμεναι εις 
την εκκλησίαν σταφυλαί νά συνάπτωνται υπό των ιερέων μετά τής άναιμά- 
κτου θυσίας, ή <ϊ" οικουμενική σύνοδος διά τοϋ 28ου κανόνος της ώρισεν, 
επί ποινή' καθαιρέσεως ΐνα αΰται εύλογώνται χωριστά υπό τοΰ ίερέως καί 
είτα διανέμωνται εις τους πιστούς προς ευχαριστίαν τοϋ δοτήρος τών 
καρπών 8.

Ή συνήθεια δ’ αυτή τής προσφοράς απαρχών ήτο, φαίνεται, πολύ 
διαδεδομένη, άφ5 ου καί σήμερον ακόμη εν Σύρφ, Τήνφ, ’Άνδρφ, Αΐνιρ, 
Άθήναις, Βόλφ καί αλλαχού προσάγονται προς ευλογίαν είς τήν εκκλησίαν 
άπαρχαί αμπέλου κατά τήν 6ην Αύγουστου, εορτήν τής Μεταμορφώσεως τοϋ 
Σωτήρος.

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 1

1 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 3,400.
! Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 2,365,366,
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