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ΖΕΥΓΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

O πολιτισμός της μαρμίτας 

(Τέχνη και τεχνικές στην Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα) 

 

Όταν πριν 10.000 χρόνια ο άνθρωπος κουρασμένος απ’ τις 

περιπλανήσεις του πάνω στη γη, αποφάσιζε να εγκατασταθεί σ’ ένα τόπο 

σταθερά και να αρχίσει να την καλλιεργεί, συλλέγοντας τους καρπούς της, 

τρώγοντας τους περισσότερους απ’ αυτούς αλλά κρατώντας και κάποιους για 

να τους σπείρει, εξασφαλίζοντας τον κύκλο της αναπαραγωγής, δεν ήταν 

ακόμη αντιληπτό ότι ξεκινούσε στην ουσία η μεγάλη Ιστορία και περιπέτεια 

του πολιτισμού της ανθρώπινης διατροφής. 

Μέχρι τότε προσπαθούσε να διεκδικήσει τη θέση του στη γη, μέρος του 

ζωικού κύκλου, αντιπαρατιθέμενος με τ’ άγρια ζώα, κυνηγημένος αλλά και 

κυνηγώντας για να υπάρξει. 

Την τροφή του εξασφάλιζε συλλέγοντας άγριους καρπούς απ’ τα δέντρα, 

σκοτώνοντας ζώα και ψήνοντάς τα πάνω σε κούτσουρα κι αργότερα σε 

πυρακτωμένες πέτρες. Με περιορισμένο ηχητικό άναρθρο λεξιλόγιο ήταν 

απόλυτα εξαρτημένος απ’ την παραγωγή των αυτοφυών φυτών και δέντρων 

αλλά και απ’ το περιεχόμενο των παγίδων που έστηνε. 

Με τη μόνιμη εγκατάστασή του ο προϊστορικός άνθρωπος ορίζει τη Γη 

του και νοιώθοντας σιγουριά και περισσότερη ασφάλεια φροντίζει πλέον την 

τροφή του με αίσθημα οικονομίας και σχεδιασμού. Σ’ αυτήν την προσπάθεια 

απαιτούνταν όμως ορισμένες προϋποθέσεις. Η γεωργική παραγωγή που στο 

μεταξύ συλλέγονταν, μετά τα 9.000-8.000 π.Χ. έπρεπε να αποθηκευτεί, και 

για την κατανάλωσή της έπρεπε να μαγειρευτεί. 

Η παρατήρηση ότι ένα πέλμα πάνω στη λάσπη αφήνει ένα αποτύπωμα, 

που στερεοποιείται με τον αέρα και τον ήλιο, οδήγησε στη μεγάλη 

επαναστατική τέχνη της κεραμικής. «Άξιον εστί μια πατούσα που σύναξε 

σοφία στην άμμο», θα πει χιλιάδες χρόνια μετά ο ποιητής. 
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Η φωτιά έκαιγε στα χέρια των ανθρώπων χιλιάδες χρόνια πίσω. Είμαστε 

στα μέσα της Νεολιθικής εποχής 5.800-5.300 π.Χ. περίπου και ήρθε η στιγμή 

που δυο στοιχεία της φύσης, η φωτιά και το χώμα (ο πηλός) ενωμένα και 

δουλεμένα απ’ τα ανθρώπινα χέρια των νεολιθικών ανθρώπων θα 

δημιουργήσουν εδώ σ’ αυτόν τον τόπο, ΝΑ της Μεσογείου, τα πρώτα 

οικιακά σκεύη, που θα αντικαταστήσουν τα δύσχρηστα από δέρμα ή κόκκαλα 

και οστά ζώων. 

Ο τροχός της κεραμικής δεν έχει ακόμη επινοηθεί (και η 

λειτουργικότητα του κύκλου με τη μορφή του τροχού της αμάλας θα 

επινοηθεί γύρω στο 3.000 π.Χ.) κι έτσι τα σκεύη πλάθονται με δυσκολία και 

ψήνονται πάνω σε ξύλα ή απλώς στεγνώνουν για πολύ καιρό στον καυτό 

Αιγαιοπελαγίτικο ήλιο. 

Τώρα τα πιθάρια γεμίζουν σπόρους και καρπούς και στα πρώτα 

κακοφορμισμένα σκεύη μπαίνουν τα κρέατα για να βράσουν μαζί με χόρτα, 

λαχανικά και αλάτι. 

Η μεγάλη ιστορία της μαγειρικής έχει μόλις ξεκινήσει πάνω από μια 

πρωτόγονη χωμάτινη μαρμίτα και μια μεγάλη τέχνη αρχίζει όχι μόνο να 

ξεπεινάει και να χορταίνει τους ανθρώπους, αλλά και να διδάσκει 

τρόπους και τεχνικές για ένα πιο εύγευστο, θρεπτικό και πολυσύνθετο 

αποτέλεσμα, αποτελώντας πλέον ένα σημαντικό μέρος στη συνολική 

τοιχογραφία του τοπικού πολιτισμού. 

Ο διατροφικός πολιτισμός περνάει απ’ τη νηπιακή φάση στην εφηβεία. 

Στο Αιγαίο εμφανίζονται οικισμοί συγκροτημένοι και στις αποθήκες 

τους οι νεολιθικοί άνθρωποι σωρεύουν τους καρπούς της γης. Το Ελληνικό 

Αρχιπέλαγος αρχίζει να λειτουργεί σα μια «διάσπαρτη πόλη» όπως θα ‘λεγε 

και ο ιστορικός Σπύρος Ασδραχάς, όπου η ενοποιητική θάλασσα λειτουργεί 

ως «πεδιάδα». 

Στη Χαλανδριανή εδώ πιο πάνω στη Βόρεια Σύρο, στο Σάλιαγκο – 

νησάκι κουκίδα στην Αντίπαρο, στο όρος Ζα της Νάξου, στην Πολιόχνη της 
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Λήμνου, στη Φυλακωπή της Μήλου, στον οικισμό Κεφαλά στην Τζια, στον 

Κέφαλο της Κω, τηγανόσχημα σκεύη, πίθοι, κρατήρες, φιάλες, κύπελλα 

σκούφοι και … σουρωτήρια από εύπλαστο πηλό γίνονται τα μέσα για δοκιμές 

και πειραματισμούς. 

Στο πήλινο τσουκάλι το κρέας που θα βράσει με μπόλικο αλάτι θα 

μπορέσει να διατηρηθεί περισσότερο. Η πράξη και η παρατήρηση εφοδιάζουν 

τους ανθρώπους του Αιγαίου στα 5.300-4.500 π.Χ. με πείρα και γνώση. 

Είμαστε στην ίδια περίοδο που εξαπλώνεται η καλλιέργεια της αμπέλου και 

με πρωτόλεια μέσα θαλάσσης, ο οψιδιανός της Μήλου μεταφέρεται μακριά 

απ’ το νησί, όπως θα ανακαλύψουν χιλιάδες χρόνια μετά οι αρχαιολόγοι. 

Ήδη εδώ και μερικές χιλιάδες χρόνια καλλιεργείται το κριθάρι, ιδιαίτερα 

δημοφιλές στην Αιγαιακή Γη, που το χώμα των νησιών της είναι λιγοστό και 

επιφανειακό. Το στάρι (το ασπροσίπι) και η ποικιλία που λιγοστή πια 

καλλιεργείται σήμερα στη Θράκη, ο «Καμπλουτζάς» υπάρχει από το 9.000 

π.Χ. Καλλιεργήθηκε πολύ αργότερα και απαιτούσε μεγάλες επιφάνειες με 

πλούσιο και αφράτο χώμα. 

Η μεγάλη εποχή των παγετώνων που κάλυπτε τη γη μέχρι και 24.000 

π.Χ. άφησε άθικτο το Αιγαίο που δεν πάγωσε ποτέ. Αυτή η κατάσταση 

ευνόησε την καλλιέργεια και τη διάδοση ειδών και φυτών που επιβίωσαν 

μέχρι τις μέρες μας. 

Ήδη μετά τη δέκατη χιλιετία οι αμυγδαλιές φιλοξενούνται στα 

ασβεστολιθικά εδάφη των νησιών. Ο καρπός τους είναι λίγο πικρός (ίσως να 

πρόκειται για τα πικραμύγδαλα) που δίνουν το ξεχωριστό άρωμα στη 

γαμήλια σουμάδα. Η Νάξος και η Θάσος είχαν τη φήμη της ποιοτικής 

αμυγδαλοπαραγωγής. Η σουμάδα μάλιστα στα Βυζαντινά χρόνια λεγόταν 

Θασόφορον, δηλ. ρόφημα απ’ τη Θάσο. 

Τα τσίκουδα επίσης, δηλ. οι καρποί της άγριας φιστικιάς, μικροί στο 

μέγεθος της φακής, τρώγονταν ως ξηροί καρποί, όπως τους τρώνε σήμερα 

στη Χίο, ελαφρά αλατισμένους, ενώ στη Νίσυρο μέχρι και μετά τον πόλεμο 
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παρήγαν ένα παχύρευστο βαθειά αρωματικό λάδι, απ’ τα τσίκουδα. Μ’ αυτό 

το τσικοδόλαδο οι Χιώτες πλάθουν τους κουρκουμπίνους. 

Τ’ αγριόχλαδα – τα γκόρτσια –ήταν επίσης αγαπητά. Το δέντρο η 

άχερδος, επιστημονικά pirus spinosa, διαθέτει αγκάθια και προσφέρεται έτσι 

για φράχτες, όπως μας λέει ο Όμηρος ότι έκανε ο πιστός στον Οδυσσέα 

Εύμαιος. 

Και μπαίνοντας στην εποχή του χαλκού στα 3.200 π.Χ. ήδη ήταν 

γνωστά η φακή, το αγριομπίζελο, τα κυδώνια, τα μήλα, τα κουκιά, 

αγαπημένα της κρητικής διατροφής υπολείμματα των οποίων βρέθηκαν σε 

πιθάρια στ’ ανάκτορα της Κνωσού. Αλλά και η εμβληματική ροδιά καθώς και 

τα … πεπόνια, αφού βρέθηκαν σπόροι στη Τίρυνθα. 

Αρωματικά επίσης φυτά, όπως ο κόλιαντρος (βρέθηκαν σπόροι στη 

Θηρασία) και το κύμινο, π ου δυστυχώς έχουν εξοβελιστεί απ’ τη καθημερινή 

νεοελληνική κουζίνα (εξαίρεση τα σμυρναίικα σουτζουκάκια και οι 

κυπριακές σαλάτες). 

Όταν λίγο πριν το 3.000 π.Χ. εμφανίζονται οι νέοι τύποι πλοίων με 

κεντρικό κατάρτι και πανιά οι κάτοικοι του Αιγαίου μπορούν να ταξιδεύσουν 

μακριά απ’ τα βραχώδη νησιά τους, μια διαδικασία που συνεχίστηκε πολλούς 

αιώνες μετά δημιουργώντας ένα πολιτισμό κοσμοπολίτικο κι ανοιχτό στον 

κόσμο. 

Παρ’ όλα αυτά η διατροφή δεν έπαψε να αξιοποιεί τις τοπικές πηγές και 

τα υλικά. Η καρύδα στη Σύρο, το αρχαίο κενταύριον (από το Κένταυρο 

Χείρωνα), τρώγεται μέχρι σήμερα, φρέσκο ή συντηρημένο σε άρμη.  

Οι κροκοσυλλέκτριες της γνωστής τοιχογραφίας απ’ το Ακρωτήρι της 

Σαντορίνης μπορεί να χρονολογούνται γύρω στο 3.000 π.Χ. όμως τα 

πορτοκαλί νηματίδια του άγριου κρόκου που σκάνε μύτη με τις πρώτες 

βροχές του φθινοπώρου στις πλαγιές της Βίγλας στην Ανάφη θα 

αρωματίσουν τα σαυρίδια με δάφνη που μαγειρεύουν στο νησί, θα βάψουν τις 

ζαφοριστές κουλούρες στην Αστυπάλαια, τα πασχαλιάτικα τσουρέκια στη 
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Σαντορίνη, και μερικά μίλια νότια της Αστυπάλαιας μια συστάδα 3-4 

ερημόνησων που ονομάζονται Σοφράνα (παραλλαγή από το σαφράν, περσική 

ονομασία του κρόκου), γεμίζουν Φθινόπωρο και Άνοιξη απ’ το μωβ 

βολβοειδές. 

Οι λιγοστές καλλιεργήσιμες επιφάνειες του νησιού οριοθετούνταν απ’ 

τις αγκαθωτές άγριες αγκινάρες,  που οι πρόγονοί τους ακόμη πιο άγριες, 

συγγενικές του γαϊδουράγκαθου θα δώσουν το όνομά τους στο νησί Κίναρο 

ανάμεσα στην Αμοργό και την Κάλυμνο. Εδώ έρχονταν παλιότερα απ’ τα 

γειτονικά νησιά και μάζευαν τους πεντανόστιμους ανθοφόρους μίσχους του 

φυτού. 

Σήμερα η αγκινάρα θεωρείται μπελάς ως προς το καθάρισμα για τη 

νοικοκυρά που προτιμά της καθαρισμένες και κατεψυγμένες. Στο διατροφικό 

κυκλαδίτικο μικρόκοσμο θέση εξαιρετική είχαν βέβαια τα θαλασσινά 

αλιεύματα. 

Για ακούστε μερικά ονόματα που ‘ρχονται από μακριά: έγχελυς (το 

χέλι), μύραινα (η σμέρνα), γαλέος (ο γαλέος), θύννος (ο τόνος), κέστρα (ο 

λούτσος), βατίς (ο βάτος, το σελάχι) και ο ίππουρος (γνωστός σήμερα ως 

«γερμανός»), που σε αρμαθιές βλέπουμε να τον κρατά ο ευθυτενής νέος 

ψαράς σ’ άλλη τοιχογραφία απ’ το Ακρωτήρι. Και συνεχίζουμε: λάβραξ (το 

λαβράκι), ορφός (ο ροφός), μελάνουρος (το μελανούρι), κάνθαρος (το 

σκαθάρι), καρίς (η γαρίδα), σπαρίς (ο σπάρος), αμία (η παλαμίδα), χρόμις (το 

μυλοκόπι), δράκων (η δράκαινα), χελιδών (το χελιδονόψαρο), βελόνη (η 

ζαργάνα), σαύρος (το σαυρίδι), αθερινή (η αθερίνα), εγγραυλίς (ο γαύρος), 

τευθίς (το καλαμάρι). 

Στην τροφή περιστασιακή θέση είχαν και τα κυνήγια, μιας και τα νησιά 

πάντα ήταν σταθμοί ανάπαυσης για τα πουλιά. Πέρδικες που αποτυπώθηκαν 

σε σφραγιδόλιθους, κοτσύφια, ορτύκια, συκοφάγοι αλλά και λαγοί, κουνέλια, 

σήμερα και σαλιγκάρια (κελύφη τους βρέθηκαν σε πιθάρια στη Σαντορίνη). 
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Αλλά τα ζώα που απ’ το τέλος της νεολιθικής περιόδου δώσαν όχι μόνο 

τροφή στους Αιγαιΐτες αλλά και συμβολοποιήθηκαν μπολιάζοντας τον 

πολιτισμό του Αιγαίου, ήταν το αρνί*, το κατσίκι και κυρίως ο χοίρος. 

Ο τελευταίος, που ο Αριστοτέλης τον ονομάζει «συνανθρωπευόμενο», 

δηλ. συγκάτοικο του ανθρώπου είναι ο πρωταγωνιστής των χοιροσφαγείων 

που σε λίγες μέρες θα αρχίσουν σε πολλά Κυκλαδονήσια. Τα προϊόντα των 

χοιροσφαγείων, οι λούζες, ο τζιώτικος πασπαλάς, τα κρασάτα ή κυμινάτα 

λουκάνικα, τα καπνιστά μέλη του ζώου ακόμη και τα κόκκαλα που 

συντηρούνται μες τη γλίνα, και τα συγκλονιστικά κατά τη γνώμη μου 

σίσυρα, θα συντροφεύουν την οικογένεια γευστικά για μια ολόκληρη χρονιά. 

Όσο για το κατσίκι δεν υπάρχει πανηγύρι χωρίς να σερβιριστεί το 

ιδιόγευστο κρέας του (ας θυμηθούμε μόνο το κανελλάτο Αμοργιανό 

πατατάτο), αλλά και η «συμμετοχή» του μ’ όλο το είναι του στο νησιώτικο 

πολιτισμό. Θα γίνει μαστέλλο το Πάσχα στη Σίφνο, λαμπριάτης στην 

Άνδρο, Λαμπριανός στην Αστυπάλαια, θα γεμιστεί με άγρια σέσκουλα στο 

Απειραθείτικο πάτουδο, θα τυλιχθεί με ζύμη στη Χανιώτικη κρεατότουρτα, 

και στο δέρμα του (το τουλούμι) θα ωριμάσει το Σαμιώτικο δερματοτύρι και 

το Σκοτύρι της Ίου, αρωματισμένο με θρούμπι. 

Και ύστερα από το ειδικά επεξεργασμένο τομάρι του ζώου θα φτιαχτούν 

οι τσαμπούνες για το νησιώτικο μπάλλο. Από το μαντρί στο χορό και απ’ τη 

μουσική στο φαγητό, οι δρόμοι του πολιτισμού συναντιούνται και 

συνομιλούν χτίζοντας ένα οικοδόμημα με εσωτερικές ισορροπίες, αλλά 

εύθραυστο και ευαίσθητο, μια παλίμψηστη τοπογραφία όπου οι μορφές Θεών 

και Αγίων, όπως ο Ήφαιστος στη Λήμνο, ο Απόλλωνας στη Δήλο, η 

Αφροδίτη στα Κύθηρα και ο Ιωάννης εξ’ αποκαλύψεως συγκατοικούν.   

Η αλλαγή π.χ. του τρόπου διασκέδασης στα σημερινά (εκφυλισμένα) 

πανηγύρια με ηλεκτρικά όργανα, εκτοπίζει τα λαϊκά και στη χειρότερη 

                                                            
*
  Το πρόβατο στην αρχαιότητα  λεγόταν μήλον,  απ’  το  τρίχωμά  του  (το μαλλί,  μάλλινος)  δανείζοντας  το 

όνομα στη Μήλο αλλά και στην Εύμηλο Σύρο κατά τον Όμηρο. 
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περίπτωση η τσαμπούνα υποχρεώνεται να συνομιλεί με ηλεκτρικές κιθάρες 

και ντραμς. 

Σ’ αυτό το πανόραμα της Αιγαιακής κουζίνας τα τυριά και τα κρασιά 

είναι το βαρύ πυροβολικό του διατροφικού πολιτισμού. 

Στη Σίκινο, στη Φολέγανδρο και στην Αμοργό, αλλά και στην 

«ακριτική» Ανάφη, βλέπει κανείς μικρά αμπελάκια που συντηρούν ακόμη 

θνησιγενείς ντόπιες ποικιλίες (οι περισσότερες έχουν χαθεί). Το 

Στροφυλιάτικο, ο Αυγουστιάτης, και η Αρμελετούσα στη Σύρο, το 

Ασπαθάρι, το Αγιαννιώτικο, το Αλλονιτσιώτικο που ξανακαρπίζει φέτος 

ύστερα από … 40 χρόνια στο μοναχικό Άη Στράτη, αλλά και η Γαϊδουριά, ο 

Μαυρολιάτης, και το Βουδόματο, ποικιλίες με ποιητικά, αλλά 

επεξηγηματικά του είδους ονόματα, βρέθηκαν στη σκιά των ευρωπαϊκών 

ποικιλιών που κατά κανόνα και κυρίαρχα κάλυψαν τους παραδοσιακούς 

αμπελώνες.  

Στα τυριά η κατάσταση είναι ακόμη αχαρτογράφητη … αφού τα είδη 

είναι δεκάδες, παράγονται σε μικρές ποσότητες και η τιμή τους δεν είναι 

πάντα προσιτή, ενώ κάποια απ’ αυτά είναι και δυσεύρετα όπως το Σαμιώτικο 

βραστοτύρι, ή η Ελαϊκή απ’ την Κάσο. Κι όμως η Σιφνέικη μανούρα 

βαμμένη στο κρασένιο ίζημα, το Σαντορινιό Χλωρό, η χιώτικη κοπανιστή, 

το Αρσενικό της Νάξου και άλλα τοπικά (οικιακά) παρασκευάσματα ων ουκ 

έστι αριθμός αποτελούν πραγματικές delicatessen γεύσεις. 

Όλο αυτό το Σύμπαν γεύσεων κι αρωμάτων αποτελεί ένα κόσμο που 

οικοδομήθηκε σταδιακά μέσα από πολλή εργασία και μόχθο, σχεδόν 

αυτοδημιούργητο, χωρίς υποδομές, πέρα απ’ τη συγκέντρωση της 

συλλογικοποιημένης πείρας σε μια Ελλάδα ακόμη αγροτική με ανθρώπινα τα 

μεγάλα αστικά κέντρα και μια ύπαιθρο παρθένα κι ανεξερεύνητη. 

Η κοπανιστή π.χ. προέκυψε όταν μείγμα πηγμένου τυριού ξεχάστηκε και 

υπέστη έτσι αλλεπάλληλες ζυμώσεις και με τη προσθήκη νέου γάλακτος στη 

μάζα του έδωσε αυτή την υποκίτρινη πιπεράτη μορφή. 
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Το ζωογόνο και δυναμωτικό για τους κωπηλάτες των τριήρεων αρχαίο 

σίραιον, το γνωστό πετιμέζι, δεν επινοήθηκε με την πρώτη. Βρασμοί επί 

βρασμών στο περίσσευμα του μούστου για να αποτραπεί ίσως η στροφή του 

σε κρασί, εξάτμισαν τα υγρά του, συγκεντρώνοντας τα σάκχαρα του 

σταφυλιού. 

Τα ανθρώπινα διατροφικά παρασκευάσματα ακολούθησαν μια 

μακρόχρονη πορεία μες τους αιώνες, έως ότου σταθεροποιήσουν κατ’ αρχήν 

τη συντήρηση και τη βιωσιμότητα της τροφής και φυσικά το αποδεκτό κι 

αρεστό της γεύσης. Το κρέας μουσκεύτηκε στο κρασί στην αρχή, αλλά 

χρειάστηκε μετά και να καπνιστεί για μεγαλύτερη προστασία. Το θετικό 

γευστικό αποτέλεσμα ιστορικοποίησε την τεχνική και το παραχθέν προϊόν 

στη διαδρομή του μες στο χρόνο. 

Ο άνθρωπος με τις τροφές και τα φυτικά ή ζωικά υλικά λειτουργεί σαν 

καλλιτέχνης και σαν άξιος μάστορας μαζί, που ο «πίνακάς» του πρέπει να 

έχει αρμονία, χρωματικές εκπλήξεις, ισορροπία όγκων και σχημάτων, 

ευφρόσυνο αποτέλεσμα, αλλά και να μπορεί να κρεμαστεί σ’ ένα τοίχο με 

γερή και στέρεα κορνίζα! Αλλά δε μπορεί επίσης όλοι οι πίνακες να ‘ναι μόνο 

θεματικοί αλλά και πληκτικοί. 

Με τα ρεβύθια π.χ. κάνουμε σούπα αλλά άμα τα αλέσουμε μαζί με 

κρεμμύδι και μυρωδικά θα κάνουμε ρεβυθοκεφτέδες, με μαντζουράνα στη 

Σίφνο, με δυόσμο στη Νίσυρο (τα πιτθιά). Αν δε αλέσουμε τα βρασμένα 

ρεβύθια και τα ανακατέψουμε με το ομοιόχρωμο ταχίνι θα κάνουμε τη 

ρεβυθοσαλάτα με επιρροές απ’ την Ανατολική Μεσόγειο. 

Με το κίτρινο κολοκύθι θα φτιάξουμε ωραίες αλμυρές (με τυρί) ή 

γλυκιές (με μέλι και καρύδια) πίτες. Στη Σίφνο θα κάνουμε ένα πρωτότυπο 

γλυκό ταψιού με τριμμένη κολοκύθα, σταφίδες και καρύδια, τη «λωλή», στη 

Νάξο θα τηγανίσουμε τις φέτες της κολοκύθας με κρεμμύδια και θα κάνουμε 

έτσι μια … ομελέτα χωρίς αυγά, την κολοκυθοπαστίτσα στην Ανάφη θα 
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τηγανίσουμε με τη σάρκα της και μπαχαρικά … κεφτεδάκια και στη Μήλο θα 

φτιάξουμε το γαμήλιο κουφέτο με αμύγδαλα, τριμμένη κολοκύθα και μέλι. 

Και τι να πούμε για τη σχεδόν ελληνική επινόηση των γλυκών του 

κουταλιού, ειδικά όταν χρειάζεται να τα «ασβεστώσουμε», δηλ. να τα 

εμβαπτίσουμε μες στο ασβεστόνερο για να σφίξουν και να μη λειώσουν στο 

βράσιμο. 

Πόσο χρόνο άραγε να πήρε η ανθρώπινη ματιά παρατηρώντας, ώσπου 

να καταλήξει σε μαγειρικές μεθόδους και τεχνικές. 

Ο ασβέστης λοιπόν (που ‘ναι και μικροβιοκτόνος) μετατρέπει … το πιο 

συναρπαστικό για μένα και υγιεινό γλυκό, το ρετσέλι σ’ ένα τραγανό ποίημα. 

Τα αμυγδαλωτά πάλι αποτελούν ένα άλλο κομμάτι του κόσμου της 

λαϊκής ζαχαροπλαστικής. Τριμμένη αμυγδαλόψιχα κατ’ αρχήν, ζυμωμένη 

άλλοτε με ζάχαρη ή και μέλι, με προσθήκη ασπραδιού ή σιμιγδαλιού (στα 

Κύθηρα), ψημένα στο φούρνο ή στη κατσαρόλα, και πλασμένα σε δεκάδες 

σχήματα. Αρωματισμένα με μαστίχα, ή κανέλλα, ή γαρύφαλλο ή βανίλια. 

Τυλιγμένα σε κρυσταλλική ζάχαρη ή άχνη. 

Αυτό είναι ένα μόνο μικρό πανόραμα απ’ την πλούσια πινακοθήκη της 

παραδοσιακής κουζίνας των Ελλήνων. Μιας κουζίνας που αποκτά 

πολιτιστική σημασία μέσα απ’ την περιφερειακή ποικιλότητά της. Η εθνική 

μας κουζίνα είναι λοιπόν το άθροισμα των επί μέρους τοπικών κουζινών που 

εκπλήσσουν με τις ιδιαιτερότητές τους. Εδώ ας προσθέσουμε και το 

μπόλιασμα του προσφυγικού θησαυρού γεύσεων όπως των 

Κωνσταντινουπολιτών, των Ποντίων, Αρμενίων κτλ. Όλος δε αυτός ο 

πλούτος μεταφέρθηκε μέχρι τις μέρες μας προφορικά (κυριολεκτικά από 

στόμα σε στόμα) με τους όρους της λαϊκής παράδοσης, όπως το δημοτικό 

τραγούδι, η τεχνική της αγιογραφίας, ο αργαλειός ή τα βήματα του 

ζεϊμπέκικου. 

Μόλις τα τελευταία 10 χρόνια περίπου ξεκίνησε μια προσπάθεια 

(ιδιωτική) καταγραφής των τοπικών γεύσεων με άπειρες εκδόσεις, χωρίς 



  ‐ 10 ‐

όμως πάντα και την αντίστοιχη ιστορική και κοινωνικοανθρωπολογική 

τεκμηρίωση. 

Εγκαινιάστηκε έτσι μια κίνηση με άπειρες εκδόσεις (τα φαγητά της 

γιαγιάς, συνταγές για εργένηδες, πιάτα της στιγμής κλπ.) παράλληλα με 

εκδηλώσεις αρχόντων και υπηρεσιών, συλλόγων, τηλεοπτικών εκπομπών, 

ένθετων σε εφημερίδες, DVD και παντός τύπου αφιερώματα. 

Τελικά έγινε μόδα να μιλάς για μαγειρική, έγινε life style μια 

ακατάσχετη συνταγολογία ικανή να ταΐσει τρεις γενιές, πλημμύρισε τα πάντα.  

Παρ’ όλο τον παροξυσμό αυτών των κινήσεων η διατροφική κατάσταση 

των νεοελλήνων δεν καλυτέρεψε. Προβλήματα υγείας στους ενήλικες και 

υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας στους νέους Έλληνες. Τι συμβαίνει λοιπόν; Η 

αλήθεια είναι βέβαια ότι η Ελληνική κοινωνία έχει αλλάξει με γοργούς 

ρυθμούς απ’ το τέλος του πολέμου και ιδιαίτερα απ’ το ’60 και μετά. 

Η εξωτερική μετανάστευση και η μετακίνηση των κατοίκων της 

υπαίθρου στα μεγάλα αστικά κέντρα, ερήμωσε την περιφέρεια, οι 

καλλιέργειες εγκαταλείφθηκαν, ποικιλίες χάθηκαν, οι ακλάδευτες ελιές και τα 

απεριποίητα αμπέλια σταμάτησαν να καρπίζουν. Η μετατροπή του 

αγροτεμαχίου σε οικόπεδο ήταν το κίνητρο για τον αγρότη να το πουλήσει 

και να κατέβει στην πόλη, και για τον κάτοικο της πόλης να «επιστρέψει» στο 

χωριό, χτίζοντας το εξοχικό του Σαββατοκύριακου. 

Αυτή η τάση δεν έχει ακόμη σταματήσει και παγκόσμια μέχρι το 2030 

το 70% των κατοίκων του πλανήτη θα ζει στις μεγάλες πόλεις. Η εφεύρεση 

των θερμοκηπίων που μπορούν να λειτουργούν και στις παρυφές των πόλεων 

«έλυσε» και εξασφάλισε λαχανικά όλο το χρόνο, πανομοιότυπα κι άνοστα. 

Η εμπλοκή της γυναίκας στην εργασία (εκτός σπιτιού) της αφαίρεσε την 

ιδιότητα της μαγείρισσας, το οικογενειακό εδεσματολόγιο δεν ξεπερνά τα 20 

πιάτα ετησίως, τα delivery κάνουν χρυσές δουλειές και την τιμή των 

παραδοσιακών πιάτων σώζει κάπου κάπου η μαγειρική κάποιας γιαγιάς. 
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Ένας τεράστιος πλούτος γευστικών ιστορικών πιάτων που γεννήθηκαν 

και συντρόφευσαν σημαντικές στιγμές της ζωής των Ελλήνων τον περασμένο 

αιώνα, πιάτα εθιμικά, τελετουργικά, της απλής καθημερινότητας έχουν 

απωθηθεί μαζί με το κοινωνικό (φτωχό) περιβάλλον που τα γέννησε. Κάποια 

απ’ αυτά (π.χ. ο Ντάκος της Κρήτης, ή η Μόστρα της Μυκόνου) 

ανασύρθηκαν, μονοπωλώντας, ως φολκλόρ την τοπική γεύση. 

Η απομάκρυνση των Ελλήνων και η αποκοπή απ’ τη φύση, τις 

λειτουργίες και τον κόσμο της είχε και τις επιπτώσεις της στη διατροφή. Η 

τροφή εξασφαλίζεται τώρα πολύ μακριά απ’ τους χώρους παραγωγής. Το 

χωράφι είναι το super market που τα ‘χει όλα! 

Τα προϊόντα διακινούνται χωρίς να γνωρίζουμε την καταγωγή τους. Η 

εξαφάνιση π.χ. των 30 ποικιλιών πεπονιού που υπήρχαν πριν τον πόλεμο 

οδήγησε στην κυριαρχία του υβριδίου GALLI. Τροφές όπως πετιμέζι, ταχίνι, 

χόντρος, γλιστρίδα, στύφνο, φρούτα όπως μούσμουλα, μούρα, τζίτζιφα είναι 

άγνωστα στα νέα παιδιά που έτσι κι αλλιώς τα φρούτα τα τρώνε, πίνοντάς τα 

ως χυμό. 

Η γευστική αλυσίδα που ίσχυε ακέραιη μέχρι και λίγο μετά τον πόλεμο, 

έσπασε και οι κρίκοι της χάθηκαν. Το παραδοσιακό μαγειρευτό φαγητό είναι 

απών στα περισσότερα νοικοκυριά πια και η ίδια εικόνα ισχύει και στους 

δημόσιους χώρους εστίασης που κυριαρχεί η ακατάσχετη ψητή κρεατοφαγία, 

συνοδεία της συχνά στεγνής από λάδι χωριάτικης σαλάτας. Όσο η μαγειρική 

δεν αντιμετωπίζεται σαν στοιχείο πολιτισμού που καταγράφει τις εποχές και 

την ιστορία ενός τόπου, τις παραγωγικές του δυνάμεις και το βίο των 

ανθρώπων που ζουν σε συγκεκριμένες συνθήκες, τα όποια αφιερώματα γύρω 

απ’ αυτήν θα ‘ναι απλή υπενθύμιση του προβλήματος. Στην περιοχή του 

Γκαζίαντεπ στην Τουρκία δημιουργείται Μουσείο παραδοσιακής μαγειρικής 

και στη Μεγ. Βρετανία το κράτος υποχρεώθηκε να αλλάξει το γεύμα των 

μαθητών με μαγειρευτά υγιεινά φαγητά. Στον τόπο μας το πιάτο των εφήβων 

είναι το τοστ, η πίτσα, το σουβλάκι. Σε πολλές χώρες του κόσμου το φαγητό 
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(η γαστρονομία) συντηρεί τον τουρισμό και την ανάπτυξη ενός τόπου, όπως 

στην Ισπανία, την Τοσκάνη της Ιταλίας, αλλά και σε χώρες της Ανατολής, 

όπως η Περσία. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η διατροφική αυτονομία ενός 

τόπου. Όχι σκεπασταριά στη Σίφνο με ρεβύθια … Αργεντινής, αλλά ντόπια!  

Κρέατα νωπά και ζαρζαβατικά απ’ τους τοπικούς μπαξέδες. Η τοπική 

γαστρονομία οφείλει να βαδίζει χέρι χέρι με την τοπική παραγωγή. 

Διαφορετικά κανένας λόγος δεν υπάρχει να φάει κανείς π.χ. τυρί φέτα στα 

νησιά αγνοώντας την τοπική τυροκομία (το ξυνοτύρι ή το βολάκι της Τήνου). 

Ο μεταπολεμικός τουρισμός που χτύπησε την πόρτα μιας φτωχής χώρας 

σαν την Ελλάδα, αλλοίωσε σε μεγάλο βαθμό το αισθητικό τοπίο του 

Κυκλαδίτικου Αρχιπελάγους. Την θέση του πληγουριού, του σαβόρου, του 

εφτάζυμου, της ταχινόπιτας, της τσουκνιδόπιτας, του τραχανά, του 

φακόρυζου, του μελιζανοπίλαφου, της μουσταλευριάς, πήραν τα πανελλήνιας 

εμβέλειας παστίτσιο, μουσακάς και στις μέρες μας η πασών των θαλασσών 

αστακομακαρονάδα! Η ρόκα εξοβέλισε τα βλήτα και το balsamiko το αψύ 

κρητικό ξύδι. 

Το γευστικό μητρώο φανερά διαταραγμένο προσπαθεί να ξαναβρεί τους 

κρίκους της σπασμένης αλυσίδας. 

Η μαγειρική ενός τόπου τμήμα ενός πολιτισμού που περιλαμβάνει την 

κατοικία, το χορό, το τραγούδι και την ίδια τη γλώσσα δε μπορεί να υπάρξει 

αν δε συναντήσει και ξαναβρεί την τοπικότητά της. 

Όπως λέει ο ποιητής: 

 

«Λάμπει τ’ ασήμι του σπάρου 

μεσ’ στο μάρμαρο της Πάρου 

Στου μεσημεριού το φως 

το τραγούδι της Σαπφώς». 
Θεσσαλονίκη – Ερμούπολη Σύρου 

Σεπτέμβριος 2008 


