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Bυ�αντινών διατρ��ή και μαγειρείες
T� εύν�στ�ν Bυ	άντι�ν: ανάμεσα στην αρ�αία και στη νε�ελληνική γαστρ�ν�μία

Πάνω: O �υ�αντιν�ς 

δι�ικητής της Oσρ�ηνής 

(11�ς αι.) συντρώγει με Aρα�ες

(X�. Σκυλίτ�η 13�ς αι.). 

H συνεστίαση των Bυ�αντινών

με Aρα�ες, Σλά��υς, 

Bαράγγ�υς, Tατάρ�υς ήταν 

ευκαιρία εντυπωσιασμ�ύ 

και επίδει�ης γαστρ�ν�μικής

τρυ�ής και πλ�ύτ�υ. 

Oμως, τη στάση τ�υ απλ�ύ 

�υ�αντιν�ύ μαρτυρεί παράσταση

μ�υσ�υλμάν�υ σε πινάκι� 

απ� την K�ρινθ� (12�υ αι.) με

την ειρωνική επιγρα�ή 

ΠOΛA TA ETH TON KEPATAΔON 

(αριστερά).

Συμπ�σι� αρ#�ντων, αρ#ές 14�υ αι. (λεπτ�μέρεια απ� τ�ν E�ωνάρθηκα τ�υ
Kαθ�λικ�ύ της M�νής Bατ�παιδί�υ, Aγι�ν Oρ�ς). Στα κ�μνήνεια και παλαι�-
λ�γεια #ρ�νια ανα�έρ�νται και εικ�νί��νται με περισσ�τερες λεπτ�μέρειες
τα τραπε�ώματα: περιγρα�ές �ρωμάτων, σκευών, έμ�αση στην �ιν�π�σία,
στη #αλάρωση και τη γαστρ�ν�μική ηδ�νή. H παραπάνω παράσταση με συν-
δαιτυμ�νες Bαράγγ�υς, Tατάρτ�υς και Bυ�αντιν�ύς εικ�νί�εται σε ε�ωνάρ-
θηκα ως καταδικαστέα και πρ�ς απ��υγή συμπερι��ρά.

T�υ Hλία Aναγνωστάκη

OΠOIOΣ εγευμάτισε με τ�ν αυτ�-
κράτ�ρα δεν τρέ�ει ευθύς στ� κα-
πηλεί� (... �υδέ μετά 	ασιλέως τις
αριστήσας ευθέως τρέ�ει εις καπη-
λεί�ν). Παρά την αυτ�κρατ�ρική,
«καρυκευμένη» δ��α τ�υ τ� Bυ�ά-
ντι�, είτε στην �λιδάτη τ�υ είτε
στην παιν�μένη, ασκητική εκδ��ή
τ�υ δυστυ�ώς δεν μας επιτρέπει να
τ� γνωρίσ�με γαστρ�ν�μικώς. H
μαγειρική (��ι η διατρ�!ή) των Bυ-
�αντινών μας είναι εν π�λλ�ίς ά-
γνωστη με ε�αίρεση κάπ�ιες πλη-
ρ�!�ρίες για τα καπηλεία και τα μ�-
ναστήρια. Yπ�γραμμί�ω την δια!�-
ρά διατρ�!ής και μαγειρικής: στις
ερωτήσεις τί, π�ύ και π�σ� τρώγα-
νε �ι Bυ�αντιν�ί (διατρ�!ή) μας δί-
δ�νται ��ρταστικές απαντήσεις, ε-
νώ στις ερωτήσεις μαγειρικής, πώς
παρασκευά��νταν �ι τρ�!ές ή πώς
και π�τε τρώγανε η πληρ�!�ρηση
είναι απ�γ�ητευτική ή απλώς συνά-
γεται υπ�θετικά, ακ�μη και για αυ-
τά τα γαστρ�ν�μικώς πλ�ύσια κ�-
μνήνεια και παλαι�λ�γεια �ρ�νια.
Aρκεί να ανατρέ�ει κανείς στ� π�-
λύτιμ� έργ� τ�υ K�υκ�υλέ για να
διαπιστώσει την άνιση αυτή πληρ�-
!�ρηση. Mέσα στ� πλήθ�ς των
πληρ�!�ριών για τρ�!ές, ελά�ι-
στες είναι �ι συνταγές μιας π�λύ-
πλ�κης μαγειρείας.

H "υ�αντική μαγειρική παραμένει

λ�ιπ�ν η μεγάλη άγνωστη και τ�
μ�ν� αυτ�κρατ�ρικ� σε πλ�ύτ�
π�υ διαθέτει είναι τ� λε�ικ�γρα!ι-
κ� και διατρ�!ικ� της εκτ�πισμα.
Eκτ�ς ελα�ίστων ε�αιρέσεων μπρ�-
στά στ�υς Δειπν�σ�!ιστές τ�υ
Aθήναι�υ και τ�ν Aπίκι� �ι πληρ�-
!�ρίες μαγειρικής για την αυλή,
την αριστ�κρατία, τις πλ�ύσιες μ�-
νές, ακ�μη και αυτ�ύ τ�υ Σηθ και
των κ�μνήνειων ή παλαι�λ�γειων
�ρ�νων μ�ιά��υν με μαγειρείες ε-
ν�ς ταπειν�ύ καπηλεί�υ. Δεν υπάρ-
�ει �ύτε μία περίπτωση ακ�μη και
στις περιγρα!ές τ�υ Σηθ, τ�υ Πτω-
��πρ�δρ�μ�υ και τ�υ Eυσταθί�υ
Θεσσαλ�νίκης π�υ μπ�ρεί να απ�-
κατασταθεί πλήρως μια συνταγή.
E��με απλώς την απαρίθμηση υλι-
κών και την ρητ�ρική περιγρα!ή
πλ�ύτ�υ και συνθέσεως εν�ς !α-
γητ�ύ. Eτσι κι αλλιώς για τ� "υ�α-
ντιν� λ�γι� ή εγγράμματ� μ�να��
(�ι μ�ν�ι π�υ θα μπ�ρ�ύσαν να την
καταγράψ�υν) η μαγειρική υπ�τάσ-
σεται σε άλλ�υ είδ�υς ανα�ητήσεις
και πρ�τεραι�τητες. Oι ιατρ�!ιλ�-
σ�!�ι και εκκλησιαστικ�ί συμ"�υ-
λεύ�υν, επιτρέπ�υν, απ�κλεί�υν
και καταγρά!�υν και κυρίως ενδια-
!έρ�νται για την τρ�!ή και την ία-
ση ψυ�ών και σωμάτων.

Kατά τ�υς πρωτ�"υ�αντιν�ύς και
μεσ�"υ�αντιν�ύς �ρ�ν�υς μια �ι-
κ�λ�γική θεώρηση (αναγκαστικά
και !υσικά επι"ε"λημένη και ��ι

μ�ν� για θρησκευτικ�ύς λ�γ�υς)
μετα"άλλει τα υστερ�ρωμαϊκά μ�-
ντέλα διατρ�!ής και τις αντιλήψεις
για την μαγειρική. Για τη σταδιακή
αυτή μετατ�πιση των αντιλήψεων
των Bυ�αντινών σε μια μετα!υσική
αντιμετώπιση της !ύσης, στην �-
π�ία περιλαμ"άνεται "ε"αίως και η
διατρ�!ή, καθ�ριστικ� ρ�λ� έπαι-
�αν ιστ�ρικ�ί και κλιματ�λ�γικ�ί
λ�γ�ι. Aν και υπάρ��υν αλλαγές
μακράς διάρκειας π�υ π�ικίλλ�υν
κατά περι��ή, πρ�"αίν�με σε μια
συν�πτική ανασκ�πηση των παρα-
γ�ντων π�υ συνέ"αλαν στην δια-
μ�ρ!ωση των νέων γαστρ�ν�μικών
αντιλήψεων και πρακτικών μετά
τ�ν 6� αι.

Παράγ�ντες διαμ�ρ�ωσης 
νέων γαστρ�ν�μικών

πρακτικών

Kλίμα, καλλιέργειες και επιπτώ-
σεις στην διατρ��ή. H σταδιακή
ψύ�ρανση τ�υ κλίματ�ς σε μια επ�-
�ή μεγάλων επιδρ�μών εί�ε επι-
πτώσεις στις καλλιέργειες, στην
διατρ�!ή, στην ένδυση και γενικ�-
τερα στις αντιλήψεις τ�υ μεσαιωνι-
κ�ύ ανθρώπ�υ. Oι άνθρωπ�ι αισθά-
ν�νταν ανασ!αλείς και κατέ!ευγαν
σε π�λεις – κάστρα εγκαταλείπ�-
ντας τις αν�ικτές πεδιάδες και τα
παλαιά άστεα. Aπ� τ�ν 7� αιώνα και

ε�ής η κτην�τρ�!ία αυ�ήθηκε θεα-
ματικά, γεγ�ν�ς π�υ �δήγησε στην
καταστρ�!ή, μείωση ή και εγκατά-
λειψη παραδ�σιακών καλλιεργειών.
Mε την εισ"�λή της άγριας !ύσης
τα άγρια ��ρτα και λα�ανικά, τα �-
σπρια, τα γαλακτ�κ�μικά πρ�ϊ�ντα,
τ� κυνήγι και τ� κρέας απ�κτ�ύν α-
κ�μη μεγαλύτερη σπ�υδαι�τητα.
Eτσι, τα "ασικά �αρακτηριστικά της
διατρ�!ής τ�υ "υ�αντιν�ύ ανθρώ-
π�υ, παρά την διεθλασμένη και μ�-
ν�μερή μαρτυρία των τυπικών των
μ�ναστηριών, είναι με σειρά κατα-
νάλωσης: X�ρτα, "�λ"�ί, �σπρια, �-
πωρικά, γαλακτ�κ�μικά, λίπη, κρέα-
τα, κρασί, σιτηρά, λάδι, αυγά, ψά-
ρια, καρυκεύματα. Aν ε�αιρέσ�υμε
ελά�ιστες περι��ές της αυτ�κρα-
τ�ρίας π�υ παρήγαν λάδι, για τ�υς
περισσ�τερ�υς Bυ�αντιν�ύς (εκτ�ς
των μ�να�ών) ήταν π�λύτιμ� είδ�ς
σε συνε�ή ανεπάρκεια. Στην δια-
τρ�!ή τ�υς κατά περι��ές αντί για
λάδι ως αρτύματα κυριαρ��ύσαν λί-
πη, ταρί�η, γαλακτ�κ�μικά και κυ-
ρίως γάρ�ς. A�ί�ει να σημειωθεί μά-
λιστα �τι κατά τ�υς μέσ�υς �ρ�-
ν�υς απ�υσιά�ει η μαρτυρία για ε-
λαι�καλλιέργεια σε �λ� τ�ν B�ρει�
�ώρ� (σ�εδ�ν τίπ�τε στα έγγρα!α
τ�υ Aγί�υ Oρ�υς) και την μικρασια-
τική ενδ��ώρα, κάτι περίπ�υ λ�γικ�
λ�γω κλίματ�ς, και δεν μνημ�νεύε-
ται απ�λύτως τίπ�τε στ�ν Γεωργικ�
N�μ�. Π�σ� �μως είναι γνωστ� �τι
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Συμπ�σι� αρ#�ντων (τέλη 14�υ, μικρ�γρα�ία #�. Paris, gr. 135, Bibliotheque Nationale). Eνας δια-

��ρετικ�ς, ρεαλιστικ�ς κ�σμ�ς εικ�νί�εται γύρω απ� τ� πλ�ύσι� παλαι�λ�γει�, κ�σμικ� τραπέ�ι.

Πάντα πρ��άλλει δε�ιά � ��ελίας με τ� π�υλερικ�, η πιατέλα με τ� γ�υρ�υν�π�υλ� στ� κέντρ�, �ι

κανάτες και �ι κ�ύπες, αλλά κυριαρ#εί πλέ�ν η κίνηση και � θ�ρυ��ς, �ι γυναίκες π�υ συντρώγ�υν

και συ�ητ�ύν με τ�υς άντρες, τ� τεμά#ισμα τ�υ ψητ�ύ και τ� σκυλί π�υ περιμένει τ� κ�καλ�.

Πρ�σκεκλημέν�ι σε τραπέ�ι �ασιλικών γάμων (13�ς αι., λεπτ�μέρεια μικρ�γρα�ίας της ευαγγελι-
κής παρα��λής των �ασιλικών γάμων, κώδι� 5 M�νής I�ήρων).

Kτην�τρ��ία, Kυνήγι, Aλιεία, τρεις τ�μείς απασ#�λησης
π�υ πρ�μήθευαν στ�υς Bυ�αντιν�ύς τα �ασικά είδη δια-
τρ��ής: λίπη, κρέατα, γαλακτ�μικά και γάρ�ν (12�ς αι.,
Kώδι� 6 M�νής Παντελεήμ�ν�ς, Aγι�ν Oρ�ς).

ακ�μη και σε αυτή την Kρήτη τ� λά-
δι σπανί�ει και η καλλιέργεια της ε-
λιάς �αναεμ!ανί�εται εντατικ�τερη
τ�ν 14� αι.;

Eπιδρ�μές και κατακτήσεις Aρά-
�ων και Σλά�ων. Xάν�νται διαπα-
ντ�ς η Aίγυπτ�ς, η Συρία, η Παλαι-
στίνη και για ένα μεγάλ� διάστημα
η Kιλικία, η Kύπρ�ς, η Kρήτη. Aπ�
τ�ν 7� ώς τ�ν 10� αι. � παράλι�ς
�ώρ�ς �ει σε συνε�ή ανασ!άλεια
με σημαντικές επιπτώσεις στην αλι-
ευτική, τις καλλιέργειες και την
διακίνηση πρ�ϊ�ντων. H απώλεια
της Aιγύπτ�υ, τ�υ σιτ�"�λώνα της
αυτ�κρατ�ρίας, καθιστά τα άλευρα
και τ� ψωμί δυσεύρετα και υπ��ω-
ρεί η κατανάλωσή τ�υς. T� ίδι� ι-
σ�ύει για τ� λάδι με την απώλεια
της Συρίας και της Kιλικίας των κα-
τε���ήν ελαι�παραγωγών περι�-
�ών κατά τ�υς πρ�"υ�αντιν�ύς
�ρ�ν�υς. T� Bυ�άντι� �άνει την ά-
μεση πρ�σ"αση στην Eρυθρά Θά-
λασσα και στην εμπ�ρία των μπα�α-
ρικών απαραίτητων για τις πλ�ύ-
σιες "υ�αντινές σάλτσες και τα αρ-
τύματα (σα	�ύραι, καρυκείαι) της
κ�υ�ίνας των πλ�υσίων, των αρ��-
ντων και της "υ�αντινής αυλής, αν
και δια μέσ�υ τ�υ Kαυκάσ�υ τα π�-
λύτιμα αυτά πρ�ϊ�ντα !θάν�υν πά-

ντα στην Tραπε��ύντα. Eπίσης, με
την παρ�υσία των Σλά"ων στην ελ-
ληνική �ερσ�νησ� εμ!ανί��νται σε
κάπ�ιες περι��ές δια!�ρετικές,
αλλά ��ι άγνωστες, γαστρ�ν�μικές
συνήθειες πριν επέλθει η νέα στα-

διακή σύνθεση. Π.�. σε μια κατε��-
�ήν �ιν�!ιλη �ώρα �πως η Πελ�-
π�ννησ�ς μαρτυρείται στ�ν 9�–10�
αι. η κατανάλωση απ� τ�υς επήλυ-
δες �ύθ�υ απ� κριθάρι, συνήθεια
π�υ σ��λιά�εται δυσμενώς απ�

τ�υς Bυ�αντιν�ύς καθώς θεωρ�ύν
τη μπίρα π�τ� των "αρ"άρων. Πά-
ντως τ� κρασί, π�υ στην ευρεία τ�υ
κατανάλωση είναι ��ιν�ν, απ�τελεί
πάντα τη "άση τ�υ "υ�αντιν�ύ π�-
τ�ύ με !ημισμένα τα κρασιά της Bι-
θυνίας και των νησιών τ�υ Aιγαί�υ.

Nέες λέ�εις, νέες αντιλήψεις.
Σταδιακή καθιέρωση στην δημώ-
δη καθ�μιλ�υμένη νέων �ν�μά-
των και νέα ν�ηματ�δ�τηση λέ�ε-
ων: �εστ�ς (="ραστ�ς, αλλά και
�εστ�ς, θερμ�ς), I�θύς – Oψ�ς
(=πρ�σ!άι).>�ψάρι�ν.>ψάρι, άρ-
τ�ς – ψωμ�ς>ψωμί�ν>ψωμί, �ίν�ς
– κρασίν, αλλά και �ινάριν, έλαι-
�ν>ελάδιν>λάδι, κύαμ�ι – κ�κ-
κία>κ�υκιά, κ�λλυ"α (στα αρ�αία,
μικρά ν�μίσματα, μικρά στρ�γγυ-
λά γλυκίσματα και τέλ�ς �πως σή-
μερα κ�λλυ"α). Eιδικά στα μαγει-
ρικά σκεύη επικρατεί πλήθ�ς λέ-
�εων υστερ�ρωμαϊκής πρ�ελεύ-
σεως. Tέλ�ς εμ!ανί��νται νέες
λέ�εις και πιθανώς νέα παρασκευ-
άσματα: πα�αμάς=πα�ιμάδι, �α-
"ιάρι�ν κ.λπ. Mετά τ� 11� αι. και
πάντως στα υστερ�"υ�αντινά
�ρ�νια κάν�υν πιθανώς την εμ!ά-
νισή τ�υς νέα είδη και νέα �ν�μα-
τα �πως νεράτ�ια, π�ρτ�κάλια,

Συνέ#εια στην 12η σελίδα

Πλ�ύσια τράπε�α σιτίων: τραπε��μάντηλ�, διπλωμένα #ειρ�μακτρα, διά��ρα
σκεύη και στ� κέντρ� είδ�ς αυτ�θερμαιν�μεν�υ σαλτσαρί�υ(;) με περίτε#ν�
καπάκι. Aριστερά, πιθανώς «� επί της τραπέ�ης» �έρνει αγρι�γ�ύρ�υν� και
δε�ιά δύ� υπηρέτες, � πρώτ�ς, ευν�ύ#�ς, �έρνει πινάκι� με �αγητ� και �
δεύτερ�ς ��ελία με π�υλερικ�. (Tέλη 9�υ αι. Kώδικας 211, Eθνική Bι�λι�θή-
κη της Eλλάδ�ς).



αλλά και μελιτ�άνες, ρέγγες κ.α.
Θρησκευτικές και π�λιτισμικές

δια��ρ�π�ιήσεις. Xριστιανικές νη-
στείες, απ��ές, απαγ�ρεύσεις, αλ-
λά και η αρνητική αντιμετώπιση τ�υ
π�τ�υ και της τρυ!ής δια!�ρ�π�ι-
�ύσαν τ�ν "υ�αντιν� απ� τ�ν άν-
θρωπ� της ύστερης αρ�αι�τητας. O
τρ�π�ς τραπε�ώματ�ς κυρίως της
άρ��υσας τά�ης σταδιακά εί�ε αλ-
λά�ει καθώς επικράτησαν πλέ�ν �ι
τράπε�ες και τα καθίσματα αντί για
τα ανάκλιντρα των συμπ�σίων. T�
είδ�ς και � τρ�π�ς διατρ�!ής τ�υ
"υ�αντιν�ύ ανθρώπ�υ �ε�ώρι�ε αι-
σθητά απ� αυτ�ν τ�ν συγ�ρ�νων
τ�υ Λατίνων, Φράγκων, Σλά"ων και
(λιγ�τερ� Aρά"ων) �ι �π�ί�ι π�λλά
απ� τα παρακάτω (αν και γνωστά ή-
δη στην αρ�αι�τητα) είτε τα αγν�-
�ύσαν είτε τ�υς πρ�καλ�ύσαν έκ-
πλη�η: μα�αιρ�πήρ�υνα και κ�υτά-
λια (κ��λιάρια), τραπε��μάντηλα,
πετσέτες (�ειρ�μακτρα), �ερνί"ια
και �ερνι"��εστα, �ρήση πα�ιμα-
διών και μπισκ�των (πα�αμάτες),
ρετσινάτ�υ κρασι�ύ, μπα�αρικών
και κυρίως γάρ�υ.

Tρ�π�ι παρασκευής και μαγειρεί-
ες. Συνήθως τα σκευά�ω παρα-
σκευά�ω και σκευασία �ρησιμ�π�ι-
�ύνται στα πρωτ�"υ�αντινά κείμε-
να κυρίως για σύνθετα !αγητά. H
πρ�ετ�ιμασία και διαδικασία παρα-
σκευής εν�ς !αγητ�ύ καλείται μα-
γείρευμα και σκευασία, σκευή,
σκεύασμα, παρασκευή, παρασκεύα-
σμα. Δεν είναι τυ�αί�ν �τι η μέγι-
στη παρασκευή ψυ�ών τε και σωμά-
των, πνευματικής και υλικής τρ�-
!ής, συντελείται την Mεγάλη Πα-
ρασκευή με τ�ν Mυστικ� Δείπν�.
Πάντως π�λύ πριν, αλλά μαρτυρη-
μένα απ� τ�υς μέσ�υς "υ�αντιν�ύς
�ρ�ν�υς τ� μαγείρευμα και η μα-
γειρεία επικρατ�ύν �ρί��ντας την
πρ�ετ�ιμασία και διαδικασία της
παρασκευής τ�υ �αγείν (�αγεί�ν,
!αγίν>!αΐ, αλλά και !άγημα, !αγη-
τ�ν). Hδη στ�ν 8�–9� αι. η μαγει-
ρεία σημαίνει τ� παρασκευασμέν�
"ρώμα, τ� !αγητ�. Mνημ�νεύ�νται
μάλιστα απλές μ�ναστικές μαγει-
ρείες, μαγειρεία λά�αν�ν μετά ε-
λαί�υ ή μαγειρεία �σπρι�ν μετά ή
άνευ ελαί�υ, μαγειρεία �σπρι�ν
μετά καρύ�υ τριπτ�ύ (δηλαδή με
τριμμέν� μ�σ��κάρυδ�), μαγειρεία
υστάτη (τ� τελευταί� πιάτ�) και μα-
γειρεία π�υ επερίσσευσεν. Aπ� τα
κ�μνήνεια �ρ�νια και ε�ής μας έ-
��υν παραδ�θεί π�λύ πι� σύνθετες
μαγειρείες �πως ήδιστ�ς, ��ύγλυ-
κ�ς ή ��υν�γλυκ�ς, θυνν�μαγει-
ρεία, παστ�μαγειρεία, κρ�κατ�μα-
γειρεία ή κρ�κάτ�ν, ��ιριν�μαγει-
ρεία (��ιριν�μαγερέα), αλλά και λα-
γ�μαγείρευμα.

Bυ	αντιν�ς ν�στ�ς

H αρ�αι�τητα και τ� Bυ�άντι� εί-
ναι αναγκαστικά �ι δύ� περί�δ�ι α-
να!�ράς τ�υ νέ�υ ελληνισμ�ύ �ταν
ψά�νεται και διερωτάται για την
ταυτ�τητά τ�υ. Συνεπώς �ι κατά
καιρ�ύς πρ�σεγγίσεις τ�υ πρ�"λή-
ματ�ς της ελληνικ�τητ�ς δεν μπ�-
ρεί παρά να αντανακλ�ύνται και
στις θεωρήσεις για τις ρί�ες της "υ-
�αντινής κ�υ�ίνας. Kαθώς μάλιστα η
"υ�αντινή κ�υ�ίνα αντίθετα με τη
διατρ�!ή, παρ�υσιά�ει αρκετά σκ�-

τεινά σημεία και δεν μας πρ�σ!έρει
ιδιάιτερα πλ�ύσιες πληρ�!�ρίες η
αρ�αία και κυρίως η νε�ελληνική
γαστρ�ν�μία παρ�υσιά��νται ανέλ-
πιστα ως "�ηθ�ί της για να "�ηθη-
θ�ύν με τη σειρά τ�υς.

Δεν γνωρί��υμε απ�λύτως τίπ�τε
για την παρασκευή, τα υλικά π.�.
της "υ�αντινής μ�υστάρδας, σίνη-
πις των σ�αιρίων (σ!αιρία - κε!τέ-
δες και ��ι λ�υκάνικα π�υ θέλει �
K�υκ�υλές), �ύτε για τ�ν τρ�π� πά-
στωσης και συντήρησης των απ�-
κτίων ή της γ�νδης (είδ�ς παστ�υρ-
μά υπ�θέτει πάλι � K�υκ�υλές).
Στις περιπτώσεις αυτές πρ�σ!ιλής
μέθ�δ�ς (τις περισσ�τερες !�ρές
επιτυ�ής) είναι η πρ�σ!υγή στη νε-
�ελληνική παραδ�σιακή κ�υ�ίνα για
να ερμηνευθ�ύν ή να ταυτιστ�ύν
(τής ετυμ�λ�γίας, συνωνυμίας ή
της �μ�ιας πρ�ετ�ιμασίας) απλές
λέ�εις - πληρ�!�ρίες, �πως ��ρδαί,
ή ��ρδία, πλεκτή, γαρδ�ύμι�ν (κ�-
κ�ρέτσι, ��υρδή, πλε��ύδα, γαρ-
δ�ύμπα). Oμως πι� σκανδαλιστική
είναι μια αντίστρ�!η μέθ�δ�ς: η α-
νί�νευση εν�ς σημεριν�ύ εδέσμα-
τ�ς στ�υς παρελθ�ντες �ρ�ν�υς,
στ� Bυ�άντι� και στην Aρ�αι�τητα.
H ανα�ήτηση των αρ�αίων ή "υ�α-
ντινών πρ�γ�νων των ντ�λμάδων �-
δηγεί στη σύγκρισή τ�υς με �μ�ιες
παρασκευές, αλλά σίγ�υρα αλλ�τρι-
�υ απ�τελέσματ�ς, δηλαδή με τ�
αρ�αί� θρί�ν (γεμιστά !ύλλα συ-
κιάς!) π�υ συσ�ετι��μεν� με τ� "υ-
�αντιν� και νε�ελληνικ� �ρύ�ν (=
�ρύγι�ν λά�αν�ν) μας σερ"ίρει
τ�υς αμάρτυρ�υς "υ�αντιν�ύς λα-
�αν�σαρμάδες. Σε μια πρ�σ!ατη
συν�πτική παρ�υσίαση της "υ�αντι-

νής κ�υ�ίνας πρ�τείν�νται ως πα-
λαι�ί γεννήτ�ρες των  ντ�λμάδων
και πάλι τα θρία, ενώ �ι "υ�αντιν�ί
πρ�γ�ν�ί τ�υς συνάγ�νται, �ύτε λί-
γ� �ύτε π�λύ, απ� μια ανα!�ρά κ�-
πής "λαστών αμπέλ�υ στα Γεωπ�νι-
κά. Aραγε γεωπ�νικές συμ"�υλές
�πως «τα περίσσια "λαστάρια �ταν
είναι ακ�μα τρυ!ερά πρέπει να α-
!αιρ�ύνται γιατί τ�ύτ� επιτρέπει
στ� αμπέλι να αερί�εται», άραγε τι
σ�έση μπ�ρεί έ��υν με τη μαγειρική
και τ�υς ντ�λμάδες; Kανείς "ε"αί-
ως δεν μπ�ρεί να απ�κλείσει τα
τρυ!ερά αυτά αμπελ�!υλλα να
�ρησίμευαν στη "υ�αντινή κ�υ�ίνα,
αλλά τέτ�ια μαρτυρία απ�υσιά�ει
και μ�ν� υπ�θέσεις μπ�ρεί να γί-
ν�υν.

Πρ�"λημα σε �π�ι�ν πρ�σεγγί�ει
τις "υ�αντινές πηγές απ�τελεί η αρ-
�αι�πλη�ία των λ�γίων τ�υ Bυ�αντί-
�υ, την �π�ία διαπιστών�υμε και
στις μαγειρικές και γαστρ�ν�μικές
τ�υς αντιλήψεις �ταν αυτές κατα-
γρά!�νται. Eνα απλ� παράδειγμα α-
π� τη μικρασιατική Γαλατία τ�υ 8�υ
αι. μας �δηγεί στην καρδιά τ�υ πρ�-
"λήματ�ς. Bρισκ�μαστε σε μ�να-
στήρι κάπ�υ κ�ντά στην Aγκυρα και
� �εν�δ���ς υπ�δέ�εται κάπ�ι�υς
ταλαιπωρημέν�υς �δ�ιπ�ρ�υς και
τ�υς �δηγεί στην τράπε�α. A!�ύ έ-
!αγαν, είπαν στ�ν �εν�δ��� δηλώ-
ν�ντας έτσι υπαινικτικά και την κα-
ταγωγή τ�υς «Aλήθεια, !άγαμε σαν
Γαλάτες» (επ αληθείας, ως Γαλάται
ε�άγ�μεν). Π�λλά ελέγ�ντ� και
π�λλά έ��υν γρα!εί για τ�υς καλ�-
!αγάδες Γαλάτες, �μως η παραπά-
νω ανα!�ρά θεωρείται "έ"αι� �τι
πρ�έρ�εται απ� τις περιγρα!ές τ�υ

Aθήναι�υ για τα πλ�ύσια εδέσματα
των Γαλατών. Δύσκ�λα �μως μπ�-
ρεί να θεωρηθεί, �σ� κι αν η �μωνυ-
μία �ωρών και κατ�ίκων τ� επιτρέ-
πει, �τι η μικρασιατική Γαλατία τ�υ
8�υ αι. συνε�ί�ει την παλαιά γα-
στρ�ν�μική της !ήμη. Δύσκ�λα μια
τράπε�α και μάλιστα σε ένα μ�να-
στήρι στη Γαλατία τ�υ 8�υ αι. μπ�-
ρ�ύσε να συγκριθεί με τ�ν πλ�ύτ�
των περιγρα!ών τ�υ Aθήναι�υ.
Πρ�κειται λ�ιπ�ν μετά "ε"αι�τητ�ς
για ένα αρ�αι�γνωστικ� παίγνι� των
"υ�αντινών Γαλατών �δ�ιπ�ρων ή
τ�υ συγγρα!έα.

Στ� σημεί� αυτ� α�ί�ει να σ��λιά-
σ�με και κάπ�ιες σύγ�ρ�νες αρ�αι-
�πληκτικές θέσεις περί ελληνικ�τη-
τ�ς !αγητών και γαστρ�ν�μικών
συμπερι!�ρών. Στις θέσεις αυτές
εμπλέκεται αναγκαστικά και � "υ�α-
ντιν�ς ιστ�ρικ�ς κρίκ�ς σε μια ά-
λυσσ� της �π�ίας η π�θ�ύμενη ανέ-
λι�η �δηγεί μέ�ρι την τράπε�α τ�υ
Oμήρ�υ. Πρ�σ!ατ� παράδειγμα η
παρ�υσίαση στ�ν αθηναϊκ� Tύπ�
συνάντησης για τις ρί�ες της ελλη-
νικής γαστρ�ν�μίας. Hδη απ� τ�υς
τίτλ�υς τ�υ ρεπ�ρτά� η εντύπωση
π�υ απ�κ�μί�ει κάπ�ι�ς είναι �τι
στη συνάντηση αυτή κυριάρ�ησε η
γαστρ�ν�μική αρ�αι�πλη�ία: «καλ�-
!αγάδες �ι αρ�αί�ι ημών πρ�γ�ν�ι»
ή «� τσελεμεντές των αρ�αίων».
Aκριτη και η δημ�σι�γρα!ική πρ�-
"�λή της θέσης «�σ� για τη μαγι�-
νέ�α �ι αρ�αί�ι Eλληνες πρ�ηγήθη-
καν και πάλι των Γάλλων». 

Πάντως �ι "υ�αντιν�ί �δ�ιπ�ρ�ι
τ�υ 8�υ αι. έ!αγαν �ωρίς πρ�"λημα
ως Γάλλ�ι, αν τελικά η περιγρα!ή
τ�υ Aθήναι�υ κατά μια άπ�ψη ανα-
!έρεται στ�υς Kέλτες στ�υς πρ�-
γ�ν�υς των Γάλλων και ��ι στ�υς
Mικρασιάτες Γαλάτες. Mε τη λ�γική
αυτή τρ�ύ!ες, !�υά γκρα, ακ�μη
και κινέ�ικες σάλτσες έ��υν τα αρ-
�αία και "υ�αντινά πρ�ηγ�ύμενά
τ�υς. Aναρωτιέμαι επίσης μήπως, �-
πως �ι Aιγύπτι�ι πρ�ηγήθηκαν �λων
ως �υθ�π�τες και �ι Bυ�αντιν�ί
πρ�ηγήθηκαν στα πρ��ειρα και εν
περιπάτω hot–dogs με μ�υστάρδα,
�ταν � Aνδρέας � Σαλ�ς περιδιά"α-
�ε τ�υς δρ�μ�υς με τα σαλσίκια
(λ�υκάνικα) κρατώντας στ� αριστε-
ρ� τ�υ �έρι σίνηπι (μ�υστάρδα) και
�ύτως 	άπτειν και τρώγειν απ�
πρωί.Tέλ�ς, �ταν πρ�σ!άτως �ι δη-
μ�σι�γρά!�ι παρ�υσίασαν τα σε
σ�ήματα καρδιάς τ�ματάκια ή αγ-
γ�υράκια π�υ «κατασκεύασαν»
Aμερικαν�ί και Γιαπωνέ��ι αν γνώ-
ρι�αν �ωρί� των γεωπ�νικών περί
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Συνέ#εια απ� την 11η σελίδα

Σπάνια πήλινη �υ�αντινή εσ#άρα απ� τη Kρήτη, 7�υ αι. (Eλεύθερνα, ανασκα�ή Πέτρ�υ Θέμελη 1996, αναπαράσταση
Gouin και Vogt).

Διακ�σμημέν�
τσ�υκάλι με 
μία λα�ή, �#ι 
κανάτα, απ� 
Mελένικ�, 
13�υ-14�υ αι.
(Mπακιρτ�ής, 
Tσ�υκαλ�λάγηνα).
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καλ�κυντών και σικύων (... μετασ�η-
ματισθήσ�νται δε εις � θέλεις σ�ή-
μα, εάν π�ιήσης �στράκινα αγγεία,
και έτι μικρ�ίς �ύσι περιθής και δή-
σης πληρώσ�υσι γαρ τ�υς τύπ�υς
και τ�υς �αρακτήρας), θα μπ�ρ�ύ-
σαν να τιτλ�!�ρήσ�υν τ� ρεπ�ρτά�
τ�υς «Oι Bυ�αντιν�ί πρ�ηγήθηκαν
της αμερικανικής ή γιαπωνέ�ικης
τε�ν�λ�γίας!». Oσ� και τ� κατ’ ε��-
�ήν "υ�αντιν� άρτυμα τ� γάρ�ν ή
γάρ�ς π�υ τ�σ� ε�έπλη�ε τ�ν Λι-
�υτπράνδ� στην "υ�αντινή αυλή
τ�ν 10� αι., �ι σημεριν�ί Eυρωπαί�ι
απ�γ�ν�ί τ�υ δεν τ� απ�στρέ!�-
νται πλέ�ν με την ίδια "δελυγμία �-
ταν στις ε�ωτικές τ�υς παρεκτρ�-
πές δειπν�ύν στα ν�τι�ασιατικά ε-
στιατ�ρια. Δυστυ�ώς, �ι Nε�έλλη-
νες δεν έ��υν ακ�μη εμπλακεί στην
ανα�ήτηση και διεκδίκηση της ελλη-
νικ�τητάς τ�υ ως την μακρινή Tαϋ-
λάνδη καθώς έ�ει εκλείψει απ� τις
συνήθειές τ�υς, αν και πιστεύω �τι
σίγ�υρα θα τ� αντιμετώπι�αν με τ�ν
τρ�π� τ�υ Λι�υτπράνδ�υ ως ε� ι-
�θύων ναυσιωδέστατ�ν υγρ�ν.

Γαστρ�ν�μική δυναμική
και σύνθεση

Eδώ ας π�ύμε δύ� λ�για, για την
παρε��μενη πληρ�!�ρία απ� τ�ν
K�υκ�υλέ καθώς π�λλ�ί απ� τ�υς α-
σ��λ�ύμεν�υς με την ελληνική κ�υ-
�ίνα κατα!εύγ�υν στις εργασίες
τ�υ. Παρά την σπ�υδαι�τητα τ�υ
έργ�υ, "ασικ� τ�υ μει�νέκτημα εί-
ναι η δια�ρ�νική, αδιάκριτη συσσώ-
ρευση εν�ς υλικ�ύ απ� τ�ν 3� μ.X.
ως και τα �ρ�νια της T�υρκ�κρα-
τίας. Δημι�υργείται η εντύπωση
μιας �ιλι��ρ�νης γαστρ�ν�μικής α-
κινησίας �ωρίς δυναμική και με μ�-
νες τις γλωσσικές ή κάπ�ιες θρη-
σκευτικ�ύ τύπ�υ διατρ�!ικές δια-
!�ρ�π�ιήσεις π.�. νηστείες, ιδι�-
μ�ρ!ίες ή απ� την γ�νδην στ�ν πα-
στ�υρμά, απ� τ� έλαι�ν στ� ελάδι�ν
και λάδι. Δύσκ�λα συνειδητ�π�ιεί
κανείς τις μεγάλες αλλαγές π�υ α-
κ�λ�ύθησαν μετά τ�ν 7� αι. �ι �π�ί-
ες εί�αν αρ�ίσει σταδιακά αιώνες
πρ�τύτερα και π�υ �υσιαστικά ση-
μαδεύ�υν τ� τέλ�ς τ�υ αρ�αί�υ κ�-
σμ�υ. Πληρ�!�ρίες για τρ�!ές, π�-
τά και γεύματα απ� την πρωτ�"υ�α-
ντινή Aίγυπτ�, Συρία και Παλαιστίνη,
Iταλία (τ� ήμισυ των πληρ�!�ριών)
αν και πρ�ετ�ιμά��υν την κυρίως
"υ�αντινή γαστρ�ν�μία, �υσιαστικά
ανήκ�υν στην ύστερη αρ�αι�τητα.
Kαθώς μάλιστα παρατίθενται αδιά-
κριτα και δια�ρ�νικά μα�ί με τη σύ-
ν�λη "υ�αντινή αυτ�κρατ�ρική, μ�-
ναστική, αγρ�τική μαγειρική και δια-
τρ�!ή, δύσκ�λα �ε�ωρί�ει κανείς
την τ�πική απ� την κ�ινή αστική ή α-
γρ�τική κ�υ�ίνα. 

Aν μάλιστα αναλ�γισθ�ύμε �τι α-
κ�μη και στην επ��ή μας παρά την
καταναλωτική ισ�πέδωση των γα-
στρ�ν�μικών συνηθειών η κατά πε-
ρι��ές ιδι�τυπη μαγειρική υπάρ�ει
και αντιστέκεται τ�τε π�σ� μάλλ�ν
σε παλαι�τερες επ��ές �ι μαγειρι-
κές ιδι�τυπίες �ι τ�πικές σπεσιαλι-
τέ, ήταν ακ�μη πι� τ�νισμένες. Π�λ-
λές απ� αυτές μάλιστα των πρωτ�-
"υ�αντινών �ρ�νων δύσκ�λα εγγρά-
!�νται σε κ�ινά "υ�αντινά διατρ�!ι-
κά μ�ντέλα, ε�αιρ�υμέν�υ ίσως τ�υ
μ�ναστικ�ύ μ�ντέλ�υ διατρ�!ής.

Συμπερασματικά πιστεύω λ�ιπ�ν,
�τι, �πως κατά τ�υς ελληνιστικ�ύς
και ρωμαϊκ�ύς �ρ�ν�υς στις απέρα-
ντες αυτ�κρατ�ρίες �ι λα�ί συμ"ίω-
ναν διατηρώντας τις γαστρ�ν�μικές
τ�υς ιδι�τητες, άλλες δανεί��ντάς
τις και άλλες δανει��μεν�ι, τ� ίδι�
συνέ"η και κατά τη "υ�αντινή πε-
ρί�δ� και αργ�τερα την �θωμανική.
Eιδικά για τ�υς "υ�αντιν�ύς �ρ�-
ν�υς και μάλιστα μετά τ�ν 7� αι., η
γαστρ�ν�μική πρ�ίκα �λων των αρ-
�αίων λαών (Eλλήνων, Pωμαίων, λα-
ών της Bαλκανικής και Mικράς
Aσίας, E"ραίων, Περσών, Aιγυ-
πτίων, Σύρων, Kαυκασίων), αλλά και
αυτή των νέων κ�ινωνών τ�υ π�λι-
τισμ�ύ της �ριστιανικής ελληνικής
Aνατ�λής (Σλά"ων, Aρμενίων, Aρά-
"ων, Φράγκων, T�ύρκων), �δηγεί σε
μια νέα γαστρ�ν�μική δυναμική και
σύνθεση.

Kατά συνέπεια η ανα�ήτηση, η α-
π�δ�ση μιας ελληνικ�τητας στ�ν γα-
στρ�ν�μικ� συγκριτισμ� των επ��ών
αυτών μ�ιά�ει με τ� να ανα�ητάς απ�
μια π�λύπλ�κη μαγειρεία π�υ κ��λά-
�ει μέσα σε μια γεμάτη �ύτρα, �πως
είναι η Aνατ�λική Mεσ�γει�ς, την
καθαρή, «ρατσιστική» συνεισ!�ρά
τ�υ κάθε λα�ύ �ωριστά, εν πρ�κει-
μένω των Eλλήνων. O ελληνιστικ�ς
και "υ�αντιν�ς κ�σμ�ς υπήρ�ε ακρι-
"ώς αυτή η �ύτρα, τ� καθημάς
melting pot. Aραγε τι απαντήσεις θα
δ�θ�ύν σε ερωτήσεις τ�υ είδ�υς: Eί-
ναι ελληνική η σπανακ�πιτα, τ� �α-

"ιάρι, � ταραμάς, � τρα�ανάς, τ� μα-
καρ�νι, τ� λα�άνι, � ντ�λμάς, τ� για-
�ύρτι, τ� ιμάμ μπαϊλντί και � ελληνι-
κ�ς "υ�αντιν�ς κα!ές; O "υ�αντιν�ς
τ�ύρκικ�ς ελληνικ�ς κα!ές! Oι ερω-
τήσεις αυτές, �σ� κι αν και εκ πρώ-
της �ψεως παρ�υσιά��νται ευτράπε-
λες, �σ� κι αν τ� �έν� ή αμ!ιλεγ�με-
ν� έτυμ� της λέ�ης απ�θαρρύνει την
έρευνα, έ��υν κατά καιρ�ύς απαντη-
θεί και δηλών�υν τ� πρ�"λημα και
την σπ�υδαι�τητά τ�υ.

Oλα τα παραπάνω παρά τα �ενικής
ή διεκδικ�ύμενης πρ�έλευσης �ν�-
ματά τ�υς έ��υν κατά καιρ�ύς πρ�-
σγρα!εί ως ελληνικά σε μια απώτε-
ρη ή νε�τερη γαστρ�ν�μική περί�δ�
της ιστ�ρίας των Eλλήνων. Oμως τα
συμπεράσματα απ� την ετυμ�λ�γι-
κή πρ�σέγγιση π�υ συνήθως ε!αρ-
μ��εται, αλλά και αυτά απ� την ιστ�-
ρικ�συγκριτική διερεύνηση πρ�ϊ�-
ντων, υλικών και !αγητών δημι�υρ-
γ�ύν μάλλ�ν πλείστα πρ�"λήματα.
Mπ�ρεί "ε"αίως να !ωτί��υν την
πρ�έλευση της λέ�ης ή και τ�υ
πρ�ϊ�ντ�ς, αλλά η μ�ν�μερής απ�-
δ�σή τ�υς σε μια π�λιτιστική κ�ιν�-
τητα με "άση τ� ελληνικ� ή �έν� έ-
τυμ�ν μάλλ�ν συσκ�τί�ει τη μελέτη
για τις αντιλήψεις και τα μ�ντέλα
διατρ�!ής. Kυρίως τα �ν�ματα των
εδεσμάτων, και ��ι τα τρ�!ιμα ή τα
υλικά π�υ τα συνθέτ�υν, αλλά��υν
�ν�ματα μέσα στ� �ρ�ν�. T� έδε-
σμα, η μαγειρεία, μπ�ρεί να πρ�ϋ-
πάρ�ει με άλλ� �ν�μα. Συνεπώς μια

νε�τερη αλλαγή �ν�ματ�ς δεν πρ�-
δικά�ει αναγκαστικά την πρ�έλευση.
Aυτή είναι η περίπτωση παρασκευα-
σμάτων των �π�ίων γνωρί��με τ� �-
ν�μα, η δε συνταγή ή η περιγρα!ή
δεν α!ήνει αμ!ι"�λίες για την πα-
λαιά καταγωγή τ�υς: π.�. τ�υ τ�υρ-
κικ�ύ για�υρτι�ύ (τ�υ "υ�αντιν�ύ �-
�ύγαλ�υ), της γαλλικής �μελέτας
(τ�υ "υ�. σπ�γγάτ�υ). H περίπτωση
τ�υ ντ�λμά και παστ�υρμά είναι δια-
!�ρετική. H σπανακ�πιτα π.�. δεν έ-
�ει ετυμ�λ�γικά τίπ�τε τ� ελληνικ�
και τ� μ�ν� π�υ μπ�ρεί να μας πρ�-
σ!έρει είναι �τι τ� σπανάκι ως είδ�ς
κατά μια άπ�ψη !θάνει απ� την
Περσία. Tέλ�ς, δεν γνωρί��με ακρι-
"ώς π�τε έ!θασαν ή διαδ�θηκαν
ευρέως στ�ν ελληνικ� κ�σμ� π�λ-
λές �πώρες, λα�ανικά ή εδώδιμα
(μυρεψικά). Π.�. για τα π�ρτ�κάλια
(απ� τ� ιταλικ� portogallo) �ι ερευ-
νητές δεν συμ!ων�ύν π�τε εμ!ανί-
��νται στ� Bυ�άντι�, τ�ν 12� ή τ�ν
15� αι. Oπ�τε και απ� �π�υ, �μως, κι
αν εισή�θησαν, σημασία πλέ�ν έ�ει
για τ�ν ευρύτατ� �ώρ� των ηθών
και των αντιλήψεων η υι�θεσία ή
θερμή υπ�δ��ή τ�υς, � εγκλιματι-
σμ�ς �ένων �ν�μάτων και πρ�ϊ�-
ντων. — #έρεις την �ώρα π�υ ανθεί
�αιδρά π�ρτ�καλέα και κ�κκινί�ει η
στα�υλή και θάλλει η ελαία; Oσ�ι α-
π� μας έ��υν απαγγείλει τ�υς στί-
��υς τ�υ π�ιητή π�τέ δεν πρ�"λη-
ματίστηκαν ως πρ�ς την απάντηση.
Ω, δεν την αγν�εί κανείς, είναι η γη
η Eλληνίς!

O,τι αγαπήσαμε, �,τι γευθήκαμε,
�,τι εκτιμήσαμε και απ�δε�θήκαμε
είναι και δικ� μας, είναι τ�υ τ�π�υ
μας. Kι � τ�π�ς μας είτε αρ�αί�ς εί-
τε "υ�αντιν�ς, � κ�σμ�ς μας, � ελ-
ληνικ�ς κ�σμ�ς έκανε πάντα ελλη-
νικ� �,τι ήταν εύμ�ρ!� και εύν�στ�.
Eπιμένω στη γαστρ�ν�μική μ�υ θέ-
ση «είναι και ελληνικ� �,τι είναι ν�-
στιμ�». O ν�στ�ς, η επιστρ�!ή στη
γεύση, η ν�ηματ�δ�τηση τ�υ ν�στι-
μ�υ ως εύγευστ�υ είναι κυρίως κα-
τάκτηση της "υ�αντινής επ��ής. Eύ-
��μαι η επιστρ�!ή μέσα απ� αυτές
τις γραμμές να μην έ�ει μ�ν�ν την
ν�σταλγία, τ� άλγ�ς τ�υ ν�στ�υ, αλ-
λά να είναι πραγματικά ν�στιμη.

Στις �υ�αντι-
νές και μετα-
�υ�αντινές 
εικ�νες και
τ�ι#�γρα�ίες
δίδ�νται 
παραστάσεις
τραπε�ιών με
εδέσματα και
σκεύη, �πως
στην εικ�να
των Πρ��η-
τών, μέσα
16�υ αι. (Aγι�ς
Γεώργι�ς 
Bενετίας).

Bυ�αντιν� πιάτ� (πινάκι�) και εσωτερικ� κ�ύπας Kωνσταντιν�ύπ�λης (12�ς-
14�ς αι., M�υσεί� Mπενάκη).


