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�γγïς

�γγε�ïν, âλ. καταγγÝúω

�γÝγαρτïς

�θÀλασσ(ττ)ïς, âλ. θÀλασσα

�µæïρεàς (επd ληνï�), âλ. κερÀµια, �λιαστÜριïν, ληνÞς, ληνñν

�νακÞπτω, âλ. σταæυλïâïλε�ïν

�νασκÀπτω, âλ. σταæυλïâïλε�ïν

�ναæïρÀ (γλεàκïυς): ∆ε� τïÝνυν τcν ληνeν πρeς τe πλ�θïς τ�ν συγκïµÝúεσθαι µελλÞντων

καρπ�ν ï�κïδïµε�ν, Ïστε �πÀρøειν τï�ς �ργαúïµÛνïις �κανcν �ναστρïæÜν¯ �øειν δb καd

πρeς τcν �πÞθεσιν τ�ν σταæυλ�ν �κανcν ε�ρυøωρÝαν, Ïστε.. καd τïfς �ργαúïµÛνïυς

µc περιπνÝγεσθαι �πe τ�ς τï� γλεàκïυς �ναæïρ�ς. ∆ε� δb τeν ληνε�να Âλïν

κατηλε�æθαι πÀντïθεν λειïτÀτïις κïνιÀµασι, καd ï�ø wττïν τaς �ναæïρÀς (ΓΕΩΠÃΝΙΚΑ

VI, 1.2-3).

�νÛκθλιπτïς: \ΕïÝκατï �µæω πρeς �λληλα �πιστïλc καd σταæυλÜ. καd Ïσπερ ταàτης τe µÛν τι

α�τÞθεν καd �νÛργαστïν τe �δà, τe δÛ τι πλÛïν καd πïτιµñτερïν ληνïâατηθεισ�ν τ�ν

¨αγ�ν, ïÅτω καd τï� λÞγïυ διττeν τe εrδïς, λÛγω δb τï� σïæï�. Κ�ν ε� τις τeν µbν �ν

πρïæïρÖ� λÞγïν τF� �νεκθλÝπτÿω σταæυλF� �πεικÀúF , τeν δÛ γε �ν νïÜσει κρεÝττïνι τF�

�καν�ς διαιρεθεÝσFη καd ε�ς ¨ε�µα τeν ïrνïν πρïøεïµÛνFη ε�στïøñτερïν �ν ε�πïι

�πανταøF� τaς �ναλïγÝας σκïπ�ν (ΨΕΛΛÃΣ, \ΕπιστïλÜ αρ. 00, 238.1-24).

�ντλ� (ληνï�, �πïληνÝων)

�παντλ�: âλ. �ντλ�

�παρÀøυτïς (ïrνïς)

�πÞâρεγµα:

(1) καd � τρïøÝτης δÛ, nν �νιïι συκÝτην καλï�σιν, �ν Κàπρÿω σκευÀúεται �µïÝως τÿ�

æïινικÝτFη, διαæÛρει δb Âτι �πd τïàτïυ �νιïι �ντd τï� Åδατïς στεµæàλων �πÞâρεγµα

νεïθλÝπτων τe �σïν µÛτρïν âÀλλïυσιν¯ �σøÀδες δb λαµâÀνïνται α� øελιδÞνιïι

καλïàµεναι j ΦïινÝκιαι — µÛλαιναι δÛ ε�σι — καd �πïâρÛøïνται, �ς πρïεÝρηται¯ µετa

δb �µÛρας δÛκα �κλαµâÀνεται τe �γρÞν, καd �κ δευτÛρïυ τε καd τρÝτïυ �πιøε�ται τï� �κ

τ�ν στεµæàλων �πïâρÛγµατïς τe α�τe µÛτρïν. �µïÝως δb �κ διαστηµÀτων

�κλαµâÀνεται τe τÛταρτïν καd πÛµπτïν �πÞâρεγµα �êÝúïν, ÿz �ντd τï� �êïυς øρ�νται

(∆ΙÃΣΚÃΡΙ∆ΗΣ, V 32, 1-2).

(2) παρa τe τ�ν σταæυλ�ν εrδïς, �ê zν �στι τa âρàτια. γλυκει�ν µbν γaρ α�τ�ν ï�σ�ν

³διÞν τε πïλλÿ� γÝγνεται τe πÞµα καd θ�ττïν ï�ρε�ται, στρυæν�ν δb καd �êει�ν

�ηδÛστερÞν τε µακρÿ� καd wττïν ï�ρητικÞν. �σøυρÞτερïν δb τe �πïâρÛγµα τï�τï

γÝγνεται καd µ�λλïν ï�ν�δες, Âταν ε�ς τe �αρ j καd τe θÛρïς � τρfê æυλαøθF�¯ κατa δb
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τeν øειµ�να øρωµÛνων, Ïσπερ wττïν ±πτεται κεæαλ�ς, ïÅτω καd wττïν ï�ρε�ται

(ΓΑΛΗΝÃΣ, Περd τ�ν �ν τα�ς τρïæα�ς δυνÀµεων, τÞµ. 6, 580 και 581.1-7).

(3) τe �πÞâρεγµα τ�ν στεµæàλων, n τρàγα καλï�σιν (ÃΡΕΙΒΑΣΙÃΣ, Πρeς Ε�νÀπιïν , II 16,

1.17 και ÃΡΕΙΒΑΣΙÃΣ, \Ιατρικαd συναγωγαÝ, XIV 49, 12.1).

(4) τe �πÞâρεγµα τ�ν στεµæàλων, n καλï�σι τρàγα, κεæαλαλγÛς, καd � �ν τï�ς στεµæàλïις

�πïτιθεµÛνη σταæυλÜ (ÃΡΕΙΒΑΣΙÃΣ, \Ιατρικαd συναγωγαÝ, III 21, 6.1 και ÃΡΕΙΒΑΣΙÃΣ,

Σàνïψις, IV 20, 4).

(5) τe �πÞâρεγµα τ�ν στεµæàλων, n καλï�σι τρàγα, κεæαλαλγÛς, καd � �ν τï�ς στεµæàλïις

συντιθεµÛνη σταæυλÜ (ÃΡΕΙΒΑΣΙÃΣ, Πρeς Ε�νÀπιïν, I 51, 4.2).

(6) τe δ’ �πÞâρεγµα τ�ν στεµæàλων ï�ρητικÞν �στιν (ÃΡΕΙΒΑΣΙÃΣ, \Ιατρικαd συναγωγαÝ , I

41, 9).

(7) τa δ’ �πe τ�ν ï�ων �πïâρÛγµατα καd τ�ν �πÝων τ�ν êηρ�ν καd τ�ν µàρτων καd τ�ν

æïινÝκων, πÀντα α�τ�ν τa �πïâρÛγµατα wσσïν τe γλïι�δες πïιε�¯ øρÜσαιτï δ’ �ν τις

καd τïàτïις ïxς ïrνïς ï� πρïσακτÛïς. �πïâρÛøεται δb καd τa γÝγαρτα �ρειøθÛντα¯

µ�λλïν δb τe �æÛψηµα α�τ�ν øρησιµñτερÞν �στιν, �νεργÞτατïν kν τF� στàψει καd

ï�δεµÝαν �λλην δριµàτητα ï�δ’ �êàτητα �øïν (ÃΡΕΙΒΑΣΙÃΣ, \Ιατρικαd συναγωγαÝ, V  31,

10-11).

�πïúÛω: âλ. ληνÞς, ληνñν, καταλεÝæω

�πïθλÝâω: âλ. και θλÝâω.

(1) �πινï�σαι γaρ α�τeν (∆ιÞνυσïν) �τι πα�δα τcν �λικÝαν �ντα τï� µbν ï�νïυ τcν æàσιν τε

καd øρεÝαν, �πïθλÝψαντα âÞτρυς τ�ς α�τïæυï�ς �µπÛλïυ (∆ΙÃΝΥΣΙÃΣ ΣΚΥΤÃΒΡΑÌΙΩΝ, απ.

8.125-126, ∆ΙÃ∆ΩΡÃΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, III 70, 8).

(2) ∆ιeς µbν γaρ καd ∆Üµητρïς α�τeν λÛγεσθαι διa τe τcν �µπελïν �κ τε γ�ς καd �µâρων

λαµâÀνïυσαν τcν α�êησιν καρπïæïρε�ν τeν �κ τï� âÞτρυïς �πïθλιâÞµενïν ïrνïν

(∆ΙÃ∆ΩΡÃΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, III 62, 7.1-4).

(3) καÝ æασι τeν µbν �ρøαιÞτατïν \Ινδeν (=∆ιÞνυσïν) γεγïνÛναι, καd τ�ς øñρας α�τïµÀτως

διa τcν ε�κρασÝαν æερïàσης πïλλcν �µπελïν πρ�τïν τï�τïν �πïθλ�ψαι âÞτρυας καd

τcν øρεÝαν τ�ς περd τeν ïrνïν æàσεως �πινï�σαι¯ τeν δ’ ïsν ∆ιÞνυσïν �πελθÞντα µετa

στρατïπÛδïυ π�σαν τcν ï�κïυµÛνην διδÀêαι τÜν τε æυτεÝαν τ�ς �µπÛλïυ καd τcν �ν

τα�ς ληνï�ς �πÞθλιψιν τ�ν âïτρàων¯ �æ’ ïy Ληνα�ïν α�τeν �νïµασθ�ναι (∆ΙÃ∆ΩΡÃΣ

ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, III 63, 3.1-5, 4.1-5).

(4) �Ελεγε δ’ ïsν �δε�ν κατa τïfς Åπνïυς τρι�ν κληµÀτων πεæυκυÝας �µπÛλïυ âÞτρυς �ê

�κÀστïυ �πïκρÛµασθαι µεγÀλïυς �δη καd πρeς τρàγητïν �ραÝïυς, καd τïàτïυς α�τeς

�πïθλÝâειν ε�ς æιÀλην �πÛøïντïς τï� âασιλÛως διηθÜσας τε τe γλε�κïς δï�ναι τÿ�

âασιλε� πιε�ν. τï�τïν ïsν æFcς �κ τρι�ν �πïθλιâÛντα âïτρàων øερσd τα�ς σα�ς πρïσÛσθαι

τeν âασιλÛα (ΙΩΣΗΠÃΣ, II, 64 -67).

(5) εrτα πρÞτερïς � �ρøιïινïøÞïς æησÝν¯ �δïêα µεγÀλην �µπελïν �κπεæυκÛναι τρι�ν

πυθµÛνων �ν ε�ερνÛστατïν στÛλεøïς, τεθηλυ�αν καd âïτρυηæïρï�σαν �ς �ν �κµF� τ�ς

�πñρας, �πïπερκαúïàσης δb τ�ς σταæυλ�ς δρÛψασθαι τ�ν âïτρàων καd ε�ς �κπωµα
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âασιλικeν �πïθλÝâειν, Âπερ �καν�ς �øïν �κρÀτïυ πρïσενεγκε�ν τÿ� âασιλε� (ΦΙΛΩΝ

ΙÃΥ∆ΑΙÃΣ, Περd \ΙωσÜæ, 91) [πâ. τï αντÝστïιøï απÞσπασµα ïι ΕâδïµÜκïντα �øïυν

�êÛθλιψα και αλλïà ï ΦÝλων τï διατηρεÝ: ΓΕΝΕΣΙΣ 40, 11.3 και ΦΙΛΩΝ ΙÃΥ∆ΑΙÃΣ, Περd

\ÃνεÝρων, 2, 159.6].

(6) καd πρÞτρïπïς δ’ qν τις ïrνïς, � πρdν �πïθλÝâεσθαι �κρυεÝς (ΠÃΛΥ∆ΕΥΚΗΣ, VI, 17. 9).

(7) καd ïrνïν �κ âïτρàων �πïθλÝψας (ΑΛΚΙΦΡΩΝ, II επιστïλÜ 13, 1.5-6).

(8) ∆ιïπεÝθης δb � ΛïκρÞς, Ïς æησι ΦανÞδηµïς παραγενÞµενïς ε�ς ΘÜâας καd

�πïúωννàµενïς ï�νïυ κàστεις µεστaς καd γÀλακτïς καd ταàτας �πïθλÝâων �νιµ�ν

�λεγεν �κ τï� στÞµατïς (ΑΘΗΝΑΙÃΣ, I 35.25-29).

(9) π�ς δb �πïθλÝψει τeν âÞτρυν (ΓΡΗΓÃΡΙÃΣ ΝΥΣΣΗΣ, Περd ψυø�ς καd �ναστÀσεως λÞγïς,

σελ. 112. 14).

(10) Καd �µπελïν τρυγ�σι, καd �λαÝαν συλλÛγïυσι, καd ïrνïν �πïθλÝâïυσι (ΘΕÃ∆ΩΡΗΤÃΣ

ΚΥΡÃΥ, Περd πρïνïÝας, PG 83, 616.8-9).

(11) \Εν γaρ δc τïàτïις πÀντα τa νενïµïθετηµÛνα πρïσæÛρειν �êÛâαλεν, ï� τa øερσα�α

µÞνïν úÿ�α καd τa πτηνÀ, �λλa καd τeν �πïθλιâÞµενïν ïrνïν καd τe µετa σεµιδÀλεως

καd πïπÀνων πρïσæερÞµενïν �λαιïν (ΘΕÃ∆ΩΡΗΤÃΣ ΚΥΡÃΥ, ^Ελληνικ�ν θεραπευτικc

παθηµÀτων, VII, 22-23).

(12) Ãyτïς (Ν�ε) δb æιλÞτεøνïς Jν περd τcν γεωργÝαν, καd πïλλF� τF� �πιµελεÝÖα

øρησÀµενïς, �σως καd τï� καρπï� �γεàσατï, καd τïfς âÞτρυας �πïθλÝψας καd τeν

ïrνïν πïιÜσας µετÛλαâε τ�ς øρÜσεως (ΙΩΑΝΝΗΣ ÌΡΥΣÃΣΤÃΜÃΣ, PG 53, 264.33-36).

(13) κÀρµα¯ γλε�κïς. τe πρ�τïν �πïθλιâÞµενïν διa τ�ν øειρ�ν. καd κïàρευµα (ΗΣΥÌΙÃΣ, κ

835).

(14) \ΕµâληθεÝσας δb τaς σταæυλaς ε�ς τaς ληνïfς ε�θfς τï�ς πïσdν �πïθλιâÛτωσαν ï�

πρeς τï�τï τεταγµÛνïι, π�σÀν τε ¨Àγα �µαλ�ς πατÜσαντες (ΓΕΩΠÃΝΙΚΑ VI 11, 3).

(15) �λλως κυρτÝς, κατασκεàασµÀ τι �κ λεπτ�ν σøïινÝων γεγïνÞς, ÿz καd ï� µυρεψïd

øρ�νται περd τcν τ�ν µàρων �κθλιψιν, �λιστÜριïν α�τe καλï�ντες j καd �λÝστριïν καd �

τριπτcρ δb κατασκεàασµÀ τÝ �στιν πρeς πιεσµeν ε�θετïν. �λλως¯ κυρτdς κατασκεàασµÀ

τι �ν ÿz τaς σταæυλaς �πïθλÝâïυσι. λÛγει ïsν σταæυλcν δÝδïυ πιεσθεÝσαν (Σø. σε

ΝικÀνδρïυ \ΑλεêιæÀρµακα, 493c). [ΣηµεÝωσε την διαæïρÀ µàρων �κθλιψιν και

σταæυλaς �πïθλÝâïυσι.]

(16) Ãrνïς: �νïµÀσθη �πe Ã�νÛως¯ Ã�νεfς δ’ �ν κïÝλïισιν �πïθλÝψας δεπÀεσσιν ïrνïν

�κλησε (ΣÃΥ∆Α, ïι 135. 1).

(17) σταæυλcν λευκcν �πïθλ�ψαι καd πïι�σαι πλ�θïς κïτυλ�ν δàï ( ^ΙΠΠΙΑΤΡΙΚΑ, 2, 6. 10-

11).

(18) καd τeν δεàτερïν �κθλÝâων âÞτρυν �λλ’ ïsν �æ’ �µ�ν γε τe µc δεàτερïν �πïθλ�ψαι

âÞτρυν καd τcν α�τÞθεν âλÀâην �πισπÀσασθαι (ΦΩΤΙÃΣ, \Επιστïλαd καd \ΑµæιλÞøια,

επιστλ. 277.19 και 30) [πâ. �κθλÝâω και �πïθλÝâω.]

(19) τF� δb τ�ν πïδ�ν �µïιâαδdς µεταâÀσει καd πλÜêει �ρσει τε καd θÛσει τe �γρeν

�πïθλιâïµÛνων (∆ΑΦΝÃΠΑΤΗΣ, αρ. 37.29-30).
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(20) âÀδης. ¥àλïν πιÛúïν καd θλÝâïν καd τaς σταæυλÀς. êàλïν µÛγιστïν �πιτιθÛµενïν τα�ς

�λαÝαις καd τα�ς σταæυλα�ς ε�ς τe �κπιÛúεσθαι τe �λαιïν καd τeν ïrνïν. ΒÀδης τe

�πïθλÝâïν τaς σταæυλÀς êàλïν (ΣΥΝÃΨΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, 45).

(21) τÞ τε �πïθλιâÞµενïν �κε�νï γλε�κïς, πïταµηδeν πρïøεÞµενïν (∆ΑΦΝÃΠΑΤΗΣ, αρ. 12.

7).

(22) �ς γaρ ληνeς �λλη / δÛøεται τïfς âÞτρυας, καd σæÝγγων �ν τÿ� λÀρυγγι / �πïθλÝâει τeν

ïrνïν Ïσπερ ε�ς πÝθïν τeν στÞµαøïν (ΨΕΛΛÃΣ, ΠïιÜµατα, αρ. 22. 12-11).

(23) ε� µbν ε�γενcς καd �ρα�ïς � âÞτρυς �ντεθF� τα�ς ληνï�ς, �δfς καd �νθïσµÝας τ�ν

âïτρàων �πïρρυÜσεται, τF� παριππεàσει τï� øρÞνïυ συνεπιδιδïfς ε�ς κÀλλïς καd

ε�πνïιαν¯ ε� δb �κ σεσηπÞτων j �µæακιúÞντων âïτρàων � ïrνïς �πïθλιâF�, �ντρïπÝας

ε�θfς καd �πïτïς γÝνεται, µεταâαλgν ε�ς δυσωδÝαν τινa j �êñδη πïιÞτητα, j διÀ τινïς

�τÛρας æθïρ�ς ε�ς σκωλÜκων γÛνεσιν �λλïιïàµενïς (ΦΙΛΑΓΑΘÃΣ, αρ.1, 8. 10-16) [πâ.

συνθλÝâω στï Ýδιï απÞσπασµα απÞ τïν ΓΡΗΓÃΡΙÃ ΝΥΣΣΗΣ, Ε�ς τaς �πιγραæaς τ�ν

ψαλµ�ν, 84.14-15.]

(24) καd � νÛïς ïrνïς �πïθλÝâεται (Σø. ΗσιÞδïυ �Εργα καd ^ΗµÛραι, πρïλεγÞµενïν σøÞλιïν

στø. 668bis. 14).

(25) Ãrδας τaς δÖ�δας τaς λιπαρaς zν µ�λλïν j τ�ν âïτρàων � \ΑθÜνησιν ïrνïς δïκε�

�πïθλÝâεσθαι (ΜΙÌΑΗΛ ÌΩΝΙΑΤΗΣ, αρ. 19, 25.19-20).

(26) εrτα �πïθλÝâïντες καd σταæυλaς καd τï� �πïW¨Ûïντïς α�τÝκα �µæïρïàµενïι, ε�ς

πυρετïfς �νÛπιπτïν καd æθÞας (ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΑΚÃΥ·ΗΝÃΣ, τÞµ. 2, 293.7-9).

�πïθλÝâω [µεταæïρικñς]

(1) Ãyτïς γaρ � \ÃστÀνης æησÝν¯ «\ΑπÞθλιψïν τcν σταæυλÜν, �πïγρÀæει, �γïυν � τ�ς

¨εàσεως πλàσις �στd τï� µυστηρÝïυ τïàτïυ¯ τeν �eν δε� νïε�ν.» (·ΩΣΙΜÃΣ, τÞµ. 2, 121. 9-

11).

(2) âÞτρυς καd σταæυλc � ÌριστÞς, Âστις �πïθλÝψας �αυτeν �κïυσÝÖα πληγF� καd θανÀτÿω,

�πÛσταêε τe θε�ïν γλε�κïς καd �æïÝνιêεν �αυτeν τÿ� �δÝÿω α´µατι (ΑΘΑΝΑΣΙÃΣ, PG 28,

744.35-38).

(3) \Επεd τÀγµατÀ ε�σι πïλλa τ�ν �πe Ìριστï� âελτιïυµÛνων ïQ καd κλÜµατα α�τï�

ε�ρηνται �ντïς �µπÛλïυ �ληθιν�ς, πïικÝλαι εrεν ληνïd τïυτÛστιν �παγγελÝαι, ε�ς Lς

�πïθλιâÞµενïς � καρπeς α�τ�ν ïrνïν πïιε� ε�æραÝνïντα καρδÝαν �νθρñπïυ  (∆Ι∆ΥΜÃΣ,

απ. 83.1-4).

(4) πïικÝλαι εrεν ληνïd τïυτÛστιν �παγγελÝαι, ε�ς Lς �πïθλιâÞµενïς � καρπeς α�τ�ν ïrνïν

πïιε� ε�æραÝνïντα καρδÝαν �νθρñπïυ (∆Ι∆ΥΜÃΣ, απ. 830.2-4)

(5) æυτε�σαι καd τρυγ�σαι καd �πïθλÝψαι ï�νïυ καd �λαÝας καρπÞν; (ΘΕÃ∆ΩΡΗΤÃΣ ΚΥΡÃΥ,

^Ελληνικ�ν θεραπευτικc παθηµÀτων, VI, 54. 4-5)

(6) ληνïfς γaρ ν�ν �øïµεν τa θε�α θυσιαστÜρια, �ν αxς τ�ς �ληθιν�ς �µπÛλïυ τeν µυστικeν

�πïθλÝâïµεν ïrνïν καd τa �πιλÜνια λÛγïµεν Ö�σµατα (ΘΕÃ∆ΩΡΗΤÃΣ ΚΥΡÃΥ, ^ΕρµηνεÝα ε�ς

^Ησαýαν, 2.473-475).
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(7) «Καd �σïνται δc µαστïÝ σïυ �ς âÞτρυες τ�ς �µπÛλïυ.» Σf γaρ εr �ληθινc �µπελïς, �æ

wς � σωτÜριïς ïrνïς γεωργïàµενïς �ν τα�ς πνευµατικα�ς �πïθλÝâεται ληνï�ς, �æ zν τe

πïτÜριïν πληρï�ται τe µεθàσκïν �σεd κρÀτιστïν (ΘΕÃ∆ΩΡΗΤÃΣ ΚΥΡÃΥ, E�ς τe oAσµα

\AσµÀτων, PG 81, 196.33-38).

(8) Ληνeν �πÀτησε Κàριïς παρθÛνÿω θυγατρd \Ιïàδα. \Επd τïàτïις �γg κλαÝω. ΠïλλÀκις �

θεÝα Γραæc τcν µεγÝστην τιµωρÝαν �πεικÀúει ληνÿ�, διa τe πÀντας �ν τï�ς ληνï�ς

�πïθλÝâεσθαι τïfς âÞτρυας, καd µηδεµÝαν �ς τa πïλλa διαæεàγειν ¨�γα (ΘΕÃ∆ΩΡΗΤÃΣ

ΚΥΡÃΥ, E�ς ^ΙερεµÝαν, PG 81, 785.9-13).

(9) ^Υπbρ γaρ τ�ν λην�ν» τeν ψαλµeν �νïµÀσας τα�τα �πÜγαγε¯ διδÀσκων, �ς ληνïfς

καλε� τaς τï� Θεï� \ΕκκλησÝας, �ν αxς � πνευµατικeς ïrνïς �πïθλιâÞµενïς, καd ï�ïνεd

ληνïâατïàµενïς (ΘΕÃ∆ΩΡΗΤÃΣ ΚΥΡÃΥ, E�ς τe oAσµα \AσµÀτων, PG 81, 89.16-19).

(10) Ληνeν δb �νïµÀúει τcν τ�ν πïλεµÝων (κατÀ)λυσιν¯ καθÀπερ γaρ �ν τα�ς ληνï�ς

±παντες ï� âÞτρυες �πïθλÝâïνται, ïÅτω καd τeν διÀâïλïν (καd) π�σαν α�τï� τcν

æÀλαγγα παντελ�ς � δεσπÞτης κατÛλυσεν (ΘΕÃ∆ΩΡΗΤÃΣ ΚΥΡÃΥ, E�ς ^Ησαýαν, 19.591-

594).

(11) {ÃΡΘ.} Καd τ�ς �µπÛλïυ τeν καρπeν σταæυλcν �νïµÀúïντες, Âταν α�τeν

�πïθλÝψωµεν, ï� σταæυλcν �λλ ïrνïν πρïσαγïρεàïµεν . {ΕΡΑΝ.} ΠÀνυγε. {ÃΡΘ.} Καd

α�τeν δb τeν ïrνïν, τρïπÝαν γενÞµενïν, ï�κÛτι ïrνïν �λλ’ �êïς �νïµÀúειν ε�ñθαµεν

(ΘΕÃ∆ΩΡΗΤÃΣ ΚΥΡÃΥ, \ΕρανιστÜς, 67. 23-27).

(12) �λλa τρυγ�ται µbν καd �µ�ν � τ�ς σïæÝας καd �πïθλÝâεται âÞτρυς, ïrνïν �πïστÀúων

(∆ΑΦΝÃΠΑΤΗΣ, αρ. 37.124-125)

(13) ληνeς δb � �ν τÿ� âÀθει τïfς θεÝïυς λÞγïυς δεøïµÛνη ψυøc καd τïfς τ�ν νïηµÀτων

âÞτρυας �ν �αυτF� �πïθλÝâïυσα&. τïfς �ν α�τÿ� âÞτρυας �µæακÝúïντας j κυπρÝúïντας

διa τcν τï� γρÀµµατïς τÛως �σÀæειαν �πïπερκÀúειν πïιï�ντες καd �πïθλÝâειν τeν

ïrνïν τ�ν πνευµατικ�ν νïηµÀτων (ΦΙΛΑΓΑΘÃΣ, αρ. 23, 14.9-10, 15.5-7).

(14) �πïθλÝâειν τeν ïrνïν τ�ν πνευµατικ�ν νïηµÀτων, �δfν καd πÛπειρïν τeν τ�ς �ρετ�ς

âÞτρυν æÛρïντες, τÿ� κρατ�ρι τ�ς σïæÝας �πïθλιâÞµενïν (ΦΙΛΑΓΑΘÃΣ, αρ. 23, 15 και

17.5-6).

(15) \Εκε�νïς µbν ïÅτως �γρÝïις θανÀτïυ πïσÝν, �ς �ν �πïληνÝÿω, κενñµατι ταæ�ς,

�πïθλÝâεται, ε�ς «ïrνïν δb κατανàêεως» �πïλÜγει, πÞµα καρδÝαις (ΓΡΗΓÃΡΙÃΣ ΑΝΤΙÃÌÃΣ,

ΛÞγïς �πιτÀæιïς, 195.2-4).

(16) Τï� æυτïυργï� τ�ς κτÝσεως σf πïλàæïρïς �µπελïς �æθης, ΓλυκερÝα, �ληθ�ς

περκÀúïυσα �θλÜσεως âÞτρυας, �πïθλιâÛντας, µÀρτυς, ληνï�ς τα�ς µαρτυρικα�ς καd

κατανàêεως ïrνïν πρïøÛïντας τï�ς πÝστει τÿ� Ìριστÿ� µελωδï�σιν (AN.HYMN.GR.,

Canones Maii, 13. 14 ωδÜ 8).

(17) Ãλην �νεπλεκÞµην τcν κÞρην �ς �µπελïν, καd τïfς �µæακÝúïντας τ�ν âïτρàων

�κθλÝâων τÿ� στÞµατι νÛκταρ �êερρÞæïυν τï�ς øεÝλεσιν, ïxïν �πïθλÝâïυσιν �ρωτες¯ καd

τï�ς δακτàλïις �πÛθλιâïν καd τï�ς øεÝλεσιν �πινïν, ´να τe π�ν �ς ε�ς πÝθïν ψυøcν τcν

�µcν �κθλιâF� µïι τï� νÛκταρïς¯ ïRτως �κÞρεστïς �γg τρυγητÜς& µc τcν σταæυλcν
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�µæακÝúïυσαν, µÜ πως �ντd νÛκταρïς �êïς �κθλÝψFης �ê �µæακïς (ΜΑΚΡΕΜΒÃΛΙΤΗΣ, V

16.7-12, 17.5-6).

(18) �ς ¨�γες αxµα τe úωτικeν �πεθλÝâïντï τï�ς λïγøηæÞρïις ληνïâατïàµενïι (ΝΙΚΗΤΑΣ

ÌΩΝΙΑΤΗΣ, Ìρïνικc ∆ιÜγησις, 71.9-10).

(19) �æελïν µηδb τÞτε µηδ’ � δÝκαιïς εrøε Ν�ε δρÛψασθαι âÞτρυν, µηδb ληνïâατ�σαι τcν

�ρøcν καd γλε�κïς �νθεν �êαπïθλÝψασθαι (ÃΛÃΒΩΛÃΣ, ΛÞγïς κατηøητικÞς, 17.14-16).

(20) �ς âÞτρυν �πïθλÝâων τe περικÀρδιïν κρατ�ρα ´στηµι τïυτïνd πενθικeν (ΝΙΚΗΤΑΣ

ÌΩΝΙΑΤΗΣ, ΛÞγïς 3, 13.21- 22)

(21) ÍπÞθλιψïν τïÝνυν �µ�ν τï�ς �ν λàπαις ïrνïν (ΜΙÌΑΗΛ ÌΩΝΙΑΤΗΣ, \ΕπιστïλÜ 98, 159.22).

(22) καd τcν σταæυλcν ε�τρεπ� πρeς �κρàσεις,/τρυγ� τe πεæθbν �κ πυρ�ς �πïκρàæïυ,/καd

τe τρυγηθbν τï�ς πïσdν �πïθλÝâω¯/καd λαµâÀνων τeν ïrνïν ï�κ ε�θfς πÝνω¯/πρeς γaρ

τe παøf τ�ς ¨ï�ς ï�κ �ντÛøω, /κiν � γλυκασµeς πρïσâαλε�ν �ναγκÀσFη (ΦΙΛΗΣ

[Dübner-Lehrs], 3.242-246).

(23) π�ς τα�τα, λFηστa καd æθïρε� πÀντων øρÞνε; / τÝ δ’ ï� σταæυλaς �ντελε�ς �πïθλÝâεις;

(ΦΙΛΗΣ [Martini], αρ. 84.26-27).

(24) Íθηνα�ïς ïyτïς � ΙκÀριïς, ÿz πρñτÿω ∆ιÞνυσïς �πιêενωθεdς γεωργÿ� �ντι

æιλïæρïνÜµατι τï�τïν τετÝµηκε τ�ς êενÝας τcν τ�ς �µπÛλïυ æιλïπïνÝαν διδÀêας

æυτεàσας τïιγαρï�ν καd �πιµελησÀµενïς τï� δωρÜµατïς, εrτα κατa καιρeν τρυγÜσας

καd �πïθλÝψας τeν ïrνïν καd πιε�ν τï�ς συνεργαúïµÛνïις παρασøgν �Üθει τÿ� πÞµατι

εrøε παρειµÛνïυς τïfς πεπωκÞτας. νïµÝσαντες ïyτïι τeν γεàσαντα τïàτïυ τï� ï�νïυ

περιειργÀσθαι α�τeν κτεÝνïυσιν �ς æαρµακÛα (Σø. σε ΛïυκιανÞ, 79, 22, 2).

�πÞθλιψις:

(1) τeν δ’ ïsν ∆ιÞνυσïν �πελθÞντα µετa στρατïπÛδïυ π�σαν τcν ï�κïυµÛνην διδÀêαι τÜν

τε æυτεÝαν τ�ς �µπÛλïυ καd τcν �ν τα�ς ληνï�ς �πÞθλιψιν τ�ν âïτρàων¯ �æ’ ïy Ληνα�ïν

α�τeν �νïµασθ�ναι (∆ΙÃ∆ΩΡÃΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ III 63, 4.1-5).

(2) �Εθïς γε µcν τï�ς πïλλï�ς �πd æυλακF� τï� διαµÛνειν �κλιν� τeν καρπeν �πικιρνÀναι

θαλαττÝÿω Åδατι¯ παρa τï�τï � ∆ιÞνυσïς «δàσεθ �λeς κατa κ�µα. ΘÛτις δ �πεδÛêατï

κÞλπÿω», � τελευταÝα µετa τcν �πÞθλιψιν τï� καρπï� θÛσις¯ αÅτη γaρ �σøÀτη δÛøεται

τeν ïrνïν. «∆ειδιÞτα», τeν �ν �ρøF� τï� νεïθλιâï�ς γλεàκïυς παλµeν καd τcν

µεθαρµÞúïυσαν �ρµÜν¯ δÛïς εrπε γaρ τρÞµïν. ÃÅτως Ãµηρïς ï� æιλïσïæε�ν µÞνïν

�λληγïρικ�ς �λλa καd γεωργε�ν [θεωρε�ν] �πÝσταται (ΗΡΑΚΛΕΙΤÃΣ, 35, 6-9).

�πïπιÛúω, �πïπÝεσµα, âλ. περÝπτισµα

�πïρρàω, âλ. και �πïθλÝâω

�πÞσταγµα:

(1) πρÞïυρïν¯ τe �πÞσταγµα τ�ς σταæυλ�ς, πρdν πατηθF� (Ησàøιïς, π 3615. 1).

(2) γλε�κïς τe �πÞσταγµα τ�ς σταæυλ�ς πρdν πατηθF�¯ λÛγεται δb καd πρÞτραπïς j

πρÞτρïπïς (ΛΕ¥ΙΚΑ SEGUERIANA 2, γ, 185.22-23).
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(3) �πÞτρïπïς ïrνïς τραπε�ν γÀρ �στι τe πατ�σαι, Âθεν καd τe πρe τï� πατηθ�ναι

γινÞµενïν �πÞσταγµα τ�ς σταæυλ�ς �πÞτρïπïς ïrνïς λÛγεται. ïÅτω ΕπαæρÞδιτïς �ν

ΥπïµνÜµατι ΑσπÝδïς ΗσιÞδïυ (ΕΤΥΜÃΛÃΓΙΚÃΝ GUDIANUM, α, 177.21-23).

(4) �τραπÞς, � ïrνïς¯ τραπε�ν γÀρ �στι τe πατ�σαι¯ Âθεν καd τe πρe τï� πατηθ�ναι

γινÞµενïν �πÞσταγµα τ�ς σταæυλ�ς �τραπeς ïrνïς καd �πÞτρïπïς λÛγεται

(ΕΤΥΜÃΛÃΓΙΚÃΝ ΜÛγα, 162.25-28).

�πïστÀúω:

(1) âÞτρυς καd σταæυλc � Ìριστeς, Âστις �πïθλÝψας �αυτeν �κïυσÝÖα πληγF� καd θανÀτÿω,

�πÛσταêε τe θε�ïν γλε�κïς καd �æïÝνιêεν �αυτeν τÿ� �δÝÿω α´µατι (ΑΘΑΝΑΣΙÃΣ, PG 28, 744.

35-38).

(2) πρdν θλιâ�ναι τïfς âÞτρυας τe �ê α�τ�ν α�τïµÀτως �πïστÀúïν γλε�κïς, n πρÞøυµÀ

τινες καλï�σι (ΓΕΩΠÃΝΙΚΑ VI 16, 1).

(3) �λλa τρυγ�ται µbν καd �µ�ν � τ�ς σïæÝας καd �πïθλÝâεται âÞτρυς, ïrνïν �πïστÀúων

(∆ΑΦΝÃΠΑΤΗΣ, αρ. 37.124-125).

�πÞτρïπïς: �πÞτρïπïς ïrνïς τραπε�ν γÀρ �στι τe πατ�σαι, Âθεν καd τe πρe τï� πατηθ�ναι

γινÞµενïν �πÞσταγµα τ�ς σταæυλ�ς �πÞτρïπïς ïrνïς λÛγεται. ïÅτω \ΕπαæρÞδιτïς �ν

^ΥπïµνÜµατι \ΑσπÝδïς ^ΗσιÞδïυ (ΕΤΥΜÃΛÃΓΙΚÃΝ GUDIANUM, γρÀµµα α, σελ. 177.21-23).

— âλ. και �τραπeς, πρÞτρïπïς Ü πρÞτραπïς

�ρριøïς

�σκÞς

�τραπeς âλ. πρÞτραπïς, πρÞτρïπïς

�τρυγïς, -ïν âλ. τρàê

α�λÜ (ληνï�) âλ. περιαàλιïν


