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O κρ�κ�ς στ� Bυ
άντι�
Kαλλιέργεια, παραγωγή και ρήση: λι�άδια κρ�κ�υ, εμ–�άμματα και... κρ�κ�–δειλ�ι

T�υ Hλία Aναγνωστάκη

O KPOKOΣ, πριν ακ�μη γίνει σα-
�ράνι ή �α��ρά και στην ελληνική
γλώσσα μετά τ�ν 15� αιώνα, εί�ε
ήδη εκτ�πισθεί ως crocus απ� τις
δημώδεις (��ι �ε�αίως απ� την ε-
πίσημη λατινική) γλώσσες της Δ.
Eυρώπης μέσω Iσπανίας και Σικε-
λίας, γύρω στ�ν 10 αι, και εί�ε α-
ντικατασταθεί απ� τ� αρα�ικ�
zaffaran σε πληθώρα τύπων. Πρ�-
κειται για τ� αρα�ικ� �ν�μα τ�υ
κρ�κ�υ απ� τ� zaffer π�υ σημαίνει
κίτριν� �ρώμα. T� κίτριν� τ�υ �ρώ-
μα και τ� π�λύ�ρηστ� δημι�ύργη-
σαν ��ι μ�ν� σ�ετικά �ν�ματα και
επίθετα, αλλά και σημαντικές πα-
ρε#ηγήσεις π�υ είναι πάντα δύ-
σκ�λ� να αρθ�ύν.

T� κρ�κιν� ρώμα

O κρ�κ�ς ανήκει στην κατηγ�ρία
των ελά�ιστων �υτών π�υ είτε α-
πλώς λ�γω τ�υ �ρώματ�ς π�υ δί-
ν�υν τα στίγματα τ�υ άνθ�υς τ�υ,
είτε λ�γω ακρι�ώς της �ρήσεώς
τ�υς για �α�ή δίνει επωνυμίες και
�ρωστικ� υλικ� τ�σ� για �άμματα
(�α�ή τρ��ών, ρ�ύ�ων κλπ.) �σ�
και για τα εμ�άμματα (σάλτσες, κα-
ρυκεύματα, διαλύματα), δηλαδή
πρ�κειται για π�λύ�ρηστ� άνθ�ς
και �άμμα. Eτσι τα κρ�κάτ�ς, κρ�-
κιν�ς, κρ�κε�ς, κρ�κωτ�ς, κρ�κώ-
δης, θα μπ�ρ�ύσαν να σημαίν�υν,
�ταν τα συναντ�ύμε στις πηγές
�ωρίς παραπέρα διευκρινίσεις, τ�-
σ� �αμμέν�ς με τα στίγματα τ�υ
κρ�κ�υ, �σ� και �μ�ι�ς ή έ�ων τ�
�ρώμα τ�υ κρ�κ�υ ή αυτ� π�υ δί-
ν�υν τα στίγματά τ�υ, δηλαδή κρ�-
κ�ειδής και κρ�κ�εις. T�ύτ� ση-
μαίνει �τι π�λλές ��ρές τ� κρ�κι-
ν�ς ή κρ�κάτ�ς ανα�έρεται απλώς
στ� �ρώμα και δεν έ�ει καμία σ�έ-
ση με τις �ρωστικές ιδι�τητες τ�υ
κρ�κ�υ, �πως ακρι�ώς τ� πράσιν�,
κίτριν� ή ακ�μη π�ρτ�καλί και θα-
λασσί δεν έ��υν παρά μ�ν� σ�έση
�μ�ι�υ �ρώματ�ς με τ� πράσ�, τ�
κίτρ�, τ� π�ρτ�κάλι ή τη θάλασσα.
Aρκεί να μελετήσει κανείς τις ανα-
�ητήσεις των αλ�ημιστών απ� την
αρ�αία επ��ή για να διαπιστώσει �-
τι είτε �ρησιμ�π�ι�ύν τ�ν κρ�κ�
της Kιλικίας είτε αναμιγνύ�υν μέ-
ταλλα για την παρασκευή �ρυσ�κί-
τρινης γρα�ής στις απ��ρώσεις
τ�υ κρ�κ�υ, είτε τέλ�ς �μιλ�ύν για
τ� αλ�ημικ� Ω�ν και τ�ν κρ�κ�
τ�υ, η ανα��ρά στ� �υτ� είναι με-
τα��ρική και δεν σημαίνει �ρήση
τ�υ. Eτσι και τα κρ�κάτα δαμάσκη-
να στ�ν Πτω��πρ�δρ�μ� είναι τα
κίτρινα, αυτά π�υ έ��υν τ� κρ�κι-
ν� �ρώμα, ενώ αντίθετα κρ�κατ�-
μαγειρεία, �αγητ� καρυκευμέν�
με κρ�κ�. Mια επί πλέ�ν δυσκ�λία
δημι�υργ�ύν �ι λέ#εις κρ�κη, κρ�-
κα, κρ�κύς-κρ�κύδι�ν, κρ�κωτ�ν
π�υ σημαίν�υν υ�άδι, κλωστή, νή-
μα και γενικώς μαλακά και ελα�ρά
υ�άσματα απ� έρια. Eτσι κρ�κώ-

δης είναι αυτ�ς π�υ έ�ει τ� �ρώμα
τ�υ κρ�κ�υ, αλλά και � �μ�ι�ς με
κρ�κη, τα δε κρ�κωτά ιμάτια είναι
τ�σ� τα κρ�κ��α�ή αλλά και γενι-
κώς τα π�λύτιμα, ελα�ριά, δια�α-
νή των εταίρων και θηλυπρεπών.

Eίναι �αρακτηριστικ� �τι π�λλά
υστερ��υ�αντινά επώνυμα της
Mακεδ�νίας �πως Kρ�κ(κ)άς, Kρ�-
κιδάς, Kρ�κύδης ή Kρ�κίδης δεν έ-
��υν σ�έση με τ�ν κρ�κ� αλλά με
τ�ν κρ�κ� τ�υ αυγ�ύ ή την κρ�κη,
κρ�κύδι π�υ διατηρείται στις νε�-
τερες ελληνικές διαλέκτ�υς και
σ�ετί�εται με την υ�αντ�υργία και
ταπητ�υργία. Tέλ�ς, πρ��λημα
παραμένει για π�ι� κρ�κ� γίνεται
λ�γ�ς �ταν ανα�έρ�νται κρ�κινα
ή κρ�κ��α�ή ενδύματα. Aν για τα
κρ�κάτα εδέσματα και τα κρ�κ�-
μάγματα, θεραπευτικά και μυρεψι-
κά, λαμ�άνεται σίγ�υρα � ήμερ�ς,
σπαρτ�ς κρ�κ�ς (Crocus sativus
L.), για τη �α�ή των ενδυμάτων
δεν είναι πάντα �έ�αι� π�ι� είδ�ς
κρ�κ�υ ή ψευδ�κρ�κ�υ �ρησιμ�-
π�ιείται, αν τελικά τ� ανα�ερ�με-
ν� κρ�κιν� έ�ει �ντως σ�έση με
τ�ν κρ�κ�. Πιθαν�τατα π�λλά απ�
αυτά τα κρ�κάτα έ��υν τ�ση σ�έ-
ση με τ� �υτ� �σ� κι � κρ�κ�ς, τ�
κρ�κάδι τ�υ αυγ�ύ: δηλαδή μ�ν�
τ� κίτριν� �ρώμα. 

Mε τις παραπάνω αναγκαστικές
διευκρινίσεις, απ�λύτως απαραί-
τητες για να απ��ευ�θ�ύν παρερ-
μηνείες, πρ��ωρ�ύμε στην συν�-

πτική παρ�υσίαση των διαθέσιμων
πληρ���ριών για την καλλιέργεια,
παραγωγή και �ρήση τ�υ κρ�κ�υ,
αλλά και τις σ�ετικές αντιλήψεις
των Bυ�αντινών.

Kρ�κ���ρ�ι λειμώνες
Oι λειμώνες, τα λι�άδια τ�υ

κρ�κ�υ, συνάγ�νται και απ� τις
μυθ�λ�γικές ανα��ρές τ�υ Oμή-
ρ�υ: O Δίας πήρε στην αγκαλιά
τ�υ τη λευκώλενη Hρα κι αμέσως
�ύτρωσαν στη γη λωτ�ί, κρ�κ�ι
και υάκινθ�ι και #άπλωσαν πάνω
τ�υς. H θεία αυτή ερωτική συνεύ-
ρεση στ�ν κρ�κ���ρ� λειμώνα
στ� Γάργαρ�ν �ρ�ς της Tρωάδ�ς,
δηλώνει την πρώιμη σύνδεση τ�υ
κρ�κ�υ με την α�ρ�δισιακή ηδ�-
νή, αλλά και τ�ν μικρασιατικ� �ώ-
ρ�. H καταγωγή τ�υ ήμερ�υ κρ�-
κ�υ θεωρείται μικρασιατική, αν
και π�λλά αυτ��υή, ιθαγενή είδη
έ��υν εντ�πίσει �ι ��ταν�λ�γ�ι
απ� την μια και την άλλη πλευρά
τ�υ Aιγαί�υ. Πιθαν�τατα π�λύ νω-
ρίς άρ�ισε η καλλιέργεια και διά-
δ�σή τ�υ στην ανατ�λική λεκάνη
της Mεσ�γεί�υ και ήδη στα ελλη-
ν�ρωμαϊκά �ρ�νια τα πι� γνωστά
κέντρα παραγωγής ήταν η μικρα-
σιατική Λυδία και Kιλικία, αλλά και
η Kυρήνη και η Σικελία. Φημισμέ-
ν�ς, ως άριστ�ς πάντων, θεωρ�ύ-
νταν � κρ�κ�ς της Kιλικίας και μά-
λιστα αυτ�ς απ� την Kώρυκ�, απ�
δε τ�υς Σ�λ�ύς-Π�μπηι�ύπ�λη τ�

κρ�κιν�ν έλαι�ν. H παράδ�ση αυ-
τή της καλλιέργειας και παραγω-
γής �α�ής και ελαί�υ κρ�κ�υ δια-
τηρήθηκε στην περι��ή κατά τ�υς
πρωτ��υ�αντιν�ύς και �υ�αντι-
ν�ύς �ρ�ν�υς. Σύμ�ωνα με επι-
γρα�ή τ�υ 5�υ-6�υ μ.X. αι. π�υ
�ρέθηκε πριν απ� λίγα �ρ�νια
στην Aνά�αρ�� η ευρύτερη περι�-
�ή και �ε�αίως η συγκεκριμένη
π�λη υπήρ#αν κέντρα εμπ�ρίας
κρ�κ�υ και πλήθ�υς υ�ασμάτων,
μάλιστα μετα#ωτών. Eίναι η επ��ή
π�υ η Kιλικία υπήρ#ε ανθηρ� κέ-
ντρ� μετα#αρίων, λιν�υργών, υ-
�ανταρίων, ιματι�πρατών, ιστ�-
π�ιών, πλ�υμαρίων, �εστιαρίων,
�α�έων και σκην�π�ιών. Φέρεται
μάλιστα ως πρώιμ� παράδειγμα
της συνε�ι��μενης παράδ�σης
στην περι��ή η περίπτωση τ�υ α-
π�στ�λ�υ Παύλ�υ π�υ καταγ�με-
ν�ς απ� την Tαρσ� ασκ�ύσε τ� �ι-
κ�γενειακ� επάγγελμα τ�υ σκη-
ν�π�ι�ύ. Mε μια τέτ�ια λ�ιπ�ν έ-
ντ�νη απασ��ληση των κατ�ίκων
της Kιλικίας με την υ�αντική και
ερι�υργία, η παράδ�ση της καλ-
λιέργειας τ�υ κρ�κ�υ και η παρα-
γωγή της �α�ής για τα υ�άσματα
�αίνεται απ�λύτως συμπληρωμα-
τική και επι�ε�λημένη. Παραμέ-
νει, �έ�αια, πάντα τ� ερώτημα για
τ� είδ�ς τ�υ κρ�κ�υ π�υ �ρησί-
μευε για την �α�ή των υ�ασμά-
των αυτών. E#άλλ�υ απ� τις γει-
τ�νικές της Kιλικίας επαρ�ίες, Πι-

Tμήμα μαρμάρινης
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M�υσεί� Aδάνων),

σημαντικ�ύ εμπ�-

ρικ�ύ κέντρ�υ 
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σιδία και Γαλατία πρ�μηθεύ�νταν
τ�ν κ�κκ�ν για την κ�κκινη �α�ή. 

Kατά τ�υς μεσ��υ�αντιν�ύς
�ρ�ν�υς η περι��ή υπήρ#ε τ� μή-
λ�ν της έριδ�ς μετα#ύ Bυ�αντι-
νών και Aρά�ων. Oυσιαστικά ε-
λέγ�εται απ� τ�υς Aρα�ες απ�
τ�ν 8� ώς τα μέσα τ�υ 10�υ αιώ-

να. Δεν γνωρί��με σ�εδ�ν τίπ�τε
για την κρ�κ�παραγωγή των �ρ�-
νων αυτών, αλλά σίγ�υρα τα περί
την υ�αντ�υργία δεν πρέπει να α-
τ�νησαν. H σημασία της ως ενδιά-
μεσ�ς �ώρα και αναγκαστικ� �ερ-
σαί� πέρασμα π�υ ενώνει τη Mι-
κρά Aσία και την Kωνσταντιν�ύ-

π�λη με τις �ώρες τ�υ Eυ�ράτη,
τη Συρία, την Παλαιστίνη �δήγη-
σαν στην ανακατάληψή της απ�
τ�υς Bυ�αντιν�ύς. Στα μέσα λ�ι-
π�ν τ�υ 10�υ αι. � Kωνσταντίν�ς
Π�ρ�υρ�γέννητ�ς θα μας δώσει
την πληρ���ρία για τ�ν Kρ�κ���-
ρ� λειμώνα στην Kώρυκ�. O ίδι�ς

επίσης θα μας πληρ���ρήσει �τι
κατά τις εκστρατείες τ�υ � αυτ�-
κράτ�ρας μετα#ύ π�λλών ειδών έ-
παιρνε πάντα μα�ί τ�υ και κρ�κ�.
Aν και η ανα��ρά στ� κρ�κ���ρ�
αυτ� λι�άδι έ�ει μεγάλες πιθαν�-
τητες να πρ�κειται για αρ�αι�-
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Aριστερά: E�ήμερ�ν ή κ�λ"ικ�ν (Kώδ. 75 Δι�σκ�ρίδη, M�νή Mεγίστης Λαύρας, Aθως). Δε$ιά: «Kρ�κ�ς», πιθαν�τατα carthamus tinctorious, σε �μ�ια απεικ�-
νιση με την αντίστ�ι"η τ�υ ελλην. κώδ. 1 τ�υ Δι�σκ�ρίδη (6�υ αι.) της Bιέννης (X�. Σ"�λής Σαλέρν�, Bι�λι�θήκη K�πεγ"άγης). T� �υτ� τ�υ κρ�κ�υ συγ"ε�-
ταν πάντα με π�λλά ιριδ�ειδή, κ�ινώς κρινάκια, αλλά και με διά��ρα άλλα �υτά, γνωστά για την κρ�κινη – κίτρινη �α�ή, π.". τ� carthamus tinctorius, τ� γνω-
στ� σήμερα ως  safflower, και π�υ στα αρα�ικά καλείται, �πως και � κρ�κ�ς, safaran, σα�ράνι. Tα δηλητηριώδη ε�ήμερ�ν κ�λ"ικ�ν, ερμ�δάκτυλ�ς ή τ� κάρ-
δαμ�ν τ�υ Δι�σκ�ρίδη, "ρησιμ�π�ι�ύνταν, �πως και � κρ�κ�ς, στη �αρμακευτική και �α�ική. H ανάμι$η των παραπάνω με τ�ν γνήσι� κρ�κ�, αν και απαγ�-
ρευ�ταν αυστηρά, ήταν συνηθισμέν� �αιν�μεν�. Στη Γερμανία τ�υ 14�υ αι. καίγ�νταν �ωνταν�ί μα�ί με τ� πρ�ϊ�ν �σ�ι π�υλ�ύσαν ν�θευμέν� κρ�κ�.

Oι Bυ�αντιν�ί
�ν�μα�αν 

π�λλά ερπετά,
και κυρίως 

τις σαύρες,
"ερσαί�υς 

κρ�κ�δείλ�υς
και τ�υς ετυ-
μ�λ�γ�ύσαν 

απ� τ� δειλ�ς
και τ� κρ�κ�ς

(γι’ αυτ� � "ερ-
σαί�ς κρ�κ�-

δειλ�ς «���εί-
ται τ�ν κρ�-

κ�ν»). Kαθώς
τα ερπετά αυτά
έτρωγαν τ� μέ-

λι και κατέ-
στρε�αν τις

κηρήθρες, 
�ι Bυ�αντιν�ί

πίστευαν �τι αν
τ�π�θετ�ύσαν
κρ�κ�υς γύρω
απ� τις κυψέ-

λες, �ι "ερσαί�ι
κρ�κ�δειλ�ι

δεν θα πλησία-
�αν στα μελίσ-

σια (σύνθεση
Kωστής 

M�υδάτσ�ς).



γνωστικ� δάνει�, δεν απ�κλείεται
να περιγρά�ει και μια σύγ�ρ�νη
συνε�ι��μενη καλλιέργεια και πα-
ραγωγή κρ�κ�υ. H παράδ�ση μά-
λιστα της ερι�υργίας, κατασκευής
και εμπ�ρίας μετα#ωτών συνε�ί-
σθηκε. 

Eίναι ενδια�έρ�ν να σημειωθεί
�τι στ�υς αμέσως επ�μεν�υς αιώ-
νες έ��με π�λλές ανα��ρές σε
κάπ�ι� Bλαττιλι�άδι λίγ� πι� κάτω
απ� την Aνά�αρ�� και π�υ κατά
την άπ�ψή μ�υ δεν απ�τελεί πα-
ρα�θ�ρά τ�υ Bαλτ�λι�άδι(�πως
πιστεύεται) και δεν σ�ετί�εται τε-
λικά με τ�ν �άλτ� αλλά με τα
�λαττία, τα �ημισμένα �υ�αντινά
μετα#ωτά π�ρ�υρά υ�άσματα. H
άπ�ψή μ�υ ενισ�ύεται και απ� μια
τ�π�θεσία της Kιλικίας π�υ ανα-
�έρ�υν �ι Aρα�ες ως Marg ad-
Dibag και �ι Σταυρ���ρ�ι ως
Pratum Palliorum, δηλαδή λι�άδι
των μετα#ωτών, των υ�ασμάτων.
Oι ερευνητές τ� τ�π�θετ�ύν επί-
σης κάτω απ� την Aνά�αρ�� και
δεν τ� συσ�ετί��υν με τ� θεω-
ρ�ύμεν� για αυτ�ύς ως Bαλτ�λι-
�άδι. Θεωρώ �μως �τι πρ�κειται
για τ� ίδι� τ�πωνύμι� με τ� Bλατ-
τι(�)λι�άδι (έτσι ε#άλλ�υ απαντά
στις πηγές) και π�υ αν δεν πρ�κει-
ται για σύγ�υση και παρερμηνεία
τ�υ Bαλτ�λι�άδι (να έ�ει περάσει
σε τ�σες γλώσσες;), απ�τελεί ση-
μαντική μαρτυρία για τ�ν 11� αι.
και ε#ής μιας περι��ής της Kιλι-
κίας �π�υ συνε�ί�εται η υ�αντική
και κρ�κ�νητική με τ�υς υ�αντα-

ρί�υς και �α�είς της. Tα λι�άδια
με τ�υ κρ�κ�υς συμπληρωματικά
συνυπάρ��υν λ�γω γεωμ�ρ��λ�-
γίας και παραδ�σεως με λι�άδια
λιναρι�ύ, �άμ�ακ�ς (�πως μέ�ρι
σήμερα), μ�υριών για τ� μετά#ι
και με δραστηρι�τητες π�υ σ�ετί-
��νται με τα �λαττία και τα άλλα
υ�άσματα. E#άλλ�υ, στα �ρ�νια
τ�υ Pegolotti �ι παράλιες Aιγαίαι
απ�τελ�ύν μετα#ύ άλλων και κέ-
ντρ� εμπ�ρίας κρ�κ�υ. A#ί�ει τέ-
λ�ς να ανα�ερθεί �τι στ� π�ίημα
τ�υ Διγενή Aκρίτα ανα�έρεται τ�

Bλαττ�λι�άδι, � κατε#��ήν ερωτι-
κ�ς λειμώνας, �π�υ � ήρωας των
άκρων της αυτ�κρατ�ρίας, της Kι-
λικίας και τ�υ Eυ�ράτη, στήνει
την τέντα τ�υ περιτριγυρισμέν�ς
πάντων �υτών τα είδη. T� ακριτι-
κ� αυτ� Bλαττ�λι�άδι έ�ει ταυτι-
σθεί με τ� B(λ)α(λ)τ(τ)�λι�άδι της
Kιλικίας. Σε αυτ�ν τ�ν ερωτικ�
λειμώνα, π�υ στα δημ�τικά τρα-
γ�ύδια θα διατηρηθεί ως της
κ�ύρ�ας τ� λι�άδι, �ι ερωτευμέ-
ν�ι θα δε�θ�ύν την επίθεση της
Aμα��νας Mα#ιμώς. Oι �πλές, τα

νύ�ια τ�υ αλ�γ�υ της Aμα��νας
κατά μία παραλλαγή �αμμένα �λα
ήσασιν κίτρινα με τ�ν κρ�κ�ν.
Πρ�κειται για λάθ�ς, καθώς σε
άλλα σημεία και σε άλλες παραλ-
λαγές αντί για κρ�κ�ν, έ��με κ�κ-
κ�ν, δηλαδή κ�κκινα. T� ίδι� λά-
θ�ς υπάρ�ει σε παραλλαγές τ�υ
Πωρικ�λ�γ�υ �π�υ � κ�κκ�ς αντι-
καθίσταται με κρ�κ�ν. Kρ�κ�ς ή
κ�κκ�ς, Bλαττιλι�άδι ή Bαλτ�λι-
�άδι, ήμερ�ς κρ�κ�ς (Crocus
sativus) ή ψευδ�κρ�-κ�ς(Cartha-
mus tinctorius ή Curcuma longa):
ακ�μη και τα λάθη, �ι παρετυμ�-
λ�γίες, �ι αντικαταστάσεις μαρτυ-
ρ�ύν τις αντιλήψεις για τ� π�λύ-
�ρηστ�ν και τη σπ�υδαι�τητα τ�υ
�υτ�ύ και τ�υ �ρώματ�ς τ�υ.

Eμ-�άμματα και... 
κρ�κ�δειλ�ι

Για τ� π�λύ�ρηστ� τ�υ κρ�κ�υ
ως καρύκευμα και �α�ή στα τρ�-
�ιμα, τα υ�άσματα (αργ�τερα
στην �ωγρα�ική), αλλά κυρίως για
τη �ρήση τ�υ στην μυρεψική και
�αρμακευτική υπάρ��υν αρκετές
πληρ���ρίες στα �υ�αντινά ιατρι-
κά συγγράμματα, συνήθως υπ�-
λ�γα στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά
πρ�τυπά τ�υς. Eθεωρείτ� ευστ�-
μα��ς και απ��ρακτικ�ς, ω�έλι-
μ�ς στα σπλά�να και α�ρ�δισια-
κ�ς. Eιδικά στη �αρμακευτική
�ρησίμευε εκτ�ς π�λλών άλλων
και για την παρασκευή τ�υ αρμε-
νιακ�ύ λίθ�υ, �π�υ �ρησιμ�π�ι�ύ-
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Συνέ"εια απ� την  15η σελίδα

Σύνθεση Hλίας Aναγνωστάκης, γρα�ική εκτέλεση Graphic Works by David F.

POΔITHΣ �ίν�ς: B�ύτη#ε μέσα στ� κρασί δεμένα μα�ί #εραμένα άγρια
ρ�δα, γλυκάνισ�, κρ�κ� και λίγ� μέλι. T� κρασί αυτ� είναι κατάλληλ� για
στ�μα�ικ�ύς και πλευριτικ�ύς.

Aρτυσις �ίνων, καλ�υμένη πανάκεια: Πάρε κρ�κ� π�υ θα δώσει ωραί�
�ρώμα στ� κρασί, αρσενικ� λί�αν�(;) π�υ θα κάνει τ� κρασί #ηρ� και δρι-
μύ, ένα σ�αιρίδι� �ύλλ�υ (=καρπ�ς μαλα�άθρ�υ, ινδικ�ύ αρωματικ�ύ
�υτ�ύ, σε σ�ήμα σ�αιριδί�υ) π�υ κάνει τ� κρασί ευωδιαστ�. A��ύ τα
σπάσεις και τα κ�σκινίσεις #ε�ωριστά, τα αναμιγνύεις, τα #ανακ�σκινί-
�εις και �ά�εις 2 κ�υταλιές σε κάθε αμ��ρέα, �ταν δεν �ρά�ει τ� κρασί
αλλά έ�ει ηρεμήσει, και έτσι θα έ�εις μ�νίμ�υς τ�υς �ίν�υς.

Πίσσωσις πίθων. Yλικά: Yσσωπ� απ� την Kρήτη ή την Kαμπανία, σ��ίν�
απ� την Συρία, ινδική ή κελτική νάρδ�, καλής π�ι�τητ�ς αλ�η, σικελικ�
κρ�κ�, ιλλυρική ίρι. Mετά τ� πίσσωμα των πίθων, πασπάλισε τα παραπά-
νω υλικά (�άρμακ�ν)στις πλευρές και τα υπ�στ�μια των πιθαριών, �ταν η
πίσσα δεν είναι ακ�μη �ύτε π�λύ �εστή �ύτε π�λύ κρύα. Yστερα �άλε τ�
νέ� κρασί και �ταν τ� δ�κιμάσεις λίγες μέρες αργ�τερα θα τ� �ρεις να
ευωδιά�ει σαν παλι�.

Συνταγές απ� τα «Γεωπ�νικά» τ�υ Kασσιαν�ύ Bάσσ�υ, εκδ. H. Beckh, Λειψία 1895. Δεν
δίν�με τις αναλ�γίες. π�υ είναι δύσκ�λ� να μετα�ερθ�ύν ακρι�ώς στα σημερινά μέ-
τρα �άρ�υς.

Συνταγές για κρασί με �ρήση κρ�κ�υ
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MAPKOY τ�υ Eυγενικ�ύ επιστ�λή
πρ�ς τ�ν αυτ�κράτ�ρα Iωάννη τ�ν
Παλαι�λ�γ�:

«Ω μέγιστε �ασιλεύ, αυτ� τ� μι-
κρ� δώρ� σ�υ πρ�σ�έρω ως συμ-
��λική απαρ�ή, ευ�αριστήρι� α-
�ιέρωμα απ� την συγκ�μιδή, μετά
απ� τ�υς κ�π�υς της γεωργίας
μ�υ: τα τέσσερα κάλλιστα άνθη
τ�υ έτ�υς, τ� ί�ν(=μενε#έ), τ� ρ�-
δ�, τ� κρίν� και τ�ν κρ�κ�. Tα μά-
�εψα απ� τα λι�άδια τ�υ λ�γ�υ και
σ�υ τα πρ�σ�έρω. T� ί�ν αναλ�γεί
στην γη, τ� ρ�δ� στ� νερ�, τ� κρί-
ν� στ�ν αέρα κι � κρ�κ�ς στην �ω-
τιά... O κρ�κ�ς πράγματι μ�ιά�ει με
τ� πυρ με τ� κίτριν� και πυρρ� τ�υ
�ρώμα. Tην θερμή τ�υ ε#άλλ�υ
�ύση μαρτυρεί τ� γεγ�ν�ς �τι �λα-
στάνει τ� �θιν�πωρ� κι �ταν αρ�ί-
�ει � �ειμώνας. Γι’ αυτ� είναι τ� μ�-
ν� άνθ�ς π�υ δεν τ� καίει τ� ψύ-
��ς, αντέ�ει στ�ν �ειμώνα. Eίναι
π�λυαρκής (ω�έλιμ�ς σε π�λλές
ανάγκες) και π�λύ�ρηστ�ς. Xρησι-
μ�π�ιείται στις τρ��ές και παρέ�ει
ω�έλεια και ηδ�νή στ� μάτι, στην

γεύση και στην �σ�ρηση.
Kι αυτά ως πρ�ς τα �υσικά τ�υς

�αρακτηριστικά, αλλά ας πρ�σθέ-
σ�με και τις αναλ�γίες τ�υς με τις
αρετές. T� ί�ν μ�ιά�ει με την αν-
δρεία, τ� ρ�δ� με την σω�ρ�σύνη,
τ� κρίν� με την δικαι�σύνη... O
κρ�κ�ς με την �ρ�νηση. Oπως εί-
ναι δριμύτατ�ς και π�λύ�ρηστ�ς
σε �λες σ�εδ�ν τις τρ��ές μ�ιά�ει
με την �ρ�νηση π�υ �ρειά�εται σε
�λες μας τις πρά#εις, κι �πως �
κρ�κ�ς αντιπαλεύει με την κακ�-
καιρία και τ� ψύ��ς, έτσι και η �ρ�-
νηση με τις κακ�τ�πιές και τις πε-
ριστασιακές πρ�σ��λές... Kι �πως
τ� κίτριν� τ�υ κρ�κ�υ δίνει την �α-
θειά και ανε#ίτηλη �α�ή έτσι και η
�ρ�νηση �ρωματί�ει ε#��ως �λες
τις πρά#εις...

Aν λ�ιπ�ν στα λεπτά κι αδύναμα
αυτά άνθη �άρισε � τε�νίτης Θε�ς
μια τέτ�ια ευρέπεια, π�ση αλήθεια
δ�#α δεν θα πρ�σέ�ερε σε μια λ�-
γική ψυ�ή... Aυτήν λ�ιπ�ν, ω άρι-
στε �ασιλεύ, κ�σμει και λάμπρυ-
νε...»

Aυτ�κρατ�ρικ� μετα$ωτ� υ�αντ�, ταπισερί, με παράσταση έ�ιππ�υ αυτ�-
κράτ�ρα, αρ"ές 11�υ αι., Kωνσταντιν�ύπ�λη (Bamberg, Diozesanmuseum,
Γερμανία). O αυτ�κράτ�ρας έ"ει ταυτισθεί με τ�ν Bασίλει� B΄ B�υλγαρ�κτ�-
ν� και η σκηνή παριστάνει τη νίκη τ�υ επί των B�υλγάρων τ� 1017. Oι δυ� γυ-
ναικείες μ�ρ�ές, δε$ιά και αριστερά, απ�τελ�ύν πρ�σωπ�π�ιήσεις π�λεων–
Aθήνας και Kωνσταντιν�ύπ�λης. T� μετα$ωτ� αυτ� υπήρ$ε πιθαν�τατα δώρ�
τ�υ αυτ�κράτ�ρα Kωνσταντίν�υ I΄ (1059–1067) στ� Γερμαν� αυτ�κράτ�ρα
Eρρίκ� B΄. Διαπιστώνεται "ρήση μεγάλ�υ αριθμ�ύ "ρωμάτων στα νήματα:
τρεις τ�ν�ι κ�κκιν�υ και γαλά�ι�υ, δύ� τ�ν�ι πράσιν�υ, κίτριν�υ και κα�έ.

νταν τ� κρ�κ�μηλ�ν ένα είδ�ς σι-
ρ�πι�ύ απ� κρ�κ� και κυδώνι.
Στην ��θαλμ�λ�γία για την παρα-
σκευή κ�λλυρίων. Στ� γνωστ� σε-
ληνιακ�ν κύ�ι, αιγυπτιακ� διεγερ-
τικ� κα τ�νωτικ� με 25 συστατικά,
� Παύλ�ς � Aιγινίτης(7�ς αι.) πρ�-
σθεσε άλλα τρία μετα#ύ των �π�ί-
ων και τ�ν κρ�κ�. T� κύ�ι θεω-
ρ�ύνταν είδ�ς �ρίσματ�ς, άρωμα
αλειπτ�ν, αλλά τ� πρ�σέθεταν και
στα π�τά. M�ιά�ει κατά π�λύ ως
πρ�ς τα συστατικά τ�υ με τ� άγι�
μύρ�ν, στ�υ �π�ί�υ την παρα-
σκευή �ε�αίως συμμετέ�ει και �
κρ�κ�ς. O κρ�κ�ς απ�τελ�ύσε
�ασικ� συστατικ� στις θηριακές
τ�υ Aιγινίτη και τ�υ Nικ�λά�υ τ�υ
Mυρεψ�ύ (13�ς αι.). Oι Bυ�αντιν�ί
πίστευαν επίσης στις α�ρ�δισια-
κές τ�υ ιδι�τητες και τ� εμ�άπτι-
�αν στ� κρασί γιατί θεωρ�ύσαν �-
τι απέτρεπε την καρη�αρία, τ�ν
π�ν�κέ�αλ� απ� τ� �ιν�πνευμα
(�λ. συνταγές στα Γεωπ�νικά). Πί-
στευαν �μως �τι η άμετρη κατα-
νάλωσή τ�υ πρ�καλ�ύσε ω�ρία-
ση, κε�αλαλγία και αν�ρε#ία.

Π�λύ πι� ενδια�έρ�υσες είναι
�ι αντιλήψεις των Bυ�αντινών για
την σ�έση τ�υ κρ�κ�υ με τ� γέλι�
και τ�ν κρ�κ�δειλ�. Bέ�αια αδιευ-
κρίνιστ� παραμένει για π�ι� είδ�ς
κρ�κ�υ γίνεται λ�γ�ς. Πίστευαν
λ�ιπ�ν �τι η υπερ��λική κατανά-
λωση κρ�κ�υ πρ�καλεί ακατάσ�ε-
τ� γέλι� π�υ �δηγεί μέ�ρι τ�ν θά-
νατ�. Kι απ� τ� γέλι� στα κρ�κ�-
δείλια δάκρυα....Σύμ�ωνα με τις

�υ�αντινές ετυμ�λ�γίες η λέ#η
κρ�κ�ς παράγεται παρά τ� εν τω
κρύει έ�ειν την αύ#ησιν, δηλαδή
�υτρώνει �ειμώνα καιρ�. O δε
κρ�κ�δειλ�ς, παρά τ� δειλ�ς και
τ� κρ�κ�ς, και για αυτ� � �ερσαί-
�ς κρ�κ�δειλ�ς ���είται τ�ν κρ�-
κ�ν. Xερσαί�ς κρ�κ�δειλ�ς ή α-
πλώς κρ�κ�δειλ�ς εκαλείτ� μια
μικρασιατική σαύρα( stellio
vulgaris), γ�υστέρα ή γενικώς �-
λων των ειδών �ι σαύρες. Kαθώς
λ�ιπ�ν τα ερπετά αυτά απ�τελ�ύ-
σαν τ�υς κατε#��ήν ε�θρ�ύς των
μελισσιών, επειδή έτρωγαν τ� μέ-
λι και κατέστρε�αν τις κηρήθρες,
�ι Bυ�αντιν�ί πίστευαν �τι, αν τ�-
π�θετ�ύσαν κρ�κ�υς γύρω απ�
τις κυψέλες, δεν θα πλησία�αν �ι
�ερσαί�ι κρ�κ�δειλ�ι, τα ερπετά.
Bε�αίως, � κρ�κ�δειλ�ς �υδεμία
σ�έση έ�ει με την δειλία μπρ�στά
στ�ν κρ�κ�, καθώς τ� πρώτ� συν-
θετικ� τ�υ είναι συγγενές με τις
γνωστές κρ�κάλες και σημαίνει
περίπ�υ πετρ�σαύρα.

Συμπερασματικά, � κρ�κ�ς εθε-
ωρείτ� τ� κυρίως π�λυαρκές και
π�λύ�ρηστ�ν �υτ�ν π�υ πρ�σέ-
�ερε υλικ� για �α�ή, �άμμα έμ-
�αμμα, καρύκευμα, �άρμακ�, α-
�ρ�δισιακ�, τ�νωτικ�. O Mάρκ�ς
� Eυγενικ�ς σε επιστ�λή τ�υ
στ�ν αυτ�κράτ�ρα Iωάννη Παλαι-
�λ�γ� (1425-1448) θα τ�υ παρ�υ-
σιάσει �λες τις αρετές τ�υ άν-
θ�υς της �ρ�νησης, �υσικές και
συμ��λικές, πρ�τρέπ�ντάς τ�ν
να τ� μιμηθεί.

Λεπτ�μέρεια απ� την πρ�σκύνηση των Mάγων, 15�ς αι., τ�υ Benozzo
Gozzoli, στ� Παρεκκλήσι τ�υ Palazzo Medici, Φλωρεντία. Θεωρείται �τι
στη σύνθεση αυτή παριστάν�νται �ι συμμετέ"�ντες στη Σύν�δ� της
Φλωρεντίας τ� 1439. O παραπάνω εικ�νι��μεν�ς ταυτί�εται με τ�ν αυ-
τ�κράτ�ρα Iωάννη Παλαι�λ�γ�, στ�ν �π�ί� � Mάρκ�ς � Eυγενικ�ς α-
πευθύνει επιστ�λή παρ�υσιά��ντας �λες τις αρετές τ�υ κρ�κ�υ, τ�υ
άνθ�υς της �ρ�νησης, �υσικές και συμ��λικές, πρ�τρέπ�ντάς τ�ν να
τ� μιμηθεί. Mάλλ�ν � αυτ�κράτ�ρας δεν τ�ν εισάκ�υσε, καθώς υπέ-
γραψε μα�ί με �λ�υς τ�υς Bυ�αντιν�ύς αντιπρ�σώπ�υς την Eνωση με
τ�υς παπικ�ύς, με μ�νη ε$αίρεση τ�ν επίσης παρ�ντα Mάρκ� (ιδέα και
γρα�ική επε$εργασία H. Aναγνωστάκης – David F.).

T� άνθ�ς της �ρ�νησης


