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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

 Στην εργασία μας αυτή ασχοληθήκαμε με τα προϊόντα με τα οποία διατρέφο-

νταν οι αρχαίοι Έλληνες, καθώς και με τους τρόπους επεξεργασίας, συντήρησης και 

μαγειρέματος αυτών των υλικών. Είναι φυσικό ότι δε θα μπορούσαμε να καλύψουμε 

όλες τις περιόδους του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η εργασία μας λοιπόν επικεντρώ-

θηκε κυρίως στην κλασσική εποχή με αναφορές στις μετέπειτα περιόδους. 

 Τα  δεδομένα της εργασίας μας συγκεντρώθηκαν ακολουθώντας α) τα στάδια 

της μεθόδου project β)έρευνα πεδίου σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και, κυρίως, 

γ)έρευνα πρωτογενών πηγών. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας συμμετείχαμε σε 

εργαστήρια με τα εξής θέματα : αποδελτίωση-αρχειοθέτηση-βιβλιογραφία, power-

point, μεσογειακή διατροφή, σύνταξη διαιτολογίου. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 Στην εργασία μας παρουσιάζουμε α)όλα τα διατροφικά προϊόντα και τους 

τρόπους επεξεργασίας, συντήρησης και παρασκευής τους, ώστε να γίνουν κατάλληλα 

για βρώση β)τον τρόπο παράθεσης των γευμάτων, επίσημων (συμποσίων) και καθη-

μερινών  γ)ειδικές διατροφικές αντιλήψεις και  συνήθειες (χορτοφαγία) δ)τη διαιτητι-

κή αξία των τροφών σύμφωνα με τις απόψεις αρχαίων γιατρών και , τέλος προσπα-

θούμε να αξιολογήσουμε τις διατροφικές συνήθειες των προγόνων μας και εξετάζου-

με αν  και ποια στοιχεία του αρχαιοελληνικού διατροφικού προτύπου θα μπορούσαν 

να υιοθετηθούν από εμάς σήμερα. Μέτρο και πρότυπο στην αξιολόγησή μας αποτέ-

λεσε το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής. 

 Σε μια εποχή που βομβαρδιζόμαστε από όρους όπως: μεταλλαγμένα, κλωνο-

ποιημένα, υβρίδια, βιολογικά προϊόντα, «τρελές αγελάδες» , που η γενιά μας μεγά-

λωσε με το fast food και το delivery─ όταν το σπιτικό φαγητό δεν ήταν αρεστό─ που 

τελικά δεν ξέρουμε τι τρώμε, αλλά πιστεύουμε στην αλήθεια της παροιμίας ότι «η 

υγεία μας βρίσκεται στο πιάτο μας», η μελέτη μας αυτή μας έδωσε πολλές πληροφο-

ρίες, ─ και, γιατί όχι ─ διατροφικές επιλογές και δε θα μπορούμε τουλάχιστον να επι-

καλούμαστε ως έφηβοι άγνοια. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

 Η εργασία μας περιλαμβάνει αρχικά 29 κεφάλαια, στα οποία παραθέτουμε 

πληροφορίες για τη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων, όπως τα γεύματα, τα είδη και 

την παρασκευή άρτου και γλυκών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρασί τα θαλασ-

σινά, τα κρεατικά, τα όσπρια, τα φρούτα και τα λαχανικά, τους ξηρούς καρπούς και 

τα καρυκεύματα, συνταγές μαγειρικής, ξεχωριστές διατροφικές συνήθειες και αντι-

λήψεις (χορτοφαγία), τα σκεύη μαγειρικής και φαγητού. 

 Στη συνέχεια ,αφού έχουμε παρουσιάσει απόψεις αρχαίων Ελλήνων γιατρών 

για τη διαιτητική αξία των τροφών, προσπαθώντας να απαντήσουμε στο ερώτημα  

που ο τίτλος του θέματος θέτει, περιλαμβάνουμε ένα κεφάλαιο στο οποίο γίνεται  α-

πόπειρα αξιολόγησης της αρχαιοελληνικής διατροφής με βάση το μεσογειακό δια-

τροφικό πρότυπο. Τέλος, έχουμε συντάξει ένα εβδομαδιαίο διαιτολόγιο, το οποίο πε-

ριλαμβάνει αρχαιοελληνικά φαγητά, οι συνταγές των οποίων παρατίθενται στο αντί-

στοιχο κεφάλαιο της εργασίας μας. 

 Ακολουθεί βιβλιογραφία  και παράρτημα  α)με πίνακα των ονομάτων φυτών, 

ζώων και  φαγητών στα αρχαία και νέα ελληνικά  β)κατασκευές – αντίγραφα αρχαίων 

ελληνικών σκευών  γ)φωτογραφίες των ατομικών ημερολογίων μας δ) κατάλογος φα-

γητών της αρχαιοελληνικής μας ταβέρνας, που την ονομάσαμε «ΟΛΒΙΟΓΑΣΤΟΡ» 

(ένας από τους τρόπους παρουσίασης της εργασίας μας) ε)αφίσα με την οποία διαφη-

μίσαμε την ταβέρνα μας. 
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1.α. ΓΕΥΜΑΤΑ 

 

 

 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τρία(3) γεύματα την ημέρα : 

 Άριστον (πρωινό): περιελάμβανε ψωμί βουτηγμένο σε ανέρωτο κρασί
1
 

 Δείπνον (Μεσημεριανό) 

 Δόρπον (Βραδινό)
2
 

 

 

 

                                                 
1
 Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, Τόμος 1, 11c 

2
 Μιρώ, Αι. ,(μτφρ. Κ. Παναγιώτου), Η καθημερινή ζωή στην εποχή του Ομήρου, εκδ. Δ. Ν. Παπαδή-

μα, Αθήνα, 1987 
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Ο Φιλήμονας   και ο Αισχύλος αναφέρουν  ότι οι παλιοί είχαν τέσσερα (4) γεύματα: 

 το ακράτισμα ή διανηστισμόν : έτρωγαν κριθαρένιο ψωμί βουτηγμένο σε 

άκρατον οίνον με σύκα ή ελιές. 

 το άριστον ή διορπηστόν : γεύμα του μεσημεριού ή νωρίς το απόγευμα 

 το εσπέρισμα  : ελαφρύ γεύμα, το οποίο δεν το ακολουθούσαν πάντα 

 δείπνον ή επιδορπίς : βραδινό φαγητό .Κάποιες φορές το αριστόδειπνον, που 

ήταν ένα γεύμα αργά το απόγευμα, αντικαθιστούσε το δείπνον.
3
 

Ο Όμηρος επίσης σημειώνει ότι άριστον ήταν το γεύμα που έτρωγαν την αυγή , δεί-

πνον το μεσημεριανό και δόρπον  το βραδινό. Οι πολεμιστές έτρωγαν μετά την ανα-

τολή του ηλίου και μετά προχωρούσαν στη μάχη. 

 

 

 

 

 Οι γυναίκες τις περισσότερες φορές γευμάτιζαν χωριστά από τους άνδρες. Εάν 

το μέγεθος του σπιτιού καθιστούσε αδύνατη τη συνεστίαση, οι άνδρες κάθονταν στο 

τραπέζι πρώτοι, και οι  γυναίκες ακολουθούσαν, αφού εκείνοι είχαν ολοκληρώσει το 

γεύμα τους. Οι δούλοι, λάμβαναν μέρος και στην προετοιμασία και στο σερβίρισμα 

του φαγητού.  Στις φτωχές οικογένειες, που δεν υπήρχαν ή δεν επαρκούσαν οι δούλοι, 

τις υπηρεσίες τους  προς τους άνδρες προσέφεραν οι γυναίκες και τα παιδιά. 

 

                                                 
3
 Αθήναιου, Τόμος 1, 11d-e 
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 Οι Έλληνες έτρωγαν καθιστοί  χρησιμοποιώντας πάγκους  ή χαμηλά  τραπέζια 

κυρίως  στα συμπόσια. Τα υψηλά τραπέζια  σχήματος  ορθογωνίου τα είχαν για κα-

θημερινή χρήση. Τον 4
ο
 αιώνα άλλαξε το σχήμα τους σε στρογγυλό με ζωόμορφα πό-

δια. Κάποια κομμάτια πεπλατυσμένου ψωμιού χρησιμοποιούνταν και ως πιάτα .  Πιο 

διαδεδομένα ήταν  τα πήλινα δοχεία . Τα πιάτα με τον καιρό κατασκευάζονταν με πε-

ρισσότερη καλαισθησία και επιμέλεια μέχρι να φτάσουμε στη ρωμαϊκή περίοδο, όπου 

τα πιάτα κατασκευάζονταν από πολύτιμα μέταλλα, ακόμα και από γυαλί . Επίσης ο 

τρόπος λήψης του φαγητού ήταν με τα χέρια. Μαχαίρια χρησιμοποιούνταν για την 

κοπή του κρέατος και κάποια μορφή κουταλιών υπήρχε για σούπες και ζωμούς 

.Κομμάτια ψωμιού(απομαγδαλία) χρησίμευαν για τη λήψη τροφής, ακόμη και ως 

πετσέτα για τα χέρια.
4
 

 

 

                                                 
4
 Βλέπε και την ενότητα «Σκεύη μαγειρικής» της παρούσας εργασίας. 
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1.β. ΣΥΜΠΟΣΙΑ 

 

 

 

  Εκτός από το καθημερινό βραδινό γεύμα, το δείπνον, υπήρχε και το 

επίσημο δείπνο με φίλους και  γνωστούς, που ονομαζόταν συμπόσιον ή εστίασις, 

γεύμα, το οποίο στις μέρες μας θα λεγόταν «συνεστίαση». Η λέξη συμπόσιον σημαί-

νει συνάθροιση ανθρώπων που πίνουν. Ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους τρόπους 

διασκέδασης των Ελλήνων. Υπήρχαν και δείπνα, στα οποία οι συμμετέχοντες συνει-

σέφεραν ή οικονομικά ή με τρόφιμα, τα οποία λέγονταν συμβολές. 
5
 

 

 

 

                                                 
5
 Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, Τόμος 2, 33d 
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 Στα συμπόσια υπήρχαν κάποιοι κανόνες και όποιος τους παρέβαινε γινόταν 

αντικείμενο χλευασμού. 
6
Ο Σωκράτης, όταν είδε σε ένα συμπόσιο κάποιον να τρώει 

χωρίς μέτρο τις νοστιμιές, είπε: «Από όσους είστε εδώ ποιος χρησιμοποιεί το ψωμί 

για προσφάγι και το προσφάγι για ψωμί;» 
7
Επίσης και όποιος πήγαινε πρώτη φορά σε 

ένα σπίτι έπρεπε να παρατηρήσει πρώτα το σπίτι το οποίο τον φιλοξενούσε και όχι να 

τρέξει κατευθείαν στο τραπέζι με τα φαγητά.. 
8
Απαγορευόταν αυστηρά στα συμπόσια 

να συγκεντρώνονται πάνω από 30 άτομα και μάλιστα υπήρχε ειδικό σώμα που έκανε 

σχετικούς ελέγχους στα σπίτια.
9
 

 Υπήρχε συνήθεια να δίνεται από πριν στον καλεσμένο, ένας κατάλογος 

(γραμματείδιόν τι περιέχον αναγραφήν των παρεσκευασμένων)
10

 που περιείχε τα μα-

γειρεμένα φαγητά, που θα προσφέρονταν, για να ξέρει  τι είχε ετοιμάσει ο μάγειρας 

για το δείπνο. Ο προϊστάμενος των συμποσίων λεγόταν ονοματοκλήτορ.
11

 

 

 

 

 Οι καλεσμένοι ξάπλωναν στα ανάκλιντρα κατά τη διάρκεια του συμποσίου. 

Έδιναν στον καθένα ως δώρο ένα ασημένιο ποτήρι. Τους στεφάνωναν με ένα χρυσό 

διάδημα, τους σέρβιραν σε χάλκινο πιάτο ψωμί, κομμάτια από κότες, πάπιες, φάσσες, 

χήνες και άλλα άφθονα εδέσματα . Στη συνέχεια έφερναν μια άλλη ασημένια πιατέλα 

πάνω στην οποία προσφερόταν ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί και κομμάτια από λαγούς,  

                                                 
6
 Αθήναιου, Τόμος 15, 667e 

7
 Όπ. π., Τόμος 5, 186d 

8
 Όπ. π., Τόμος 5, 179a 

9
  Όπ. π , Τόμος 5, 179c 

10
 Όπ. π, Τόμος 2, 49b 

11
 Όπ. π, Τόμος 2, 47e 
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κατσίκια, χήνες, περιστέρια, τρυγόνια, πέρδικες και πλήθος άλλων πουλερικών, κα-

θώς και άλλα ψωμιά παρασκευασμένα με τέχνη (πλακούντες). Στο τέλος έπλεναν τα 

χέρια τους. Τότε έφερναν μέσα στην αίθουσα πολλά στεφάνια από λουλούδια και 

χρυσά διαδήματα. Έκαναν προπόσεις για όλους. Έμπαιναν αυλητρίδες, μουσικοί, κυ-

βιστρίδες ( χορεύτριες) και κοπέλες που έφερναν ληκύθους με μύρο. 

 

 

Εικόνα 1. ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑΡΑ ΑΓΟΡΙΑ 

 

 

 

 

Εικόνα 2. ΚΥΒΙΣΤΡΙΔΕΣ 

 

 

 Ακολουθούσε το δεύτερο δείπνο, στο οποίο προσφέρονταν κρεατικά, κυρίως 

χοιρινό, θαλασσινά και ότι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αναφέρονται μεγάλα ψημένα 
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γουρουνόπουλα και δίπλα του σερβιρισμένα ψητές τσίχλες, πάπιες, συκοφάγοι, περι-

χυμένα με κρόκους αυγών, σε άλλη πιατέλα βραστό κατσικάκι ή  στρείδια και χτένια. 

Έπλεναν  και πάλι τα χέρια τους και μετά έμπαιναν χορευτές , γελωτοποιοί και μερι-

κές  φορές γυναίκες ταχυδακτυλουργοί. 

 
 

Εικόνα 3. ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 

 

 

 Έπιναν κεκραμένον οίνον (νερωμένο κρασί)  τον οποίο συνόδευαν με ψητά  

ψάρια όλων των ειδών  και με  τα επιδόρπια , δηλαδή ξηρούς καρπούς, φρούτα, πίτ-

τες και γλυκά ( νωγαλεύματα : ηδέα βρώματα
12

, τρωγάλια, τραγήματα, επιφορή-

ματα) . Τέλος έπλεναν τα χέρια τους με μύρο και έπαιζαν διάφορα παιχνίδια, όπως ο 

κότταβος.
13

 

 

                                                 
12

 Όπ. π. , Τόμος 2, 47d 
13

 Όπ. π. , Τόμος 4, 128c-129d 
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 ΚΟΤΤΑΒΟΣ: Ο κότταβος ήταν πολύ συνηθισμένο παιχνίδι των νέων στα 

συμπόσια. Στην απλή μορφή του κάθε συμπότης  έριχνε το κρασί που του απέμενε 

στο ποτήρι του σε μια μεταλλική λεκάνη, ενώ έλεγε το όνομα της ερωμένης του. Αν 

το λίγο αυτό κρασί δημιουργούσε καθαρό ήχο, αυτό σήμαινε ότι έχει την αγάπη της. 

Το κρασί που ριχνόταν με τον τρόπο αυτό λεγόταν Λάταγες ή Λαταγή. Σε πιο περί-

πλοκη μορφή του παιχνιδιού έβαζαν πολλά μικρά ποτήρια σε μια  λεκάνη και,  όποιος 

έριχνε τα περισσότερα με ορισμένο αριθμό βολών, έπαιρνε βραβείο, το κοττάβιον.  

Άλλοτε το κρασί ριχνόταν σε μια ζυγαριά που κρεμόταν πάνω από το κεφάλι μικρού 

αγάλματος, που ήταν μέσα σε νερό. Κέρδιζε όποιος κατόρθωνε να κάνει τη ζυγαριά 

κατεβαίνοντας να χτυπήσει το κεφάλι του μικρού αγάλματος.
14

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΔΗΣ 

 

                                                 
14

 Όπ. π. , Τόμος 1, σελ..290, σημ.374 ή Τόμος 2, σελ.255, σημ.255 ή  Τόμος 11, σελ. 333, σημ. 265 ή 

Τόμος 13, σελ. 311, σημ. 157 ή Τόμος 14, σελ.326, σημ. 289 ή Τόμος 15,σελ. 216,σημ. 5 
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2.ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΦΤΩΧΩΝ 

 

15 

Σε καμία περίπτωση  η περιγραφή των συμποσίων με τα πλούσια φαγητά δεν 

ανταποκρίνεται στα φαγητά ενός φτωχού σπιτικού. Κατά τον Αθήναιο «ο φτωχός έ-

πρεπε να σκάβει βράχους του βουνού και να τρώει λίγα σύκα , κρίθινο ψωμί και ξηρή 

τροφή κατάλληλη για δούλους». Ακόμα δείγμα φτώχειας ήταν τα βραστά ρεβύθια, τα 

κουκιά, τα μήλα και τα σύκα. 
16

 

 O Πολίοχος, ποιητής κωμωδιών σημειώνει: 

 

 
17

 

                                                 
15

 Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, τόμος 2, 55a 
16

 Όπ. π. , Τόμος 3, 164d-e 
17

 Όπ. π. , Τόμος 2, 60b-c 
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 Και ο Αντιφάνης γράφει: 

18
 

Οι φτωχοί αγροτικοί πληθυσμοί έτρωγαν επίσης βελανίδια και πολλά όσπρια, 

όπως είναι ο αγριόβικος ( άρακος ) το ρόβι ( ο ρόβος ) η φάβα ( λάθυρος ) η αφάκη , 

lathyrus cicera ( αφάκη ) και ο αγριόβικος lathyrus ochrus ( ώχρος ). Εξίσου περιφρο-

νημένος ήταν ο σπόρος του λούπινου ( θέρμος ). Η κατανάλωση αυτή του πικρού 

σπόρου που ωμό δεν το έτρωγαν ούτε τα ζώα, αφού όντως είναι τοξικός, εάν δεν 

βραστεί, αποτελούσε αναντίρρητο σύμπτωμα ανέχειας. 

Στην αρχαία Ελλάδα μερικά όσπρια άρεσαν και φρέσκα, όπως τα φασόλια, ο 

αρακάς και τα ρεβύθια.
19

 Μια από τις κύριες απαγορεύσεις του Πυθαγόρα ήταν τα 

κουκιά. Έλεγε ότι είναι πνευματώδης τροφής και την απαγόρευε, άλλοι όμως  έλεγαν 

ότι τα συνιστούσε ενθερμώς, γιατί ήταν τα πιο ελαφριά και τα πιο χωνευτικά όσπρια, 

γι’ αυτό τα έτρωγε και ο ίδιος. 
20

Επίσης έτρωγαν φασόλια με την συνοδεία κρέατος 

και όχι μόνο. Το πιο διαδεδομένο όσπριο ήταν η φακή ενώ τα μπίζα ήταν λιγότερο 

διαδεδομένα. Τα ρεβύθια τα προσέφεραν ως κύριο πιάτο και ως επιδόρπιο. Για το 

σκοπό αυτό τα έτρωγαν και ωμά. Επίσης θεωρούσαν φαγώσιμους τους ώριμους σπό-

ρους όσο και τους άγουρους καρπούς των μαυρομάτικων, που ήταν οι ποιο υγιεινοί 

σπόροι. Στη Σπάρτη τους προσέφεραν ως επιδόρπιο.
21

Τα φασόλια και ο αρακάς γίνο-

νταν και σούπα ( έτνος). Το ίδιο συνέβαινε και με την φακή και έλεγαν ότι ήταν ένα 

πλήρες καθημερινό πρωινό που το έτρωγαν οι εργάτες και οι κυνικοί φιλόσοφοι. Ό-

μως δε θα το βλέπαμε σε καμία περίπτωση σε τραπέζια πλουσίων. 

                                                 
18

 Όπ. π. , Τόμος 2, 60b-c 
19

 Dalby, A. (μτφρ. Πατρικίου, Ε.), Σειρήνια δείπνα, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 

2000, σελ. 209-211 
20

 Όπ. π. , σελ. 212 
21

 Όπ. π. , σελ. 216 
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Επειδή τα ψάρια ήταν ακριβά οι φτωχοί μπορούσαν να τρώνε μόνο αφύη και 

βούγλωσσο ή ψήττα. 
22

Στην Αθήνα οι πλούσιοι δεν έδιναν σημασία στην αφύη εξαι-

τίας της αφθονίας της και έλεγαν ότι ήταν φτωχικό φαγητό. Σε άλλες όμως πόλεις αν 

και ήταν πολύ κατώτερη την εκτιμούσαν πολύ. 
23

 

Οι φτωχοί έτρωγαν κρέας κυρίως στις γιορτές μετά τις θυσίες. Λουκάνικα 

όμως έτρωγαν και οι φτωχοί και οι πλούσιοι. 
24

Επίσης, το ποτό των φτωχών και των 

αγροτών γενικότερα ήταν  ο κυκεών, το οποίο απέφευγαν οι αριστοκράτες(βλ. ενότη-

τα κρασί-ποτά). Στις συνεστιάσεις  των φτωχών οικογενειών τα παιδιά και οι γυναί-

κες υπηρετούσαν τους άνδρες, γιατί  δεν υπήρχαν  αρκετοί δούλοι. 

Ο Αθήναιος παραθέτει λεπτομέρειες από τον τρόπο διατροφής των πλουσίων 

παρουσιάζοντας τον Αγαμέμνονα να δειπνεί με άλλους βασιλείς. Αναφέρονται φαγη-

τά τυλιγμένα σε φύλλα συκιάς και παρασκευασμένα από αυγά, γάλα, χοιρινό λίπος 

σιμιγδάλι, μέλι και τυρί και γλύκισμα από άμυλο, τυρί, γάλα και μέλι, πίτες από α-

λεύρι ζυμωμένο με γάλα και άλλα φαγητά και γλυκίσματα με βάση το μέλι.
25

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

                                                 
22

 Αθήναιου, όπ. π. , τόμος 7, 288a-b 
23

 Όπ. π. , τόμος 7, 285d 
24

 Αριστοτέλους, Πολιτικά, 1323a4 
25

 Όπ. π. , τόμος 1, 9a 



 19 

3.α. ΑΡΤΟΣ 

 

Το ψωμί το ονόμασαν άρτο, επειδή ανάμεσα σε όλα τα σχήματα ο κύκλος εί-

ναι άρτιος και τέλειος.
26

 Παρασκεύαζαν ψωμί από σιτάρι, κριθάρι και από ζέα ή ό-

λυρα, που είναι ποικιλίες σιταριού και έδιναν αλεύρι με πολύ πίτουρο.
27

Ο Γαληνός
28

 

συνδέει το ψωμί από ζέα με το ψωμί από μακεδονική βρίζα, δηλαδή από σίκαλη. Το 

ψωμί από τίφη ταιριάζει κατά τον Γαληνό με το τυρί Μυσίας.
29

 

 

 
 

Εικόνα 4.ΖΥΜΗ ΖΕΑΣ 

 

 

Από την χοντροκοπανισμένη όλυρα παρασκευαζόταν είδος πλιγουριού που 

ονομαζόταν τράγος και έμοιαζε με το σημερινό τραχανά. Tο κουρκούτι από ζέα λε-

γόταν άθαρη, ενώ ο χονδροκοπανισμένος σπόρος της ζέας ονομαζόταν χόνδρος. 

                                                 
26

 Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, Τόμος 11, 489d 
27

 Όπ. π. ,Τόμος 11, 489d 
28

 Γαληνού, Περί των εν ταις τροφαίς δυνάμεων, τόμος 28, σελ.570-571 
29

 Dalby, Α. ,(μτφρ.Ε. Πατρικίου),  Σειρήνεια δείπνα, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 

2000, σελ 152 
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Το χονδροαλεσμένο κριθάρι το αποκαλούσαν κρίμνον, τους σπόρους του κριθαριού 

ψημένους και χονδροαλεσμένους σε πλιγούρι τους έλεγαν άλφιτον . Μάζες ονομάζο-

νταν κάθε είδους πολτός κριθαριού. 

        

Εικόνα 5. ZEIA Ή ΖΕΑ 

 

 

Η παρασκευή του ψωμιού ιδιωτικά και επαγγελματικά γινόταν με πολύ προ-

σοχή. Ο αρτοποιός εργαζόταν έχοντας γάντια και κάλυμμα για το στόμα του, για να 

μην τρέχει ο ιδρώτας και να μη φυσά την αναπνοή  του στη ζύμη.
30

 

 

                                                 
30

 Αθήναιου, όπ. π. , Τόμος 12, 548c 
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ΨΗΣΙΜΟ ΑΡΤΟΥ-ΠΛΑΚΟΥΝΤΩΝ : Η ζύμη ψηνόταν στο σπίτι σε υπε-

ρυψωμένο φούρνο από άργιλο (ιπνός). Άλλες φορές τοποθετούσαν αναμμένα κάρ-

βουνα στο έδαφος και κάλυπταν το σκεύος με καπάκι, το οποίο είχε σχήμα θόλου 

(πνιγεύς). Κατόπιν έβαζαν κάρβουνα πάνω ή γύρω στο καπάκι, για να επιτευχθεί το 

ψήσιμο.
31

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 6. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 

                                                 
31

 www.el.wikipedia.org/wiki/Διατροφή_στην_αρχαία_Ελλάδα (16-3-2012) 

http://www.el.wikipedia.org/wiki/Διατροφή_στην_αρχαία_Ελλάδα
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Εικόνα 7. ΓΑΣΤΡΕΣ 
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3.β.ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΥ 

 

 

 
 

Εικόνα 8. ΣΠΟΔΙΤΗΣ 
 

 Αναφέρονται πολλά είδη άρτου. Με σύγχρονα κριτήρια θα τα διακρίνουμε σε: 

α)καθαρά είδη άρτου(ψωμί) 

β)αλμυρά αρτοσκευάσματα(πλακούντες) 

γ)γλυκά αρτοσκευάσματα(πλακούντες, όπως αναφέρονται στην παρούσα εργασία 

στην ενότητα «γλυκίσματα») 

 Τα ψωμιά ήταν συνήθως άζυμα. Ήξεραν όμως και τους ζυμίτες
32

 άρτους 

στους οποίους η ζύμη φούσκωνε με μαγιά κρασιού ή νίτρον. 

 Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τα ψωμιά  ανάλογα με το είδος αλεύρων πα-

ρασκευής τους π.χ σε κριθαρένια, τιφένια, κέχρινα,
33

σεμιδαλίτες (από 

λι),
34

χονδρίτες (από καλαμπόκι)
35

 

 Οι Αθηναίοι ονόμαζαν φύστην, καρδαμάλην, βήρηκα, τολύπας και Αχίλ-

λειον το όχι πολυδουλεμένο ψωμί.
36

 

                                                 
32

Αθήναιου,Τόμος 3, 109c 
33

 Όπ. π. ,Τόμος 3, 109c   
34

 Όπ. π. ,Τόμος 3, 109b 
35

 Όπ. π. ,Τόμος 3, 109c 
36

 Όπ. π. ,Τόμος 3, 114f 
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Εικόνα 9. ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΟΣ 

 

 Ο Aθήναιος στο έργο του «Δειπνοσοφισταί» διακρίνει τα εξής είδη
37

 άρτων 

ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής, ψησίματος και τα υλικά τους: 

1.χονδρίτης(109c) :Γίνεται από καλαμπόκι και με βάση τον  τρόπο ψησίματος λέγε-

ται ψωμί της γάστρας. 

2.εσχαρίτης(109c) : ψηνόταν σε σχάρα, ταίριαζε  με  γλυκό κρασί και θρυμματιζό-

ταν. 

3.αταβυρίτης(109c) 

4.αχαϊνας(109f) : μεγάλα ψωμιά για τη γιορτή των Θεσμοφορίων 

5.κριβανίτης (Τ.4,109 f, 149c) : ολόασπρο ψωμί σε πλατύ σχήμα 

6.εγκρυφίας (110a) 

7.δίπυρος (110 a) :τρυφηλά  ξεροψημένα ψωμιά, παξιμάδια 

 

 

8.λάγανο (110 a): ελαφρύ και όχι θρεπτικό ψωμί 

                                                 
37

Όπ. π. ,Τόμος 3 (όλες οι παραπομπές που αφορούν στα είδη των άρτων)  
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9.επανθρακίδα(110a-b) : ψωμί που ψήνεται πάνω  στα κάρβουνα 

10.πλακίτας (110b) 

11.τυρώντας (110b-d) : αγαπητός στα παιδιά, τυρόψωμο 

12. δάρατος (110 d) : άζυμο ψωμί 

13.κιλίκιοι άρτοι (110 d ) : μεγάλοι και ρυπαροί άρτοι 

14.αγελαίοι  άρτοι(110 e) 

15.όρινδος(110e-f) :από ρύζι ή από σπόρους που παράγονται στην Αιθιοπία και μοιά-

ζουν μα σουσάμι 

16.κόλλαβος(110f ) :άρτος από φρέσκο σιτάρι 

17.μακώνιδες(111a) : ζυμωμένοι με λινάρι, μέλι και σουσάμι 

18.κόλλυρας : (111a) 

19.οβελίας(111b) : ψηνόταν σε οβελίσκους ή αγοραζόταν έναν οβολό 

 
 

Εικόνα 10. ΕΙΔΗ ΑΡΤΩΝ 

 

20.ετνίτης(111c, 114c) : λέγεται και  λεκιθίτης 

21.νάστος(111c) : λέγεται  μεγάλος ζυμίτης 

22.κνηστός(111d) 

23.βάκχυλος(111e) : άρτος της στάχτης 
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24.αποπυριάς(111e) : ζυμίτης που ψήνεται πάνω σε κάρβουνα 

25.αρτοπτίκιος(113β) : αν δουλευτεί  με σκληρό ζυμάρι θα γίνει γυαλιστερός και ευ-

κολοφάγωτος για ξεροφαγία, αν ζυμωθεί με χαλαρό προζύμι θα γίνει ελαφρός, αλλά 

όχι γυαλιστερός 

26.απαλός ή Καππαδόκιος ή λαχμάς(Συρία)(113b) : ζυμώνεται με λίγο γάλα, λάδι 

και με αρκετό αλάτι 

27.βωλιτινός(113d) : πλάθεται σε βώλους σε σκαφίδι αλειμμένο με λάδι και πασπα-

λίζεται με σπόρους μήκωνος(παπαρούνας). Όταν μπει στο φούρνο, το πήλινο σκεύος 

πασπαλίζεται με λίγο χοντρό αλεύρι και έτσι το ψωμί, όταν ψηθεί, παίρνει ένα ωραίο 

χρώμα, όμοιο με καπνιστό τυρί.(«φουμώσος τυρός») 

28.στρεπτίκιος(113e) : παρασκευάζεται με ανάμειξη λίγου γάλακτος, με προσθήκη 

πιπεριού και λίγου λαδιού ή λίπους. 

29.αρτολάγανο : ζύμη με λίγο κρασί, πιπέρι, γάλα και λίγο λάδι ή λίπος 

30.κύβοι(114a) : άρτοι τετράγωνοι  καρυκευμένοι με άνηθο, τυρί και λάδι 

31.θάργηλος ή θαλύσιος(114a) : ο πρώτος άρτος που παρασκευάζεται μετά τη συ-

γκομιδή 

32.σησαμίτης(114a) 

 

 
Εικόνα 11. ΠΑΝΝΥΧΙΣ-ΣΗΣΑΜΩΤΟΣ ΑΡΤΟΣ 

 

33.ανάστρατος(114a) 

34.πυραμούς(114b) : ζυμώνεται με σουσάμι, ίσως είναι ίδιος με το σησαμίτη 

 



 27 

 

 

35.θιαγόνες(114b) : ζυμώνεται για τους θεούς στην Αιτωλία 

37.δραμίκες, δάρατος(114b) 

38.ιπνίτης(φουρνιστό ψωμί) 

39.ερικίτης(114c) : σιτάρι τριμμένο, ακρισάριστο και χοντρό 

40.κυλλάστης(114c) : υπόξινο ψωμί από κριθάρι 

41.βλήμα(114) : ζεστό τριμμένο ψωμί 

42.πύρνος(114e) : άρτος από ακοσκίνιστο αλεύρι 

43.βρατίμης(114e) : πιτυρούχος άρτος 

44.συγκομιστός(109b) : βοηθητικός στην αφόδευση 

 

 
 

 

 

45.έμπεπτας (14, 645d) : σιταρόψωμο κοίλο και συμμετρικό 

46.πλυτός : ελαφρύ ψωμί από αλεύρι που πριν είχε μουσκέψει σε νερό, ξεπλυθεί και 

κοσκινιστεί, ώστε να φύγει και το παραμικρό ίχνος πίτουρου.
38

 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΜΑΚΡΗΣ 

 

                                                 
38

 Γαληνού, όπ. π. , σελ. 587-588 
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3.γ. ΠΛΑΚΟΥΝΤΕΣ 

 

 

 
 
 Οι πλακούντες θα μπορούσαν να θεωρηθούν αρτοσκευάσματα, γλυκά ή αλ-

μυρά, ή είδος πίτας. Οι γλυκείς πλακούντες είχαν ως βασικό υλικό το μέλι και αναφέ-

ρονται στην παρούσα εργασία στην ενότητα «γλυκίσματα». Εδώ θα ασχοληθούμε με 

τους αλμυρούς πλακούντες : 

 

1. Γούροι(645f) : αναφέρεται ως γαμήλιο έδεσμα από τον Σόλωνα, συνοδευτικό φα-

κής 

 

2. Μοντιανός(647d) : ζυμώνεται ο μισός με τυρί και ο μισός με κρασί 

 

3. Έγχυτος, σκριβλίτης, σπίρα, λούκουντλοι, αργυροτρύφημα, λίβος, κίρκλος 

λιξόλας, κλουστροπλακούς(647d) : πλακούντες με τυρί 

 

4. Σουβίτυλλος(647d) : πλακούντας με τυρί ή χόνδρο. 

 

5. Φθοις(647d-e) : πλακούντας με τυρί, που το μαλάσσουμε με μέλι και σέλινο, α-

φού το στραγγίξουμε πιέζοντάς το σε κόσκινο. 

 

6. Κάτιλλος ορνάτος(647d) : πλακούντας με πιπέρι, λίγο χοιρινό λίπος και ψιλο-

κομμένα μαρούλια, που τα έχουμε χτυπήσει με γουδί  μαζί με κρασί και σέλινο. 

Πλάθουμε τον πλακούντα, τον λειαίνουμε, τον κόβουμε μικρά κομματάκια και τα 

τηγανίζουμε σε «έλαιον θερμότατον». 

 

7. Οστρακίτης 

 

8. Άμυλο 
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Εικόνα 12. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΖΥΜΩΝΟΥΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΔΙΑΥΛΟΥ 

 

9. Τυροκόσκινον(647f) : τυρί καλά στραγγισμένο, αφού έχει πιεστεί πάνω σε κό-

σκινο και θρυμματιστεί, σερβιρισμένο με μέλι
39

 

 

10. Διακόνιο (645a) 

 

11. Αμφιφώντας (645a): πλακούντας αφιερωμένος στην Άρτεμη. 

 

12. Στρεπτοί  και Νεήλατα (645b) 

 

13. Επικύκλιος (645f): πλακούντας των Συρακουσίων 

 

14. Κρίβανες(646a): πλακούντες σε σχήμα μαστού για μελλόνυμφη κοπέλα 

 

15. Κριμνίτης (646a): πλακούντας από κριθάλευρο 

 

16. Χαρίσιος (646b) 

 

17. Επίδαιτρο (646c): κριθαρόψωμο σαν μικρός πλακούντας, που τρωγόταν μετά το 

δείπνο 

 

18. Νάνος (646c): άρτος σαν πλακούντας παρασκευασμένος με τυρί και λάδι 

 

19. Ναστός (646e): είδος πλακούντα που έχει μέσα του καρυκεύματα 

 

20. Παίσα (646f): μικρός πλακούντας των Κώων 

 

21. Γελώνειος (646f) πλακούντας 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΜΑΚΡΗΣ 

                                                 
39

 Όπ. π. ,Τόμος 14 (όλες οι παραπομπές της ενότητας πλακούντες) 
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4. ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

 

ΑΜΟΡΕΣ : Αμόρες λέγονται τα μελιτώματα, δηλαδή τα γλυκίσματα με μέλι.
40

 

ΜΗΛΟΠΛΑΚΟΥΣ : Είναι το λεγόμενο κυδωνόπαστο, που φτιαχνόταν από μέλι 

και σάρκα κυδωνιού λειωμένη και βρασμένη στο μέλι. Ο Γαληνός στην παραπάνω 

συνταγή προσέθεσε λευκό πιπέρι, πιπερόριζα και ξύδι, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί 

φάρμακο για τους ανόρεχτους.
41

 

ΙΤΡΙΟΝ : Το ίτριον ήταν μια λεπτή πίτα παρασκευασμένη από σουσάμι και μέλι 

(κάτι σαν παστέλι). Αποτελείτο από ένα είδος φύλλου ζύμης ή λεπτού μπισκότου, που 

ονομαζόταν λάγανον. Ένα άλλο είδος, το ρύημα, έμοιαζε περισσότερο με λεπτή βάση 

κρέπας. Τα  ίτρια στρώνονταν το ένα πάνω στο άλλο και γεμίζονταν ενδιάμεσα με 

μέλι ή με διάφορα άλλα υλικά και έτσι προέκυπταν διάφορα γλυκίσματα. Το γλύκι-

σμα λίβον παρασκευαζόταν από ίτρια, γάλα και μέλι
42

. 

ΠΑΓΚΑΡΠΙΑ : Ίτρια σπασμένα και βρασμένα με μέλι. Μετά το βράσιμο πλάθονται 

σε σφαιρίδια και τυλίγονται με λευκό πάπυρο, για να μένουν μαζί.
43

 

ΠΙΤΕΣ (πέμματα): Οι πίτες ήταν ένα από τα επιδόρπια των αρχαίων Ελλήνων και 

τις έτρωγαν με άφθονο μέλι της «ξανθοφτέρουγης μέλισσας.»
44

 

ΕΙΔΗ: 

1. Γαλατόπιτες : Η γαλατόπιτα ήταν ένα από τα πιο συνηθισμένα γλυκά των αρχαί-

ων Ελλήνων που φτιαχνόταν με μέλι, σιμιγδάλι και αβγά
45

 

2. Μελόπιτες : Οι μελόπιτες ήταν ένα από τα γλυκά που έφτιαχναν πολύ οι αρχαίοι 

Έλληνες και φτιάχνονταν με άφθονο σουσάμι, σταφίδες και πετιμέζι. 

ΠΛΑΚΟΥΝΤΕΣ: 

1. ΑΜΗΣ: Είδος πλακούντα(γαλατόπιτα)
46

 

3.   ATTANITHΣ ή ΕΠΙΧΥΤΟΣ: Τηγανίτα με μέλι
47

 

4.  ΒΑΣΥΝΙΑΣ :  Βασυνίας ήταν βρασμένο σιταρένιο ζυμάρι με μέλι, ένα ξερό σύκο 

και τρία καρύδια. ( κόκκωρα) 

                                                 
40

Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, Τόμος 14, 646d 
41

 Γαληνού, Περί των εν ταις τροφαίς δυνάμεων, Τόμος 28, παρ 603 
42

 Όπ. π. , σελ. 572 
43

Όπ. π. ,648b 
44

Όπ. π., 640b 
45

Όπ. π., 644d 
46

Όπ. π., 645d  
47

 Βλ. σημ.45 
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5. ΓΑΣΤΡΗ: Μικρός πλακούντας της Κρήτης με καρύδια της Θάσου και του Πό-

ντου, αμύγδαλα και παπαρούνα ψημένα και κοπανισμένα σε γουδί και ανακατωμένα 

με φρούτα, βρασμένο μέλι και πιπέρι σε σχήμα τετράγωνο. Το μείγμα αυτό μπαίνει 

ανάμεσα σε δύο στρώσεις λευκού σουσαμιού και βρασμένου μελιού.
48

 

 

 

 

6. ΓΛΥΚΙΝΑΣ: Είναι ο πλακούντας που κάνουν οι Κρήτες με γλυκό σιρόπι και λά-

δι.
49

 

7. EΓΚΡΙΔΕΣ: Μικρό γλύκισμα που ψήνεται σε λάδι και περιχύνεται με μέλι.
50

 

8. ΕΛΑΦΟΣ: Είναι πλακούντας που παρασκευάζεται με ζυμάρι, μέλι και σουσάμι 

στη γιορτή των Ελαφηβολίων.
51

 

9. ΚΗΡΙΟ: Είναι πλακούντας που ψήνεται στα κάρβουνα και σερβίρεται με μέλι.
52

 

10. ΠΥΡΑΜΟΥΣ: Γίνεται από σιτάρι ψημένο και περιχυμένο με μέλι.
53

 

11. ΣΤΑΙΤΙΤΗΣ: Είδος πλακούντα από ζυμάρι και μέλι. Υγρό ζυμάρι που χύνεται σε 

τηγάνι (σταις) και περιχύνεται με μέλι, σουσάμι και τυρί.
54

 

 

 

                                                 
48

Αθήναιου, όπ. π. , 648a 
49

Όπ. π. , 645d 
50

Όπ. π. , 645e 
51

Όπ. π., 646f 
52

Όπ. π. , 645d 
53

Όπ. π. , 647c 
54

Όπ. π. , 646c 
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12. ΤΑΓΗΝΙΤΗΣ: Πλακούντας που είναι τηγανισμένος με λάδι και περιχύνεται με 

μέλι.
55

 

 

 

13. ΧΟΙΡΙΝΕΣ: Σιτάρι ψημένο και περιχυμένο με μέλι.
56

 

 

ΠΥΑΝΙΟΝ: Σπόροι βρασμένοι σε σιρόπι, οι οποίοι τρώγονταν ως πρωινό.
57

 

ΣΗΣΑΜΙΔΕΣ : Είναι γλυκίσματα με σφαιρικό σχήμα καμωμένα από μέλι, φρυγμένα 

σουσάμια και λάδι.
58

 

ΧΟΡΙΑ :  Είναι γλυκίσματα παρασκευασμένα με μέλι και γάλα.
59

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΑ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

                                                 
55

Όπ. π. , 646c 
56

 Όπ. π. ,647c 
57

Όπ. π. ,648b 
58

Όπ. π., 646f 
59

Όπ. π., 646e 
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5. ΜΕΛΙ 

 

 Για το μέλι εντύπωση προκαλεί η διαδεδομένη, κατά την αρχαιότητα, αντίλη-

ψη ότι σχηματίζεται ως ένα είδος δροσιάς πάνω στα φύλλα των δέντρων απ’ όπου 

συλλέγεται είτε από τις μέλισσες είτε από τους ανθρώπους.
60

 

 Η γεύση του μελιού εξαρτάται εν μέρει από τα λουλούδια που έχουν στη διά-

θεσή τους οι μέλισσες. Επίσης το μέλι είναι νοστιμότερο την Άνοιξη. Το μέλι ήταν 

πολύ σημαντικό για την μαγειρική, ειδικά στην ζαχαροπλαστική, αφού αποτελούσε 

την βασικότερη γλυκαντική ουσία, παρ’ όλο που οι ξεροί χουρμάδες, τα ξερά σύκα 

και ο συμπυκνωμένος μούστος συνιστούσαν μερικές φορές εναλλακτικές λύσεις. Το 

αττικό μέλι ειδικά το μέλι του Υμηττού, θεωρείται ως το καλύτερο.
61

 

 

 

Εικόνα 13. ΚΛΟΠΗ ΜΕΛΙΟΥ 

 

                                                                          ΦΙΛΙΠΠΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

                                                 
60

 Γαληνού, Περί των εν ταις τροφαίς δυνάμεων, σελ.580 
61

 Dalby, όπ. π. , σελ. 112-112 
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6. ΑΥΓΑ 
 

 
 Τα πουλερικά, ορτύκια, και κότες αργότερα, εκτρέφονταν, όπως και σήμερα 

και για τα αυγά τους.. Οι μεταγενέστεροι γαστρονόμοι θεωρούσαν τα αυγά του παγω-

νιού και της αιγυπτιακής χήνας , της χηναλώπεκος, πολύ καλύτερα από τα αυγά της 

κότας, πολύ λίγοι άνθρωποι όμως είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν αυτές τις διαφο-

ρές.
62

Ο Αναξαγόρας στο έργο του «Φυσικά» θεωρεί πως αυτό που ονομάζουμε «όρ-

νιθος γάλα» (του πουλιού το γάλα) είναι το ασπράδι του αυγού.
63

 

 Τα αυγά, σφιχτά ή μελάτα, τα έτρωγαν ως επιδόρπιο. Ο κρόκος και το ασπρά-

δι χρησιμοποιούνταν ως υλικά σε κάποια φαγητά(για σάλτσες, ως υλικό γέμισης). 

 
 

Από αυτά λοιπόν καλύτερα για τη θρέψη του σώματος είναι τα μελάτα, ενώ τα ρου-

φηχτά τρέφουν λιγότερο αλλά αφοδεύονται  πιο εύκολα και λειαίνουν τα βραχνιά-

σματα του φάρυγγα . Τα βραστά είναι δύσπεπτα και δυσκίνητα . Όσα πήζουν στο τη-

γάνι και για αυτό λέγονται τηγανητά αποτελούν τροφή κάκιστη σε όλα, γιατί και κατά 

την πέψη μετατρέπονται σε τσίκνα και γεννούν παχύ χυμό για το σώμα, ανθυγιεινό 

και γεμάτο περιττώματα. 

 

                                                 
62

 Dalby, όπ. π. , σελ. 112 και Αθήναιου, όπ. π. ,Τόμος 2, 58b 
63

 Αθήναιου, όπ. π. , Τόμος 2, 57d 
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 Καλύτερα από τα βραστά και ψητά είναι τα αποκαλούμενα πνικτά. Παρα-

σκευάζονται, μάλιστα, με τον εξής τρόπο : Αφού τα ανακατέψουν με λάδι, γάρο και 

λίγο κρασί, βάζουν το αγγείο σε κατσαρόλα που έχει ζεστό νερό. Κατόπιν , αφού 

σκεπάσουν την κατσαρόλα από πάνω, τη βάζουν ολόκληρη πάνω από τη φωτιά μέχρι 

τα αυγά να σφίξουν μέτρια. Γιατί όσα πήζουν περισσότερο, γίνονται παρόμοια με τα 

βραστά και τα ψημένα , ενώ όσα βγούν τη φωτιά, μόλις αποκτήσουν μέτρια παχύτητα 

είναι και καλύτερα από τα σφιχτά ως προς την πέψη και δίνουν καλύτερη τροφή στο 

σώμα. Εννοείται ότι οι αρχαίοι Έλληνες εκτιμούσαν τα φρέσκα αυγά, που υπερέχουν 

πολύ  σε σχέση με τα μπαγιάτικα. 

 Στο ίδιο μέτρο, λοιπόν , ως προς το πήξιμο πρέπει να αποσκοπούμε και στην 

περίπτωση των αυγών που χύνονται πάνω στα φαγητά, χωρίς να τα αφήνουμε να πή-

ζουν τελείως, αλλά και χωρίς να βγάζουμε από τη φωτιά το αγγείο όσο είναι ακόμη 

υγρά. 

 

 
 

 

ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
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7. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

 

 Οι αρχαίοι έλληνες δεν θεωρούσαν το βούτυρο αξιόλογο προϊόν, κυρίως, γιατί 

δεν μπορούσαν να το συντηρήσουν και γιατί έλιωνε σε υψηλές θερμοκρασίες. Ονό-

μαζαν κοροϊδευτικά «βουτυροφάγους» τους Θράκες. Θεωρούσαν το βούτυρο τυρί 

βοδιού (βούς + τυρός) 
64

. 

 Το πρωτόγαλα της αγελάδος  (πυός) και μια πουτίγκα από γάλα (χόριον) προ-

σφέρονταν ως επιδόρπια. Η πυριάτη ήταν κάτι που έμοιαζε με γιαούρτι, μάλλον έ-

μοιαζε περισσότερο με παχύρρευστο γάλα, όπως αναφέρει ο Γαληνός.
65

 Το ξυνόγαλα 

(οξύγαλα) το έτρωγαν σχέτο ή με μέλι. 

Σχετικά με το πήξιμο του γάλακτος χωρίς πυτιά αναφέρονται οι εξής τρόποι: 

 Ζεσταίνουμε αρκετά το γάλα και το ραντίζουμε με παγωμένο ξυδόμελο ή με 

κρασόμελο ή με γάλα συκιάς. 

 Ζεσταίνουμε αρκετά το γάλα και βυθίζουμε το δοχείο του σε πάρα πολύ πα-

γωμένο νερό. 

 Πήζει αμέσως το γάλα που αρμέγεται μετά τη γέννα του ζώου, αν ζεσταθεί για 

λίγο πάνω σε ζεστή στάχτη. Αυτό το  πηγμένο και πυρωμένο γάλα φαίνεται 

ότι αποκαλούσαν πυριάτην οι παλιοί κωμικοί και στην Ασία το έλεγαν πυρί-

εφθον.
66

 
Ένα σχετικό έδεσμα, που προέκυπτε από την πήξη του γάλακτος ήταν οι υποτυρίδες, 

οι οποίες παρασκευάζονταν ως εξής: Έβαζαν μέλι στο γάλα, το πίεζαν και το άφηναν 

να στερεοποιηθεί. Τοποθετούσαν το σκεύος μέσα σε κόσκινο, ώστε να χύνεται ο ορός  

του γάλακτος, καθώς έπηζε. Όταν είχε πήξει, αναποδογύριζαν το σκεύος σε ένα πιά-

το. 
67

 

 Έφτιαχναν τυριά τα οποία τα έτρωγαν με ψωμί , σύκα , μέλι, ελιές, πράσινα 

λαχανικά ή τα αναμείγνυαν στη ζύμη  του ψωμιού ή σε σάλτσες φαγητών. Η τιμή των 

χλωρών ή μαλακών τυριών ήταν τα 2/3 της τιμής των ωρίμων τυριών.
68

 

 Tο γιδίσιο τυρί τριμμένο μαζί με κρεμμύδι το θεωρούσαν συνοδευτικό του 

κρασιού.
69

 To τυρί ήταν επίσης βασικό συνοδευτικό των ψαριών και ένα από τα κύ-

ρια συστατικά για την παρασκευή πολλών πλακούντων και ξεχωριστών εδεσμάτων, 

όπως το τυροκόσκινον, που συγκαταλεγόταν στους πλακούντες και ήταν τυρί θρυμ-

ματισμένο και πιεσμένο πάνω σε κόσκινο, για να στραγγίξει, και το οποίο σερβιριζό-

ταν με αρκετό μέλι.
70

 

 Φημισμένος ήταν ο Τρομιλικός τυρός, πολύ νόστιμο κατσικίσιο τυρί από την 

Τρομίλεια, πόλη της Αχαϊας. Οπία ονομάζεται από τον Ευριπίδη στον «Κύκλωπα» το 

πιπεράτο τυρί που πήζει με το γάλα της συκιάς. Θηλυκά λέγονταν από τους Κρήτες 

τα λεπτά και πλατιά τυριά και πυρίεφθα αυτά που παρασκευάζονταν με το πρώτο 

γάλα.
71

 

                                                 
64

 Dalby, όπ. π. ,σελ. 112-113 
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 Γαληνού, Περί των εν ταις τροφαίς  δυνάμεων, ΙΙΙ, 15 
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 Γαληνού, όπ. π. , παρ 694-695 
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 Αθήναιου, όπ. π. , Τόμος 14, 647f 
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 Dalby, όπ. π. , σελ. 113  
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 Αθήναιου, όπ. π. , Τόμος 1, 10b 
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 Όπ. π., Τόμος 14, 647f 
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 Όπ. π , Τόμος 14, 658b,d 
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 Τα  κριτήρια διάκρισης και αξιολόγησης των τυριών κατά τον Γαληνό είναι 

δύο: α) η ποιότητα σύστασης της ουσίας του τυριού, με βάση την οποία το τυρί γίνε-

ται μαλακό ή σκληρό, πυκνό ή χαλαρό, κολλώδες ή εύθρυπτο β)η γεύση, με βάση την 

οποία σε κάποια από αυτά επικρατεί η οξύτητα ή η λιπαρότητα ή η δριμύτητα ή  η 

γλυκύτητα ή υπάρχει αρμονία αυτών.
72

 

 

 
 

Εικόνα 14. ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ ΤΡΙΒΕΙ ΤΥΡΙ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ 

 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΥΛΗΣ 

                                                 
72

 Γαληνού, όπ. π. , παρ 698 
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8. ΟΙΝΟΣ 
 

 
 

Εικόνα 15. ΔΟΧΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΙΝΟΥ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΘΗΡΑΣ 

 

 Το αμπέλι από το οποίο προέρχεται το κρασί έχει σύμφωνα με τους παλαιο-

ντολόγους προϊστορία πολλών εκατομμυρίων χρόνων. Λένε ότι το κρασί πήρε το ό-

νομά του από τον Οινέα, ο οποίος έστιβε τα σταφύλια σε βαθουλωτά δοχεία και το 

χυμό τους τον ονόμασε οίνο.
73

 

 

 
 

Εικόνα 16. ΠΑΤΗΜΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 

 

 Σχετικά με το αμπέλι και το πώς πρωτοκαλλιεργήθηκε υπάρχουν πολλές από-

ψεις. Μία από αυτές είναι ότι ο Ορεσθεύς, ο γιος του Δευκαλίωνα, πήγε να βασιλεύ-

σει στην Αιτωλία. Το σκυλί του γέννησε ένα κούτσουρο. Αυτός έδωσε εντολή να το 

φυτέψουν, και από αυτό γεννήθηκε το πολυστάφυλο αμπέλι, γι’ αυτό ονόμασε το 

παιδί του Φύτιο. Αυτού γιος ήταν ο Οινέας που πήρε το όνομά του από το αμπέλια, 

γιατί οι Έλληνες τα παλιά χρόνια έλεγαν τα αμπέλια «οίνες». Ο Πλάτων  

                                                 
73

 Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, Τόμος 2, 35α 
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στον Κρατύλο, ετυμολογώντας τη λέξη οίνος αναφέρει ότι είναι οιόνους, γιατί γεμίζει 

το νου μας με οίηση. 
74

 

 

 
 

 Άλλη παράδοση αναφέρει για το κρασί της Μένδης ότι οι ίδιοι οι θεοί κατου-

ρούσαν και γινόταν αυτό  το κρασί. Όσο για το κρασί της Θάσου είχε άρωμα μήλου 

και το θεωρούσαν καλύτερο από τα άλλα κρασιά, αν εξαιρέσουμε εκείνο  της Χίου,το 

νησί του Οινοπίονος(οίνος+ πίνω), που ήταν άψογο και υγιεινό κρασί και λεγόταν 

Αριούσιος οίνος.
75

 Κάποιο από τα κρασιά, η σαπρία μύριζε βιολέτες, ρόδα, υάκιν-

θους, μύριζε εξαιρετικά ωραία και θεωρούσαν ότι είχε αμβροσία και νέκταρ μαζί.
76

 

Ένα δυνατό κρασί ήταν ο ανθοσμίας, που παρασκευαζόταν με ανάμειξη ενός μέρους 

θαλασσινού νερού και πενήντα μερών μούστου ή από άγουρα και ώριμα σταφύλια. 

Επίσης στη Θάσο στο Πρυτανείο προσέφεραν κρασί θαυμάσιο στη γεύση, γιατί ήταν 

καρυκευμένο, αφού έβαζαν μέσα στο πήλινο δοχείο του κρασιού αλεύρι ζυμωμένο με 

μέλι.
77

 

 

 
 

Εικόνα 17. ΣΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ 
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 Όπ. π. ,Τόμος 2, 356c 
75

 Όπ. π. ,Τόμος 1, 32f 
76

 Όπ. π. ,Τόμος 1, 29f 
77

 Όπ. π. ,Τόμος 1, 32a 
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Εικόνα 18. ΠΑΤΗΜΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 

 

Το κρασί ήταν απαραίτητο στα γεύματα των αρχαίων και βέβαια στα συμπόσια, όπου 

έρρεε άφθονο. Όμως δεν έπιναν το κρασί όπως εμείς, αλλά νερωμένο, όχι μόνο με 

γλυκό αλλά και με θαλασσινό νερό, αφού απέφευγαν να το πίνουν, όπως φαίνεται α-

νέρωτο (άκρατος οίνος, όπως το έλεγαν).Πίστευαν ότι το κρασί γίνεται πιο γλυκό, αν 

αναμειχθεί με θαλασσινό νερό.
78

 Βέβαια, έδιναν μεγάλη σημασία στην αναλογία του 

κρασιού με το νερό και δεν έπρεπε να κάνουν κανένα λάθος. Πάντως για την αναλο-

γία του κρασιού υπήρχαν πολλές απόψεις. Κάποιοι έλεγαν πως έπρεπε να υπάρχουν 

ίσες ποσότητες κρασιού και νερού, άλλοι 3 μέρη νερού και 1 κρασιού ή 2 κρασιού με 

5 νερού αλλά το πιο σύνηθες ήταν 3 μέρη νερού και δύο κρασί.
79

 

                                                 
78

 Όπ. π. , Τόμος 1, 26b 
79

 Όπ. π. ,Τόμος 10, 426eκ.ε. 
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Εικόνα 19. ΟΙΝΟΧΟΟΣ 

 

 Ο Στάφυλος μνημονεύει ότι ο Μελάμποδας πρώτος επινόησε την ανάμειξη 

του κρασιού με το νερό και ο Πλειστόνικος αναφέρει ότι νέρωναν το κρασί, επειδή το 

νερό είναι πιο εύπεπτο από το κρασί.
80

 Στην πράξη το κρασί το νέρωναν, γιατί η οι-

νοποσία στα συμπόσια άρχιζε νωρίς το βράδυ και κρατούσε ως τα ξημερώματα. Δε 

θα άντεχε κανείς, αν έπινε άκρατον οίνον, εφόσον στα συμπόσια αρχή συμπεριφοράς 

ήταν: Να πίνεις. Εθεωρείτο όμως ότι το κρασί σε τρία ποτήρια, ανακατεμένο με νερό 

προοριζόταν για όσους είναι συνετοί, ένα για την υγεία, που πίνεται πρώτο, δεύτερο 

για αγάπη και ευχαρίστηση, τρίτο για τον ύπνο, που όταν το πίνουν οι συνετοί καλε-

σμένοι τραβούν για τα σπίτια τους, ενώ το τέταρτο θεωρείται ότι δεν είναι πια δικό 

μας ποτήρι αλλά της αλαζονείας, το πέμπτο της φασαρίας, το έκτο των καβγάδων, το 

έβδομο των πληγών, το όγδοο για δίκη, το ένατο του θυμού, το δέκατο της τρέλας 

που μας κάμει να χτυπάμε, όπως γράφει ο Εύβουλος.
81

 

 

Εικόνα 20. ΣΚΗΝΗ ΜΕΘΗΣ 
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 Όπ. π. ,Τόμος 2, 23d 
81

 Όπ. π. ,Τόμος  2, 36b-c 
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 Εκείνα τα χρόνια, για να παγώνουν το κρασί τους, χρησιμοποιούσαν το χιόνι 

με το οποίο το αναμείγνυαν.
82

Άλλες φορές το πάγωναν σε ειδική συσκευή, τους ψυ-

κτήρες.
83

 

 
 

Εικόνα 21. ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΚΡΑΣΙΟΥ 

 

                 
 

 

         
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 

                                                 
82

 Όπ. π. ,Τόμος 13, 580α 
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 Όπ. π. ,Τόμος 11, 502d 
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9. ΑΛΛΑ ΠΟΤΑ 
 

 

 Το νερό κατά γενική ομολογία είναι θρεπτικό και αυτό είναι φανερό από το 

ότι μερικά ζώα τρέφονται μόνο με αυτό, όπως τα τζιτζίκια. Θρεπτικά είναι και πολλά 

από τα άλλα υγρά, όπως το γάλα και το κρασί. Για παράδειγμα τα θηλαστικά τρέφο-

νται με γάλα και πολλά έθνη ζουν πίνοντας γάλα.
84

 

 Από το κρασί εκείνα τα χρόνια φτιάχνονταν  διάφορα ποτά με αναμειγνύοντάς 

το με άλλα υλικά. 

Aθήρα : Ρόφημα από ψιλοαλεσμένη ζέα, κατάλληλο για παιδιά.
85

 

Υδρόμελι : Ποτό από μέλι, κρασί και δημητριακά, που ανακούφιζε από τη ζέστη. 

Πίνος ή  βρύτος :κρίθινο κρασί  για το οποίο λέγεται ότι όποιος μεθούσε με αυτό έ-

πεφτε πίσω και ανάσκελα και όχι στο πλάι ή εμπρός.
86

 

Κυκεών (κυκάω=ανακατεύω) : Φτιαγμένο από πλιγούρι κριθαριού με νερό και βότα-

να, γλήχωνα (σαν μέντα), και τριμμένο κατσικίσιο τυρί ή και κύμινο.
87

Ποτό που θεω-

ρούσαν ότι βοηθούσε  την πέψη. Ήταν το αγαπημένο ποτό των αγροτών, ενώ το πε-

ριφρονούσαν οι αριστοκράτες. Εχρησιμοποιείτο στην κορύφωσή των Ελευσινίων μυ-

στηρίων, για να σπάσει η αποχή από το φαγητό και το νερό. 

 

 

 
 

Πτισάνη : Αφέψημα από κριθάρι που χρησίμευε ως τροφή για αρρώστους που υπέ-

φεραν από οξείες παθήσεις και θεωρούσαν ότι προκαλεί πτώση του πυρετού.
88

 

Ποτό από Χουρμαδιά : Κρασί από χουρμαδιά, το οποίο  πίνεται χωρίς νερό και δια-

τηρείται γύρω στις 10 μέρες. Μοιάζει με μελόκρασο.
89

 

Μελίκρατον : Ποτό από μέλι και γάλα ή σε νεώτερα χρόνια από μέλι και νερό. Η α-

ναλογία ήταν 1 μέρος μελιού με 2 μέρη νερού, το οποίο άφηναν στον ήλιο ή το έβρα-

ζαν. 
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90
 

Οινόμελι : Ποτό από κρασί και μέλι σε αναλογία 2 μέρη κρασιού και 1 μέρος μελιού. 

Μερικές φορές βραζόταν πριν φυλαχτεί.
91

Αναφέρεται δροσιστικό ποτό από κρασί και 

μέλι πασπαλισμένο με άλφιτον, δηλαδή με καλοκαβουρντισμένο κριθάλευρο
92

. 

Υδρόμηλον (=νερόμηλο) : Ποτό από νερό και κυδωνόμελο, το οποίο παρασκευαζό-

ταν από κυδώνια που ήταν βυθισμένα σε μέλι για ένα χρόνο.
93

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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10. ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙ 

 

 
 Η ελιά ήταν γνωστή από τους αρχαιοτάτους χρόνους και πιθανότατα κατάγε-

ται από τον χώρο της ανατολικής μεσογείου. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παρά-

δοση πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα, μεγάλο δώρο από την Αθηνά στους κατοίκους 

της πόλης. Ο πρώτος λαός που καλλιέργησε την ελιά ήταν οι Αθηναίοι στον Ευρωπα-

ϊκό χώρο και τον τότε γνωστό δυτικό κόσμο.
94

 Την ελιά την μετέφεραν οι Έλληνες 

άποικοι ή φοίνικες έμποροι.
 95

 Όπως αναφέρεται από τον Πλίνιο κατά το 580π.Χ, την 

ελιά και προφανώς και το λάδι δεν τα γνώριζαν στο Λάτιο και ούτε σε όλη την Ισπα-

νία. 

 

 

Εικόνα 22. ΜΑΖΕΜΑ ΕΛΙΑΣ 

 

 Η ελιά καρποφορεί μόνο μια φορά στα δύο χρόνια, γιατί είναι ευαίσθητο δέ-

ντρο. Όσοι μαζεύουν τις ελιές κουνώντας το δέντρο ή συλλέγοντας τους καρπούς χω-

ρίς να χτυπούνε το δέντρο λένε πως έτσι η ελιά καρποφορεί κάθε χρόνο.
96

 Η ελιά ή-

ταν σαφώς σημαντικότερη ως πηγή του λαδιού παρά ως επιτραπέζιος καρπός
97

. Οι 

αλατισμένες ελιές πίστευαν πως ανοίγουν την όρεξη.  
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 www.matia.gr/7/78/7806/_1_ 
95

 Dalby , όπ. π. ,  σελ. 149 
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 Όπ. π. ,  σελ. 150 
97

 Όπ. π. ,  σελ. 150 



 46 

 

 Οι ελιές σερβίρονταν μέσα σε άλμη ή τσακισμένες. 
98

 Επίσης τις συναντάμε 

και περιχυμένες με διάφορες σάλτσες, όπως για παράδειγμα με σάλτσα τυριού. Αρκε-

τές είναι οι φορές που οι αρχαίοι Έλληνες προτιμούσαν να ρίχνουν μέσα στην άλμη 

που διατηρούσαν τις ελιές και μάραθο ή να τις τρώνε τσακιστές, ζαρωμένες , άγουρες 

ή ακόμα και ωριμασμένες πάνω στο δέντρο. 

 

 

 

 Το ελαιόλαδο θεωρείται στην αρχαία Ελλάδα ως ένα σημαντικό προϊόν για τη 

διατροφή και  την υγεία. Το λάδι ήταν παρόν στα περισσότερα μαγειρεμένα φαγητά, 

τηγανιτά, μαριναρισμένα ή της σχάρας. Πολλές ήταν και οι φορές που το χρησιμο-

ποιούσαν στην παρασκευή του ψωμιού. Το ελαιόλαδο ήταν το μόνο που χρησιμοποί-

ησαν  για μαγειρική χρήση.
99

 

Όμως το λάδι δεν το χρησιμοποίησαν μόνο για μαγειρικές χρήσεις αλλά και ωμό ως 

καύσιμη ύλη και για παρασκευή καλλυντικών, κυρίως  ως πρώτη ύλη στην παρα-

σκευή αρωμάτων, επειδή έχει την ιδιότητα να μένει στο ανθρώπινο δέρμα.
100

  

 Τέλος το λάδι εχρησιμοποιείτο και στις αναίμακτες θυσίες, τις λεγόμενες και 

χοές ή σπονδές, μαζί με άλλα υγρά, όπως νερό,γάλα ή κρασί, καμία φορά και μέλι. 

                                                 
98

 Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, Τόμος 3, 113a  
99

 Όπ. π. , σελ. 150 
100

 Βλέπε παραπομπή 1.  
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ 
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11. ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 

 

 

Εικόνα 23. ΠΟΥΛΥΠΟΥΣ 

 

α. Οι Ψαράδες 

 

Τα ψάρια ήταν πολύ σημαντικά στη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων. Μάλι-

στα κυκλοφορούν πολλά ανέκδοτα σχετικά με αυτά. Λένε ότι ο Φιλόξενος, ο ποιητής 

διθυράμβων, υπήρξε υπερβολικά ψαροφάγος άνθρωπος. Κάποια μέρα αγόρασε στις 

Συρακούσες ένα χταπόδι  δύο πήχες, το ετοίμασε και το έφαγε σχεδόν ολόκληρο. Και 

ο κυνικός φιλόσοφος, Διογένης, έφαγε ωμό χταπόδι, τον πείραξε στο στομάχι και πέ-

θανε.
101

 

Οι ψαράδες όμως δεν είχαν καλή φήμη στην αγορά της αρχαίας 

νας.
102

(«καταραμένοι ιχθυοπώλεις», «όλοι οι ιχθυοπώλες είναι δολοφόνοι»).
103

 Κατη-

γορούνταν ότι πουλούσαν πολύ ακριβά τα προϊόντα τους ,ότι ήταν πονηροί και άτιμοι 

στις συναλλαγές τους και έκλεβαν στα χρήματα.
104

Επειδή ο νόμος απαγόρευε να βρέ-

χουν τα ψάρια, για να φαίνονται φρέσκα, οι ψαράδες έκαναν το εξής τέχνασμα:  Έβα-

ζαν κάποιο γνωστό τους να λιποθυμήσει δίπλα στα ψάρια και τον κατέβρεχαν με νερό 

που «κατά λάθος» έπεφτε και πάνω στα ψάρια.
105

 Άλλες φορές κατηγορούνταν ότι 

πουλούσαν μπαγιάτικα ψάρια, βάζοντας πάνω-πάνω στο καλάθι φρέσκα ψάρια,  
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 Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, τόμος 8, 341a-b,e 
102

 Όπ. π. , τόμος 6, 224d 
103

 Όπ. π. , 224e 
104

 Όπ. π. , 225b  
105

 Όπ. π. , 225c-d 
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για να ξεγελούν τον καταναλωτή.
106

 Πολλές φορές λόγω των υψηλών τιμών στα ψά-

ρια, οι ψαράδες χαρακτηρίζονταν ως συντεχνία πιο καταστροφική και από τους τρα-

πεζίτες.
107

 

 

Εικόνα 24.ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ-ΘΗΡΑ 
 

β. Είδη Θαλασσινών 

Οι αρχαίοι έτρωγαν πάρα πολλά είδη ψαριών και οστρακοειδών. Φρόντιζαν 

να συντηρούν τα ψάρια σε αλάτι (Παστά Ψάρια) 

 

 

Εικόνα 25. ΣΑΡΓΟΣ 

 

 

Τα είδη των θαλασσινών
108

 

1)Αμίες(277e) (ζουν σε αγέλες:άμα ιέναι 278a) 
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 Όπ. π. , τόμος 6, 225d 
107

 Όπ. π. , τόμος 6, 226e 
108

 Οι παραπομπές αναφέρονται στον τόμο 7 του έργου Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί 
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2)Αλφηστές(287f)(ψαρεύονται δυο- δυο, γιατί φαίνεται ότι το ένα ακολουθεί το άλλο 

στην ουρά 282d) 

3)Ανθίας(282b)(χειμωνιάτικο, καρχαρόδοντο ψάρι) 

4)Αφύες(284f) 

 

Εικόνα 26. ΣΑΡΔΕΛΑ 
 

5)Βατίδα ,βάτραχος, βάτος(286b)(είδη σελαχιών) 

6)Βώκες(286e) 

7)Βεμβράδες(287b) 

8)Βλέννος(288a) 

9)Βαιόνες(288a)( παροιμία :όχι βαιόνα για μένα, είναι κακό, φθηνό ψάρι) 

10)Βούγλωσσος(288b) 

11)Γόγγροι(288c) 

12)Γαλέος(294 c,d)(αγκαθωτός, λείος, ποικίλος, σκύμνος, αλωπεκίας, ρίνη) 

13)Γλαύκος(295b)(εν οξυλιπάρω τρίμματι, δηλαδή τρώγεται με σάλτσα λιπαρή και 

όξινη) 
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14)Γναφέας(297c) 

15)Έγχελυς(297c)(θαλασσινό χέλι) 

16)Έλοπας(300d) 

17)Ερυθρίνος(300e) 

18)Εγκρασίχολος(300f) 

19)Έψητος(301a)(λεπτό ψάρι) 

20)Ήπατος ή λεβίας(301c) (ψάρι βράχων, που ζει μόνο του, σαρκοφάγο με δόντια 

σαν του καρχαρία, μαυρόχρωμο, με πολύ μεγάλα μάτια συγκριτικά με το σώμα του 

και με τριγωνική καρδιά) 

 

 

21)Ηλακατήνες(301d)(μεγάλα ψάρια κατάλληλα για πάστωμα) 

22)Θύννος(301e) 

23)Θυννίδα(302d) 

24)Ίππουροι(304c) 

25)Ίπποι(304e) 

26)Ιουλίδες(304f) 

27)Κίχλες και κόσσυφοι(305b) 

28)Κάπρος και κρεμύς(305d) 
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29)Κίθαρος(305f)(έχει δόντια σαν τον καρχαρία, ζει μόνος του, τρώει φύκια) 

30)Κορδύλος(306c) 

31)Κάμμοροι(306c) 

32)Κεστρέας(306e)(κέφαλοι, κεστρείς, χελλώνες, μυξίνοι) 

33)Καρχαρίες(306d) 

34)Κορακίνος(308d) 

35)Κυπρίνος(309a) 

36)Κωβιοί(309b)(πολύχυμοι, εξαιρετικής νοστιμιάς) 

37)Κόκκυγες(309f) 

38)Κύων Καρχαρίας(310a) 

 

 

39)Λάβρακες(310e) 

40)Λάτος(311f)(άσπρο και νόστιμο ψάρι) 

41)Λειόβατος ή ρίνη(312b) 

42)Μύραινες(312b) 

43)Μύρος(312f) 

44)Μαινίδες(313a) 

45)Μελάνουρος(313c)(εύχυμος, νόστιμος, λίγο στυφός, θρεπτικός) 

46)Μόρμυρος(313e) (πολύ θρεπτικός) 

47)Νάρκη(314a)( η βραστή νάρκη χαρακτηρίζεται χαριτωμένο φαγητό) 

48)Ορφός(315a) 
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49)Ξιφίας(314e) 

50)Όρκυνος(314d) 

51)Όνος και ονίσκος(314e)(έχει στόμα πλατύ παρόμοιο με του γαλέου και δε ζει σε 

αγέλες) 

 

 

52)Πουλύποδας(316a) 

53)Πάγουροι(319a) 

54)Πηλαμύδα(319a) 

 

 
 

Εικόνα 27. ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ-ΘΗΡΑ 
 

55)Πέρκες(319b)(κατάστικτο με γραμμές πλάγιες και ραβδώσεις. Σχετική παροιμία : 

«η πέρκη ακολουθεί τον μελάνουρο») 

56)Ραφίδες(319d) 

57)Ρίνη(319d) 
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58)Σκάρος(319f) 

59)Σπάρος(320c) 

60)Σκορπιός(320d) 

61)Σκόμβρος(321a) 

62)Σαργοί(321a) 

63)Σάλπη(321d) 

64)Συνόδοντες και Συναγρίδες(322b) 

65)Σαύρος(322c-d) 

66)Σκεπινός(322e) 

67)Σκίαινα(322f) 

68)Συναγρίδες(322f) 

69)Σφύραινες(323a) 

 

70)Σουπιά(323c) 

71)Τρίγλη(324c) 

72)Ταινίες(325f) 

73)Τράχουροι(326a) 

74)Ταυλωπίας(326b) 

75)Τευθίδα(326b) 

76)Τεύθος(326c) 

77)Ύες(326e) 

78)Ύκες(327a) 

79)Φάγγρος(327c) 
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80)Χάννες(327f)(«με στόμα ολάνοιχτο») 

81)Χρόμης(328a) 

82)Χρυσόφρυδο(328a) 

83)Χαλκίδες(328c) 

84)Θρίσσες(328d) 

85)Τριχίδες(328e) 

86)Ερίτιμοι(328f) 

87)Θράττες(329b) 

88)Ψήττες(329e) 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28. ΠΑΣΤΑ ΨΑΡΙΑ 

 

 

 

γ. Παστά Ψάρια 

Για να συντηρήσουν τα ψάρια τα πάστωναν, ακολουθώντας την εξής διαδικα-

σία : 

 Καθάριζαν τα ψάρια και τα έκοβαν σε κομμάτια . 

 Τα έπλεναν καλά, έβαζαν καρυκεύματα, λευκό κρασί, λάδι, σίλφιο και τα έ-

βραζαν λίγο.
109

 

 Έβαζαν ρίγανη και αλάτι. 

                                                 
109

 Όπ. π. , Τόμος 3, 116e 



 56 

 

Τα καλύτερα ψάρια για να γίνουν παστά είναι τα πιο παχιά ψάρια, 
110

όπως τα 

σκουμπριά,
111

 oι παλαμίδες,
112

 οι λακέρδες,
113

 οι κολιοί, τα μουγκριά, τα μηλοκόπια, 

οι δαπέρδες και οι μικροί τόνοι .Τα παστά ψάρια τρώγονται ωραία με φακή ή με φά-

βα
114

 ή με σπαράγγια, σχίνο, ρίγανη και κορίαννο.
115

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29. ΠΑΣΤΑ ΨΑΡΙΑ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΝΤΙΡΛΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110

 Όπ. π. , Τόμος 3, 117e 
111

 Όπ. π. , 116c 
112

 Όπ. π. , 118b 
113

 Όπ. π. , 118d 
114

 Όπ. π. , 119d 
115

 Όπ. π. , Τόμος 2, 68b 
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12. ΚΡΕΑΣ 

 

 
Εικόνα 30. ΑΙΞ 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες  έτρωγαν κρέας κυρίως σε μεγάλες γιορτές και σε θυσίες. 

Συνήθιζαν πάρα πολύ το γουρουνάκι, ενώ το αρνάκι ήταν πανάκριβο. Ένα γουρουνά-

κι κόστιζε 3 δραχμές την εποχή του Αριστοφάνη.
 116

Πλούσιοι και φτωχοί έτρωγαν 

λουκάνικα. Έτρωγαν κρέας από οικόσιτα ζώα και από κυνήγι. 

 

 

Εικόνα 31. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΧΟΙΡΟΣ 

                                                 
116

 Αριστοφάνη, Ειρήνη ,374 
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Εικόνα 32. ΑΙΓΑΓΡΟΣ 

 

 Οι κρεοπώλες σε κάθε αρχαία πόλη έκοβαν το κρέας με δικό τους τρόπο, π.χ 

σε ίσα κομμάτια, ακολουθώντας την ανατομία του ζώου ή την παραγγελία του πελά-

τη. Ο Αθήναιος αναφέρει ότι ο Χαιρεφώντας κάποτε ψώνιζε κομμάτια κρέας και ο 

κρεοπώλης, κατά τύχη έκοβε ένα κομμάτι κρέας με πολύ κόκαλο. Τότε του είπε: «κρεο-

πώλη μη ζυγίζεις εις βάρος μου το κόκαλο αυτό». Εκείνος του απάντησε : «Όμως ειναι 

νόστιμο.» Πραγματικά λένε πως το κρέας κοντά στο κόκαλο είναι νόστιμο. Ο Χαιρέφω-

ντας είπε: «αναμφισβήτητα, καλέ μου, είναι νόστιμο,αλλά ζυγισμένο μαζί με στενοχωρεί 

στο καθετί.»
117

 

 

 

Εικόνα 33. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 

 

                                                 
117

 Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, Τόμος 9, 375b 
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12.
 
α. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 

 

 Πάρα πολλά κρέατα κατανάλωναν κυρίως οι πλούσιοι στα συμπόσια και μά-

λιστα κατανάλωναν ποικιλία κρεάτων : γουρουνάκια, κατσικάκια, μοσχάρι, πουλερι-

κά, ψαρικά, κυνήγι. Στη Σπάρτη έφτιαχναν το μέλανα ζωμό από αλάτι, ξύδι και αίμα 

χοιρινού
118

.  Μάλιστα οι γεροντότεροι το προτιμούσαν από το κρέας, όπως αναφέρει 

ο Πλούταρχος.
119

 

 

 

 

Εικόνα 34. ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΟΥ 

 

 

Μαγείρεμα : Υπάρχουν πολλές συνταγές για το μαγείρεμα των κρεάτων στις οποίες 

διακρίνουμε επιδράσεις από την ανατολή.Οι αρχαίοι όμως έτρωγαν κυρίως ψητά τα 

κρέατα, αλλά και βραστά. Όμως οι Αχαιοί μόνο τα έψηναν 
120

. 

 

                                                 
118

 Flaceliere,R., La vie quotidienne en Grece au temps de Percles, Hachette, 1988,(1
η
  έκδοση 1959), 

σελ 209 
119

 Πλουτάρχου,  Βίοι Παράλληλοι. Λυκούργος, 12 
120

 Τόμος 125c 
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Εικόνα 34. ΨΗΣΙΜΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΟΥ 

 

 Οι αρχαίοι Έλληνες μαγείρευαν το κρέας μέσα σε λέβητες, τους οποίους τους 

τοποθετούσαν σε μεγάλους τρίποδες πάνω στη φωτιά , το έψηναν στη σούβλα  ή έκα-

ναν στη σχάρα τα προνομιούχα μέρη του κρέατος, δηλαδή τους μηρούς και τη ράχη, 

τοποθετώντας τα πάνω στη  θράκα των εστιών.
121

 

 

  
 

Εικόνα 35. ΨΗΣΙΜΟ ΚΡΕΑΤΟΣ 

                                                 
121

 Μιρώ, Αιμ. , (μτφρ. Κ.Παναγιώτου), Η καθημερινή ζωή  στην εποχή του Ομήρου, εκδ. Παπαδήμα, 

Αθήνα, 1987, σελ.70 
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Εικόνα 36. ΠΑΙΔΙ ΚΡΑΤΑ ΚΟΥΝΕΛΙ 

 

 Τα ζώα, πού τα έφερναν από τα χωράφια- τόπους βοσκής, σφάζονταν, γδέρ-

νονταν, καψαλίζονταν και τεμαχίζονταν από τούς υπηρέτες, για να είναι έτοιμα για 

μαγείρεμα ή πάστωμα. Στα επίσημα γεύματα η σφαγή των ζώων γινόταν τις περισσό-

τερες φορές στην αυλή του οίκου και έπαιρνε τη μορφή θυσίας. 

 

 

  

Εικόνα 37. ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ            Εικόνα 38. ΔΙΑΙΤΡΟΙ = ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ                      

ΚΡΕΑΤΟΣ 
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 Φτωχοί και πλούσιοι είχαν τη δυνατότητα να καταναλώνουν 

κά.
122

(άλλαντες, άλλας= κομμένο κρέας εντός εντέρου). Ένα είδος αλλαντικού ανα-

φέρεται  στον Όμηρο,
123

όπου ο Αντίνοος προσφέρει στον Οδυσσέα ένα μεγάλο κα-

τσικίσιο στομάχι παραγεμισμένο με λίπος και αίμα. Ο Αθήναιος αναφέρει ότι ράντι-

ζαν έντερα με κρασί, τα πασπάλιζαν με αλάτι και σίλφιο και τα έτρωγαν μαζί με κομ-

μάτια λουκάνικο, που ήταν φτιαγμένο από έντερο με κομματάκια κρέας, λίπος, αλάτι 

καρυκεύματα και μυρωδικά. Και ο Αριστοφάνης στην κωμωδία του «Ιππείς» παρου-

σιάζει τον  δημαγωγό Κλέωνα να πουλάει  ζεστά λουκάνικα με την τάβλα κρεμασμέ-

νη στο λαιμό.
124

 

 Επίσης έτρωγαν  τα έντερα, το συκώτι, την καρδιά και τη σπλήνα, τα αυτιά, 

τα μουσούδια , τη γλώσσα και τα πόδια των ζώων.
125

 Αναφέρεται ότι δεν έψηναν πόδι 

βοδινού. 
126

 

 Για να συντηρήσουν τα κρέατα τα πάστωναν. 

 

 

  
 

Εικόνα 39. ΠΑΙΔΙ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟ ΖΩΟ 

 

                                                 
122

 Αθήναιου, όπ. π. , Τόμος 3, 94d 
123

 Ομήρου, Οδύσσεια, ραψ. ιη΄, στιχ.188-189 
124

 www.georgas.eu/Τα αλλαντικά στην αρχαιότητα (17-12-2011) 
125

 Αθήναιου, όπ. π. , Τόμος 3, 94a κε. 
126

 Όπ. , π. , Τόμος 1, 25e 

http://www.georgas.eu/Τα


 63 

12. β. ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ 
 

 

 Αναφέρονται όρνιθες(373a), για τις οποίες  κάποιοι πίστευαν ότι οι λευκές 

είναι πιο νόστιμες από τις μαύρες, δέλφακες(375b), δηλαδή αρσενικά γουρούνια, χή-

νες(384a),κύκνοι(393d), φασιανοί(386d), πάπιες(395d), παγώνι-

α(397a),πορφυρίωνες(388c), που είναι τα πουλιά που παρατηρούν τις παντρεμένες 

γυναίκες και όταν αντιληφθούν μοιχεία απαγχονίζονται,για να προειδοποιήσουν το 

αφεντικό τους, κατσίκια(409c), των οποίων το κρέας θεωρείται πολύ θρεπτικό και 

πρόβατα(375b).
127

Στην Αθήνα δεν επιτρεπόταν να τρώνε αρνί, που δεν είχε συμπλη-

ρώσει το ένα έτος, γιατί κάποτε κινδύνευσαν με εξαφάνιση.
128

Επίσης δεν επιτρεπόταν 

να σφάζουν πρόβατο που δεν είχε κουρευτεί ή γεννήσει.
129

 

 

 

Εικόνα 40. ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΙΟ (560 πΧ) 

                                                 
127

 Oι παραπομπές αναφέρονται στο έργο του Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, Τόμος 9 
128

 Αθήναιου, όπ. π. , Τόμος 1, 9d 
129

 Όπ. π. , Τόμος 9, 375b 
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12. γ. ΖΩΑ ΑΠΟ ΚΥΝΗΓΙ 

 

  Έχει καταγραφεί πλήθος ζώων, που κυνηγούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, όπως : 

φασιανοί(386d), ατταγάδες(387f),πουλιά που είναι λίγο μικρότερα από πέρδικες με 

φωνή ορτυκιού, ορτύκια(392a), χέννια(393c), που είναι μικρά ορτύκια, πορφυρί-

δες(388f), πέρδικες(388f), ελάφια και ζαρκάδια(397a), λαγοί(399d),κουρούνες, 

κουκουβάγιες, κουνέλια(400d),
130

τσίχλες( Τ.2, 64f), σπίνοι(Τ.2, 64c), κοσσύφι-

α(Τ.2, 64d), φάσσες, περιστέρια, ψαρόνια, κίσσες, καλιακούδες, σπουργίτια(Τ. 2, 

64d-e), συκοφάγοι, κορυδαλλοί, νερόκοτες, τρυγόνια, βουτηχτάρες κλπ. 

 Κυνηγούσαν στήνοντας παγίδες και δίχτυα, πχ. για  τσίχλες και αγριοπερίστε-

ρα, έριχναν βέλη ή έβρισκαν άλλους τρόπους, για να πιάσουν πουλιά ή ζώα.
131

 

 

 

 

Εικόνα 41. ΣΚΗΝΗ ΑΠΟ ΚΥΝΗΓΙ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ 

                                                 
130

 Oι παραπομπές αναφέρονται στο έργο του Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, Τόμος 9 
131

Αθήναιου, όπ. π. , Τόμος 1, 25d  
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Εικόνα 42. ΣΚΗΝΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
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13. ΘΥΣΙΕΣ – ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΑ 

 
 
 Οι αρχαίοι Έλληνες προσέφεραν αιματηρές και αναίμακτες θυσίες (σπονδές ή 

χοές) προς τους θεούς τους. 

Σπονδές : Οι σπονδές περιελάμβαναν νερό, κρασί, γάλα, μέλι, φυτικά ή ζωικά έλαια. 

Κάποιες φορές χρησιμοποιούνταν λουλούδια, χόρτα, σπόροι και καρποί. Κατά τη 

διάρκεια των σπονδών τα παλικάρια γέμιζαν ως πάνω τα ποτήρια και στη συνέχεια 

μοίραζαν κρασί σε όλους με την σειρά. 

 

 

 
 

 

 

Θυσίες : Στις θυσίες αναφέρεται η προσφορά οικιακών ζώων, όπως κόκορα, αρνιού, 

κριαριού αλλά και αλόγου. Ιδιαίτερης σημασίας θυσία ήταν η εκατόμβη, δηλαδή η 

προσφορά στους θεούς από κάποιον αριστοκράτη ή πλούσιο εκατό βοδιών, που τα 

θυσίαζαν και στη συνέχεια τα έτρωγαν με τους οικείους τους, αφού στο θεό προσέ-

φεραν μόνο τα σπλάχνα και κάποια κομμάτια του ζώου. 
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 Στη Σπάρτη το δείπνο μετά τη θυσία λεγόταν κοπίδα. 
132

Η κοπίδα είναι δεί-

πνο που είχε κάποια ιδιαιτερότητα. Πρώτα κατασκήνωναν δίπλα στο ναό του θεού. 

Στις κοπίδες θυσίαζαν κατσίκια και έδιναν σε όλους κομμάτια από το κρέας καθώς 

και το λεγόμενο «φυσίκιλλο», που ήταν ένα μικρό ψωμί παραπλήσιο με τη μελόπιτα, 

αλλά με πιο στρογγυλό σχήμα. Επίσης έδιναν σε  όσους παρόντες φρέσκο τυρί, κοι-

λιές ζώων, κομμάτια  λουκάνικο και επιδόρπια, όπως ξερά σύκα, κουκιά και χλωρά 

φασόλια.
133

 Μετά το δείπνο προσέφεραν το άϊκλο, που ήταν συσσίτιο, στο οποίο 

προσέφεραν στον καθένα ψωμιά μέσα σε καλάθια και κρέας. Ακολουθούσαν τα επά-

ϊκλα, όπου προσφέρονταν κριθάλευρα με λάδι μέσα σε φύλλα δάφνης,
134

 στρογγυλή 

πίτα θυσιών και λιβανωτό, καθώς και τα νεφρά και η χολή των ζώων  που τα έβαζαν 

στη φωτιά προς τιμήν του θεού , ενώ τα υπόλοιπα μέρη του ζώου τα έτρωγαν.
135

 Στη 

Σπάρτη, έτρωγαν και οι δούλοι, ενώ στην Αθήνα δεν τους επιτρεπόταν να φάνε κρέα-

τα από θυσίες .
136

 

 

 

 

             
 

 

 Σύμφωνα με τον Nilsson  η θυσία έχει μακρινή πιθανώς τοτεμική καταγωγή 

και το σφάγιο που θυσιαζόταν, αρχικά ίσως ωμό, δεν προοριζόταν για συμβολικό φα-

γητό των θεών. Στον Όμηρο εξάλλου οι θεοί απολαμβάνουν μόνο την κνίσα, αλλά για 

να το φάνε αυτοί που το θυσίαζαν κι έτσι με την μετάληψη αυτή να ενωθούν με το 

θείο ή να πάρουν τη δύναμη που είχε παμπάλαια μέσα του το τοτέμ και να  επιχειρή-

σουν αυτό που λογαριάζουν να κάνουν. 
137

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΣΤΕΜΙΤΣΙΩΤΗΣ 

 

 
 

                                                 
132

 Αθήναιου, όπ. π. , Τόμος 4, 138e 
133

 Όπ. π. , Τόμος 4, 140c 
134

 Όπ. π. , 146f 
135

 Όπ. π. , 149c 
136

 Όπ. π. , Τόμος 6, 262c 
137

 Καλοκαιρινού, Κ. , Ομήρου Ιλιάδα, τόμος 1, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, σελ. 117 
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14. ΟΣΠΡΙΑ 
 
 Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πλούσια διατροφή. Σε αυτήν περιλαμβάνονταν και 

τα όσπρια κυρίως στη δίαιτα των φτωχών ανθρώπων. Ορισμένα όσπρια και δημητρι-

ακά, γνωστά στην αρχαία Ελλάδα, κατείχαν μία θέση στη διατροφή που μας είναι 

μάλλον δύσκολο να την προσδιορίσουμε σήμερα  με ακρίβεια. Οι αρχαίοι  Έλληνες 

έτρωγαν τα όσπρια με διαφόρους τρόπους, χλωρά, βραστά, ψητά ή άψητα. Η ποικιλία 

ήταν αρκετά μεγάλη. 

 Η φακή ήταν πιο διαδεδομένη ως όσπριο και σίγουρα περισσότερο από τα 

ρεβύθια.  Την φακή την προτιμούσαν με βολβούς θεωρώντας την ως αμβροσία της 

παγωνιάς στο κρύο.
138

 Πολλές ήταν και οι φορές που προσθέτανε  στη φακή ξύδι. 

 Τα κουκιά επίσης ήταν μία καλή τροφή και τα προτιμούσαν βραστά, ωμά ή 

ψητά. Τα είχαν για τροφή τους περισσότερο οι άνθρωποι των βάλτων. Τα κουκιά φύ-

τρωναν σε περιοχές της Συρίας και της Κιλικίας. Υπήρχαν αντικρουόμενες απόψεις 

σχετικά με τα κουκιά(«κυάμων απέχεσθε») πχ ότι οι αρχαίοι απέφευγαν να τα τρώνε, 

γιατί αν και το θεωρούσαν πνευματώδες φαγητό πίστευαν πως δεν έκαναν καλό στο 

στομάχι του ανθρώπου. 

 Τα ρεβύθια, τα οποία ήταν λιγότερο διαδεδομένα, τα προσέφεραν ως κύριο 

πιάτο αλλά και ως επιδόρπιο. Αν τα ρεβύθια ήταν φρέσκα και τρυφερά τα έτρωγαν 

και ωμά. 

 

 
 

 

 Θεωρούσαν βρώσιμους τόσο τους ώριμους όσο και τους άγουρους σπόρους 

των μαυρομάτικων. 

 Τα φασόλια, ο αρακάς και η φακή γίνονταν  μια σούπα, (έτνος). Η σούπα από 

αρακά ήταν το αγαπημένο γεύμα του Ηρακλή. Η σούπα της φακής ήταν ένα πλήρες 

καθημερινό φαγητό και ήταν  το τυπικό γεύμα των εργατών. Επίσης ήταν το ιδανικό 

γεύμα για τους κυνικούς φιλοσόφους αλλά δεν το συναντάμε στα επίσημα γεύματα  

των πλουσίων. 
139

 

 Οι φτωχοί έτρωγαν λούπινα και βελανίδια. Αγριόβικος, ρόβι, φάβα ή λαθούρι, 

αφάκη και αγριάφακος είναι τα όσπρια που αναφέρονται λιγότερο.
140

 

                                                 
138

 Αθήναιου, όπ.π. , Τόμος 4, 158b-c 
139

 Dalby, όπ. π. ,σελ.150-151 
140

 Όπ. π. , σελ. 150 
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Εικόνα 43. ΑΡΑΚΟΣ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ 
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15. ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 
 

 

 Αρχικά η ονομασία αναφερόταν σε ό,τι μαγειρευόταν στη φωτιά και κατ’ επέ-

κταση, σε ό,τι συνόδευε το ψωμί. Από την κλασική εποχή και μετά πρόκειται και για 

συνοδευτικό ψαριών και εννοούμε : λάχανα, κρεμμύδια (κρόμμυον), γλυκομπίζελα, 

πράσα, βολβούς, μαρούλια, βλίτα, ραδίκια κ.α. Σερβίρονται ως σούπα, βραστά ή πολ-

τοποιημένα (έτνος), καρυκευμένα με ελαιόλαδο, ξύδι ή με σάλτσα ψαριού γνωστή με 

την ονομασία γάρον. 

 Για τους κατοίκους των πόλεων τα φρέσκα οπωροκηπευτικά ήταν πολύ ακρι-

βά και έτσι καταναλώνονταν σπάνια. Οι φτωχότεροι πολίτες προτιμούσαν τα ξηρά 

λαχανικά που τα κατανάλωναν και το χειμώνα.O πικρός βίκος για παράδειγμα, θεω-

ρείτο φαγητό λιμού.  

 

 

ΒΟΛΒΟΙ 
141

 

 

Είναι δύσπεπτοι, αλλά θρεπτικοί και καλοί για το στομάχι και ακόμη καθαρτικοί, 

βλαβεροί στα μάτια και διεγερτικοί σεξουαλικών διαθέσεων για του άνδρες. Διεγεί-

ρουν σεξουαλικά κυρίως οι βολβοί που λέγονται βασιλικοί, που είναι καλύτεροι από 

τους άλλους. Μετά από αυτούς έρχονται οι κοκκινωποί. Οι λευκοί και οι βολβοί της 

Λιβύης είναι σαν αγριοκρέμμυδα. Χειρότεροι από όλους είναι οι βολβοί της Αιγύ-

πτου. Σε μερικά μέρη οι βολβοί είναι τόσο γλυκοί, 
142

ώστε να τους τρώει κάποιος 

και ωμούς, όπως στην Ταυρική Χερσόνησο.
 
 

 

ΚΟΡΥΦΕΣ ΦΟΙΝΙΚΑ 
143

 

 

Το φυτό πολλαπλασιάζεται με καταβολάδες, γιατί ο φοίνικας ξεραίνεται ολόκληρος, 

αν αφαιρεθεί ο εγκέφαλος του. Ο εγκέφαλος των φοινίκων είναι χορταστικός και 

θρεπτικός, αλλά βαρύς και δυσκολοχώνευτος. Προκαλεί  δίψα και εμποδίζει την αφό-

δευση. 

 

ΚΑΚΤΟΙ 
144

 

 

Τρώγονται, ξεφλουδισμένοι  και είναι κάπως πικροί. Οι άνθρωποι τους βάζουν σε 

άλμη. Το περικάρπιο, αν αφαιρεθεί το χνούδι, μοιάζει με το εσωτερικό του καρπού 

του φοίνικα. Το ονομάζουν ασκάληρο. Φύτρωνε στη Σικελία και μάλλον δεν πρέπει 

να ταυτίζεται με την αγριαγκινάρα.  

 

                                                 
141

 Αθήναιου, όπ.π. , Τόμος 2,64b 
142

 Όπ. π., Τόμος 2, 69b-c  
143

 Όπ. π., Τόμος 2, 71b-c 
144

 Όπ. π., Τόμος 2, 70e-f 
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ΑΓΚΙΝΑΡΑ 
145

 

Ο Σοφοκλής την ονομάζει κυνάρα. Πάνω στα βουνά φυτρώνει η αγκαθωτή αγκινάρα. 

 

 
 
Εικόνα 44. ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ 

 

 ΡΕΠΑΝΙΑ
146

 
 

Αυτά έχουν ονομαστεί έτσι, επειδή φαίνονται εύκολοι (‘ράος). Τα είδη των Ραπανιών 

είναι πέντε : α) τα κορινθιακά, β) τα λειοθάσια (λέγονται και λειοθαλάσσια), γ) τα 

κλεωναία, δ) τα αμώρεα, ε) τα βοιωτικά. Τα βοιωτικά έχουν σχήμα στρογγυλό, και 

θεωρείται ότι είναι πιο γλυκά όσα έχουν λεία φύλλα. 

 

ΝΕΡΟΣΕΛΙΝΑ 
147

 

Φυτρώνει μέσα στο νερό και το φύλλο του μοιάζει με το σέλινο που φυτρώνει στους 

βάλτους. 

 

ΥΔΡΥΑ 
148

 

 

Φυτρώνουν μόνα τους σε τόπους αμμουδερούς. 

 

ΥΔΝΑ 
149

 

 

Το ύδνο (γεράνι) καθώς και ότι άλλο φυτρώνει κάτω από τη γη. Το υδνόφυλλο είναι 

το χόρτο που φυτρώνει πάνω από τα ύδνα. 

 

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 
150

Το βότανο  αυτό προκαλεί φαγούρα.(ακαλύφη) 

 

                                                 
145

 Όπ. π., Τόμος 2, 69a-b 
146

 Όπ. π., 56e 
147

Όπ. π., 61c-d  
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 Όπ. π., 62a-b 
149

 Όπ. π., 62d 
150

 Όπ. π., 61d-e 
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ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 
151

 

 

Τα καλύτερα από αυτά δε σπέρνονται και θεραπεύουν όλες τις εσωτερικές παθήσεις. 

(ασφάραγγος) 

 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ – ΠΕΠΟΝΙΑ 
152

 

Το αγγούρι και το πεπόνι τρώγονται, όταν είναι τρυφερά, με τη φλούδα τους χωρίς το 

σπόρο, όταν όμως μαγειρεύονται, χρησιμοποιείται μόνο η φλούδα. Γίνονται πιο εύ-

χυμα, αν ο σπόρος τους φυλαχτεί, αφού βραχεί σε γάλα ή σε μείγμα γάλακτος και με-

λιου. 

 

ΚΑΡΔΑΜΟ
153

 
 

ΣΙΝΑΠΙ 

 

ΓΟΓΓΥΛΙΔΕΣ
154

 

 

ΚΡΑΜΒΕΣ 
155

 

Δινόταν στις γυναίκες που είχαν γεννήσει 

 

ΜΠΙΖΕΛΙΑ 
Φτιαχνόταν σούπα(έτνος) 

 

ΣΕΥΤΛΑ 
156

(σέσκουλα) 

 

ΚΑΡΟΤΟ
157

 (δαύκος, σταφυλίνος) 
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 Όπ. π., Τόμος 2, 61e-f 
152

 Όπ. π.,  68e 
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 Όπ. π., 366d 
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 Όπ. π., 369e 
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 Όπ. π., 370d 
156

 Όπ. π., 371a 
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 Όπ. π., 371b 
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ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 

 

Το κολοκύθι
158

  δεν τρώγεται ωμό, τρώγεται όμως βραστό και ψητό. Το ξέραιναν και 

το κρατούσαν για το χειμώνα (Ανάρρινο κολοκύθι),αν και η θρεπτική του αξία ήταν 

μηδαμινή. Για βράσιμο προορίζονταν το μαρούλι (θρίδαξ), το κάρδαμο, το κορίαννο, 

το σινάπι, το κρεμμύδι, το σκόρδο, οι φύσιγγες, το αγγούρι, το πεπόνι, η παπαρούνα. 

 

 

ΑΝΗΘΟΝ 

 

ΜΑΡΑΘΟΝ 

 

ΡΑΔΙΚΙ(κιχόρα) 

 

ΑΝΤΙΔΙ(σέρις) 

 

ΒΛΙΤΟΝ 

 

ΜΟΛΟΧΑ(μολόχη) 

 

ΡΟΚΑ(εύζωμον) 

 

ΚΡΙΤΑΜΟ(κρήθμον) 

 

ΛΑΠΑΘΟ(λάπαθος) 

 

ΛΑΨΑΝΗ(λαψάνη) 

 

ΚΑΥΚΑΛΗΘΡΑ(καυκαλίς) 

 

 

MANITAΡΙΑ 

 

Δηλητηριώδη είναι εκείνα που φυτρώνουν στις ελιές, τις ροδιές, τα πουρνάρια, τις 

βελανιδιές, τα «οιδαλέα» (φουσκωμένα) μανιτάρια που κολλούν πάνω στους κορμούς 

των δέντρων, (2,60F) τα μαύρα, τα μαυροκίτρινα, τα σκληρά και όσα μετά τη βράση 

τους σκληραίνουν. Αν φαγωθούν αυτά, φέρνουν το θάνατο. Όσοι φάνε από αυτά πρέ-

πει να πιούν υδρόμελι, οξύμελι ή μέλι ή αλάτι να προκαλέσουν εμετό. Γι’ αυτό τα 

μανιτάρια πρέπει να παρασκευάζονται με ξύδι, οξύμελι, μέλι ή αλάτι. Κατάλληλα για 

βρώση είναι τα πολύ λεπτά, τα απαλά, τα εύθρυπτα και όσα φυτρώνουν κάτω από 

φτελιές και πεύκα. (2, 61b) 

 

 

                                                 
158

 Όπ. π., 372b 



 74 

 

 

ΜΑΡΟΥΛΙΑ 

Θεωρούσαν πως έφερναν σεξουαλική αδυναμία σε όσους τα έτρωγαν.(2,69c) 

 

ΙΦΥΟΝ (αγριολάχανο) 

 

ΟΤΟΣΤΥΛΛΟΝ 

 

ΣΚΟΛΙΟΝ 

 

ΣΕΡΙΣ (πικραλίδα) 

 

ΑΤΡΑΚΤΥΛΟΝ (σταυραγκάθι) 

 

ΠΤΕΡΙΣ (φτέρη) 

 

ΟΝΟΠΟΡΔΟΝ (γαϊδουράγκαθο) 

 

 

 

ΣΟΦΙΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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26. ΦΡΟΥΤΑ 

 
                                              
  Τα φρούτα φρέσκα ή ξερά τρώγονταν ως επιδόρπια. Πρόκειται κυρίως για 

σύκα, σταφίδες μαζί με ξηρούς καρπούς. 

 

ΣΥΚΙΑ 

  Η συκιά, έδωσε την αρχή του πολιτισμένου βίου στους ανθρώπους. Θεωρείται 

η πρώτη τροφή που βρέθηκε και ήταν ευλογημένη. Ο Ιστός αναφέρει ότι δε γινόταν 

εξαγωγή παραγομένων σύκων από την Αττική, για να τα απολαμβάνουν μόνο οι κά-

τοικοί της. Πολλοί έκαναν λαθραία εξαγωγή και αυτοί που τους κατήγγειλαν ονομά-

στηκαν συκοφάντες
159

.
 
 

 Εχθρός της συκιάς είναι οι συκοφάγοι.
160 

Πρόκειται για ένα είδος μελισσοφά-

γου. Από άλλους λέγεται έλαιος και από μερικούς πυρρίας ή  συκαλίδα. 

 

 

 

 

        
 

 

 

Είδη συκιάς : Χελιδόνιες συκιές, φιβαλικές, αγριοσυκιές, φθινωπορινοβασιλικές, 

λευκοσυκιές, κολοβές συκιές. Η  λευκοσυκιά είναι ένα είδος συκιάς που βγάζει λευκά 

σύκα.
 161

 

 Στην περιοχή την τρωικής Ίδης ευδοκιμεί μία θαμνώδης συκιά, που έχει φύλ-

λα όμοια με της φιλύρας και δίνει σύκα κόκκινα  στο μέγεθος της ελιάς, πιο στρογγυ-

λά, και στην γεύση, όπως τα μούσμουλα. Στην Κρήτη η συκιά λέγεται Κύπρια και 

δίνει τον καρπό από το στέλεχός της και από τα πολύ παχιά κλαδιά της, ενώ ξεπετάει 

ένα βλαστάρι χωρίς φύλλα σα να είναι μία ρίζα και στο άκρο του βρίσκεται ο καρπός. 

Ο κορμός της είναι μεγάλος και  παρόμοιος  με λεύκα και το φύλλο της με φτελιάς. 

Ωριμάζει καρπούς τέσσερες (4) φορές το χρόνο, όσες φορές βλασταίνει.
 162

 

                                                 
159

 Αθήναιου, όπ. π. , Τόμος 3, 74d 
160

 Όπ. π. , Τόμος 2, 65b-c 
161

 Όπ. π. , Τόμος 3, 76c 
162

 Όπ. π. , 76d 
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Είδη σύκων : λακωνικά, φρυγικά, φιβαλικά, βασιλικά, κορροκοιλάδα, σαρκελάφεια, 

καπύρια, πικρίδια, δρακόντια, λευκόθεα, μελανόθεα, κρίνεια, μιλεκά, ασκαλόνια
163

 

Διατροφική αξία των σύκων :
 164

 

-Τα νεογέννητα παιδιά τρέφονται καλά, αν τραφούν με το ζουμί των σύκων. 

- Πίστευαν πως το να τρώει κάποιος σύκα το μεσημέρι το καλοκαίρι ήταν κακό και 

πως  αρρώσταινε. 

- Αν κάποιος φάει σύκα μεσημέρι, ενώ έπειτα πάει να κοιμηθεί, τότε θα βρει πυρετό 

μπροστά του. 

 ΠΑΡΟΙΜΙΑ 

Να τρως σύκο μετά το ψάρι, όσπρια μετά τα κρέατα. 

Τα σύκα αρέσουν στα πουλιά, αλλά δε θέλουν να φυτεύουν συκιές. (3,80e)  

 

        

                                                 
163

Όπ. π. ,Τόμος 4, 78a  
164

 Όπ. π. ,Τόμος 3, 78d 
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  ΚΕΡΑΣΙΑ
165

 
 

  Η κερασιά είναι ιδιαίτερο είδος από τη φύση της και αρκετά μεγάλο δέντρο, 

διότι το ύψος της φτάνει ως 24 πήχεις. Τα φύλλα της είναι όμοια με της μουσμουλιάς, 

αλλά είναι σκληρά και κάπως πλατιά. Ο φλοιός της μοιάζει με τον φλοιό της φιλύρας, 

το άνθος της είναι λευκό, όμοιο με το άνθος της αχλαδιάς και της μουσμουλιάς. Απο-

τελείται από μικρά άνθη σαν κεριά. Ο καρπός της είναι κόκκινος όμοιος στο σχήμα 

με τον διόσπυρο, στο μέγεθός του σαν κουκί, αλλά του διόσπυρου ο πυρήνας είναι 

σκληρός, ενώ του κερασιού μαλακός.  

 Η ρίζα της χαμοκερασιάς δεν είναι μεγάλη, αλλά ούτε και το δέντρο, που έχει 

το μέγεθος τριανταφυλλιάς. Ο καρπός της σε όλα τα άλλα είναι όμοιος με τα κεράσια 

αλλά όσοι  κάνει κατάχρησή του, όπως και στο κρασί, τους ενοχλεί και τους φέρνει 

πονοκέφαλο. Τα κεράσια είναι χωνευτικά, εύχυμα, όχι παχυντικά και ωφέλιμα για το 

στομάχι, όταν τρώγονται κρύα. Καλύτερα είναι τα πιο κόκκινα και επομένως τα ώρι-

μα, διότι είναι διουρητικά και φημισμένα εκείνα της Μιλήτου. 

 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 

 

  Γενικά τα βράβυλα, τα ήλα, τα δαμάσκηνα και τα μάδρυα είναι τα ίδια. Τα 

μάβρυα είναι σαν τα μαλόδρυα. Τα βράβυλα είναι εύπεπτα και βοηθούν στην αφό-

δευση. Τα ήλα είναι σαν τα μήλα. 
166

 

 Τα δαμάσκηνα είναι καρπός που προέρχεται από τη Δαμασκό, δοξασμένη και 

μεγάλη πόλη. 
167

Το δαμάσκηνο είναι άφθονο και καλλιεργείται εκεί πολύ καλά και 

ονομάζεται δαμασκηνός, καθώς είναι καρπός διαφορετικός από όσους παράγονται σε 

άλλες περιοχές. 
168

 

ΣΥΚΑΜΙΝΑ 

 

 Τα συκάμινα δεν είναι οι καρποί της αιγυπτιακής συκιάς, που μερικοί τα ονο-

μάζουν συκόμορα.  Οι ντόπιοι αυτά τα ξύνουν λίγο με ένα σιδερένιο εργαλείο και τα 

αφήνουν πάνω στο δέντρο. Αυτά κινούνται από το άνεμο και μέσα σε τρεις (3) ημέ-

ρες ωριμάζουν, γίνονται ευωδιαστά και φαγώσιμα. Συκάμινα είναι τα λεγόμενα μόρα, 

που είναι εύχυμα, λίγο παχυντικά, ευκολοχώνευτα και  διευκολύνουν την αφόδευση. 

Όσα από αυτά είναι άγουρα διώχνουν τα σκουλήκια των εντέρων. Περιγράφεται και 

η βατομουριά με τα μαύρα, κόκκινα και λευκά βατόμουρα.  

 

ΜΗΛΑ
 
 

Από τα ώριμα τα γλυκά είναι πιο εύχυμα και βοηθούν περισσότερο την αφόδευση
169

. 

Όσα είναι λιγότερο γλυκά, αλλά ευχάριστα στη γεύση, είναι πιο καλά για το στομάχι, 

 

                                                 
165

 Όπ. π. ,Τόμος 2, 50c 
166

 Όπ. π. ,Τόμος 2, 50b 
167

 Όπ. π. ,Τόμος 2, 138b 
168

 Όπ. π. ,Τόμος 2, 51b-c 
169

 Όπ. π. ,Τόμος 3, 80e 
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επειδή έχουν ελαφριά στυφάδα. Τα φθινοπωρινά μήλα είναι πιο εύχυμα. 

Είδη μήλων :  Πλατάνια, σητάνια, φαύλια, στρουθία,  κυδωνόμηλα κλπ.  

Άλλα φρούτα: αχλαδόμηλα (αμαμηλίδες), απίδια (άπιοι), λωτοί, ρόδια, σταφύλια, 

χουρμάδες, ροδάκινα(περσικά μήλα) 

 

 

 

 
 

                                       

    
 

Εικόνα 45. ΜΗΛΙΑ ; 

 

 

ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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17. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 

 

17.α. Πότε σερβίρονταν οι ξηροί καρποί 

 

Μετά το δείπνο σερβίρονταν και συνόδευαν το κρασί τα  τραγήματα ή τρω-

γάλια. Έτσι  ονομάζονταν τα επιδόρπια , στα οποία συμπεριλαμβάνονταν ξηροί καρ-

ποί, αλλά και φρούτα, όπως σταφύλια, ρόδια, μήλα ή και πίτες.
 170

 Ήταν ευχάριστα να 

τα τρώει κανείς, αλλά προκαλούσαν πονοκέφαλο.
171

 

Ο Ηρακλείδης από τον Τάραντα ερευνά αν πρέπει οι ξηροί καρποί να σερβί-

ρονται πρώτα, όπως γίνεται σε κάποιες περιοχές της Ασίας και της Ελλάδας, ή όχι, 

δηλαδή μετά το δείπνο, επειδή υπάρχει πολλή τροφή μέσα στο στομάχι και στα έντε-

ρα. Τα καρύδια, για παράδειγμα, που προσφέρονται, για να συνοδεύουν το ποτό, 

μπλέκονται με τις τροφές και συμβαίνει να δημιουργούν αέρια και αποσύνθεση των 

τροφών, επειδή πιάνουν το πάνω μέρος του στομαχιού και δύσκολα χωνεύο-

νται.(δυσπεψία).
172

 

 

17.β.Είδη ξηρών καρπών 

 

Οι ξηροί καρποί είχαν ονομασίες που η καταγωγή τους ήταν ανατολίτικη  

Καρύδια : Οι Αττικοί και οι άλλοι συγγραφείς γενικά ονομάζουν καρύδια όλους τους 

σκληρούς καρπούς. Ο Επίχαρτος όμως, κυρίως χρησιμοποιεί τη λέξη όπως εμείς : 

«τρώει τραγανιστά καρύδια, αμύγδαλα». O Hρακλέωνας από την Έφεσο αναφέρει ότι 

«καρύδια έλεγαν και τα αμύγδαλα και τα σημερινά κάστανα». Ο Εύβουλος μνημο-

νεύει «βαλανίδια και καρύδια της Καρύστου». Μερικά καρύδια λέγονται μόστηνα.
173

 

Το καλλιεργημένο καρύδι ονομαζόταν βασιλικόν ή περσικόν κάρυον. 

                                                 
170

 Όπ. π., Τόμος 14, 642 e, f 
171

 Τόμος 14, 640d, 641b, 651c 
172

 Τόμος 2, 41c 
173

 Όπ. π., 38b 
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Το καρύδι πάντως χωνεύεται περισσότερο από το φουντούκι και είναι πιο καλό για το 

στομάχι, όταν τρώγεται με ξερά σύκα. Έχει γραφτεί από πολλούς γιατρούς ότι αν αυ-

τά τα δύο τρώγονται με απήγανο, πριν από τις υπόλοιπες τροφές, ο άνθρωπος δε θα 

υποστεί κάποια μεγάλη βλάβη από θανατηφόρα δηλητήρια.
174

 

 

Φουντούκια : Το φουντούκι και το λεπτοκάρυο ονομαζόταν λεπτοκάρυον και ποντι-

κόν κάρυον. 

 

Κάστανα : Στο κάστανο αποδιδόταν ελληνική καταγωγή, αφού το ονόμαζαν ευβοϊ-

κόν κάρυον. Ο Δίφιλος ονομάζει τα κάστανα και σαρδιακά βαλανίδια, λέγοντας ότι 

αυτά είναι θρεπτικά και εύχυμα, αλλά δυσκολοχώνευτα, επειδή μένουν πολύ στο 

στομάχι. Όσα φρυγανίζονται είναι λιγότερο θρεπτικά. Θεωρούνται «τα καλύτερα βε-

λανίδια» και μερικοί τα αποκαλούν  «βελανίδια που ξεφλουδίζονται εύκολα». Αυτά 

είναι κατά τον Γαληνό οι μόνοι από τους άγριους καρπούς που δίνουν αξιόλογη τρο-

φή στο σώμα.
175

 

 

Αμύγδαλα : Τα αμύγδαλα, λέει ο Διοκλής, είναι θρεπτικά, ευκοίλια και θερμαντικά, 

επειδή έχουν κάποια στοιχεία σαν του κεχριού. Βλάπτουν λιγότερο τα φρέσκα από τα 

ξερά, τα βρεγμένα από τα στεγνά και τα φρυγανισμένα από τα ωμά. Αν τα φάει κά-

ποιος με μέλι είναι πιο ευκολοχώνευτα από τα καρύδια. Τα πικραμύγδαλα προφύ-

λασσαν από τα κακά συμπτώματα της μέθης, ενώ το αμυγδαλέλαιο αποτελούσε την 

βάση για την παρασκευή αρωμάτων.
176

 Τα αμύγδαλα της Νάξου μνημονεύονταν από 

τους παλαιούς συγγραφείς και πραγματικά θεωρούνται εξαιρετικά και από τον Αθή-

ναιο. Ο Φρύνιχος γράφει : «Τα δόντια μου όλα τα ξερίζωσε και έτσι δε θα μπορούσαν 

της Νάξου αμύγδαλα να σπάσουν.»
177

 Αμύγδαλα παράγονται και στην Κύπρο, που σε 

σύγκριση με όσα παράγονται αλλού, είναι μακρουλά και γυριστά στην άκρη τους. 

 

                                                 
 

174
 Γαληνού,  Περί των εν ταις τροφαίς δυνάμεων, παρ 610  

175
  Γαληνού, παρ 621  

176
 Dalby, όπ. π. , σελ. 136 

177
 Όπ.π. , 39c 
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Φυστίκια : Έχουν πάρα πολύ λίγη θρεπτικότητα, είναι όμως χρήσιμα για την ευρρω-

στία του συκωτιού και ταυτόχρονα για το καθαρισμό των χυμών που έχουν φράξει 

τους πόρους των οργάνων του σώματος.
178

 

 

Βελανίδια : Η τροφή από τα βελανίδια είναι αργή στο πέρασμα από το στομάχι και 

έχει παχείς χυμούς, συνέπεια των οποίων είναι η δυσπεψία. 

 

Κουκουνάρια : Τα κουκουνάρια (κώνος) ήταν γνωστά και χρησιμοποιούνταν για την 

παρασκευή ενός γλυκίσματος με μπαχαρικά και αλεύρι.
179

 

 

Τζίτζυφα :  Έδεσμα γυναικών και παιδιών που παίζουν, το οποίο είναι δύσπεπτο.
180

 

 
 

 
 

Εικόνα 46. ΧΑΡΟΥΠΙΑ Ή ΛΟΥΠΙΝΑ 

 

Χαρούπια : Είναι έδεσμα γεμάτο κακούς χυμούς, ξυλώδες και αναγκαστικά δύσπε-

πτο 
181

 

 

 

ΜΑΡΙΑ  ΜΑΡΓΑΛΙΑ 

                                                 
178

 Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, Τόμος 2, 42 d-e 
179

 Dalby, όπ. π. ,σελ. 138 
180

 Γαληνού, όπ. π. , παρ 614 
181

 Όπ. π. , παρ 615 
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18. ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν πολλά καρυκεύματα όπως το θυμάρι, 

ρίγανη, τη ρόκα, το πιπέρι κλπ. Οι Λυδοί μιλούσαν και για κάποιο φαγητό με πολλά 

καρυκεύματα, τον κάνδαυλο του οποίου μάλιστα αναφέρονται τρία είδη.. Ο Ηγήσιπ-

πος από τον Τάραντα σημειώνει πως γίνεται από βραστό κρέας, ψίχουλα ψωμιού, 

φρυγικό τυρί, άνηθο και παχύ ζωμό. Πάντως πρόκειται για φαγητό με πολλά καρυ-

κεύματα
182

. Πρώτοι οι Λυδοί επινόησαν και την καρύκη. Η καρύκη ήταν ένα είδος 

σάλτσας της Λυδίας. Κατά το λεξικόγραφο Ησύχιο «είναι φαγώσιμο λυδικό που απο-

τελείται από αίμα και ηδύσματα». 
183

 

Από κανένα ελληνικό σπίτι στην αρχαιότητα δεν έλειπαν τα εξής υλικά που 

χρησίμευαν για καρυκεύματα : 

Σουσάμι(σήσαμος), μάραθο, άνηθος, κάππαρη, κρεμμύδι, πράσσο, μέλι, μού-

στος, ξίδι, λάδι, αλάτι, αψιθιά (αψίνθιον), γλυκάνισο (άνισον ή άννητον), βασιλικός 

(ώκιμον), κορίανδρος (κορίαννον), κύμινο, λινάρι, σκόρδο (σκόροδον), ύσσωπος, σι-

νάπι (νάπυ) , ρίγανη (ορίγανον), φλησκούνι (βλήχων), παπαρούνα (μήκων), απήγανος 

(πήγανον), θρούμπι (θύμβρα), αγριοζαφορά (κνήκος), φασκόμηλο (ελελίσφακος), 

σαλέπι (όρχις), θυμάρι (θύμος, έρπυλλος), ρόδι (ρούς), σίλφιον.
 184

 

 

 

 

Εικόνα 47. ΑΛΑΤΙ 

                                                 
182

 Αθήναιου, Δείπνοσοφισταί, τόμος 12, 516d 
183

 Όπ. π.,Τόμος 12, 516c και σελ.229, σημ. 72 
184

 Dalby, σελ 144 και www.bionews.gr, www.matia.gr, www.hellinon.net. (20-3-2012) 

http://www.bionews.gr/
http://www.matia.gr/
http://www.hellinon.net/
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Εικόνα 48. ΡΟΔΙ                                                                                                 Εικόνα 49. ΚΡΟΚΟΣ 

O Αντιφάνης ο κωμικός αναφέρει : 

Σινάπι Κυπριακό και ζουμί από φαρμακευτικό βοτάνι, 

Κάρδαμο απ’ τη Μίλητο, κρεμμύδι απ’ τη Σαμοθράκη, 

Σίλφιο απ΄την Καρχηδόνα, 

Θυμάρι απ’ τον Υμμητό 

Και ρίγανη απ’ την Τένεδο.
185

 

 

Εικόνα 50. ΘΥΜΑΡΙ 

 

 
 

Εικόνα 51. ΣΚΟΡΟΔΟΝ 

                                                 
185

 Αθήναιου,
 
όπ. π., Τόμος 1, 28d 
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Εικόνα 52. ΜΑΥΡΟ ΠΙΠΕΡΙ 

 

Σταφίδες, αλάτι, πετιμέζι, σίλφιο, τυρί, θυμάρι, 

Σουσάμι, νίτρο, κύμινο, χρυσόξυλο, μέλι, ρίγανη, 

Λεπτά χόρτα, ξύδι, ελιές, χόρτο ια καρύκευμα, 

Κάππαρη, αυγά, παστόψαρα, κάρδαμα, συκόφυλλα, ζωμούς.
186

  

 

 

Εικόνα 53. ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ 

 

 

Εικόνα 54. ΗΔΥΟΣΜΟΣ 

                                                 
186

 Όπ. π., Τόμος 2, 68a  
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Σίλφιον : εξαγόταν από την Κυρήνη με τη μορφή αποξηραμένου χυμού (ο-

πός) ή βλασταριού (καυλός). Το φυτό συγγενεύει με το μάραθο και το σέλινο. Το έ-

τριβαν με τυρί, ξύδι και λάδι πάνω στα πουλερικά, πριν το ψήσιμο ή πασπάλιζαν με 

τυρί και ξύδι τα ψάρια, για να τα αρωματίσουν.
187

 

 

 

 

    

Εικόνα 55. ΣΙΛΦΙΟΝ 

 

                                                 
187

 Dalby, όπ.π. ,σελ. 145-146 
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Μήκωνος σπέρμα : Πρόκειται για παπαρουνόσπορο, που το χρησιμοποιού-

σαν για την καρύκευση του ψωμιού.
188

 

Νάπυ : Πρόκειται για το φυτό Σινάπι το λευκό. (Sinapis Alba), γνωστό ως σι-

νάπι και λαψάνα. Από το σπόρο του παραγόταν ένα πικάντικο καρύκευμα, η γνωστή 

μουστάρδα. 
189

 

Νίτρον : Οι περισσότεροι θεωρούν ότι πρόκειται για την ανθρακική σόδα, δη-

λαδή το ανθρακικό νάτριο. Άλλοι, πάλι, θεωρούν ότι πρόκειται γι’ αυτό που και εμείς 

σήμερα ονομάζουμε νίτρο, δηλαδή το νιτρικό κάλιο. Υπήρχαν διάφορες μορφές του, 

οι οποίες ποίκιλλαν ανάλογα με την καθαρότητα και τη λεπτότητα, όπως ο αφρός νί-

τρου και το αφρόνιτρο, που μάλλον ήταν πιο χοντρή και πιο ακάθαρτη μορφή του, 

και το άνθος νίτρου, που ήταν η πιο λεπτή και πιο καθαρή μορφή του. Συνήθως ο α-

φρός νίτρον και το αφρόνιτρο, θεωρούνταν το ίδιο, αλλά φαίνεται ότι ο Γαληνός τα 

διαφοροποιεί, θεωρώντας το αφρόνιτρο πιο ελαφρύ. Το χρησιμοποιούσαν  ως διο-

γκωτικό για  την παρασκευή ψωμιού.
190

 

Σχίνος : Πρόκειται για το δέντρο που είναι γνωστό και σήμερα ως σχίνος ή 

μαστιχόδεντρο και πιο συγκεκριμένα το είδος Πιστακία ή σχίνος (Pistacia lentiscus), 

ποικιλία του οποίου είναι και το χιακό μαστιχόδεντρο.
191

Ο σχίνος και το τσίκουδο 

(τέρμινθος) ήταν μικρότερης αξίας. Αργότερα ο καρπός τους και τα βλαστάρια τους 

γίνονταν τουρσί και τρώγονταν, όπως και το βατόμουρο, το σμέουρο και το αμπέ-

λι.
192

 

Άλφιτον: Πρόκειται για καβουρδισμένο κριθάλευρο, το οποίο το πασπάλιζαν 

ως καρύκευμα σε ορισμένα ποτά.
193

 

     Εικόνα 56. ΣΗΣΑΜΟΣ 

                                                 
188

 Γαληνού, όπ. π., Τόμος 28, σελ.581 
189

 Όπ.π. σελ 211 
190

 Όπ.π. σελ. 611 
191

 Όπ.π. σελ. 615 
192

 Dalby, όπ. π. , σελ. 137 
193

 Όπ.π. σελ. 562 
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Εικόνα 57.ΜΟΣΧΟΣΙΤΑΡΟ 

 

 

ΜΑΡΙΑ  ΜΑΡΓΑΛΙΑ 
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19.α. ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ 

 

Χορτoφαγία είναι η πρακτική της μη κατανάλωσης κρέατος, συμπεριλαμβα-

νομένων του ψαριού και των ζωικών υποπροϊόντων, με ή χωρίς κατανάλωση γαλα-

κτοκομικών προϊόντων, που προέρχονται από ζώα, όπως λαρδί, ζωικό λίπος, ζελατίνη 

και κωχενίλη. 

Ενώ οι περισσότεροι χορτοφάγοι καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα, η 

αυστηρή χορτοφαγία είναι μία ιδιαίτερη μορφή χορτοφαγίας που αποκλείει τα γαλα-

κτομικά, τα αυγά και οποιαδήποτε άλλα τρόφιμα που περιέχουν αυτά ή άλλα ζωικά 

προϊόντα. Χορτοφάγοι ήταν οι Πυθαγόρειοι, οι Ορφικοί και οι Κυνικοί φιλόσοφοι
194

. 

Ορφισμός και πυθαγορισμός πρότειναν την αγνότητα και την κάθαρση που 

επέρχεται με την χορτοφαγία ή/και με την αποχή από τη σεξουαλική πράξη. 

Ο Εμπεδοκλής αρνείται τη θανάτωση ζώων  στο πλαίσιο της θεωρίας της με-

τεμψύχωσης, γιατί μπορεί ένα ζώο που θανατώνεται να είναι καταφύγιο μιας ανθρώ-

πινης ψυχής. Ο Ορφισμός επίσης δίδασκε αποφυγή κάθε αιματοχυσίας. 

 

 

 

19. β. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ 
 
 Οι Πυθαγόρειοι προτείνουν ελαφρές τροφές(κρίθινος άρτος, λαχανικά,  μέλι, 

φρέσκους ή αποξηραμένους καρπούς).Πιστεύουν ότι δεν πρέπει να τρώει κανείς το 

παράγον ή το παραγόμενο (π.χ κοτόπουλο και αυγό) και  οφείλει να αποφεύγει τα θα-

λασσινά. Διδάσκουν την πλήρη αποφυγή της κρεοφαγίας με εξαίρεση το κρέας της 

ιεροθυσίας, όπου και σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται το κρέας από τη 

μέση του ζώου, οι όρχεις και τα αιδοία, ο μυελός, τα πόδια και τα κεφάλια των ζώ-

ων
195

.Ο ίδιος ο Πυθαγόρας πρόσφερε κριθάλευρο, πλακούντες, στεφάνια λουλουδιών 

και θυμιάματα στους θεούς. Ο Πορφύριος αναφέρει ότι ο Πυθαγόρας κάποτε θυσίασε 

στους θεούς ομοίωμα βοδιού από ζυμάρι και τότε ανακάλυψε το Πυθαγόρειο θεώρη-

                                                 
194

 el.wikipedia.org/wiki/Ορφικά και el.wikipedia.org/wiki/Χορτοφαγία (13-3-12) 
195

 el.wikipedia.org (16/2/12) 
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μα.
196

Ο μαθηματικός Απολλόδωρος όμως αναφέρει ότι όταν συνέλαβε το Πυθαγόρειο 

θεώρημα θυσίασε εκατόμβη.
197

 

 Λέγεται ότι ο Πυθαγόρας έκανε μετρημένη χρήση τροφής  και πολλές φορές 

έτρωγε μόνο μέλι.
198

Έπινε λίγο και ζούσε δαπανώντας πολύ λίγα. Το φαγητό των 

Πυθαγορείων αναφέρεται ότι ήταν ξερά σύκα, ελιές, τυρί, σκόρδα, κρεμμύδια και κά-

παρη.
199

 

 Μία από τις περίφημες απαγορεύσεις του Πυθαγόρα αφορούσε τα κουκιά 

(κύαμοι):να αποφεύγετε τα κουκιά(κυάμων απέχεσθε), έλεγε, γιατί είναι τροφή 

«πνευματώδης και μετέχει του ψυχικού». Κατά το Διογένη ο Πυθαγόρας πίστευε ότι 

είναι καλύτερο για το στομάχι να μην τα τρώμε.. Επίσης θεωρούσαν ότι το να τρως 

κουκιά ισοδυναμεί  με το να τρως τα κεφάλια των γονιών σου.
200

Όμως ο Αριστόξενος 

Γέλλιος
201

 ισχυρίζεται ότι ο Πυθαγόρας έτρωγε συστηματικά κουκιά και τα συνι-

στούσε ενθέρμως και στους άλλους.
202

 

 Ο Θεόπομπος σημειώνει ότι η πολυφαγία και η κρεοφαγία καταστρέφουν τις 

πνευματικές ικανότητες και κάνουν τις ψυχές νωθρές γεμίζοντάς τες με οργή και 

σκληρότητα.
203

 

 Και οι Κυνικοί φιλόσοφοι ήταν εγκρατείς και λέγεται ότι ο Στίλπων δε φοβή-

θηκε την εγκράτεια και έφαγε σκόρδα παρόλο που γι’ αυτούς ήταν κάτι απαγορευμέ-

νο.
204

 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΜΙΧΑΛΙΟΣ 

 

 

 

 

 

                                                 
196

 Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, Τόμος 4, 418e-f 
197

 Όπ. π. , Τόμος 10, 418f 
198

 Όπ. π. , 419a 
199

 Όπ. π. , 161d,e 
200

 Όπ. π , Τόμος 2, σελ. 267, σημ. 351 
201

 Gelli, Au., Voctes Atticae, IV,11 
202

 Dalby, όπ. π. , σελ.151) 
203

 Όπ.π. , Τόμος 10,  157 e 
204

 Όπ. π , 422d 
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20. ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

 

 

 

20. α. ΚΡΕΑΤΙΚΑ 

 

ΧΟΙΡΙΝΟ: 

1. Γέμιζαν την κοιλιά τους με τσίχλες και άλλα μικρά πουλιά, κομμάτια από κρέας 

χοιρινού, πατσά χοιρινού, κρόκους αυγού και άλλα κρέατα ψιλοκομμένα και πασπα-

λισμένα  με πιπέρι και τα έψηναν. 

2.Έσφαζαν  το ζώο ανοίγοντας μια μικρή εγκοπή στον ώμο του, ώστε να μη φαίνεται 

σφαγμένο και να είναι ολόκληρο. Από την εγκοπή  έτρεχε το αίμα και από εκεί έπλε-

ναν το ζώο με άφθονο νερό και κρασί, αφού αφαιρούσαν από το ίδιο σημείο τα εντό-

σθια μέρη, τα οποία και έπλεναν. Κρεμούσαν  το ζώο από τα πόδια να στραγγίξει και 

στη συνέχεια το ράντιζαν με κρασί  και έβραζαν τα εντόσθια, αφού τα πασπάλιζαν  

με πιπέρι, και τα έβαζαν από το στόμα του ζώου με ζωμό μέσα του. Σκέπαζαν το μισό 

ζώο με κριθάλευρο ανακατεμένο με κρασί και λάδι. Έπειτα το έψηναν σε μέτριο 

φούρνο. Όταν είχε ψηθεί, αφαιρούσαν το κριθάλευρο και σέρβιραν. Έτσι το μισό ζώο 

ήταν ψητό και το άλλο μισό, εκείνο που ήταν καλυμμένο με το κριθάλευρο, ήταν 

βραστό. 
205

 

3.Σε ζεστή χύτρα έβαζαν κρύο ξύδι και τσιγάριζαν τα κομμάτια του χοιρινού.
206

 

 

KAΝΔΑΥΛΟΣ: Λυδικό φαγητό από βραστό κρέας, ψίχουλα ψωμιού, φρυγικό τυρί, 

άνηθο και παχύ ζωμό.
207

 

 

ΚΡΕΩΚΑΚΚΑΒΟΣ: Παρασκευαζόταν με κομμάτια κρέας με αίμα και λίπος σε 

γλυκασμένο ζωμό, δηλαδή σε ζωμό με μέλι.
208

 

                                                 
205

 Όπ. π. , Τόμος 9, 381b-c 
206

 Όπ. π. , 383d 
207

 Όπ. π. , Τόμος 10, 516c 
208

 Όπ. π. , Τόμος 9, 384d 
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ΛΑΓΟΣ: Τρωγόταν ψητός(λίγο ωμός) με σάλτσα πηχτή  από τυρί και λάδι.
209

 

 

ΜΑΤΤΥΗΣ: Χήνα βραστή με τα χηνάκια που μέσα στο ζωμό αντί για ξύδι έχει χρη-

σιμοποιηθεί άγουρο σταφύλι, το οποίο βράζει μαζί με το πουλερικό με προσοχή όμως 

να μη βγούν τα κουκούτσια έξω από τις ρώγες. Σερβίρουμε αφαιρώντας το σταφύλι 

με λαχανικά. Αυτή η εκδοχή του φαγητού χαρακτηρίζεται ως ‘ο  νοστιμότερος ματ-

τύης».
210

 

 

MEΛΑΣ ΖΩΜΟΣ: Παρασκευαζόταν από χοιρινό κρέας και αίμα. Φαγητό των ενη-

λίκων Σπαρτιατών.
211

 

 

ΜΥΜΑ: Φαγητό που γινόταν από κάθε σφάγιο, και πουλερικό. Έκοβαν τα τρυφερά 

μέρη, τα σπλάχνα και το έντερο σε κομμάτια. Έριχναν αίμα και μαγείρευαν. Καρύ-

κευαν με ξύδι, ψημένο τυρί, σίλφιο, κύμινο, θύμβρα, θύμο και κορίαννο χλωρό και 

ξερό, κρεμμύδι καθαρισμένο και ψημένο, γήτιο ή σπόρους παπαρούνας και σταφίδες 

ή μέλι και σπόρους ξινής ροδιάς. Το ίδιο φαγητό φτιάχνεται και με ψάρια.
212

 

 

 

ΠΝΙΚΤΑ: Λέγονταν τα κρέατα που μαγειρεύονταν σε καλοκλεισμένο δοχείο.
213

 

                                                 
209

 Όπ. π. , Τόμος 9, 399d-e 
210

 Όπ. π. , Τόμος 14, 663e  
211

 Όπ. π. , Τόμος 12, 517a, σελ.232, σημ. 94 
212

 Όπ. π. , Τόμος 14, 662d-e 
213

 Όπ. π. , Τόμος 9, 395f 
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ΡΟΔΩΝΙΑ: Έτριβαν σε γουδί εύοσμα ρόδα και τα αναμείγνυαν με βρασμένα μυαλά 

πουλιών και χοιρινών, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τελείως οι ίνες. Προσέθεταν 

κρόκους αυγών, λάδι, γάρο, πιπέρι και κρασί και το έβαζαν σε σιγανή αλλά σταθερή 

φωτιά, για να ξεχυθεί η ευωδιά από τα ρόδα.
214

 

 

ΥΠΟΣΦΑΓΜΑ: α)Γινόταν από ψητά κρέατα με αίμα αναμειγμένα με μέλι, τυρί και 

αλάτι. β)Το υπόσφαγμα, σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ήταν αίμα βρασμένο με κρασί ή 

μέλι, ξύδι, γάλα, τυρί και κομμένα μυρωδάτα φύλλα. γ)Άλλη συνταγή προτείνει ως 

συστατικά του αίμα, μέλι, τυρί, αλάτι, κύμινο, και ξύδι βρασμένα. Ή δ) αίμα, σίλφιο 

και βρασμένο κρασί ή μέλι, ξύδι, γάλα, τυρί με μυρωδάτα φύλλα.
215

 

 

ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΖΩΩΝ 

Οι άνθρωποι έτρωγαν τα ακραία μέρη των πεζών ζώων, όπως πόδια, μουσούδες και 

αυτιά, βράζοντάς τα σε νερό και καταναλώνοντάς τα με ξύδι και σίλφιο,  γάρο, απή-

γανο, κύμινο,τυρί και μερικές φορές με μουστάρδα, ενώ μερικοί τα έτρωγαν με λάδι 

και γάρο προσθέτοντας κρασί.
216

 

 

Εικόνα 58. ΚΟΙΛΙΑ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΜΕ ΣΙΛΦΙΟ, ΞΥΔΙ.... 

 

                                                 
214

 Όπ. π. , Τόμος 9, 406a 
215

 Όπ. π. , Τόμος 7, 324a 
216

 Όπ. π. , Τόμος 3, 94a κ.ε. και Γαληνού, όπ. π. , παρ 669-670 
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20. β. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ – ΟΣΠΡΙΑ 

 

ΑΡΤΟΣ : Βλέπε τις αντίστοιχες συνταγές στην ενότητα «άρτος –δημητριακά» της 

παρούσας εργασίας. 

 

ΒΡΟΜΗ : Σε περιόδους πείνας έφτιαχναν ψωμί από αλεύρι βρόμης.(Το ίδιο συνέ-

βαινε και με τα βελανίδια, που τα έκαναν αλεύρι και έφτιαχναν χυλό με νερό ή γάλα, 

συνοδεύοντάς τον με μέλι ή τα έψηναν μέσα σε στάχτη.)
217

 Σε άλλες περιόδους έτρω-

γαν τους σπόρους της βρόμης βρασμένους σε νερό με συνοδεία γλυκού κρασιού ή 

πετιμεζιού ή κρασόμελου.
218

 

 

ΚΕΧΡΙ : Το αλεύρι της  το έβραζαν οι χωρικοί με γάλα.
219

 

 

ΠΛΑΚΟΥΝΤΕΣ : Βλέπε τις αντίστοιχες συνταγές για γλυκούς και αλμυρούς πλα-

κούντες στις ενότητες «γλυκίσματα» και «άρτος –δημητριακά» της παρούσας εργα-

σίας. 

 

ΠΛΙΓΟΥΡΙ: Στην οικογένεια του σιταριού ανήκει και το πλιγούρι, το οποίο έχει αρ-

κετά θρεπτικό και κολλώδη χυμό είτε τρώγεται με κρασόμελο ή κρασί γλυκό ή στυ-

φό,  αφού βραστεί μόνο σε νερό ή αφού ανακατευτεί με λάδι και αλάτι και κάποιες 

φορές και με ξύδι. Η καρύκευση του πλιγουριού είναι όπως του χυλού του κριθαριού. 

Πρέπει, λοιπόν, αφού το ανακατέψουμε με πολύ νερό, να το βράσουμε στα κάρβουνα 

αναδεύοντάς τον με άνηθο, μέχρι να βράσει πλήρως και τότε προσθέτουμε το αλάτι. 

Το λάδι, ακόμα κι αν το προσθέσουμε από την αρχή δε θα το βλάψει καθόλου.
220

 

 
                                                 
217

 Γαληνού, όπ. π. , παρ 620- 621 
218

 Όπ. π. , παρ 523 
219

 Όπ. π. , παρ 524 
220

 Όπ. π. , παρ 496-497 
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ΠΥΑΝΙΟ: Σύνολο σπόρων βρασμένο με σιρόπι.
221

 

 

ΡΕΒΥΘΙΑ: α) Έβραζαν το αλεύρι τους με γάλα 

β)Τα έβραζαν σε νερό και τα έτρωγαν σχέτα ή με αλάτι ή πασπαλισμένα με ξηρό τυ-

ρί.
222

 

 

ΤΡΑΓΟΣ: Έβραζαν κοπανισμένη όλυρα σε νερό και, αφού έχυναν το νερό, προσέθε-

ταν πετιμέζι ή γλυκό κρασί ή κρασόμελο. Προσέθεταν και κουκουνάρια μουσκεμένα 

στο νερό, σπόρο που θεωρούσαν του ίδιου γένους με την όλυρα.
223

 

 

ΦΑΚΟΠΤΙΣΑΝΗ: Φαγητό από φακή και κριθάρι, όπου το κριθάρι είναι σε μικρό-

τερη ποσότητα, διότι διογκώνεται περισσότερο. Πρόκειται για ένα φαγητό που εξι-

σορροπεί τις αρνητικές ιδιότητες της φακής (δεν είναι κατάλληλη για τη γυναικεία  

μηνορραγία) με τις αντίθετες του κριθαριού.
224

 Ταιριάζει με παστό χοιρινό κρέας.
225

 

 

ΦΑΣΟΛΙΑ-ΜΠΙΖΕΛΙΑ-ΜΟΣΧΟΣΙΤΑΡΟ: Τα  έβραζαν και τα καρύκευαν με λά-

δι, γάρο, κρασί ή ξύδι.
226

 

 

ΧΙΔΡΟΝ: Βρασμένα σιτάρια.
227

 

 

20. γ. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

ΥΠΟΤΥΡΙΔΕΣ: Έβαζαν  μέλι στο γάλα, το πίεζαν, το έβαζαν σε σκεύος και το άφη-

ναν να στερεοποιηθεί. Αν είχαν μικρά κόσκινα, έβαζαν σε αυτά το σκεύος και άφη-

ναν να χύνονται τα υγρά.. Όταν φαινόταν ότι είχε στερεοποιηθεί, σήκωναν το σκεύος 

και σέρβιραν. 

ΜΥΤΤΩΤΟΣ : Σάλτσα  ή πίτα με τυρί, πράσο, σκόρδο, λάδι και μέλι. 

                                                 
221

 Αθήναιου, Τόμος 14, 648b 
222

 Γαληνού, όπ. π. , παρ 533 
223

 Όπ. π. , παρ 520 
224

 Όπ. π. , παρ 526 
225

 Όπ. π. , παρ 527-528 
226

 Όπ. π. , παρ 537 κε. 
227

 Αθήναιου, Τόμος 14, 648b 
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20.δ. ΑΥΓΑ 

 

Ρουφηχτά 

Μελάτα 

Βραστά 

Τηγανιτά 

Πνικτά : Τα ανακάτευαν με λάδι, γάρο και λίγο κρασί και το δοχείο τους το τοποθε-

τούσαν μέσα σε κατσαρόλα που είχε ζεστό νερό. Σκέπαζαν την κατσαρόλα και την 

τοποθετούσαν στη φωτιά μέχρι τα αυγά να σφίξουν μέτρια.
228

 

 

 

20. ε. ΕΛΙΕΣ 

 

Θεωρούσαν ότι δίνουν πολύ λίγη τροφή στο σώμα και κυρίως όσες  είναι τε-

λείως ώριμες. Οι άνθρωποι τις έτρωγαν περισσότερο με ψωμί, πριν το φαγητό για την 

κένωση κοιλιά και γιατί πίστευαν ότι δυναμώνουν το στομάχι και ανοίγουν την όρε-

ξη. Τις συντηρούσαν σε άλμη, τις ονομαζόμενες αλμάδες και κολυμβάδες
229

, στην 

οποία προσέθεταν και μυρωδικά, όπως μάραθο, τις πάστωναν (στέμφυλα) ή τις έκα-

ναν τσακιστές (θλασταί).
230

 Πάρα πολύ καλά διατηρούνταν όσες φυλάσσονταν σε 

ξύδι. 

 

20. στ. ΠΟΤΑ  

Βλέπε τις αντίστοιχες παρασκευές ποτών στην ενότητα «κρασί-ποτά» της παρούσας 

εργασίας. 

                                                 
228

 Γαληνού, όπ. π. , παρ 706-707 
229

 Όπ. π. , Τόμος 4, 133a 
230

 Όπ. π. , Τόμος 2, 56b-c 
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ΑΠΟ ΚΡΙΘΑΡΙ: 

ΖΩΜΟΣ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ :Το κριθάλευρο που γίνεται από το καβουρδισμένο κριθάρι, 

φαίνεται ξεκάθαρα ότι ξηραίνει. Το κριθαρόζουμο υγραίνει, όταν παρασκευαστεί ό-

πως πρέπει, δηλαδή όταν φουσκώσει πάρα πολύ μετά το βράσιμο και έπειτα χυλώσει 

βράζοντας σε σιγανή φωτιά για πολλή ώρα. Όταν φουσκώσει τελείως, εκείνη τη 

στιγμή, ανακατεύουμε με ξύδι. Όταν βράσει, πρέπει να προσθέσουμε λεπτό αλάτι. Αν 

όμως προσθέσουμε και λάδι δε θα βλάψουμε το βράσιμο. Όμως δεν πρέπει να προ-

σθέσουμε τίποτε άλλο εκτός από λίγο πράσο και άνηθο και αυτά  από την αρχή.
231

Αν 

γίνει χυλός, αποτελεί φαγητό (πτισάνη) και συνοδεύεται από φρέσκο χοιρινό.
232

 

ΠΟΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ :Η χειρότερη παρασκευή του κριθαρόζουμου είναι εκείνη που 

οι μάγειρες, αφού τρίψουν το κοπανισμένο κριθάρι ωμό στο γουδί με νερό και το 

βράσουν για λίγο, προσθέτουν τον αποκαλούμενο βρασμένο μούστο ή πετιμέζι. Με-

ρικοί μάλιστα προσθέτουν μέλι και κύμινο φτιάχνοντας περισσότερο ένα αναψυκτικό 

ποτό παρά κριθαρόζουμο.
233

 

 

20. ζ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ 

 

ΨΑΡΙΑ (γενικά): Το καλό ψάρι είναι μαλακό από τη φύση του και έχει σάρκα παχιά. 

Χρειάζεται μόνο να το πασπαλίσουμε με λίγο αλάτι και να το αλείψουμε με λάδι, διό-

τι έχει μέσα του το ίδιο τη χάρη της νοστιμιάς. Τα ψάρια τα συνόδευαν με κίτρινη 

σάλτσα (από σίλφιο ή μουστάρδα) ή με σάλτσα από τυρί, λάδι και ρίγανη.
234

 

ΜΕ ΑΣΠΡΗ ΣΑΛΤΣΑ: Έβαζαν στην κατσαρόλα τα ψάρια σε άφθονο νερό, προσέθε-

ταν αρκετό λάδι, λίγο άνηθο και πράσο και, αφού μισόβραζαν, αλάτιζαν το φαγητό 

τόσο , ώστε ο ζωμός να μη φαίνεται αλμυρός 

ΨΗΤΑ: Τα συνόδευαν με λάδι, κρασί και γάρο. 

ΤΗΓΑΝΙΤΑ: Συνοδεύονταν από κρασί και γάρο στον οποίο είχαν αναμείξει λίγο λάδι 

και πιπέρι.
235

 

                                                 
231

 Γαληνού, όπ. π. , παρ 501-502 
232

 Όπ. π. , παρ 527-528 
233

 Όπ. π. 
234

 Όπ. π. , Τόμος 8, 342b 
235

 Γαληνού, όπ. π. , παρ 725-728 
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ΑΧΙΝΟΙ: Τρώγονται με οξύμελι, σέλινο και δυόσμο.
236

 

 

ΑΦΥΕΣ
237

 - AMYEΣ
238

: Τις έβαζαν σε φύλλα συκιάς με λίγη ρίγανη δένοντάς τες 

με σχοινί. Έπειτα έβαζαν τα «πακετάκια» μέσα σε ζεστή στάχτη, προσέχοντας πότε 

θα ψηθούν πρόσεχε μην καούν. 

Επίσης τρώγονταν  τηγανητές . Η συμβουλή που συναντάμε στα αρχαία κείμενα είναι 

να τις βγάζουμε από το τηγάνι, όταν τσιτσιρίζουν. 

 

ΒΑΤΙΔΑ: Βραστή βατίδα έτρωγαν μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Την έτρωγαν είτε 

βραστή είτε ψητή με σικελικό τρόπο.
239

 

 

ΓΟΓΓΡΟΣ: Μαγειρευόταν βραστός σε αλμυρό νερό με λαχανικά.
240

 Ψηνόταν επίσης 

σκεπασμένος με τυρί και χορταρικά. 

 

ΓΛΑΥΚΟΣ: Τρωγόταν ψητός σκεπασμένος με τυρί και λάδι  και πασπαλισμένος με 

αλάτι και κύμινο.
241

 

 

ΘΥΝΝΙΔΑ: Την καθάριζαν και την έψηναν ολόκληρη αλείφοντας τη μόνο με λίγο 

λάδι και αλάτι. Καλό είναι να διατηρείται ζεστή και να μην περιχύνεται με ξύδι.
242

 

 

ΙΟΥΛΙΔΕΣ: Τρώγονταν βραστές σε αλμυρό νερό, αλλά και ψητές σε τηγάνι.
243

 

 

ΚΙΘΑΡΟΣ: Είναι άσπρος και σκληρός , γι’ αυτό χρειάζεται καλό βράσιμο σε αλατι-

σμένο νερό. Αν είναι κοκκινωπός, γίνεται ψητός, αλλά πρέπει να ανοιχτεί το σώμα 

του. Αφού ψηθεί πρέπει να αλειφθεί με τυρί και λάδι.
244

 

 

                                                 
236

 Όπ. π. , Τόμος 3, 91b 
237

 Όπ. π. , Τόμος 7, 285d 
238

 Όπ. π. , 293d 
239

 Όπ. π. , 286d 
240

 Όπ. π. , 293f 
241

 Όπ. π. , 293b 
242

 Όπ. π. , 303e 
243

 Όπ. π. , 304f 
244

 Όπ. π. , 306b  
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ΚΟΚΚΥΓΕΣ: Πρέπει να τους σχίζουμε κόβοντας την ράχη τους και να τους νοστι 

μίζουμε με χορταρικά, τυρί, αλάτι και λάδι γυρίζοντας τους και από τις δύο πλευρές  

και, όταν τους βγάζουμε από τη φωτιά τους, να τους  ραντίζουμε με ξύδι.
245

 

 

ΛΑΒΡΑΚΕΣ: Είναι ωραία αλίπαστα, αφού τους αφαιρεθεί το αλάτι και ψηθούν, για 

να μαλακώσουν. Ο Αθήναιος θεωρεί ότι οι Συρακούσιοι και οι Ιταλιώτες τα χαλούν 

βάζοντας τυρί  και ραντίζοντάς τα με ξύδι και σίλφιο. Τρώγεται καλύτερα, αφού ψη-

θεί με τα λέπια, γιατί έτσι παραμένει μαλακό.
246

 

 

ΜΥΔΙΑ: Τρώγονταν βραστά με μολόχα ή με λάπαθο
247

 ή ψητά, αν και καλύτερα θε-

ωρούνταν τα ψητά στα κάρβουνα, που ψήνονται μέχρι να ανοίξουν.
248

 

 

ΝΑΡΚΗ: Βραζόταν με λάδι, κρασί, χόρτα ευωδιαστά και λίγο ξύσμα τυριού.
249

 

 

ΣΟΥΠΙΕΣ: Είναι νόστιμες οι  πλεκτάνες τους και τα πτερύγιά τους κομμένα σε κομ-

ματάκια και πασπαλισμένα με λίγο πιπέρι τηγανιτά μέχρι που να τσιτσιρίζουν στο τη-

γάνι.
250

 

 

ΣΚΥΛΟΨΑΡΟ: Γίνεται ψητό, αφού το πασπαλίσουμε  με κύμινο, λίγη αρμύρα και 

λάδι. Όταν ψηθούν μπορούμε να συνοδεύσουμε με σάλτσα. Για όσα γίνουν βραστά 

«ούτε ξυδόκρασο να αναμείξεις»,  μας λέει η αρχαία οδηγία, αλλά «άλειψέ τα με λά-

δι», κύμινο και μυρωδικά φύλλα.
251

 

 

ΣΑΥΡΟΣ: Αφού βγάλουμε τα βράγχια και τον πλύνουμε, αφαιρούμε γύρω τα αγκά-

θια του, το ανοίγουμε στα δύο και το πασπαλίζουμε με σίλφιο, τυρί, αλάτι και ρίγα-

νη.
252

 

                                                 
245

 Όπ. π. , Τόμος 7, 309f 
246

 Όπ. π. , 311b 
247

 Όπ. π. , Τόμος 3, 92a 
248

 Όπ. π. , 90e 
249

 Όπ. π. , Τόμος 7, 314d 
250

 Όπ. π. , 324c 
251

 Όπ. π. , 310c-d 
252

 Όπ. π. , 322d 
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ΣΑΡΓΟΣ : Τον ψήνουμε, αφού τον σκεπάσουμε  με τυρί και τον ραντίσουμε με δυ-

νατό ξύδι, διότι από τη φύση του είναι σκληρός. Γενικά έτσι μαγειρεύουμε κάθε 

σκληρό ψάρι.
253

 

 

ΣΚΑΡΟΣ: Τον κάλυπταν με λάδι και τυρί και τον έψηναν. Έπειτα τον πασπάλιζαν 

με αλάτι, κύμινο και λάδι.
254

 

 

ΣΤΡΕΙΔΙΑ: Βράζονται με μολόχα ή λάπαθο. 

 

ΤΑΙΝΙΕΣ: Καθαρίζουμε την κοιλιά της, κόβουμε το κεφάλι της, την πλένουμε, την 

τεμαχίζουμε και την ψήνουμε, αφού την πασπαλίσουμε  με τυρί και λάδι.
255

 

 

ΧΤΑΠΟΔΙΑ: Θέλουν χτύπημα, για να μαλακώσουν. Τα πλοκάμια τους θεωρούνταν 

καλύτερα βραστά παρά ψητά.
256

 

 

 

20. η. ΛΑΧΑΝΙΚΑ- ΦΡΟΥΤΑ 

 

ΑΓΚΑΘΩΤΑ  ΦΥΤΑ: Είναι καλά για το στομάχι. Τρώγονται βουτώντας τα ωμά σε 

γάρο και ξύδι και ρίχνοντάς τους και λάδι.. Είναι όμως καλύτερο, αφού τα βράσουμε 

να τα φάμε συνοδεύοντάς τα με κρασί. 

 

ΒΟΛΒΟΙ: Είναι καλύτερο να τους τρώει κανείς με ξύδι μαζί με λάδι, γιατί έτσι γίνο-

νται πιο ευχάριστοι, πιο θρεπτικοί και πιο εύκολοι στην πέψη. Οι άνθρωποι τους μα-

γειρεύουν με πολλούς τρόπους, βραστούς, τηγανητούς, στη σχάρα, αλλά  και φτιά-

χνουν από αυτούς πιάτα καρυκευμένα με διάφορους τρόπους ,όπως με τυρί, μέλι, 

σουσάμι, λάδι, κρεμμύδι, ξύδι και σίλφιο.
257

 

 

                                                 
253

 Όπ. π. , Τόμος 7, 321c 
254

 Όπ. π. , 320b 
255

 Όπ. π. , 325f 
256

 Όπ. π. , Τόμος 1, 5d 
257

 Όπ. π. , Τόμος 2, 64e 
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ΓΟΓΓΥΛΙΑ: Κομμένα σε λεπτά και μακρουλά κομμάτια τα ζεματίζουμε και τα πε-

ριχύνουμε με λάδι, αλάτι και (40) σπόρους μαύρης παπαρούνας.
258

Διατηρούνται τον 

χειμώνα, αφού πλυθούν και ξηρανθούν σε βόρειο άνεμο. Κόβουμε τις ρίζες τους, κα-

θαρίζοντας τις φλούδες τους, τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια και τα ξεραίνουμε στον 

ήλιο. Τα διατηρούμε σε λευκό κρασί και ξύδι σε ίσες ποσότητες και  όταν θέλουμε να 

τα χρησιμοποιήσουμε, τα στίβουμε και τα περιχύνουμε με σάλτσα καυτερή. Όταν 

χρησιμοποιούμε τα  αποξηραμένα, τα βουτάμε σε ζεστό νερό και τα περιχύνουμε με 

σάλτσα.
259

 

 

ΚΙΤΡΟ: Έβραζαν ένα ολόκληρο κίτρο μέσα σε αττικό μέλι με το σπόρο του μέχρι να 

διαλυθεί μέσα σε αυτό. Πίστευαν πως όποιος έπαιρνε το πρωί από αυτό δόση δύο ή 

τρεις δάκτυλα δε θα πάθαινε τίποτα από δηλητηρίαση.
260

Tην ίδια δράση έχει, αν δο-

θεί με κρασί. Επίσης τα φύλλα του αλλά και ο καρπός του αποξηραμένος προφυλάσ-

σουν τα ρούχα από το σκόρο.
261

 

 

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ:. Βράζονταν με νερό και ξύδι και καρυκεύονταν. 

 

ΚΑΠΠΑΡΗ: Η ποιότητά της είναι αρκετά λεπτόρρευστη και γι’ αυτό θεωρούσαν 

πως ταίριαζε με ξυδόμελο, πριν από τις υπόλοιπες τροφές. Τα μαλακά βλαστάρια αυ-

τού του φυτού τα έτρωγαν με τρόπο παραπλήσιο με εκείνο της κοκκορεβυθιάς, δηλα-

δή όσο είναι ακόμη χλωρά τα έβαζαν σε ξυδάτη άλμη. 

 

ΛΑΧΑΝΟ: Το λάχανο το έβραζαν και μαζί με το νερό το έβαζαν αμέσως σε αγγεία 

στα οποία είχαν ετοιμάσει λάδι με γάρο. Αν ήθελαν όμως να «ξηράνουν την υγρή 

κοιλιά», τότε, όταν φαινόταν ότι έχει βράσει, έχυναν το πρώτο νερό και έβαζαν το 

λάχανο αμέσως σε άλλο ζεστό νερό και το έβραζαν σε εκείνο, μέχρι να γίνει μαλακό. 

 

ΜΑΡΟΥΛΙ: Τρωγόταν ως επί το πλείστον ωμό. Όταν μάλιστα, άρχιζε να βγάζει 

σπόρους το καλοκαίρι, το έβραζαν προηγουμένως σε γλυκό νερό και το έτρωγαν με 

λάδι, γάρο και ξύδι ή με κάποιο από τα τριμμένα πικάντικα καρυκεύματα. 

                                                 
258

  Όπ. π. , Τόμος 1,7e 
259

  Όπ. π. , Τόμος 4, 134e 
260

  Όπ. π. , Τόμος 3, 85a 
261

  Όπ. π. , Τόμος 3, 83a-f 
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ΜΗΛΑ: Τα έβραζαν σε ατμό νερού που έβραζε ή τα έψηναν μέτρια μέσα σε στάχτη, 

αφού τα τύλιγαν σε ζυμάρι.
262

 

 

ΡΕΒΑ: Οι άνθρωποι την έφτιαχναν με πολλούς τρόπους, βάζοντάς την σε άλμη ή ξύ-

δι, για να μπορούν να τη χρησιμοποιούν όλον το χρόνο. Γινόταν πάρα πολύ καλή αν 

βραζόταν δύο φορές, όπως έχει γίνει λόγος για αυτού του είδους το μαγείρεμα και 

στην περίπτωση του λάχανου και της φακής. 

 

ΡΑΠΑΝΑΚΙ: Οι άνθρωποι των πόλεων το έτρωγαν ωμό, πρώτο από όλα τα φαγητά 

μαζί με γάρο για κένωση, προσθέτοντας ξύδι. Το βλαστό του  τον έβραζαν και τον 

έτρωγαν με λάδι, γάρο και ξύδι, όπως και άλλα λαχανικά. 

 

ΦΙΔΟΧΟΡΤΟ: Πρέπει να βράζεται δύο φορές, όπως το λάχανο. Τρώγεται βρασμένο 

σε νερό, με μουστάρδα ή ξύδι μαζί με λάδι και γάρο και με διάφορα καρυκεύματα, 

ανάμεσα στα οποία, εκείνα που παρασκευάζονται με τυρί. 

 

ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ: Τρώγονταν ωμά ή βραστά καρυκευμένα με γάρο, ξύδι και λάδι ή 

σάλτσα τυριών ή μουστάρδα.
263

 

 

 

20.θ. ΣΑΛΤΣΕΣ 

 

ΑΛΜΗ, ΟΞΑΛΜΗ, ΣΚΟΡΟΔΑΛΜΗ
264

 

ΑΣΠΡΗ : με λάδι, πράσο, άνιθο και αλάτι. 

ΓΑΡΟΣ: Δεν υπάρχει περιγραφική καταγραφή της σάλτσας αυτής από αρχαίους 

συγγραφείς. Πληροφορίες αντλούμε από ρωμαϊκή πηγή της αυτοκρατορικής εποχής, 

τον Πλίνιο(Naturalis Historiae, XXXI, 93), και το βυζαντινό έργο «Γεωπονι-

κά»,ΧΧ,46(Φλωρεντίνου;) : 

«Οι κάτοικοι της Βιθυνίας φτιάχνουν τον γάρο ως εξής: παίρνουν κατά προτί-

μησιν μεγάλη ή μικρή μαρίδα, ή, αν δεν έχουν έχουν γαύρο ή σαυρίδια ή σκου-

                                                 
262

 Γαληνού, όπ. π. , παρ 597 
263

 Όπ. π. , παρ 623 κε. 
264

 Αθήναιου, όπ. π. , Τόμος 9, 385c 
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μπρί ή ακόμη και άλικα, ή ένα μείγμα από αυτά, και τα βάζουν σε μία λεκάνη, 

σαν αυτές στις οποίες ζυμώνουμε την ζύμη. Ζυμώνουν καλά τα ψάρια με αλάτι, 

σε αναλογία έξι ιταλικές πίντες αλάτι προς εννέα λίτρα ψάρι, και στη συνέχεια 

αφήνουν αποβραδίς το μείγμα σε ένα πήλινο βάζο, ανοιχτό στον ήλιο για δύο – 

τρεις μήνες. Κάθε τόσο ανακατεύουν το μείγμα με ένα ξύλο. Στο τέλος, το παίρ-

νουν, το σκεπάζουν και το αποθηκεύουν.»
265

 

Φαίνεται ότι ήτα ένα είδος σάλτσας που παρασκευαζόταν από εντόσθια ψαριών ή και 

από ολόκληρα μικρά ψάρια, τα οποία αλατίζονταν και αφήνονταν στον ήλιο για με-

γάλο χρονικό διάστημα (δύο ή τρεις μήνες) και ανακατευόταν τακτικά, ώστε να υπο-

στούν ένα είδος ζύμωσης. Το υγρό που παραγόταν στραγγιζ’όταν και αποτελούσε τον 

γάρο. Υπήρχε και γρηγορότερη παρασκευή του, με το βράσιμο των ψαριών και των 

εντοσθίων τους  μέσα σε άλμη. Ο γάρος καρυκευόταν επίσης με διάφοραβότανα, ό-

πως ρίγανη, ή άλλα αρτύματα, όπως μέλι, πετιμέζι, κρασί, λάδι, ή ξύδι, και  γινόταν 

γλυκός ή ξυνός  ανάλογα (οινόγαρον, γαρέλαιον ή ελαιόγαρον, οξύγαρον κλπ.) ή 

αραιωνόταν με νερό (υδρόγαρον). Άλλοτε μαζί με τα εντόσθια μεγάλων ψαριών, πχ. 

τόννου, προσετίθετο και το αίμα τους. Ο γάρος αυτός ονομαζόταν αιμάτιον και θεω-

ρείτο αρίστης ποιότητας. Ο γάρος με την αλμυρή του γεύση και το σκούρο χρώμα του 

αποτελούσε ένα άριστο μέσο χρωματισμού και καρύκευσης των φαγητών σε μια επο-

χή που ήταν άγνωστη η ντομάτα. Πιστεύεται ότι ό γάρος παρασκευαζόταν από φρε-

σκότατα ψάρια, τα οποία αλατίζονταν αμέσως, πριν προλάβουν να αναπτυχθούν μι-

κρόβια και ότι η διαδικασία της ζύμωσης μείωνε ή και εξάλειφε τη μυρωδιά του ψα-

ριού, αφήνοντας απλώς μια βαριά μυρωδιά παστού. Παρόμοια  καρυκεύματα χρησι-

μοποιούντα στις κουζίνες της Ανατολής, όπως η ταϋλανδέζικη nam-pla ή η βιετναμέ-

ζικη nuok-nam.
266

 

 

ΟΞΥΓΑΡΟΣ: Γάρος με ξύδι
267

 

ΚΙΤΡΙΝΗ : Από μουστάρδα ή σίλφιο. 

ΤΥΡΙΟΥ : Σάλτσα από τυρί, λάδι και ρίγανη. 

ΠΑΥΛΟΣ  ΜΟΣΧΟΣ 

                                                 
265

 Dalby, όπ. π. , σελ. 126-127 
266

 Γαληνού, όπ. π. σελ. 602-604 
267

 Αθήναιου, όπ. π. , Τόμος 9, 366c 
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21. ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

 

 
 

Εικόνα 59.ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ-ΑΖΟΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Τα σκευή μαγειρικής πήραν ειδικές μορφές ανάλογα με το χώρο μαγειρέμα-

τος, ο οποίος εξαρτιόταν από τον τρόπο μετακίνησης των ανθρώπων. Μαρτυρίες σε 

βυθισμένα πλοία έδειξαν πως οι Έλληνες ως σπουδαίοι έμποροι των θαλασσών, προ-

ετοίμαζαν και χαίρονταν τα γεύματα τους στο κατάστρωμα των πλοίων σε φορητά 

μαγειρικά σκεύη. Από τους κλασικούς χρόνους άρχισαν να διαθέτουν μόνιμα μαγει-

ρεία. Για τους θαλασσοπόρους βασικός τρόπος διατήρησης των τροφίμων ήταν η ξή-

ρανση όχι τόσο των λαχανικών αλλά των μαλακίων (χταπόδια, σουπιές, καλαμάρια). 

Πριν από κάθε ταξίδι προμηθεύονταν τσουβάλια λιαστών χταποδιών και σύκων, ώστε 

να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της διατροφής τους στα πολυήμερα ταξίδια.
268

 

 

 

Εικόνα 60. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 

Το τηγάνι ως μαγειρικό σκεύος το χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίοι Έλληνες. 

Ο Ηγήσανδρος από τους  Δελφούς λέει ότι οι Συρακούσιοι λένε την κατσαρόλα τηγά-

                                                 
268

 Μπόσκου, Μ. και Παλησίδη, Γ., «Οι αλλαγές στη μαγειρική και στην εστίαση στο χρόνο»,  Αρχαιο-

λογία, τεύχος 117, σελ. 20  
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νι και το τηγάνι ξεροτήγανο. Στο τηγάνι μαγειρεύανε τηγανιτές αντσούγιες, ψάρια και 

κρέατα.
269

 

 

 

Εικόνα 61. ΠΗΛΙΝΟ ΤΗΓΑΝΟΣΧΗΜΟ ΑΓΓΕΙΟ 

 

 

 
Εικόνα 62. ΠΗΛΙΝΟ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΟ ΣΚΕΥΟΣ ΓΙΑ ΑΡΤΥΜΑΤΑ 

 

 

Άλλο μαγειρικό σκεύος ήταν οι ζυμωτήρες, που χρησίμευαν για τη ζύμωση 

του ψωμιού. Αναφέρονται επίσης κουτάλες, οβελίσκοι, κρεατολαβίδες, γουδί, τρί-

φτης τυριού, κοπίδια(μαχαίρια).
270

 

                                                 
269

 Αθηναίου, Δειπνοσοφισταί, τόμος 6, 228c  
270

 Όπ. π., Τόμος 4, 169b 
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Οι γυναίκες άλεθαν το σιτάρι στους χερόμυλους κάθε πρωί και προκαλούσαν 

θόρυβο. 
271

 

 

             Εικόνα 63. ΧΕΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

 

 

Εικόνα 64. ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 

 

       Εικόνα 65. ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΚΕΥΟΣ- ΑΖΟΡΙΑΣ 

 

Υπήρχαν πήλινα και μεταλλικά μαγειρικά σκεύη. Τα πήλινα τα νοίκιαζαν οι 

μάγειροι. Πλατιές κατσαρόλες(λοπάδες), χύτρες(κακκάβη)
272

 χρησιμοποιούνταν 

για μαγείρεμα, αλλά και για σερβίρισμα.
 273

  Πάνω σε μεγάλες πιατέλες βάζανε μη-  

                                                 
271

 Όπ. π., 228f 
272

 Όπ. π., Τόμος 4, 169c 
273

 Όπ. π., 236b 
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λόπιτες, όπου πάνω τους βάζανε  μπαχαρικά.  

 

 
 
Εικόνα 66. ΠΥΡΑΥΝΟΣ=ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, 14Kgr, 20lt, ΚΙΛΚΙΣ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΞΙ-

ΟΥΠΟΛΕΩΣ 

 

 

 

 

              Εικόνα 67. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ 

 

                                        

Εικόνα 10. ΧΥΤΡΕΣ-ΣΧΑΡΑ                                          Εικόνα 11. ΣΧΑΡΑ 

 

ΓΙΑ ΨΗΣΙΜΟ ΨΑΡΙΩΝ 
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Εικόνα 12. ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΝΟΥΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ-ΘΗΡΑ 

 

 

 

 
 

Εικόνα 68.ΦΟΡΗΤΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ 

 

 

 

 
 

Εικόνα 69. ΦΟΥΡΝΟΣ 
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Εικόνα15. ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
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22. ΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΟΥ 

 

 
 

Εικόνα 70. ΚΑΝΑΤΑ-ΚΥΠΡΟΣ 

 

Πάνω στο τραπέζι χρησιμοποιούσαν πολλά σκεύη, όπως τρίποδες, χειρόνιβα, 

αγγεία, λέβητες και χειρόμακτρα.
274

 Τα χειρόμακτρα ήταν πετσέτες από ακατέργα-

στο λινάρι με τις οποίες σκούπιζαν τα χέρια τους. Ο Φιλόξενος από τα Κύθηρα τις  

ονομάζει έκτριμμα. Τις χρησιμοποιούσαν στην περίπτωση που υπήρχε η δυνατότητα 

να πλύνουν τα χέρια τους με νερό που τους έριχναν κήρυκες ή δούλοι.
275

 

Επίσης χρησιμοποιούσαν πανέρια για ψωμί.
276

 Υπήρχαν και χρυσά, τα οποία 

είχαν κατασκευαστεί κατά μίμηση προς όσα γίνονται με σχοινά.
277

Την ψίχα του ψω-

μιού την ήθελαν, για να σκουπίζουν τα χέρια τους, γιατί δεν είχαν πηρούνια και έπια-

ναν την τροφή με τα χέρια. Μετά  έβαζαν άρωμα στα χέρια τους και την ψύχα την   

                                                 
274

  Όπ. π. , τόμος 9, 408d, 410a 
275

 Όπ. π., 409a 
275

 Οπ, π , 229d 
275

 Όπ. π., 410b 

276
 Όπ. π. ,409a 

277
 Οπ. π , 229d 
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πετούσαν  στα σκυλιά. Επίσης κρατούσαν ψωμί ως φυλαχτό κατά την επιστροφή τους 

στο σπίτι μετά ένα συμπόσιο.
278

 

Σκεύος σερβιρίσματος ήταν η τριποδική χύτρα, δηλαδή χύτρα με τρία στη-

ρίγματα. 

 
 

Εικόνα 71. ΤΡΙΠΟΔΙΚΗ ΧΥΤΡΑ 

 

Η πατάνη ήταν είδος γάστρας με πώμα. Στα δείπνα τους επίσης χρησιμοποι-

ούσαν ξυδοδοχείο, που μπορεί να ήταν ασημένιο ή όπως περιγράφεται  με ανάγλυφες 

μορφές παρόμοιες με φίδια
279

. 

 

Εικόνα 72. ΠΙΝΑΚΙΑ- ΑΖΟΡΙΑΣ 

 

Κομμάτια πεπλατυσμένου ψωμιού τα χρησιμοποιούσαν ως πιάτα (πινάκια), ωστόσο 

τα πήλινα ήταν πιο διαδεδομένα. Τα πιάτα, με την πάροδο του χρόνου κατασκευάζο-

νταν με περισσότερο γούστο και επιμέλεια, με αποτέλεσμα να συναντά κανείς κατά 

την ρωμαϊκή περίοδο πιάτα από πολύτιμα μέταλλα ή ακόμη και από γυαλί. Η χρήση 

μαχαιροπήρουνων δεν ήταν και πολύ συχνή. Η χρήση πηρουνιών ήταν άγνωστη και 

ο συνήθης τρόπος λήψης του φαγητού ήταν με τα δάχτυλα. Εντούτοις μαχαίρια χρη-

σιμοποιούσαν για την κοπή του κρέατος. Επίσης υπήρχαν και κάποιες μορφές κουτα-

                                                 
278

 Όπ. π. ,409 d  
279

 Όπ. π , 230e 
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λιών για σούπες και ζωμούς
280

 αν και αντί για κουτάλια χρησιμοποιούσαν κόρα ψω-

μιού. Σύμφωνα με αρχαίες πηγές, κατά τους αρχαϊκούς χρόνους οι αρχαίοι Έλληνες 

χρησιμοποιούσαν ασημένια σκεύη στα δείπνα τους και ότι το πιάτο (πίναξ) είναι ελ-

ληνική λέξη. Η προσφορά πιάτων ήταν νεότερη επινόηση. Πάνω στα πιάτα έβαζαν 

κρέατα, πίτες και πολλά αλλά. Ένα ασημένιο πιάτο την εποχή των κλασσικών χρόνων 

άξιζε δυο με τρεις οβολούς
281

 

Tα γουδιά ήταν περίπου σαν τα σημερινά μπολ. Εκεί πρόσφεραν καρυκεύματα, αλά-

τι, μπαχαρικά κ.τ.λ. Ήταν συνήθως κατασκευασμένα από ασήμι.
282

 

 

 

 

Εικόνα 73. ΚΑΝΑΤΑ-ΑΖΟΡΙΑΣ 

 

 

23. ΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥΣ 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν πολύ τα ποτήρια. Σε αυτά, έβαζαν το ποτό τους 

ή πρόσφεραν σπονδές στους θεούς. Ήταν κατασκευασμένα από χρυσό, ασήμι ή χαλ-

κό. Επίσης εκείνην την εποχή, όσοι θεωρούνταν ότι είναι πολύ πλούσιοι έπιναν με 

χάλκινα ποτήρια, που τα ονόμαζαν χαλκοθήκες. Μάλλον ήταν σπάνιο να δει κάποιος  

                                                 
280

 Οπ, π , 366d  
281

 Οπ, π , 228c 
282

 Οπ, π , 231a 
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ποτήρι φτιαγμένο από ασήμι ή χρυσάφι.
283

 Κάποιες φορές ήταν ανάγλυφα με παρα-

στάσεις. Ένα ποτήρι περίπου άξιζε 2 με 3 δραχμές. Στη Θηβαϊδα αναφέρεται ότι ο 

Οιδίποδας εξαιτίας ποτηριών καταράστηκε τους γιους του
284

, και στην Ιλιάδα ότι ο 

Αχιλλέας είχε ένα εξαίρετο ποτήρι ως θησαυρό και  πήρε  ανάμεσα στα λίτρα από τον 

Πρίαμο και ένα ακριβό ποτήρι.
285

 Μια ασημένια κούπα τότε έκανε δυο δραχμές, ένα 

βαρύ ασημένιο πιάτο τέσσερες δραχμές και ένα μικρό ψυκτικό  έκανε δέκα οβολούς. 

Kατά την αρχαιότητα τα σκεύη φαγητού και τα ποτήρια τα έπλεναν με σόδα .
286

 

 

Τα είδη ποτηριών που υπήρχαν στην αρχαιότητα ήταν πάρα πολλά.
287

 

1.Aγκύλη(782d) : ποτήρι για το παιχνίδι των κοττάβων. 

2.Αιακίδα(782f) 

3 .Άκατος(782f) :  ποτήρι που έμοιαζε με πλοίο. 

4.Άωτο(783a) : ποτήρι χωρίς λαβές. 

5.Άροκλο(783a) : φιάλη 

6. Άλεισο  ή δέπας(783a) :   φιάλη με την οποία έκαναν σπονδές. 

7.Αμάλθειας κέρας(783c) 

8.Άμφωξη(783d) : ξύλινο ποτήρι με το οποίο έπιναν οι αγρότες γάλα. 

9.Αμύστη(783d) : ευρύχωρο ποτήρι 

10.Αρύβαλλος(783f) : ένα ποτήρι πλατύ πάνω και στενό κάτω 

11.Αρύστη(783f) : κανάτα 

12.Βίκος(465d) 

13.Βρομιάδες(465d) : πλατιοί σκύφοι 

14.Γραμματικό(465d) : με χαραγμένα γράμματα ή παραστάσεις 

15.Γιάλας(467c) : ήταν κρασοπότηρο. 

16.Δείνος(467d) 

17.Δέπαστρα(468a) :  ονομασία των ποτηριών που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της 

Κλειτορίας Αχαΐας. 

                                                 
283

 Οπ. π , 231b 
284

 Αθηναίου, Δειπνοσοφισταί, τόμος 11, 465e 
285

 Oπ. π, 781c 
286

 Oπ. π, Τόμος 6, 230c 
287

 Oι παραπομπές έχουν ληφθεί από το έργο Αθηναίου, Δειπνοσοφισταί, τόμος 11 
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18.Δακτυλωτό(468c) : ποτήρι με δύο λαβές με σχήμα σαν δάχτυλα. 

19.Δεπάστη(485a) : μεγάλη κύλικα. 

20.Ελέφας(468f) 

21.Έφηβος(469a) 

22.Θηρίκλειος (470e) : είδος κύλικας με μικρές λαβές 

23.Kιβώρια(477e) : τα λεγόμενα σκυφία 

24.Κότυλος(478b) : ποτήρι με λαβή. 

25.Κοτύλη(478d) : λεπτό ποτήρι για κρασί. 

26.Κοτταβίδα(479c) : ήταν ένα ποτήρι για το παιχνίδι των κοττάβων στα συμπόσια. 

27.Κυαθίδα(480b) 

28.Κύλικα(480c) : πήλινο ποτήρι που ονομάστηκε έτσι, γιατί κυλίεται στον τρο-

χό.(Κυλικείο ονομαζόταν η σκευοθήκη των ποτηριών, κυλίκων) 

29.Κυμβία(481d) : κοίλα ποτήρια που έμοιαζαν με πλοία. 

30.Κύπελλο(482e) :είδος ποτηριού 

32.Κύμβη(483a) : είδος κύλικας 

33.Κώθωνας(483b-c) : ποτήρι λακωνικό κατάλληλο για εκστρατείες. 

34.Κάδος και Καδίσκος(472e) 

35.Κάνθαρος(473e) 

 Εικόνα 74. ΚΑΝΘΑΡΟΙ 
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36.Καρχήσιο(474e) : ποτήρι μακρουλό με λαβές 

37.Κάλπιο(475e) : μικρό αγγείο σε σχήμα βάρκας. 

38.Κελέβη(475c-d) : ποτήρι για ζεστά ποτά ή για μέλι. 

39.Κέρας(476a) 

40.Κρατήρας(476a-b) :αγγείο όπου ανακάτωναν το κρασί με το νερό (κεράννυ-

μι=ανακατώνω). Στους κρατήρες περιέχονταν κεκραμένος οίνος και έδιναν το ποτήρι 

πάντοτε γεμάτο στους πολύ τιμημένους, ενώ στους άλλους μοίραζαν σε ίσες ποσότη-

τες.
288

 

41.Κέρνος(476e) : πήλινο δοχείο που είχε μέσα του πολλά μικρά ποτήρια κολλημένα. 

Μέσα σε αυτά σερβίρονταν άσπρες παπαρούνες, σιτάρια, κριθάρια, λάθυροι, ώχροι 

και φακές. 

 

Εικόνα 75. ΚΕΡΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ 

 

42.Κισσύβιο(476f) : ποτήρι με λαβή ίσως αρχικά φτιαγμένο από κισσόή με παρα-

στάσεις κισσού. 

43.Λάκαινες(484f) : ήταν είδος κυλίκων από πηλό 

44.Λοιβάσιο(486a) : κύλικα για σπονδές. 

45.Μετάνιπτρο(486f) : κύλικα που δινόταν μετά το δείπνο, αφού έπλεναν τα χέρια 

τους. 

46.Όλμος(494b) : ποτήρι σαν ένα μικρό κέρατο. 

47.Οξύβαφο(494b) : ποτήρι για ξύδι. 

                                                 
288

 Αθηναίου, όπ. π. , τόμος 5, 193b 
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48.Οινιστήρια(494f) : ποτήρια που οι έφηβοι προσέφεραν κρασί στον Ηρακλή, όταν 

έκοβαν και προσέφεραν τούφα από τα μαλλιά τους. 

49.Πελίκη(495a-b) : οινοχόη 

50.Πέλλα(495c):  ήταν ένα σκεύος όπου άρμεγαν γάλα. 

51.Πενταπλόα(495e) : ήταν μια κύλικα που γέμιζε με πέντε στοιχεία, κρασί, μέλι, 

τυρί, κριθάλευρο και λάδι. 

52.Πλημοχόη(496a) : πήλινο σκεύος που έμοιαζε με σβούρα. 

53.Προχύτης(496c) : ξύλινο αγροτικό αγγείο 

 

Εικόνα 76. ΠΡΟΧΟΥΣ 

54.Ρυτό ή Κέρας(496f) 

55.Σκύφος(498a) 

 
 

Εικόνα 77. ΣΚΥΦΟΙ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ-ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

 

56.Φιάλη(500f) : χάλκινο πλατύ ποτήρι 
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Εικόνα 78. ΦΙΑΛΗ 

 

57.Χυτρίδες(502b) : μεγάλα αγγεία 

58.Ψυγέας ή Ψυκτήρας(502d) : δοχείο στο οποίο πάγωναν άλλα υγρά
289

 

59.Ωό(504f) : ποτήρι για κρασί 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
289

 Αθηναίου, όπ. π. , τόμος 3, 123d, 124c 
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24. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΡΟΦΩΝ 

 

24. α. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ 

 

Αμύγδαλα : Τα αμύγδαλα, λέει ο Διοκλής, είναι θρεπτικά, ευκοίλια και θερ-

μαντικά, επειδή έχουν κάποια στοιχεία σαν του κεχριού. Τα φρέσκα βλάπτουν λιγό-

τερο από τα ξερά, τα βρεγμένα από τα στεγνά και τα φρυγανισμένα από τα ωμά. Τα 

ηρακλειώτικα, που λέγονται και «βαλανίδια του Δία» δεν είναι εξίσου θρεπτικά με τα 

αμύγδαλα, αλλά  έχουν κάποια στοιχεία σαν του κεχριού και μένουν στο πάνω μέρος 

του στομαχιού, αν φάει κάποιος περισσότερα, και του φέρνουν πονοκέφαλο. Και από 

αυτά βλάπτουν λιγότερο τα φρέσκα από τα ξερά. Τα περσινά προκαλούν κεφαλόπονο 

αλλά είναι περισσότερο θρεπτικά και φέρνουν ξηρότητα στο φάρυγγα και στο στόμα. 

Αν φρυγανιστούν βλάπτουν λιγότερο και, μάλιστα, αν τα φάει κάποιος με μέλι, είναι 

πιο ευκολοχώνευτα από τα καρύδια. τα ψητά βλάπτουν λιγότερο από τα ωμά και τα 

φρυγανισμένα . 

 

 Φυστίκια : Έχουν πάρα πολύ λίγη θρεπτικότητα είναι όμως χρήσιμα για την 

ευρρωστία του συκωτιού και ταυτόχρονα για το καθαρισμό των χυμών που έχουν 

φράξει στους πόρους των οργάνων του σώματος..
290

 

 

 Βελανίδια : Η τροφή από τα βελανίδια είναι αργή στο πέρασμα από το στο-

μάχι και έχει «παχείς χυμούς», με αποτέλεσμα να είναι δύσπεπτη. 

 

 Κάστανα : Τα καλύτερα βελανίδια και μερικοί τα αποκαλούν  «βελανίδια που 

ξεφλουδίζονται εύκολα». Αυτά είναι οι μόνοι από τους άγριους καρπούς που δίνουν 

αξιόλογη τροφή στο σώμα.
291

 

 

 Καρύδια :  Το καρύδι πάντως χωνεύεται ευκολότερα από το φουντούκι και 

είναι πιο καλό για το στομάχι, όταν τρώγεται με ξερά σύκα. Έχει γραφτεί από πολ-

λούς γιατρούς ότι αν αυτά τα δύο τρώγονται με απήγανο, πριν από τις υπόλοιπες τρο-

φές, ο άνθρωπος δε θα υποστεί κάποια μεγάλη βλάβη από θανατηφόρα δηλητήρια..
292

 

 

 Τζίτζιφα :  Ο Γαληνός το θεωρεί έδεσμα γυναικών και παιδιών που παίζουν, 

το οποίο είναι δύσπεπτο και δεν κάνει καλό στο στομάχι.
293

 

 

 Χαρούπια : Είναι έδεσμα γεμάτο κακούς χυμούς, ξυλώδες και αναγκαστικά 

δύσπεπτο. 
294

 

                                                 
290

 Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, Τόμος 2, 42 d-e 
291

  Γαληνού,  Περί των εν ταις τροφαίς δυνάμεων, παρ 621  
292

 Όπ. π., κεφ. 610 
292

 Όπ. π , κεφ. 614 
293

 Όπ. π., κεφ. 615 
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24.β. ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ 
 

 Ασφόδελοι : Κάποιοι έδιναν τον βλαστό τους σε όσους είχαν ίκτερο ως πάρα 

πολύ σπουδαίο
295

 γιατρικό  

 Γλιστρίδα : Θεραπεύει την ευαισθησία των δοντιών και των ούλων.
296

 

 Καρώτο, άγριο καρώτο, αγριοκύμινο : είναι δύσπεπτες τροφές, όπως ακρι-

βώς και οι υπόλοιπες ρίζες, αλλά  είναι διουρητικές 
297

 

 Κουκιά : Το αλεύρι από τα κουκιά το χρησιμοποιούσαν ως καθαριστικό, ό-

πως το νίτρο ή το αφρόνιτρο. Επίσης με χυλό από το αλεύρι τους, ως μάσκα, καθάρι-

ζαν τις επιδερμικές φακίδες και τις φακίδες από τον ήλιο.
298

 

 Πεπόνια : Η σάρκα τους καθαρίζει φακίδες, εφηλίδα και επιδερμικά λεπρώ-

ματα.
299

 

 Ραπανάκι :  Έχει τη δύναμη να λεπταίνει και ταυτόχρονα να θερμαίνει  κα-

θώς επικρατεί η καυστική του ιδιότητα.
300

 

 Ρόκα : Προκαλεί πονοκέφαλο. Ο σπόρος του πίστευαν ότι γεννά σπέρμα και 

διεγείρει τις σεξουαλικές ορμές.
301

 

 Κρεμμύδια, σκόρδα, πράσα, αμπελοπράσα : Έχουν αρκετά καυστική δύνα-

μη, θερμαίνουν το σώμα, λεπταίνουν και διαλύουν τους παχείς και κολλώδεις χυμούς 

του σώματος.
302

 

 Μολόχα: Έχει θεραπευτική αξία ως κατάπλασμα για το ερυσίπελας.
303

 

 Τεύτλα : Είναι  καλά για όσους πάσχουν από σπλήνα, ενώ θα μπορούσε κά-

ποιος να πει ότι το τεύτλο είναι είναι περισσότερο φάρμακο παρά τροφή. Ανάλογα 

ισχύουν για  το πράσο και τη ρίγανη.
304

 

 Σκόρδο:  Το σκόρδο το τρώνε πολλοί ως φάρμακο, καθώς έχει αποφρακτική 

και διαλυτική δύναμη.
305

 

 Κίτρο : Δυναμώνει το στομάχι, αν ληφθεί σε μικρή ποσότητα 
306

 

 Μήλα : Κατάλληλα για όσους υποφέρουν από εμετό, διάρροια και δυσεντερί-

α.
307

 

  

 

 

                                                 
295

 Όπ. π., κεφ. 652  
296

 Γαληνού, όπ. π. , παρ 634 
297

 Όπ. π., κεφ. 654 
298

 Γαληνού, όπ. π. , παρ. 530  
299

 Όπ. π. , παρ 564 
300

 Όπ. π., κεφ. 657 
301

 Γαληνού, όπ. π. , παρ 639 
302

 Όπ. π., κεφ. 658-659 
303

 Γαληνού, όπ. π. , παρ 629 
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 Όπ. π., κεφ. 630  
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 Όπ. π., κεφ. 659 
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 Όπ. π., κεφ. 618  
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 Γαληνού, όπ. π. , παρ 597 



 119 

 

24.γ. ΟΙΝΟΣ 
 

 Ο Μνησίθεος (ήταν Αθηναίος γιατρός του 4ου αιώνα πΧ.) είπε ότι οι θεοί α-

ποκάλυψαν το κρασί στους θνητούς. Για όσους το χρησιμοποιούν σωστά είναι ένα 

πολύ μεγάλο αγαθό, ενώ αντίθετα για όσους το χρησιμοποιούν χωρίς μέτρο είναι ο-

λέθριο και κάτι που είναι πολύ χρήσιμο στην ιατρική, διότι ανακατώνεται με τα υγρά 

φάρμακα και ωφελεί όσους είναι πληγωμένοι στις καθημερινές συναναστροφές. Επί-

σης χαρίζει σε όσους το πίνουν με μέτρο και  αναμειγμένο με νερό καλή διάθεση, αν 

όμως κάποιος  ξεπεράσει το μέτρο δίνει αλαζονεία. Ακόμα αν αναμειχθεί με ίση πο-

σότητα νερού, δίνει τρέλα ενώ αν κάποιος το πιεί ανέρωτο φέρνει παράλυση στο σώ-

μα. 

 Από όλα τα είδη κρασιών τα κόκκινα και παχιά είναι καταλληλότατα για τη 

δημιουργία αίματος, καθώς χρειάζονται μία πάρα πολύ μικρή μεταβολή, για να γί-

νουν αίμα. Τα παχιά κρασιά είναι πιο θρεπτικά από τα λεπτά. Τα γλυκά χωνεύονται 

στο στομάχι και διανέμονται στο σώμα περισσότερο από τα στυφά, επειδή είναι και 

θερμότερα ως προς τη δύναμη. Τα παχιά χωνεύονται πολύ πιο αργά, όπως διανέμο-

νται στο σώμα, αν όμως συναντήσουν δυνατό στομάχι, ώστε να χωνευτούν καλά, δί-

νουν περισσότερη τροφή στο σώμα, άρα είναι καλύτερα από τα λεπτά στο να το τρέ-

φουν, όμως έτσι είναι χειρότερα στην όραση
308

 

 

 

24. δ. ΑΒΓΑ 

 
 Από αυτά λοιπόν καλύτερα για τη θρέψη του σώματος είναι τα μελάτα, ενώ τα 

ρουφηχτά τρέφουν λιγότερο, αλλά αφοδεύονται πιο εύκολα και λειαίνουν τα βρα-

χνιάσματα του φάρυγγα. Τα βραστά είναι δύσπεπτα. Όσα πήζουν στο τηγάνι και γι’ 

αυτό λέγονται τηγανιτά περιέχουν τροφή κάκιστη σε όλα. 
309

 

 

 

24. ε. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ-ΟΣΠΡΙΑ 

 
 Άρτος : Τα καλύτερα ψωμιά ως προς την πέψη είναι όσα έχουν φουσκώσει 

και έχουν ζυμωθεί πάρα πολύ και έχουν ψηθεί σε γάστρα σε μέτρια φωτιά.
310

 Τα ψη-

μένα σε σχάρα ή σε στάχτη είναι βλαβερά, γιατί εξωτερικά έχουν παραψηθεί και στο 

εσωτερικό είναι ωμά. Επίσης και η στάχτη προσδίδει κάτι βλαβερό.
311

 

Τα ψωμιά από ζέα είναι βαριά και δύσπεπτα.
312

 

 Μοσχοσίταρο : Για χρόνιους πόνους του θώρακα έβραζαν μοσχοσίταρο μαζί 

με χουρμάδες, έπαιρναν το χυμό τους, τον ανακάτευαν με μέλι και το έβραζαν πάλι 

μέχρι να αποκτήσει μέτρια πυκνότητα. Το έπιναν πολύ πριν το φαγητό.
313

 

 

                                                 
308

 Όπ. π., παρ 618  
309

 Όπ. π., παρ 706 
310

 Όπ. π., παρ 484 
311

 Όπ. π., παρ 489 
312

 Όπ. π., παρ 513 
313

 Γαληνού, όπ. π. , παρ 538 
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 Πλακούντες : Καλύτεροι είναι αυτοί που παρασκευάζονται από ρευστή ζύμη, 

χειρότερες οι λαγάνες.
314 

 Πλυμένο ψωμί  (πλυτός άρτος) : Λιγότερο θρεπτικό έδεσμα, με  το οποίο 

όμως αποφεύγεται όσο γίνεται περισσότερο η βλάβη από το φράξιμο, γιατί αυτό το 

ψωμί έχει ελάχιστα την ιδιότητα του παχιού και του κολλώδους. 

 Πλιγούρι :Το πλιγούρι έχει αρκετά θρεπτικό και κολλώδες χυμό. Έχει ειπωθεί 

στο Περί διαίτης του Ιπποκράτη ότι τα ψωμιά που παρασκευάζονται από πλιγούρι εί-

ναι πάρα πολύ θρεπτικά αλλά λιγότερα υπακτικά και ότι το σιμιγδάλι και το βραστό 

πλιγούρι είναι θρεπτικά. 
315

 

 Ρεβύθια : Ο Δίφιλος λέει ότι τα ρεβύθια είναι δύσπεπτα αλλά καθαρτικά, δι-

ουρητικά και προξενούν αέρια. Κατά το Διοκλή δημιουργούν πρηξίματα .Τα άσπρα 

είναι καλύτερα από τα μαύρα, τα μιλησιακά ανώτερα από εκείνα που λέγονται 

«κριοί», τα φρέσκα από τα ξερά και τα βρεγμένα από τα στεγνά
316

Προκαλούν αέρια 

και διεγείρουν τις ορμές για συνουσία.
317

 

 

 

24. στ. ΚΡΕΑΤΑ 
 

 Μυαλό : Κάθε μυαλό είναι έδεσμα που περιέχει φλέγμα και παχείς χυμούς, 

άρα είναι δυσκίνητο, δύσπεπτο και εξίσου κακό για το στομάχι. Αν όμως χωνευτεί 

καλά δίνει στο σώμα αξιόλογη τροφή 
318

 

 Συκώτι : Το συκώτι όλων των ζώων είναι γεμάτο παχείς χυμούς, δύσπεπτο 

και βραδυκίνητο. Το καλύτερο συκώτι είναι το συκοθρεμμένο, γι’ αυτό, όταν πρόκει-

ται να σφαχτεί το ζώο, το ταζουν με πολλά σύκα. 
319

 

 Σαλιγκάρια : Οι Έλληνες τρώνε σαλιγκάρια, τα οποία έχουν σκληρή σάρκα 

και ως εκ τούτου δύσπεπτη αλλά και πάρα πολύ θρεπτική, αν χωνευτεί καλά.
320

 

 Όρχεις ζώων : Όλοι οι όρχεις των ζώων(χοίρων, βοδιών, κατσικιών κα.)  εί-

ναι δύσπεπτοι και γεμάτοι κακούς χυμούς, αν όμως χωνευτούν καλά είναι θρεπτικοί. 

Μόνο οι όρχεις των πετεινών είναι σε όλα καλύτεροι, και κυρίως των οικοσίτων. 
321

 

 Κρέας : Η σάρκα των χοίρων είναι η πιο θρεπτική από όλα τα εδέσματα 

Τα βοδινά κρέατα δίνουν και αυτά τροφή που δεν είναι καλή ούτε διαλύεται εύκολα 
322

Η υπερβολή στην κατανάλωσή τους, κατά τον Γαληνό, προκαλεί παθήσεις, όπως 

καρκίνος, ελεφαντίαση, ψώρα, λέπρα, τεταρταίος πυρετός, μελαγχολία, διόγκωση 

σπλήνας, καχεξίες, υδρωπικίες.
323

Ο Γαληνός επίσης δεν αξιολογεί θετικά το κρέας 

των αρνιών, των κατσικιών, των προβάτων, των γιδών, των ελαφιών και των ηλικιω-

μένων ζώων. Θεωρεί πιο εύπεπτη τη σάρκα των πτηνών.
324
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 Όπ. π., παρ492 
315

 Όπ. π., παρ 494 
316

 Αθήναιου, Δειπνοσοφισταί, Τόμος 2, 55 d 
317

 Γαληνού,  Περί των εν ταις τροφαίς δυνάμεων, παρ 533 
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 Όπ. π., σελ.435 
319

 Όπ. π., 679κεφ. 11 
320

 Όπ. π., 669 κεφ.2  
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 Όπ. π., 676 κεφ.6 
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 Όπ. π., 661 κεφ.1 
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 Γαληνού, όπ. π. , παρ 661-662 
324

 Όπ. π. , παρ 700-701 
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24. ζ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

 Γάλα : Το άριστο γάλα περιέχει τους πιο καλούς χυμούς σχεδόν από όλα όσα 

τρώμε.
325

Ασφαλές θεωρείτο το γάλα που περιείχε πολύ ορό. Η συνεχής χρήση του 

καταστρέφει τα δόντια και τα ούλα. Γι’ αυτό ο Γαληνός προτείνει άμεσο ξέπλυμα του 

στόματος με νερωμένο κρασί, στο οποίο θα ήταν προτιμότερο να αναμείξουμε μέλι. 

Είναι δυνατό να μη χρησιμοποιηθεί κρασί. Άριστη εφαρμογή του παραπάνω είναι 

πρώτα ξέπλυμα με μελόνερο και μετά με στυφό κρασί.
326

 Το ξινόγαλα (οξύγαλα) δε 

βλάπτει τα δόντια, μπορεί απλά να προκαλέσει σε κάποιους μούδιασμα. 

 Τυριά : Καλύτερα θεωρούνταν τα μαλακά τυριά σε σχέση με τα σκληρά, τα 

μετρίως αλατισμένα από τα ανάλατα και τα αλμυρά και εκείνα που από όλες τις ιδιό-

τητές τους υπερέχει η γλυκύτητα.
327

 

 

24. η. ΨΑΡΙΑ 

 
 Ο Γαληνός τονίζει ότι για όλα τα ψάρια πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ ’όψη μας 

αυτήν την κοινή διαπίστωση, ότι δηλαδή γίνονται πάρα πολύ ανθυγιεινά στις εκβολές 

των ποταμών.
328

 Πλαδαρή θεωρείται η σάρκα των ψαριών που ζουν σε λιμνοθάλασ-

σες.
329

 Το μπαρμπούνι θεωρείται από τα καλύτερα ψάρια. 

 

 

 

                                                                              ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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 Γαληνού, όπ. π. , παρ 685 
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 Όπ. π. , παρ 688-689 
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 Όπ. π. , παρ 698-699 
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 Όπ. π. , παρ 721 
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 Όπ. π. , παρ 709 κε. 
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25. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

Εικόνα 1. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

Εικόνα 2. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΙΑΤΟΥ 
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26.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
 

 
 Μελετώντας τον τρόπο διατροφής, δηλαδή τις πρώτες ύλες, τους τρόπους επε-

ξεργασίας, συντήρησης και παρασκευής των φαγητών μπορούμε να αξιολογήσουμε 

το διατροφικό πρότυπο των προγόνων μας βασισμένοι στο μεσογειακό διατροφικό 

μοντέλο. Έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία είναι προς 

αποφυγή: 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Στα Συμπόσια γίνονταν διατροφικές καταχρήσεις και όσον αφορά την πο-

σότητα του φαγητού, που ήταν υπερβολική, και όσον αφορά την ποιότητα, 

γιατί γινόταν πρόσληψη διαφορετικών ─ φυτικών και ζωικών ─ τροφών, 

γεγονός που ταλαιπωρούσε τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τη διαδικασία 

της πέψης και αφομοίωσης των συστατικών των τροφών. Για το λόγο αυ-

τό και οι καλεσμένοι σε συμπόσιο με τη λήξη του προκαλούσαν εμετό, δι-

αδικασία που τη θεωρούσαν κάθαρση. 
 Η διατροφή των φτωχών ήταν ελλιπής σε πρωτεΐνες και γενικά δεν ήταν 

ισορροπημένη σε απαραίτητα για τον οργανισμό στοιχεία, 
 Η έλλειψη συσκευών ψύξης για τη συντήρηση των τροφών, τους οδηγού-

σε σε διαδικασίες αποξήρανσης, οπότε χάνονταν πολύτιμα συστατικά, ή 

σε συντήρηση των τροφίμων με αλάτι (πάστωμα), συστατικό επιβλαβές 

για την υγεία. 
 Η συχνή, σχεδόν καθημερινή, χρήση γάρου, μιας σάλτσας με πολύ αλάτι, 

 προϊόν ζύμωσης, με κύριο συστατικό ένα ευαίσθητο υλικό, όπως τα ψά-

ρια, μας κάνει πολύ επιφυλακτικούς για τη διαιτητική αξία του παρα-

σκευάσματος. 

◄●► 

 

        Από την άλλη πλευρά  οι αρχαίοι Έλληνες  είχαν υιοθετήσει πολλά θετικά στοι-

χεία στο καθημερινό τους διαιτολόγιο τόσο λόγω της γεωγραφικής θέσης και των 

κλιματικών συνθηκών της χώρας τους (κατανάλωση ψαριών, ελαιολάδου) όσο λόγω 

της αξιοποίησης ─ αναγκαστικά ─ των προϊόντων που παράγονταν στον τόπο τους ή 

εισάγονταν από τον τότε γνωστό κόσμο ή των προϊόντων που ήταν γνωστά. (πχ. η ζά-

χαρη ήταν άγνωστο υλικό). Στοιχεία που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε σε ένα 

σύγχρονο διαιτολόγιο από την αρχαιοελληνική διατροφή είναι :     

                     

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Η αυξημένη κατανάλωση ψαριών 

 Η κατανάλωση κεκραμένου οίνου 

 Η ευρεία χρήση μελιού 

 Το ψήσιμο στη σχάρα ή το σούβλισμα ως ο συνηθέστερος τρόπος μαγειρέμα-

τος των κρεάτων και ψαριών 

 Η εκτεταμένη κατανάλωση λευκού κρέατος 
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 Η χρήση καρυκευμάτων στα φαγητά με επίγνωση των θεραπευτικών τους ιδι-

οτήτων και όχι μόνο για τη βελτίωση της γεύσης τους 

 Η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και ιδιαιτεροτήτων στην παρασκευή 

των φαγητών, καθώς και η παρουσία αξιόλογων επαγγελματιών μαγείρων ε-

μπλουτίζει την αρχαιοελληνική διατροφή 
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27. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ : 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ; 

 
 Στη διατροφή μας σήμερα θα υιοθετούσαμε την κατανάλωση γάλακτος, τυ-

ριών, μελιού, ξηρών καρπών, ελιών, φρούτων, φρέσκων λαχανικών, οσπρίων, ψα-

ριών, λευκού κρέατος, καρυκευμάτων, άρτων από ποικιλία αλεύρων, των αρχαίων 

γλυκισμάτων που έχουν ως γλυκαντική ουσία το μέλι ή το πετιμέζι, των αρχαίων 

πλακούντων, του κεκραμένου οίνου και κάποιων ποτών, τα οποία θα ήταν κατάλληλα 

για μικρά παιδιά. 

 Βασισμένοι στα παραπάνω στοιχεία, συντάξαμε ένα ημερήσιο διαιτολόγιο 

1400-1600 θερμίδων με βάση το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής, το οποίο στη-

ρίζεται σε φαγητά του αρχαιοελληνικού διαιτολογίου, τον τρόπο παρασκευής των ο-

ποίων μπορεί να αναζητήσει κανείς στο κεφάλαιο «Συνταγές μαγειρικής». 
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28. 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ
((μεμε βάσηβάση τοτο πρότυποπρότυπο τηςτης

μεσογειακήςμεσογειακής διατροφήςδιατροφής))

((14001400--1600 1600 θερμίδωνθερμίδων))
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ΠΡΩΙΝΟΠΡΩΙΝΟ

ΑΑ..
1 1 φλυτζάνιφλυτζάνι γάλαγάλα
((κατσικίσιοκατσικίσιο) 220 ) 220 grgr

1 1 φλυτζάνιφλυτζάνι γιαούρτιγιαούρτι 220gr 220gr 
(1(1%)%)

ΥποτυρίδεςΥποτυρίδες 180 180 grgr

ΒΒ..
5 5 ελιέςελιές

ίτριονίτριον

2 2 σύκασύκα ξεράξερά+2 +2 καρύδιακαρύδια

☺☺

ΓΓ..
1 1 φέταφέτα (30(30--3535grgr) ) ψωμίψωμί ολικήςολικής
άλεσηςάλεσης ήή συγκομιστούσυγκομιστού
άρτουάρτου ήή δίπυρουδίπυρου άρτουάρτου
((παξιμάδιπαξιμάδι) ) 

ΕΕ.. 2 2 ΤηγανίτεςΤηγανίτες μεμε μέλιμέλι καικαι σουσάμισουσάμι : : μπορούνμπορούν νανα

αντικαταστήσουναντικαταστήσουν τηντην ομάδαομάδα ΒΒ καικαι ΓΓ..

ΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗ : : απόαπό κάθεκάθε ομάδαομάδα καταναλώνεταικαταναλώνεται μίαμία επιλογήεπιλογή

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128 

 

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΔΕΚΑΤΙΑΝΟ

2 2 φρούταφρούτα ήή 1 1 φλυτζάνιφλυτζάνι χυμόςχυμός

4 4 καρύδιακαρύδια ήή 6 6 αμύγδαλααμύγδαλα ήή 10 10 φυστίκιαφυστίκια ήή 6 6 άλλοιάλλοι

((μικροίμικροί) ) ξηροίξηροί καρποίκαρποί

ΚαφέςΚαφές ήή τσάιτσάι ήή άλλοάλλο αφέψημααφέψημα χωρίςχωρίς ζάχαρηζάχαρη ((αναν δενδεν

είναιείναι δυνατόδυνατό, , νανα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί μέλιμέλι ήή μαύρημαύρη

ζάχαρηζάχαρη))
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ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
90 90 grgr
κρέαςκρέας//ψάριψάρι//τυρίτυρί//αυγάαυγά

3 3 φλυτζάνιαφλυτζάνια τσαγιούτσαγιού
λαχανικάλαχανικά

2 2 κουταλάκιακουταλάκια γλυκούγλυκού
ελαιόλαδοελαιόλαδο

2 2 φέτεςφέτες ψωμίψωμί (30(30--3535grgr) ) 
ήή 1 1 φλυτζάνιφλυτζάνι ρύζιρύζι
μαγειρεμένομαγειρεμένο
αναποφλοίωτοαναποφλοίωτο

ήή 1 1 φλυτζάνιφλυτζάνι
μαγειρεμέναμαγειρεμένα ζυμαρικάζυμαρικά

ήή 2 2 μικρέςμικρές μαγειρεμένεςμαγειρεμένες
πατάτεςπατάτες (200(200grgr))

ήή 1 1 φλυτζάνιφλυτζάνι
μαγειρεμέναμαγειρεμένα όσπριαόσπρια

ΟΔΗΓΙΕΣΟΔΗΓΙΕΣ ::
ΝαΝα προτιμούνταιπροτιμούνται τατα
βραστάβραστά καικαι ψητάψητά
φαγητάφαγητά..

ΝαΝα αποφεύγονταιαποφεύγονται τατα
τηγανητάτηγανητά..

ΤοΤο ελαιόλαδοελαιόλαδο νανα
προστίθεταιπροστίθεται ωμόωμό στοστο
φαγητόφαγητό ήή στοστο τέλοςτέλος, , 
αφούαφού κατεβάσουμεκατεβάσουμε τοτο
φαγητόφαγητό απόαπό τητη φωτιάφωτιά..

ΚάνουμεΚάνουμε περιορισμένηπεριορισμένη
χρήσηχρήση αλατιούαλατιού..

ΧρησιμοποιούμεΧρησιμοποιούμε
μυρωδικάμυρωδικά τηςτης
ελληνικήςελληνικής φύσηςφύσης..
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ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ

2 2 φρούταφρούτα ήή 1 1 φλυτζάνιφλυτζάνι χυμόςχυμός

ΚαφέςΚαφές ήή τσάιτσάι ήή άλλοάλλο αφέψημααφέψημα χωρίςχωρίς ζάχαρηζάχαρη ((αναν δενδεν

είναιείναι δυνατόδυνατό, , νανα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί μέλιμέλι ήή μαύρημαύρη

ζάχαρηζάχαρη))
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ΒΡΑΔΙΝΟΒΡΑΔΙΝΟ

ΑΑ..

90 90 grgr κρέαςκρέας//ψάριψάρι//αυγάαυγά//τυρίτυρί

2 2 φλυτζάνιαφλυτζάνια τσαγιούτσαγιού
λαχανικάλαχανικά

1 1 κουταλάκικουταλάκι γλυκούγλυκού
ελαιόλαδοελαιόλαδο

1 1 φέταφέτα ψωμίψωμί ((βλβλ. . ΠρωινόΠρωινό))

ήή ½½ φλυτζάνιφλυτζάνι μαγειρεμένομαγειρεμένο
αναποφλοίωτοαναποφλοίωτο ρύζιρύζι

ήή ζυμαρικάζυμαρικά

ήή 1 1 μικρήμικρή (100(100grgr))πατάταπατάτα
μαγειρεμένημαγειρεμένη

ήή ½½ φλυτζάνιφλυτζάνι τσαγιούτσαγιού
μαγειρεμέναμαγειρεμένα όσπριαόσπρια

ΒΒ..
1 1 φρούτοφρούτο

1 1 φλυτζάνιφλυτζάνι γάλαγάλα ((κατσικίσιοκατσικίσιο) ) 
11%,%, 220220grgr ήή 1 1 φλυτζάνιφλυτζάνι
γιαούρτιγιαούρτι 11%%

1 1 φέταφέτα ψωμίψωμί ((βλβλ. . ΠρωινόΠρωινό))
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29. 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΜΕ

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑΦΑΓΗΤΑ

ΠΡΩΙΝΟΠΡΩΙΝΟ : 1.: 1.ΓάλαΓάλα,,πυάνιονπυάνιον

2.2.ΓιαούρτιΓιαούρτι, , παγκάρπιαπαγκάρπια

3.3.ΤυροκόσκινονΤυροκόσκινον, , ξεράξερά σύκασύκα,,

ξηροίξηροί καρποίκαρποί

4.4.ΥποτυρίςΥποτυρίς, , δίπυροςδίπυρος άρτοςάρτος

5.5.ΓάλαΓάλα, , αττανίτηςαττανίτης

6.6.ΓιαούρτιΓιαούρτι, , ίτριονίτριον

7.7.ΓιαούρτιΓιαούρτι, , ελιέςελιές, , άρτοςάρτος
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ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

ΑΑ..
ΨητόΨητό κρέαςκρέας ((πουλερικόπουλερικό, , χοιρινόχοιρινό))

ΜαττύηςΜαττύης ((χωρίςχωρίς τοτο αίμααίμα τουτου ζώουζώου, , μεμε κρέαςκρέας ήή ψάριψάρι))

ΜύμαΜύμα ((τηντην ημέραημέρα πουπου θαθα καταναλωθείκαταναλωθεί αυτόαυτό τοτο φαγητόφαγητό θαθα
πρέπειπρέπει νανα μηνμην υπάρξειυπάρξει πρόσληψηπρόσληψη λίπουςλίπους απόαπό άλληάλλη πηγήπηγή))

ΨάριΨάρι ψητόψητό μεμε σάλτσασάλτσα κίτρινηκίτρινη, , άσπρηάσπρη ήή τυριούτυριού

ΜύδιαΜύδια, , στρείδιαστρείδια μεμε μολόχαμολόχα ήή λάπαθολάπαθο

ΨάριαΨάρια μεμε κρασίκρασί, , μυρωδικάμυρωδικά χόρταχόρτα καικαι ξύσμαξύσμα τυριούτυριού

ΑχινοίΑχινοί μεμε οξύμελιοξύμελι, , σέλινοσέλινο καικαι δυόσμοδυόσμο

ΨάριαΨάρια μικράμικρά ψητάψητά σεσε πακετάκιαπακετάκια απόαπό συκόφυλλασυκόφυλλα

ΨάριαΨάρια ψητάψητά ((πχπχ. . λαβράκιαλαβράκια) ) μεμε τατα λέπιαλέπια

ΨάριαΨάρια ψητάψητά μεμε επάλειψηεπάλειψη τυριούτυριού καικαι λαδιούλαδιού

ΨάριαΨάρια βραστάβραστά μεμε λαχανικάλαχανικά

ΜυττωτόςΜυττωτός

ΣαλιγκάριαΣαλιγκάρια ψητάψητά ήή μεμε διάφορεςδιάφορες σάλτσεςσάλτσες
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ΒΒ..
ΒολβοίΒολβοί βραστοίβραστοί μεμε ξύδιξύδι καικαι λάδιλάδι

ΒολβοίΒολβοί στηστη σχάρασχάρα μεμε τυρίτυρί, , λάδιλάδι, , κρεμμύδικρεμμύδι, , 

σουσάμισουσάμι, , μέλιμέλι, , σίλφιοσίλφιο, , ξύδιξύδι

ΛαχανικάΛαχανικά ωμάωμά ((πχπχ. . μαρούλιαμαρούλια) ) ήή βραστάβραστά ((πχπχ. . 

κολοκύθιακολοκύθια, , λάχανολάχανο) ) μεμε λάδιλάδι καικαι ξύδιξύδι

ΧόρταΧόρτα άγριαάγρια βραστάβραστά μεμε λάδιλάδι καικαι ξύδιξύδι, , σάλτσασάλτσα

τυριούτυριού ήή κίτρινηκίτρινη σάλτσασάλτσα

ΛαχανικάΛαχανικά τουρσίτουρσί ((γογγύλιαγογγύλια, , ρέβεςρέβες))

ΛαχανικάΛαχανικά σεσε άλμηάλμη ((πχπχ. . βλαστάριαβλαστάρια

κάππαρηςκάππαρης) ) μεμε λάδιλάδι καικαι ξύδιξύδι
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ΓΓ..
ΚουκιάΚουκιά, , αρακάςαρακάς, , ρεβύθιαρεβύθια, , φασόλιαφασόλια σούπασούπα ((έτνοςέτνος))

ΡεβύθιαΡεβύθια βραστάβραστά πασπαλισμέναπασπαλισμένα μεμε τυρίτυρί

ΦακοπτισάνηΦακοπτισάνη ((φακήφακή καικαι κριθάρικριθάρι) ) –– ταιριάζειταιριάζει μεμε

παστόπαστό χοιρινόχοιρινό

ΦακήΦακή μεμε ξύδιξύδι

ΠτισάνηΠτισάνη ((κριθάρικριθάρι, , πράσοπράσο, , άνιθοάνιθο) ) –– ταιριάζειταιριάζει μεμε

χοιρινόχοιρινό

ΨωμίΨωμί : : χονδρίτηςχονδρίτης, , εσχαρίτηςεσχαρίτης, , κριβανίτηςκριβανίτης, , δίπυροςδίπυρος, , 

επανθρακίδαεπανθρακίδα, , βάκχυλοςβάκχυλος, , λάγανολάγανο, , αρτολάγανοαρτολάγανο, , 

οβελίαςοβελίας,,ΚαππαδόκιοςΚαππαδόκιος, , βωλιτινόςβωλιτινός,,σρεπτίκιοςσρεπτίκιος, , 

σησαμίτηςσησαμίτης, , τυρώνταςτυρώντας, , φθοιςφθοις κλπκλπ..
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ΒΡΑΔΙΝΟΒΡΑΔΙΝΟ

ΑΑ.. ΣεΣε μικρότερεςμικρότερες ποσότητεςποσότητες απόαπό τιςτις επιλογέςεπιλογές τουτου

μεσημεριανούμεσημεριανού

ΒΒ. . 1. 1. φρούτοφρούτο

2. 2. γάλαγάλα, , γιαούρτιγιαούρτι, , υποτυρίςυποτυρίς, , τυροκόσκιτυροκόσκι--

νοννον

ΓΓ. . 1. 1. τράγοςτράγος ((τραχανάςτραχανάς))

2. 2. τυρόψωμοτυρόψωμο
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 Με την ολοκλήρωση της εργασίας μας ,τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε 

πρακτικό (αναφερόμαστε στη δοκιμή αρχαιοελληνικών συνταγών,) ελπίζουμε ότι  οι 

διατροφικές συνήθειες όσων θα διαβάσουν αυτήν την εργασία αλλά και οι δικές μας 

θα αλλάξουν προς το καλύτερο, γιατί σοφία δεν είναι οι γνώσεις, αλλά η αξιοποίησή 

τους στη ζωή… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Α΄. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΚΑΙ  

ΦΑΓΗΤΩΝ(στην αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα) 

 

Αιγόκερας ή αιγόκερως ή τήλις : είδος μάραθου 

Αγριοσπανάκι 

Αθερίνη : αθερίνα 

Αιξ άγριος ή αίγαγρος : αγριοκάτσικο, κρι-κρι 

Αίρα : ήρα, παράσιτο του σιταριού 

Ακαλύφη : τσουκνίδα 

Ακανθίς : καρδερίνα 

Ακρίς : ακρίδα 

Ακτή : αφροξυλιά, ζαμπούκος, κουφοξυλιά 

Άκυλος : πουρνάρι 

Αλικάκαβον : περδικούλι 

Άλευρον : αλεύρι από σιτάρι 

Αλεκτρύων : κόκκορας 

Άλιμον : αρμυρήθρα 

Άλιξ : πίτα με ψάρι και χοντροκοπανισμένο ρύζι 

Αλφηστής ή φυκής : πετραίο ψάρι 

Άλφιτον : κριθάλευρο καβουρδισμένο 

Αλωή : αμπέλι, αλώνι για αποξήρανση σταφυλιών 

Αλώπηξ : αλεπού 

Αμαμηλίς : είδος μέσπιλου 

Αμανήτις ή μύκης  : μανιτάρι 

Αμάρακον ή αμάρακος ή σάμψυχον : μαντζουράνα 

Αμία : παλαμίδα 

Αμπελόπρασον : άγριο πράσο 

Αμυγδαλή : αμύγδαλο 

Άμυλον : πολύ λεπτό αλεύρι 

Άμυλος : γλυκός τραχανάς 

Ανάρρινον : αγριοσινάπι 

Ανδράχνη : γλιστρίδα, αντράκλα 

Άν(ν)ηθον : άνηθο 

Ανθίας : αταύτιστο ψάρι 

Άνθρυσκον : σκαντζίκι 

Άνισον ή άννησος : γλυκάνισος 

Αντακαίος : μουρούνα 

Απάπη : αγριοραδίκι, πικραλίδα 

Άπιον : αχλάδι, απίδι 

Άρακος : αρακάς, αγριοκούκι 

Άρκευθος : κέδρος, κεδρόμηλο 

Άρκτος : αρκούδα 

Αρμενιακόν μήλον ή πραικόκιον : βερύκοκο 

Άρον : φιδόχορτο 

Ασκολώπαξ ή σκολόπαξ : ξυλόκοτα 
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Αστακός : αστακός 

Ασπ(φ)άραγγος : σπαράγγι 

Ασφόδελος : σφερδούκλι 

Ατράφαλις : χρυσολάχανο 

Ατταγάς : είδος αγριοπερίστερου, φραγκολίνος, ταγινάρι 

Ατρακτίς : σταυράγκαθο 

Ατράφαξυς : λεπουδιά, ορεινό σπανάκι 

Αυλωπίας : αταύτιστο ψάρι 

αχράς : αγριαπιδιά 

Αφάκη : αφάκη 

Αφύδιον : πιάτο με μικρά τηγανιτά ψάρια 

Άχερδος ή αχράς : αγριαχλαδιά 

Αψίνθιον : αψιθιά, αρτεμισία 

 

Βάλανος : βελανίδι 

(Βασιλικόν )κάρυον : καρύδι 

Βατίς : βατί 

Βατός : βατόμουρο 

Βάτραχος : βατραχόψαρο 

Βελόνη ή σαργίνος : ζαργάνα 

Βεμβράς ή μεμβράς ή ίωψ : παπαλίνα 

Βεμβραφύη : πιάτο τηγανιτών ψαριών 

Βίκος : αγριόβικος 

Βλήχων : φλησκούνι 

Βλίτον : βλήτο 

Βολβός : βολβός 

Βότρυς : σταφύλι 

Βούγλωσσος : γλώσσα 

Βούκερας ή βούκερως ή αιγόκερας : είδος μάραθου 

Βουνιάς : ρέβα 

Βους : βόδι 

Βράβυλος ή κοκκύμηλον : άγρια δαμασκηνιάή αγριοκορομηλιά, τσαπουρνιά 

Βρεκόκιον  ή Μήλον αρμενιακόν : βερύκοκο 

Βρίγκος : αταύτιστο ψάρι 

Βρόμος : βρώμη 

Βωξ ή βόαξ : γόπα 

 

Γαλαθηνός : γουρουνάκι γάλακτος 

Γαλέος : γαλέος 

Γαλή : γάτα 

Γάστρος ή κέφαλος ή κεστρεύς : κέφαλος 

Γελαβρίας ή καλλαρίας : μπακαλιάρος 

Γέρανος : γερανός 

Γήθυον ή γηθυλλίς : είδος πράσου 

Γιγγίδιον : άγριο καρλοτο 

Γλαύκος : γλαυκός 
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Γλαυκίσκος : αταύτιστο ψάρι 

Γλεύκος : μούστος 

Γλήχων : φλησκούνι 

Γναφεύς :  αταύτιστο ψάρι 

Γόγγρος : μουγγρί 

Γογγυλίς : ρέβα 

 

Δάκτυλος : χουρμάς 

Δαύκος  ή σταφυλίνος : καρότο 

Δέλφαξ : γουρουνόπουλο αρσενικό 

Δενδρολίβανον 

Διός βάλανος : κάστανο 

Διόσπυρον : μελικουκιά 

Δίψακος : νεράγκαθο 

Δόλιχος : μακρύ φασόλι 

Δρακόντιον : δρακοντιά 

Δορκάς ή προξ : ζαρκάδι 

Δρακόντιον : δρακοντιά, φιδόχορτο 

Δράκων : δράκαινα 

Δρυπεπής : ελιά ωριμασμένη πάνω στο δέντρο 

 

Εγγραυλίς : γαύρος 

Έγχελυς : χέλι 

Ελαία : ελιά 

Έλαφος : ελάφι 

Ελελίφασκος ή σφάκος : φασκόμηλο, αλιφασκιά 

Έλλωψ : αταύτιστο ψάρι 

Έλυμος : ποικιλία κεχριού 

Επιμηλίς : είδος μέσπιλου 

Ερέβινθος : ρεβύθι 

Ερεγμός : χοντροκομμένο αλεύρι από κοπανισμένα όσπρια(κυρίως κουκιά) 

Έρπυλλος : χαμοθρούμπι 

Ερυθρίνος : λιθρίνι 

Ερύσιμον : αγριοκάρδαμο, αγριβρούβα 

Έτνος : σούπα με όσπρια 

Εύζωμον : ρόκα 

Εχίνος : αχινός 

Έψημα ή σίραιον  : πετιμέζι 

Εψητοί : πιάτο με μικρά τηγανιτά πιάτα 

 

Ζειά ή ζέα : ασπροσίτι 

Ζιγγίβερις : τζιτζίμπερη, πιπερόρριζα 

Ζίζυφος : τζιτζιφιά 

 

Ηδύοσμος : δυόσμος 

Ήπατος : αταύτιστο ψάρι 
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Ηρακλεώτικον κάρυον : φουντούκι 

Ηριγέρων : μαρτιάκος 

Ηρύγγιον : μοσχαγκαθο 

 

Θέρμος : λούπινο 

Θρίδαξ ή μαιούλιον ή θριδακίνη : μαρούλι 

Θρίσσα : φρίσσα 

 

Θρίον : συκόφυλλο = φαγητό παρόμοιο με τους ντολμάδες 

Θύμβρα : θρούμπι 

Θύμον : θυμάρι 

Θύν(ν)ος ή θύννα ή θυννίς : τόννος 

 

Ιουλίς : γύλος 

Ίον : μενεξές 

Ιπποσέλινον : μαυροσέλινο 

Ισίκιον : είδος λουκάνικου 

Ισχάς : ξερό σύκο 

Ίωψ ή βεμβράς ή μεμβράς : παπαλίνα 

 

Καλαμίνθη : καλαμίθρα, αγριοβασιλικός 

Καλλαρίας ή γελαβρίας : μπακαλιάρος 

Καννάβεως σπέρμα : κανναβούρι 

Κάνθαρος : σκαθάρι 

Κάππαρις : κάππαρη 

Κάπρος ή σύαγρος : αγριόχοιρος 

Κάραβος : καραβίδα 

Κάρδαμον : κάρδαμο 

Καρίς : γαρίδα 

Καρκίνος : καβούρι 

Καρωτόν ή σταφυλίνος ή δαύκος : καρότο 

Καρπήσιον ή νάρδος : μυριστική βαλεριάνα 

Κάρυον (βασιλικόν ή περσικόν) : καρύδι 

Κάρυον ποντικόν : φουντούκι 

Καρυόφυλλον : μοσχοκάρφι, καννελογαρύφαλλο 

Καρχαρίας 

Κασ(σ)ία ή κιννάμωμον : κανέλα 

Κασταναϊκόν κάρυον ή κασταναίον : κάστανο 

Κατάχυσμα : σάλτσα 

Καυκαλίς : καυκαλίθρα 

Κέγχρος : κεχρί 

Κέδρον ή κεδρίς : κώνος κέδρου 

Κέρασος : κεράσι 

Κερατέα ή κερατία : χαρουπιά 

Κερκώπη ή τέττιξ : τζιτζίκι 

Κέστρα ή σφύραινα : λούτσος ή τούρνα 
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Κεστρεύς : κέφαλος 

Κίγκλος : σουσουράδα 

Κινάρα ή κυνάρα : αγγινάρα 

Κιννάμωμον : κανέλα 

Κίσσα : κίσσα, καρακάξα 

Κίτριον  ή Μήλον μηδικόν  : κίτρο 

Κίχλη : τσίχλα 

Κίχορα ή σέρις : ραδίκι 

Κνίδη ή ακάλύφη : τσουκνίδα 

Κνήκος : αγριοζαφορά 

Κωβιός : γωβιός 

Κοδύμαλον  ή κόγχη : κυδώνι 

Κοκκύμηλον : δαμάσκηνο, κορόμηλο 

Κόκκυξ : καπόνι 

Κολοιός : καλιακούδα, κάργια 

Κολοκύνθη : κολοκύθα 

Κολοκυνθίς : πικραγγουριά 

Κόμαρος : κουμαριά 

Κορίαννον : κόλιανδρος 

Κόρυδος : κορυδαλλός 

Κόρχορος ή μολόχη : μολόχα 

Κόσσυφος ή φύκης : πετρόψαρο, η χειλούσα 

Κόστος : αρωματική ρίζα παρόμοια στη γεύση με το πιπέρι 

Κοχλίας : σαλιγκάρι 

Κόγχη ή κοδύμαλον : κυδώνι 

Κόψιχος : κότσυφας 

Κράμβη : λάχανο, κράμβη 

Κράνον : κράνο 

Κρήθμον : κρίταμο, αλμυριά 

Κριθή : κριθάρι 

Κρίμνον : χοντραλεσμένο κριθάρι 

Κριοί ή ερέβινθοι : ρεβίθια 

Κρόκος : κρόκος, ζαφορά, σαφράν 

Κρόμμυον : κρεμμύδι 

Κτεις : χτένι 

Κύαμος : κουκί 

Κύβιον : παστός τόννος σε κύβους 

Κυδώνιον ή Κοδύμαλον  ή κόγχη ή στρούθειον: κυδώνι 

Κύμινον 

Κυνόγλωσσος : σκυλόγλωσσα 

Κυνόσβατος : αγριοτριανταφυλλιά 

Κύπειρος ή κύπαιρος : αγριοκύπερι 

Κυπρίνος 

Κύων   : σκύλος 

Κύων πίων : σκυλόψαρο 

Κωβιός : κοκωβιός 

Κώμακον : μοσχοκάρυδο 

Κώνος ή στρόβιλος : κουκουνάρι 
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Λάβραξ : λαβράκι 

Λαγώς : λαγός 

Λάθυρος : λαθούρι 

Λακάρη : φιλύρα 

Λαμψάνη : λαψάνα 

Λάπαθος : λάπαθο 

Λάταξ : σταγόνα κρασιού 

Λάτος : αταύτιστο ψάρι 

Λειόβατος : είδος σαλαχιού 

Λεπάς : πεταλίδα 

Λεπτοκάρυν ή κάρυον ποντικόν : φουντούκι 

Λέων : λιοντάρι 

Λιβιστικόν : αγριοσέλινον 

Λίνον : λινάρι 

Λωτός ή παλίουρος : μελικουκιά, παλουριά 

 

Μαγύδαρις : σπόρος σίλφιου 

Μαίνη ή σμαρίς : μαρίδα 

Μακεδονήσιον : μαϊντανός 

Μακελλάριος : κρεοπώλης 

Μαλάβαθρον ή Κασ(σ)ία ή κιννάμωμον : κανέλα 

Μάραθον 

Μαιούλιον ή θρίδαξ : μαρούλι 

Μαστίχη : μαστίχα 

Μελάνουρος : μελανούρι 

Μελεαγρίς : νουμιδική  όρνιθα 

Μελίνη : ποικιλία κεχριού 

Μήλινον : άρωμα μήλου ή κυδωνιού 

Μίνθη : μέντα 

Μέσπιλον : μούσμουλο 

Μήκων : παπαρούνα, αφιόνι 

Μήλον 

Μήλον αρμενιακόν ή  Βρεκόκιον : βερύκοκο 

Μήλον μηδικόν  ή κίτριον : κίτρο 

Μηλοπέπων : πεπόνι 

Μιμαίκυλον : κούμαρο 

Μολόχη : μολόχα 

Μόρμυρος : μουρμούρα 

Μόρον : μούρο, βατόμουρο 

Μύκης ή αμανίτης : μανιτάρι 

Μύλλος : αταύτιστο ψάρι 

Μύραινα : σμέρνα 

Μύρτον : μυρτιά 

Μυρρίνων καρπός : μύρτα 

Μυς : μύδι 

Μυττωτός : είδος σάλτσας 
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Νάπυ : σινάπι 

Νάρδος αγρία : αγριοζαμπούκος 

Νάρκη : νάρκη, μουδιάστρα 

Νήσσα : πάπια 

Νήστις : κέφαλος 

Νίτρον : ανθρακική σόδα 

 

Ξιφίας 

 

Οινάς : αγριοπερίστερο 

Όλυρα : είδος ασπροσιταριού 

Όνος : γάιδαρος 

Οξύγαλα : ξινόγαλα 

Οξυλάπαθον : ξινολάπαθο 

Όον : φραγκόμηλο, σούρβο 

Οπός : γάλα σύκου, γάλα σίλφιου 

Ορίγανον : ρίγανη 

Όρμενος ή πετραίον : αγριοσπαράγγι 

Όρνις : κότα 

Όροβος : ρόβι 

Όρτυξ : ορτύκι 

Όρυζα : ρύζι 

Ορφός : ροφός 

Όρχις ή σατυρίδιον ή σατύριον : σαλέπι 

Όστρεον : στρείδι 

Οψαρτυσία : μαγειρική τέχνη 

Οψαρτυκόν : βιβλίο μαγειρικής 

Όψον : έδεσμα, φαγητό από κρέας 

 

Πάγουροι : είδη μεγάλων καβουριών 

Παλίουρος ή Λωτός : μελικουκιά, παλουριά 

Παρθένιον : παρθενούλι 

Πελειάς : περιστέρι 

Πελωρίς ή πελωριάς : αχιβάδα 

Πέμμα : αρτοσκεύασμα, πίτα 

Πέπερι : πιπέρι 

Πέπων (σικυός) : πεπόνι 

Πέρδιξ : πέρδικα 

Πέρκη : πέρκα 

Περσικόν μήλον : ροδάκινο 

Πετραία : πετρόψαρα 

Πετροσέλινον : μαϊντανός 

Πήγανον : απήγανος 

Πίνη : πίνα 

Πίσος : μπιζέλι 

Πιστάκιον : φιστίκι 
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Πιμελή : μαλακό ξίγκι ζώων 

Πόα μηδική : τριφύλλι 

Πόλιον : αμάραντος 

Πορφυρίων : νερόκοτα ; 

Πουλύπους : χταπόδι 

Πράσον 

Πρίνος : πουρνάρι 

Πρόβατον 

Προξ ή δορκάς : ζαρκάδι 

πυός : πρωτόγαλα 

Πυριάτη : πηγμένο τυρί από πρωτόγαλα 

Πυργίτης ή στρουθός : σπουργίτης 

Πυρός : σιτάρι 

 

Ραφανίς : σιτάρι 

Ράφανος : λαχανίδα 

Ράφυς ή ράπυς : ρέβα, ΄ραπανίδα 

Ρόμβος : καλκάνι 

Ρίνη : ρίνα 

Ρόα ή σίδη : ροδιά 

Ρους : ρόδι 

 

Σάλπη : σάλπα 

Σάμψυχον ή αμάρακον : μαντζουράνα 

Σαργίνος ή βελόνη : ζαργάνα 

Σαργός 

Σατυρίδιον ή σατύριον : σαλέπι 

Σαύρος :σαυρίδι, τράχουρος 

Σέλαχος : σαλάχι 

Σέλινον 

Σεμίδαλις : σιμιγδάλι 

Σέρις ή κίχορα : ραδίκι 

Σέσελι ή σέσελις : αγριομαϊντανός 

Σίλιγνις : μαλακό αλεύρι 

Σίον : νεροσέλινο 

Σηπία : σουπιά 

Σηπίης υπόσφαγμα : μελάνι σουπιάς 

Σηρικά : τζίτζιφα 

Σήσαμον : σουσάμι 

Σητάνιον : φετινό σιτάρι 

Σίδη ή ρόα : ροδιά 

Σικύα : νεροκολοκύθα 

Σικυός : αγγούρι 

Σικυός πέπων : καρπούζι 

Σισύμβριον : αγριοδυόσμος 

Στέαρ : σκληρό ξίγκι ή λαρδί 
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Σιλίγνιον ή σίλιγνις : ασπροσίταρο 

Σίλουρος 

Σίλφιον ή ασαφετίς 

Σίον : νεροσέλινο 

Σίραιον : πετιμέζι 

Σκαμμωνία : περικοκλάδα 

Σκάνδιξ : αγριοσκάντζικο 

Σκάρην ή σκάρος : σκάρος 

Σκίλλα : σκιλλοκρέμμυδο 

Σκόλυμος : αγριαγκινάρα 

Σκολόπαξ ή ασκαλώπας : ξυλόκοτα ; 

Σκόμβρος : σκουμπρί 

Σκόροδον : σκόρδο 

Σκόρπιος : σκορπίνα 

Σμυρνείον : μαυροσέλινο 

Σόγχος : ζοχός 

Σπάρος 

Σπίνος 

Σταφυλίνος : καρότο 

Στρούθειον ( Κυδώνιον ή Κοδύμαλον  ή κόγχη ): κυδώνι μεγάλο, αφράτο, λιγότερο 

αρωματικό, μηλοκύδωνο 

Στρουθός ή πυργίτης : σπουργίτης 

Στρόβιλος ή κώνος  : κουκουνάρι 

Στρύχνο : στύφνο 

Σύαγρος ή κάπρος : αγριόχοιρος 

Συκαλίς : συκοφάγος 

Σύκον 

Συκιός : αγγούρι 

Συναγρίς ή συνόδους : συναγρίδα 

Συσίμβριον : αγριοδυόσμος 

Σφάκος ή ελελίσφακος : φασκόμηλο, αλιφασκιά 

Σφύραινα ή κέστρα : λούτσος 

Σχίνος : σχίνος, μαστιχόδεντρο 

 

Ταώς : παγώνι 

Τάριχος : αλατισμένο ψάρι ή κρέας 

Τελλίνη : κοχύλι 

Τέρμινθος : τσίκουδο, κοκκορεβιθιά 

Τέττιξ : τζιτζίκι 

Τευθίς : καλαμάρι 

Τεύτλον : σέσκουλο 

Τήλις : τριφύλλι, νυχάκι, γραικόχορτο, μοσχοσίταρο 

Τιθύμαλλος : γαλατσίδα 

Τίφη : ζειά 

Τραγήματα : επιδόρπια 

Τραγοπώγων : λαγόχορτο 

Τρίγλη : μπαρμπούνι 
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Τριχίς ή χαλκίς : σαρδέλλα, φρίσσα 

Τροχίλος : βροχοπούλι 

Τρυγών : τρυγόνι 

Τυρός : τυρί 

 

Ύαινα : αταύτιστο ψάρι 

Ύδνον : τρούφα 

Υπότριμμα : είδος σάλτσας 

Υς ή συς : γουρούνι 

 

Φάγγρος : φαγγρί 

Φακός : φακή 

Φαλαρίς : φαλαρίδα 

Φάσηλος : φασόλι μαυρομάτικο 

Φασιανός ή φασιανικός όρνις 

Φάττα : φάσσα 

Φηγός : βελανιδιά 

Φοίνιξ : χουρμάς 

Φούσκα ή πούσκα : ξινό, φτηνό κρασί 

Φύκης ή φυκίς : χειλούσα 

Φύλλον : δαφνόφυλλο 

 

Χαλκίς ή τριχίς : σαρδέλλα, φρίσσα 

Χαμαιακτή : κουφοξυλιά 

Χαμαίμηλον : χαμομήλι 

Χελιδών : χελιδονόψαρο 

Χην : χήνα 

Χηναλώπηξ : είδος χήνας, αιγυπτιακή χήνα 

Χλωρίς : φλώρος 

Χοίρος : γουρουνόπουλο 

Χόνδρος : πλιγούρι 

Χρόμις : μιλιοκόπι 

Χρύσοφρυς : τσιπούρα 

χρώμα : κουρκούμη, χρυσόριζα 

 

Ψαρ : ψαρόνι 

Ψήττα : γλώσσα 

 

 

Ώκιμον : βασιλικός 

Ωόν : αυγό 

Ώχρος : αγριάφακος, αγριομπιζέλι 
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Β΄.ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 

(από την παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας) 

 
1. ΑΡΤΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΥΝΤΕΣ 

 

 
Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 
Δ. ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ 



 150 

 
Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 
 

Εικόνα 79. ΣΥΓΚΟΜΙΣΤΟΣ ΑΡΤΟΣ 

(Ε. ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) 
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Εικόνα 80. ΑΡΤΟΣ ΤΥΡΟΕΙΣ 

(Μ. ΜΑΡΓΑΛΙΑ) 

 

 
 

Εικόνα 81. ΔΙΠΥΡΟΣ ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ 
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2. ΝΩΓΑΛΕΥΜΑΤΑ 

 

 
Εικόνα 82.  ΜΕΛΟΠΙΤΑ 

(Ε. ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) 

 

 

 
 

Εικόνα 83. ΠΙΤΑ ΜΕ ΜΕΛΙ, ΣΥΚΑ,ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ ΚΑΙ ΤΥΡΙ 

(Ε. ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) 
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Εικόνα 84. ΛΙΒΟΝ 

(Ε. ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) 

 

 

3. ΛΟΥΠΙΝΑ(από τον κήπο του σχολείου μας) 

 

 

 
(από τον κήπο του σχολείου μας) 
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