
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΡΟΦΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

ΙΙρό τινων ετών έδημοσίευσα έν τώ Γ τόμιρ τής παρούσης Έπετη- 
ρίδος μελέτην έπιγραφομένην «Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυ
ζαντινών», έν ή, πλήν άλλων, ομιλώ περί τοΰ χρόνου, καθ’δν τότε έγίνε- 
το το πρόγευμα, τό γεΰμα καί τό δεΐπνον, περί τής ύλης καί τοΰ σχήματος 
τών τραπεζών, έφ’ ών έ'τρωγον οί Βυζαντινοί, περί τών επικαλυμμάτων 
τών τραπεζών (μενσαλίων) καί χειρομάκτρων, περί τών επιτραπέζιων 
σκευών, αν οί Βυζαντινοί έ'τρωγον άνακεκλιμένοι ή καθήμενοι επί εδρών, 
αν συνέτρωγον άνδρες καί γυναίκες, αν οί τότε έτριογον διά τών χειρών 
ή όχι, τίνα τά ονόματα καί τα έργα τών εις την τράπεζαν ύπηρετούντων, 
τίνες διασκεδάσεις καί προπόσεις έγίνοντο κατά τά συμπόσια καί πώς 
ειχον τά κατά τά επίσημα έν τοΐς άνακτόροις διδόμενα γεύματα.

Περί τοΰ τίνα φαγητά έτριογον οί μεσαιωνικοί ημών πρόγονοι καί 
τίνα ποτά έπινον δεν (ομίλησα, έπιφυλαχθείς νά πράξω τούτο έν ιδιαιτέ
ρά μελέτη, την όποιαν ευχαρίστως δημοσιεύω σήμερον

Ή περί τοΰ θέματος μελέτη θαυμαστώς θά διηυκολύνετο, άν παρά 
Βυζαντινοΐς ύπήρχον ειδικά συγγράμματα, οία μνημονεύεται δτι ειχον οί 
αρχαίοι, οίον όψαρτυτικά, πλακουντοποιικά, άρτοκοπικά, μαγειρικήν δι
δασκαλίαν καί δειπνητικάς έπιστολάς 1 2 κλπ. Παρά την έλλειψιν έν τού- 
τοις ταύτην, θά ήδύνατό τις, τάς πηγάς ερευνών, χρήσιμα, καί ενίοτε 
πλούσια, νά συλλέξη στοιχεία.

Έν πρώτοις διά την παλαιοτέραν έποχήν χρήσιμον παρέχουσιν υλι
κόν τά επτά πρώτα κεφάλαια τοΰ θεσπίσματος τοΰ Διοκλητιανοΰ 3 καί 
ό Παιδαγωγός τοΰ Κλήμεντος, ίδίφ τά τέσσαρα πριοτα κεφάλαια τοΰ 
δευτέρου βιβλίου, καί μάλιστα τό πρώτον «πώς περί τάς τροφάς άναστρε- 
πτέον», ως καί τινα τών επιγραμμάτων τοΰ Παλλαδά.

1 Φ. Κονκουλέ, Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών, έν Έ-
πετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. Γ, σ. 97 έξ.

3 Συγγραφείς τοιούτων πραγματειών αναφέρει ό Πολυδεύκης έν τφ 
Όνομαστικψ του, 6. 71.

8 Βλ. Mommsen - Bliimner, Der Maximaltarif des Diocletian.
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i Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Καί οί Έλληνολατινικοί δέ διάλογοι οί φερόμενοι επ’ όνόματι των 
ερμηνευμάτων τοΰ Πολυδεύκους, καί μάλιστα τό εικοστόν καί εικοστόν 
πέμπτον κεφάλαιον, περί βρωμάτων καί ποτών, ενδιαφέρουσας παρέχουσι 
πληροφορίας 1. Τό αυτό δέ ρητέον καί περί τά>ν μεσαιωνικών σχολιαστών.

"Οσον άφορμ εις τά χόρτα, τα λάχανα καί τούς καρπούς, πολλά θά 
είχε νά έπωφεληθή ό ερευνητής χρησιμοποιών μετά προσοχής τά γεω- 
πονικά βιβλία.

Οί μεσαιωνικοί ιατροί, έ'χοντες ωςβάσιν τον Γαληνόν, γράψαντα καί 
«περί τροφών δυνάμεως» καί «περί εύχυμίας καί κακοχυμίας τροφών», 
καί παλαιότερον τον Ξενοκράτη, από διαιτητικής επόψεως τό ζήτημα 
πραγματευόμενοι, χρήσιμον πολλάκις καί πλούσιον σχετικώς μάς παρέ- 
χουσιν υλικόν. Ούτω βοηθεΐ πολύ τό έ'ργον τοΰ Όριβασίου «ιατρικοί 
συναγωγαί» καί μάλιστα τό τέταρτον αυτού βιβλίον «περί σκευασίας τρο
φών», τό έ'ργον τοΰ έν πολλοΐς επ’ αυτού στηριζομένου Παύλου τού Αί- 
γινήτου, ιδία τά κεφάλαια τοΰ Α' βιβλίου από τού 73°ν καί πέραν, τό έρ- 
γον τοΰ ’Αλεξάνδρου Τραλλιανοΰ (έκδ. Puschmaim), τού Συμεών Σήθ ή 
διατριβή «περί τροφών δυνάμεων» καί κατόπιν τίϋν μεταγενεστέρων, πολ
λάκις καί ανωνύμων, Βυζαντινών ιατρών εργίδια, τά όποια στηρίζονται 
εις τά έργα τών παλαιοτέρων ιατρών καί τά όποια εις δύο τόμους συν 
εκέντρωσε καί εξέδωκεν ό Idelers.

’Άλλη χρησιμοποιήσιμος πηγή είναι αί διάφοροι όμιλίαι τών πατέ
ρων τής εκκλησίας, οί όποιοι, περί εγκράτειας, γαστριμαργίας καί μέθης 
όμιλοΰντες, συχνά εύρίσκουσιν αφορμήν νά τβέξωσι τήν πολυτέλειαν τα>ν 
φαγητών τών συγχρόνων των. Αί όμιλίαι π.χ. «εις τον πλούσιον καί τύν 
Λάζαρον» ή «περί αύταρκείας βρωμάτων* ή «περί μετρίας πόσεως» ή 
«περί τής κατά τά βριόματα άτυφίας καί άπλύτητος» ή «κατά μεθυόντων» 
χρησιμοότατον παρέχουσιν υλικόν.

Καί τά ονειροκριτικά δέ βιβλία δέν ύστερούσι- χρησιμώτατα μάλιστα 
είναι τά κεφάλαια αυτών «περί διαφόρων βρωμάτων», «περί οίνου καί 
πομάτων», «περί λαχάνων καί οσπρίων», «περί οπώρας παντοίος» κτλ.

Γνωστόν είναι ότι τά τυπικά τών μονών εν ίδίοις κεφαλαίοις όμιλού- 
σι περί τής ποσότητος καί ποιότητος, τής τροφής τών μοναχών, περί 
τής τραπέζης καί τής διαίτης αυτών κτλ., ένδιαφερούσας ούτω πληρο
φορίας διά τό θέμα παρέχοντα.

Έκ τού Έπαρχικού βιβλίου Λέοντος τοΰ Σοφού, καί δή εκ τών κε
φαλαίων περί μακελλαρίων, σαλδαμαρίων καί ίχθυοπρατών, ούχί άναξίας

1 ’Έπιθι καί τό υπό Goetz έκδοθέν Corpus G’.ossariorum Latinorum. 
3 Ideler. Physici et medici Graeci minores.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:25 EEST - 34.211.113.242



Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 5

λόγου πληροφορίας θά ήδυνατό τις νά συλλέξη, ως καί έκ τής Έκθέσεως 
τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, εις τό μέρος 
μάλιστα ένθα γίνεται λόγος περί τοΰ τίνα τρόφιμα πρέπει νά παραλη- 
φθώσι χάριν τής βασιλικής τράπέζης έκστρατεΰοντος τοΰ βασιλέως 
(’Έκθεσις, σ. 463. 14 έξ.).

Αί πληροφορίαι αί υπό των χρονογράφων παρεχόμεναι είναι ίσχναί.
Διά τους από τοΰ ΙΒ' αίώνος καί εντεύθεν χρόνους επαρκείς παρέ- 

χουσι πληροφορίας, άφ’ ενός μεν τά ΙΙροδρόμεια ποιήματα, καί δή τό 
κατά των ήγουμένων, μετά δέ ταΰτα ή παιδιόφραστος διήγησις των τε- 
τραπόδων ζφων καί ό ΓΙουλλολόγος, διά τά δπωρικά ό Πωρικολόγος, διά 
τους ίχθΰς δ Όψαρολόγος 1 καί τό έργίδιον τοΰ Θεολογάκη «ως έκ προ
σώπου τών καλουμένων τζυρων» 1 * 3. Καί τά μεσαιωνικά δ’ έπύλλια έν δια- 
φόροις στίχοις των ενδιαφέρουσας μάς δίδουσι πληροφορίας.

Τέλος πολλοΰ λόγου ά'ξια διά τό θέμα είναι τά λεγάμενα έν ταϊς 
Άσίζαις τής Κόπρου, μάλιστα εις τά κεφάλαια τά άναφερόμενα εις τά 
τέλη τά επιβαλλόμενα εις τά εις την νήσον εισαγόμενα εμπορεύματα 3.

Αί υπό τών ανωτέρω, γενικώτατα μνημονευθεισών πηγών, παρεχό
μεναι πληροφορίαι έχουσι τοΰτο τό μειονέκτημα, δτι πολλάκις μάς δίδου
σι τροφών ή ποτών ονόματα μόνον, δεν μάς περιγράφουσιν όμως καί 
τον τρόπον τής παρασκευής αυτών. Καί δΰναται μέν πολλάκις επίκουρος 
νά έλθη ή γνώσις τής Νεοελληνικής όψαρτυτικής, ενίοτε δμως καί αΰτη 
δυναται ν’ άπατήση, διότι υπό τό αυτό δ'νομα διάφορον κατά τόπους εν
νοείται φαγητόν.

Ώς βοηθήματα διά τό περί ου δ λόγος κεφάλαιον θά έχη ό ερευνη
τής τά θαυμάσια σχόλια τοΰ αοιδίμου Κοραή εις τά ΙΙροδρόμεια ποιή
ματα 4 καί εις τά έργα τοΰ Ξενοκράτους καί Γαληνού περί τής από τών 
ένόδριον τροφής, έν μέρει δέ καί δσα καί έγώ έσημείωσα εν τή διατριβή 
μου «Συμβολή εις τήν Κρητικήν Λαογραφίαν έπί Βενετοκρατίας» 5.

Ελάχιστα, καί εντελώς γενικά, είναι δσα έγραψεν ό ΓΙλάτων Ροδο- 
κανάκις υπό τον τίτλον «Ή Βυζαντινή μαγειρική» 6. Τέλος σχετική είναι

1 Τοϋτον έξέδωκεν όΚ. Kmmbacher έν Sitzb. der Bayer. Akad. τοΰ
1903, σελ. 345-380.

3 Βλέπε to κείμενον έκδεδομένον έν τφ Νέφ Έλληνομνήμονι τοΰ Λάμπρου, 
τόμ. 7, σ. 353 έξ.

3 ’Έπιθι Α' καί Β' κεφ. 295 έξ. (Κ. Σ ά Ό α, Μεσ. Βιβλ. 6. 237 έξ. 487 έξ.)
ι Βλ. ταΰτα έν τφ Α' τόμφ τών Άτάκτων του.
6 "Επιθι τήν ’Επετηρίδα τής Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 3. 58 έξ.
6 ‘Η μελέτη έξεδόθη έν τφ Ήμερολογίω τοΰ Σκόκου τοΰ 1916, σ. 188—191.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:25 EEST - 34.211.113.242



6 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ή διατριβή των Jeanselme ί- Oeconomos, Aliments et recettes culinai- 
res des byzantins2.

To άριστον δμως, ώς συνήθως, βοήθημα διά to θέμα παραμένει ή 
γνώσις τοΰ τρόπου τής παρασκευής τών διαφόρων φαγητών παρά τοΐς 
νεωτέροις Έλλησι ώς και τών ποτών τά όποια ουτοι πίνουσι* .

ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΥΡΟΣ

Ώς έν τή περ'ι γευμάτων καί δείπνων τών Βυζαντινών διατριβή μου 
λέγω, τρία ήσαν τά στάδια ενός κανονικού γεύματος, τό τών προδορπίων, 
τό τοΰ μίνσου τοΰ δπτομίνσου, καθ’ ο παρετίθεντο διάφοροι μερίδες κρέ-

1 Ό Jeanselme υπό τον τίτλον l’alcoolisme a Byzance έκαμεν άνακοίνωσιν 
έν τή Societe franpaise d’histoire de la Medecine, τόμ. 18 (1924), No 9 καί 10. 
Αΰτη, ομιλούσα περί τής ροπής τών Βυζαντινών πρός τό οίνοποτεϊν κατά τούς 
διαφόρους αιώνας, απαριθμεί τά κακά αποτελέσματα τής οινοποσίας και τά μέ
τρα τής πολιτείας καί τής εκκλησίας κατά τών καπήλων καί οίνοποτούντων καί 
αναφέρει διαφόρων κοινωνικών τάξεων ανθρώπους ρέποντας πρός την οινοποσίαν, 
οΰδεμίαν δέ μνείαν κάμνει τών διαφόρων ειδών τών ποτών καί τοΰ τρόπου τής 
παρασκευής αυτών, τοΰθ ’ δπερ ιδιαιτέρως ημάς εν τή παροΰση μελέτη ενδιαφέρει.

3 Άνεκοινώθη έν τφ Hie Congres de l’art de guerir, Londres, Juillet 1922. 
Ή μελέτη έχει κυρίως ύπ’ όψιν κείμενα τοΰ ΙΒ' μ. X. αίώνος, την διατριβήν τού 
Ίεροφίλου «περί τροφών κύκλος» καί τινα κείμενα έκδεδομένα υπό τοΰ Ideler έν 
τφ διτόμφ έργφ του Physici et medici Graeci minores, τά Γεωπονικά και τό με
ταγενέστερον γεωπονικόν ’Αγαπίου Λάνδου τοΰ Κρητός. Τής διατριβής ταύτης ως 
καί τής ανωτέρω έ'λαβον γνώσιν διά τής φιλόφρονος καί φιλικής μεσολαβήσεως 
τοΰ συναδέλφου κ. Fr. Dolger, εις δν καί από τοΰ χώρου τούτου θερμάς εκ
φράζω ευχαριστίας.

*Βραχυγραφίαι:
Άνώνυμος = Ανωνύμου περί χυμών, βρωμάτων καί πομάτων. (Ideler, 

Physici et medici Graeci minores, τόμ. 2.)
Τερόφιλο ς=Ίεροφίλου σοφιστοΰ περί τροφών κύκλος. (Ideler, Physici 

et medici Graeci minores, τόμ. 1.)
Όριβάσιο ς=Όριβασίου ιατρικών συναγωγών βιβλία (έκδ. Raeder).
Ό ψαρολόγο ς=Κ. Krumbacher, Das Mittelgriechische Fischbuch (Sitzb. 

der Bayer. Akad. 1903, a. 361 καί 362.)
Poemes = Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques.
Σ ή θ=Συμεώνος Σηθί σύνταγμα κατά στοιχείον περί τροφών δυνάμεων 

(έκδ. Langkavel).
Σ υ μ β ο λ ή = Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολή εις τήν Κρητικήν λαογραφίαν 

έπί Βενετοκρατίας (Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, τόμ. 3).
Τυπικόν =L. Petit, Typicon du monastere de la Kosmosotira (Izswestija, 

τόμ. ΙΓ')·
X to v i ά τ η ς = Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου τά σωζόμενα (έκδ. 

Λάμπρου).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:25 EEST - 34.211.113.242



Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 7

ατος ή μαγειρετίματος, καί τό τοΰ δουλκίου, ύφ’ δ κυρίους καί άρχικώς,. 
θά ενοοΰντο γλυκΰσματα, κατόπιν δμως γενικώς τα επιδόρπια, συμπερί' 
λαμβανομένων, εννοείται, καί τών διάφοροι ν καρπών καί τραγημάιων Κ

"Ας άπολουθήσωμεν ενταύθα την σειράν ταυτην.
Ή κυρία τροφή τών Βυζαντινών ήτο, ό)ς είκός, ό άρτος, τό χρωμίν 

δποις ελεγον, διαφόρου ποιότητος διά τάς διαφόρους τάξεις. Ή πρώτη, 
καί άρίστη ποιότης αΰτοΰ, ήτο τό οιλίγνιον ή δ οχλιγνίτης (panis siligi- 
neus), παρ’ αυτό τό άφρατον ή άφρατίτοιν, μετά ταΰτα ήρχετο ό μέσος 
άρτος, τό δευτέρας τουτέστι ποιότητος ψωμίον, καί τέλος τό τής τρίτης, 
τό κιβαρόν (panis cibarius)1 2.

ΙΙρός τφ άρτψ έτρωγον καί τόν τυρόν, τνρ'ιν ή τυρίτσιν, χλωρόν ή 
ξηρόν 3, ως εκλεκτά είδη τοΰ όποιου χαρακτηρίζονται τό Βλάχικον καί τό 
Κρητικόν 4 5, ών τό μέν πρώτον επαινείται καί κατά τόν ΙΣΤ'αιώνα δ, τό 
δέ δεύτερον κατά τόν ΙΕ' υπό τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη, δστις εν ταις επι- 
στολαΐς του όμιλεϊ διά τόν πίονα Κρητικόν τυρόν τών χρόνων του 6.

’Εκλεκτόν επ’ ϊσης είδος τυροΰ ήτο τότε καί τό άπότνρον, τό όποιον 
κακώς διορθοΰται εις άνθότυρον, καί δπερ είναι όντως τό αυτό με τό 
κοινόν άν&ότνρο 7, τόν άνθίνην τυρόν τοΰ Ησυχίου.

Καί ή μυζή&ρα (—ζυμήθρα) δέ ήτο τότε εν μεγάλη χρήσει—τυρο- 
μύζηθρα αναφέρει ήτε φυσιολογική διήγησις τοΰ κρασοπατέρος Πέτρου 
τοΰ Ζυφομοΰστου καί ό Στ. Σαχλίκης είς τήν παράξενον άφήγησίν του 8—

1 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών (Έπετ.
Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. Γ, 133).

3 Φ. Κουκουλ έ, ’Ονόματα καί είδη άρτων κατά τούς Βυζαντινούς χρό
νους (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 5, 36 εξ.).

3 Ά χ μ έ τ, ’Ονειροκριτικόν, κεφ. 251, (σελ. 207. 6. 7, Drexl).
1 Poemes, II. 30α καί 31, III. 181. 182, IV. 52. Βλ. καί επιστολήν τοΰ Ί τ ά

λικου πρός τόν φιλόσοφον Πρόδρομον (Συν. Παπαδημητρίου, Theo
dores Prodromos, σ. 296).

5 Βαροόνου Βέγκεσλα Βρατισλάφ φόν Μήτροβιτς, 
Ή Κωνσταντινούπολις κατά τόν ΙΣΤ' αιώνα (1591—1596), σ. 146 (μετάφρ. Δρί- 
σκου).

6Hippol. Noiret, I.ettres inedites de Michel Apostolis, σ. 92. Βλ. καί 
Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολήν, 8. 59.

7 Poemes III. 182. Ό Νικήτας Χωνιάτης έν τη Χρονική του Διη- 
γήσει, 443. 20, αναφέρει καί Ίωάννην Άποτυράν, παρασκευάζοντα δήλα δή καί 
παιλοΰντα άπότυρα. Νΰν έν Μήλφ τό κοινότερου ανθότυρο λέγεται ά π ό τ υ ρ ο, 
έν έπφδή δέ κατά τής βασκανίας έκ Σέλινου τής Κρήτης άναφέρεται τυρί κι’ άπο- 
τύρι. I. Μαθιουδάκη, Γηθειές, δεσιές Σέλινου (Νεοελληνικόν Άρχεΐον 
Α', 136, 138). Βλ. καί Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών τινων έπιθέτων σημασία 
καί ορθογραφία (Έπετ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδ. 5. 3 καί 4).

8 Πβ. Ν. Έλληνομν. 1. 442 στίχ. 12. Σαχλίκης, Στίχ. 136 (έκδ. Παπα
δημητρίου).
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8 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

έν φ δ κακής ποιότητος τυρός εκαλείτο, ώς κα'ι σήμερον, άαβεστότνρον. 1
Εις την Κύπρον, κατά τούς χρόνους τής Φραγκοκρατίας, έχρησιμο

ποιούν και τυρόν κομιζόμενον από τάς υπό των Σαρακηνών κατεχομένας 
χιόρας, την Συρίαν δήλα δή καί Παλαιστίνην «τυρίν άπέ τα χιορία τούς 
Σαρακηνούς» 1 2. Σημειωτέον δ’ δτι κατά τούς ιατρούς, ό τυρός είναι δύσ
πεπτος, μεταξύ δέ τού μαλακού καί προσφάτου καί τού ξηρού προτιμη
τέος ό πρώτος 3 *.

Παν τό προς τφ άρτο.) έσθιόμενον εκαλείτο γενικώς, ήδη από τών 
μεταγενεστέρου χρόνων, προσφάγιον ι, τό τών αρχαίων όψον 5 *. ΙΙροσφά- 
γιον λοιπόν ήτο ό ιχθύς, τό κρέας, ό τυρός, τά όσπρια κτλ. “· επειδή 
όμως οι Βυζαντινοί ιος προσόψημα συνήθως έχρησιμοποίουν τον τυρόν 7, 
διά τούτο αυτόν έκάλουν κατ’ εξοχήν προσφάγιν ή προαφάν, ώς διάφο
ροι μαρτυρίαι δεικνύουσιν.

Ούτως εν τοΐς ΙΙροδρομείοις ποιήμασιν άναφέρεται ή μεσαιωνική πα
ροιμία «όπου γάρ λείπει τό ψωμίν προσφάν ούκ ενθυμούνται» 8, ήτις 
έχει καί τήν εξής διατύπωσιν : «άρτον τις φαγεΐν ούκ έχων προσφάγιον

1 Ο ί συνεχίζοντες τ ό ν Θεοφάνη, 199. 19, 661. 3.
8 Άσίζαι τής Κύπρου, Α’ καί Β', κεφ. 296 καί 298 (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ., 

6. 246. 497).
3 ΓΙ α ϋ λ ο ς A I γ ι ν ή τ η ς, 1. 89 (σ. 63. 25, Heiberg). Σ ή θ, 104, 12.
1 Ό ’Αττικιστής Μοϊρις λέγει : όψον Άττικώς, προσφάγιον Έλληνικώς.
5 Έν τφ λεξικφ τοϋ Φωτίου άναγινώσκομεν : όψον’ παν προσόψημα ή 

προσφάγιον καί έν τφ έπ’ όνόματι τοϋ Ζ ω ν α ρ ά φερομένψ: όψον’ προσ
φάγιον' είπε δέ καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, Παρεκβ. 867. 56 : 
«δήλον δέ δτι καί επί τοϋ απλώς προσοψήματος, ταΰτόν δ’ είπεΐν κοινώς 
προσφαγιού, τό όψάριον λέγεται ϋποκοριστικφ τύπφ. Βλ. καί Joh.Kali- 
t s u n a k i s όψον und όψάριον (Festschrift Kretschmer’s, σ. 96 έξ.)

8 "Ινα εξ πένητες υπέρ προσφαγιού έχωσιν είτε κρέας είτε ίχθύας ή τυρόν 
ή δσπριον (Μ i k 1 ο s i c h ■ M il 1 1 e r, Acta et Diplomata, 5, σ. 306).Ύπέρ προσ
φαγιού οσπρίου μόδτα θαλάσσια δύο καί τυροϋ λίτρας πεντήκοντα (Dmitri- 
e w s k j, Τυπικά, σ. 695). Λαμβάνειν δ’έ'καστον αδελφόν προσφάγιον μίνσους δύο 
καί πρός έν κρασοβόλιν καλογηρικόν (L. Petit, Typicon, 13. 54).

7 "Οτι τό ψωμοτύρι ήτο τό προχειρότατον τότε φαγητόν δηλοϊ καί ό 
Πρόδρομος, δστις λέγει δτι οί βασιλείς έν κυνηγίφ ευρισκόμενοι τριόγουσι πολλά- 
κις μέλανα άρτον καί τυρόν μετά καρδάμου. Θ. Προδρόμου, Λόγος εις τόν 
πορφυρογέννητον κυρόν Ίσαάκιον τόν Κομνηνόν, Β. Ζ. 16. 73. καί πάλιν ό αυ
τός : «ούτε τυρόν μοι έ'φερες εις όψον» (Συνόδη Παπαδ η μητριού, 
Theodoros Prodromes, σ. 165).

8 Poemes, IV. 203.
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 9

έζήτει» 1 ή «άρτον ούκ εΐχεν 6 πτωχός και τυρόν ήγόραζεν» 1 * 3 4 5 *, ήτις σή
μερον λέγεται «ψωμί, τυρί δεν είχαμε καί ραπανάκια για την δρεξι», φε- 
ρομένη επί των στερουμένων των απολύτως αναγκαίων καί έπιζητοΰντων 
τά σπανιώτερα καί πολυτελέστερα.

‘Ότι δ’ όντως ό τυρός κατ’ εξοχήν, τουλάχιστον κατά τούς τελευ
ταίους αιώνας, έλέγετο προσφάγιν δεικνύει επιστολή εκ Κέας τοϋ Μιχαήλ 
Χωνιάτου, δστις λέγει ότι, όταν άπηύθυνε προς τούς νησιώτας τό ερώ
τημα «παΐδες μή τι προσφάγιον έχετε; οί δέ παραχρήμα τυρόν προτεί- 
νουσι. Τούτο γάρ καί μόνον νησιώται οΐδε καλοϋσι προσφάγιον, τό κοι
νόν κατηγόρημα εις ειδικόν κατάγοντες 3». "Οτι δέ ή χρήσις τής λ. δεν 
θά ήτο περιοιρισμένη, φανερυόνει ό σημερινός βίος. Νϋν δήλα δή εν Κύ
πριο προβφάϊν ή ηροσφάς λέγεται παν είδος τυρού, πρόσφάς εν Ρόδο) 
μυζήθρα μαλακή εντός άλμης τεθεΐσα 1 καί μπροβφάϊj εν Σελίνφ τής 
Κρήτης, ή μυζήθρα, αυφάϊ δ’ ή αυτή έν Νισύριρ δ.

Κατεσκευάζετο δ’ ό τυρός, δστις ως χλωρός πολλάκις αλατιζόμενος 
ετίθετο εντός πήλινων γαστρίων ”, εί'τε εκ γάλακτος προβάτου, εϊτε εκ 
βοείου τοιούτου 7, είτε καί αίγείου 8. Όξυγαλάκτινον τυρόν αναφέρει ό 
ιατρός Όριβάσιος 9 10 11, έν δέ τή παιδιοφράστφ διηγήσει τών τετραπόδων 
ζα>ων επαινείται ό έκ γάλακτος βουβάλου, τον όποιον, ως λιπαρώτατον, 
μετεχειρίζοντο οί ηγούμενοι εις τό καλογηρικόν φαγητόν μονόκνϋρον, 
περί ού κατωτέρω θά λεχθώσι τά δέοντα ή ως εύστόμαχος παρετίθετο 
εις τάς τραπέζας τών αρχόντων καί πλουσίων ιο.

Φαίνεται δ’ δτι ό τυρός καί τηγανιζόμενος θά ετίθετο εντός ζωμών" 
οΰτιο τουλάχιστον έγό> ερμηνεύω τούς «τυρεψητούς ζιυμούς» τούς έν τψ 
κλητορολογίο.) τού Φιλοθέου άναφερομένους u.

Die Moskauer Samralung der Mittelgriechischen1 K. Krumbaclier,
Sprichworter, σ. 366 καί 410.

3 Βλ. τό corpus τών παροιμιογράφων, B‘, 748. 26.
8 X (ο ν ι ά τ η ς, 2. 194. 4. Βλ. καί Ν. Β e e s, Zu προσφάγιον (Kase) in ei- 

uem Brief des Metropoliten Michael Choniatis von Athen (Annuaire de l’lnstit de 
phil. et d’histoire orient, et slave, 5 (1937), a. 31-36).

4 Βε νετοκλέους, Βραχβίαί τινες παςιατηρήσεις, σ
5 Ζιογράφειος Αγών, 1. 412. 40.
δ Γαστρία τυρίων συχνά άναφέρονται έν τοίς έγγράφοις. 

νΰν έν Κρήτη καί αλλαχού λέγεται τυρί κουρουπιαστό.
1 Ά χ μ έ τ, Όνειροκριτ., κεφ. 251, σ. 207. 10 (Drexl).
8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 3 (σ. 99. 26).
8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 18. 8 (σ. 80. 21).

10 Στίχ. 599—603 (W a g n e r, Carmina Graeca medii aevi, σ. 161. 162).
11 Φ ι λ o ft e ο υ, Κλητορολόγιον, 165. 26 (Bury).O *0 ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 2. 3 

(σ. 98. 22, 99. 26) εις τά ύποτρίμματα καταλέγει καί «δσα τυρφ καί όζει σκευάζε
ται» εις δέ τά ήδύσματα πάλιν τόν τυρόν. Οί 'Αρχαίοι 'Έλληνες μεχειρίζοντο τά

98.

Ο τοιοϋτος τυρός
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10 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Παρά τον τυρόν συνήθως ετρωγον οι Βυζαντινοί καί τάς ελαίας, τάς 
τε μελαίνας, αϊτινες χαρακτηρίζονται ώς δλιγότροφοι καί τάς λεύκάς, άσ
πρες, αϊτινες χαρακτηρίζονται καί ώς κολνμβάδες, νϋν κολυμπη(σ)τές. Διε- 
τηροΰντο δ’ αί έλαΐαι είτε εντός άλμης (άλμάδες) ή όζους ή δζυμέλιτος 1. 
Τάς ελαίας δέ ταυτας συνίστοιν οι ιατροί νά μη τρώγη τις κατά Δεκέμ
βριον, άλλα κατά Μάρτιον 3.

Έκτος δέ των κολυμβάδων ελαίων μετεχειρίζοντο καί τάς πρασίνους, 
ϋλαστάς, νϋν τσακιστές3, προς δέ καί τάς δρονπάτας (δρυπεπεΐς), τάς 
επί τής ελαίας δήλα δή ώριμανθείσας μελαίνας, νϋν κοινώς βρονμπες 4 ή 
ρονπάδες.

Συνείθιζον οί αρχαίοι "Ελληνες πρωί νά λαμβάνωσι τό άκράτισμα, 
ήτοι οίνον εντός τοΰ οποίου είχεν έμβαπτισθή τεμάχιον άρτου, την συνή
θειαν δέν ταύτην εΐχον καί οί μεσαιωνικοί ημών πρόγονοι, μάλιστα οί 
εργατικοί, καλοΰντες τό πρωινόν τοϋτο έ'μβρωμα βυνκκάκρατον (βοΰκκα-|- 
ά κράτος).

Έν τή τοΰ Ψευδαθανασίου ιστορία τοΰ Μελχισεδέκ (Migne, Ρ. G. 
28.529) φέρεται: «έπέδωκεν αύτφ ποτήριον οίνου Ιπιβαλών αϋτώ καί κλά
σμα άρτου, δ λέγεται βουκκάκρατον έως τής σήμερον ημέρας», μνημονεύε
ται δ’ ή λέζις καί έν τφ βίφ τοΰ αγίου Δοσιθέου «βουκκάκρατον χρήζεις, 
Δοσίθεε, καλώς ύπαγε, λαβέ βουκκάκρατον» 5.’Έκαμε δέ μνείαν τής κατά

ρήματα τυροΰν καί φαρμακεύειν τυροΐς, ΐνα δηλώσωσι την εντός των φαγητών 
εμβολήν τυροΰ.

1 Όριβάσιος, ’Ένθ’ άν. 3. 19. 1 (σ. 81. 12). Π α ϋ λ ο ς Α ί γ ι ν ή - 
τ η ς, 1. 81. 3 (σ. 59. 7). Σ ή θ, 39. 2. Ό Καισαρείας Ά ρ έ θ α ς (Λαο
γραφ. 4. 251). ’Ανώνυμος, 2. 261. 275. Τ a f e 1, Eustathii opusc. 230. 95, 339 
65. Πβ. τό λεξικόν τοΰ Ζοιναρά έν λλ. άλμάδες καί φθινοπωρίς. Ό Φρύνι
χος (σ. 118, Lobeck) καταδικάζει τήν ονομασίαν κολυμβάδες, αντί τοΰ άλμάδες. 
Περί τής κατασκευής των κολυμβάδων έλαιών βλ. Γεωπονικά Θ', κεφ. 33. Γενι
κώς διά τά διάφορα είδη τών έλαιών έπιθι Mommsen-Bliimner, I)er 
Maximaltarif des Diocletian σ. 103. ΔΓ άλμάδας έλαίας παρατιθεμένας είς τάς 
μοναχικάς τραπέζας όμιλεΐ ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (Τ a f e 1, Eustathii opusc. 
230. 95). Βλ. καί Jeansel me-Oeconomos, Aliments et recettes culinai- 
res, σ. 161.

s Ίερόφιλος 1. 411. 417.
3 Τυπικόν τής μονής τοΰ Παντοκράτορος (Dmitriewskj, Τυπικά, 1. 

688). Κατά τό ονομαστικόν τοΰ II ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, 6. 45 «άς δέ οί νϋν θ λα- 
στάς, ταύτας πυρήνας οί κωμικοί». Πως έγίνοντο αί θλασταί έλαΐαι βλ. Γεωπονι
κά Θ', κεφ. 32.

1 Όριβάσιος, 2. 69. 11 (σ. 65. 14). Παύλος Αιγινήτης, ”Ενθ’ 
άν. Βλ. τό λεξικόν τοΰ Σουΐδα εν λ. γιγέριμος.

5 Ρ i e r r e-M a r i e Brun, L,a vie de Saint Dosith6e (Orientalia Christi
ana, 26—s, a. 118. 22, 120. 5).
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 11

τό πρω'ι άπορροφήσεως ακράτου βραδύτερου καί δ Θεόδωρος Πρόδρομος1.

ΤΑ ΠΡΟΔΟΡΠΙΑ

Ό Λιυυτπράνδος εν τη Άνταποδύσει του, μεταξύ άλλων, διηγείται 
δτι 6 Νικηφόρος Φωκάς τού εστειλε παχύ έρίφιον διά χαβιαριού κεκα- 
ρυκευμένον, παρέχων οΰτω την παλαιοτέραν μνείαν τής χρήσεως χαβια
ριού υπό των Βυζαντινών a.

Τό χαβιάρι αναφέρει μετά ταΰτα ό Θεόδωρος Πρόδρομος εν τοις 
ποιήμασί του, μνημονεύουν καί σαρδαμαρίου (salgaraarii) χαβιαροκατελύ- 
του καί Χαβιαροπονλον 1 * 3 * *.

Τοϋ μελανός χαβιαριού, μικρόν μετά τον Πρόδρομον, μνείαν ποιείται 
καί ό Θεσσαλονίνης Ευστάθιος, αναφέρουν «φά ιχθύων δσα επί άρρίχοιν 
μέλανα κέχυνται σωρηδόν»1 καί κατά τον ΙΕ' αιώνα ύπερμεσοϋντα ό 
Μιχαήλ ’Αποστολής, δστις πέμπει ως φιλικόν δώρον «μέλαν φόν τεταρι- 
χευμένον» δ, κατά δέ τό τέλος τοϋ αύτοϋ αίώνος τό άναφέρουσι καί γλωσ
σάρια Ρωσσοελληνικά6. Έκτος δμως τοϋ χαβιαριού τούτου 7, ύφ’ο δέον 
νά έννοήσωμεν ούχί μόνον τό μέλαν, αλλά καί τό ερυθρόν, ετρωγον οί 
Βυζαντινοί καί τά φοτάριχα, νΰν κοινώς αβγοτάραχα, σύνδυο αυτά ένούν- 
τες καί διά κηροΰ περικαλύπτοντες 8. Ούτως δ Συμεών Σήθ δμιλεΐ διά 
φοτάριχα, δύσπεπτα αυτά χαρακτηρίζουν καί από τής χρήσεως αυτών

1 Ed. Ku r t z, Unedierte Texte aus der Zeit des Kaisers Johannes Kotnne-
nos B. Z 16. 82, στίχ. 268. Τό βουκκάκρατον, πολύχρηστον καί νΰν παρά τοΐς 
χωρικοΐς δν, καλείται σήμερον κ ρ α σ ο ι|ι ι χ ι ά.

3 Σπ. Ζ α μ π ε λ ί ο υ, Βυζαντινοί μελέται, σ. 531.
3 Poernes III. 83. 93. 206.
1 Τ a f e I, Eustathii opusc. 231. 6.
8 H i p p ο l. Noiret, Lettres inedites de Michel Apostolis, σ. 77. Φ. 

Κουκουλ έ, Συμβολή, 3. 62.
6 Μ. Vasmer, Ein russich-byzantintsches Gesprachbuch, σ. 18.
7 Τό χαβιάρι είναι λέξις ξενική, οΰχί όρθώς δ’ό Ν. Πολίτης (Ααογραφι- 

κά σύμμεικτα 1. 119) νομίζει δτι παράγεται έκ τοϋ άβγάριν. Πληροφορίας διά τό 
χαβιάρι βλ. έν Κ. D i e t e r i c h, Byzantinische Quellen zur Lander und Volker- 
kunde, 2. 97. Α. Κόρα ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού περί τής από των ένυδρων 
τροφής, σ. 85.

8 Βλ. Α. Κόρα ή, ’Άτακτα, 1. 63, 5 27. Το αβγοτάραχο έκ τοΰ άβγοτάρι- 
χο. Έν έγγράφορ τοϋ ΙΒ', αίώνος άναγινιόσκομεν : σίτου, κριθής, οίνου καί ταρα
χών. S p a t a, Diplomi Greci Sicilian! inediti, 7. 39. To κοινώς αβγοτάραχο νΰν έν 
Πόντω λέγεται ά β γ ο τ ά ρ α γ ο ν, β ο τ ά ρ α χ ο έν ’Γριφυλίφ καί βουτά- 
ρ α χ ο έν Αίτιολίφ.
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12 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

άποτρέπων 1. Καί δ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος όμιλεΐ διά «άά ιχθύων δσα 
εις δυάδα πλακώδη παράκεινται παραυγάζοντα εις υπέρυθρον» καί «διά 
φά ιχθύων τεταριχευμένα» 3, καί ό Μιχαήλ Χωνιάτης διά τά «ταριχευτά 
τών ιχθύων φά τά αύα καί ισχνά»3.

Εις τά προδόρπια καταλεκτέα καί ή κάππαρις, την οποίαν καί οι αρ
χαίοι ετριογον.Ή Φρύνη π.χ., προτού εις επιφανή έταίραν έξελιχθή, άνα- 
φέρεται δτι συνέλεγε καί έπώλει κάππαριν 4. Κατά τον Διοσκουρίδην τούς 
καυλούς καί τούς καρπούς αυτής φυομένους εις τραχείς καί λεπτογείους 
τόπους καί νήσους συλλέγοντες έταρίχευον έν άλμη5, περί ταριχείας δέ 
τών καλύκων καί τών απαλών αυτής άκρεμόνοιν όμιλεΐ καί ό Γαληνός6. 
Μ ;ταγενέστεροι συγγραφείς καί κείμενα όμιλοϋσιν έπ’ ίσης περί βρώ
σεως τών κορύμβων καί τρυφερών άκρων τής καππάρεως7, τά όποια πι- 
θανώτατα καί θά έμαγείρευον, ως καί οί νησιώται σήμερον, οΐτινες βρά- 
ζοντες αυτά, ΐνα την πικρίαν άποβάλωσι, τά κάμνουν σκορδαλιάν.

Ού μόνον δ’ έ'τρωγον οί Βυζαντινοί την κάππαριν, την οποίαν έθεοί- 
ρουν ό>ς προκαλοΰσαν την δρεξιν8, αλλά καί προς θεραπευτικούς σκοπούς 
μετεχειρίζοντο αυτήν, ώς έκ τών ιατρικών βιβλίων καί άλλων μαρτυριών 
φαίνεται9. Ούτως ό Σουιδας έν τφ λεξική) του γράφει : κάππαρις’ είδος 
βοτάνης, ής ό καρπός δοκεΐ είναι όνήσιμος, παρέστησε δέ καί ό ΙΙρόδρο- 
μος τον μοναχόν λέγοντα’

πάτερ μου, έφλεβοτόμησα, άς διάβω από τον φόρον 
μήνα αγοράσω κάππαριν καί τώρα γιά πού φθάνω 10.

4 2 ή θ, 125. 9.
3 Τ a f e 1, Eustathii opusc. 230. 95. 231. 1. Βλ. καί T a f e 1, Betrachtungen 

iiber den Monchtum, σ. 98.
3 Χωνιάτης, τόμ. 2. 339. 26 καί 641. 650.
4 ’Αθηναίος, ΙΓ', σ. 567.
5 Διοσκουρίδου, Περί (ίλης Ιατρικής, 2. 173. 2.
6 Γαληνού, Περί τροφών δυνάμεως, τόμ. 6, σ. 615 (Kuhn).
7 I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. 7 ίστορ. 119. 190. Τ a £ e I, Eustathii opusc. 

223. 73, Χωνιάτης, 2. 256. 1. Ά σ ί ζ α ι Κύπρου Α' καί Β' κεφ. 296 (Κ. 
2 ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 6. 215. 496). Βλ. καί Mommsen-Blumner, Der Ma- 
ximaltarif des Diocletian, σ. 87.

* Όριβάοιος, 3.19. 6 (σ. 81. 23).
9 Ά λ s ξ. Τραλλιανός, 2. 97 (Puschmann). 2 ή θ, σ. 53—54.

10 Poemes, III. 344b.
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 13

ΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΜΑΓΕ1ΡΕΥΜΑΤΑ 1

Συνηθέστατα κατά τάς νησ-ςησίμους ημέρας, και δη Τετάρτην καί 
Παρασκευήν 1 2 3, άναφέρεται δτι (μ μοναχοί έ'πινον εις τα μοναστήρια τό 
άγιοζονμίν, τό όποιον χαρακτηρίζεται καί ως μαγειρεία5. Τοϋτο, κατά την 
μαρτυρίαν τοϋ Προδρόμου, παρεσκευάζετο ώς έξης’ εντός μεγάλης μετάλ
λινης χύτρας έ'θετον ύδωρ, εις τό όποιον ένέβαλλον άφθονα κρόμ- 
μυα, μετά δέ τον βρασμόν, έπ^χεον διά τοΰ ρωγίου τρις έ'λαιον συμ- 
βράζοντες, διά την ευωδίαν, καί κλωνάρια θρόμβου (θρυμβόξυλα). Τον 
ούτω παρασκευασθέντα ζο,ιμόν4 έ'χεον εντός πινακίων, εν οίς είχον 
θέσει τεμάχια άρτου. Τό φαγητόν δήλα δη τοϋτο, τό όποιον εθεωρεΐτο 
φαύλον—κατά τόν Πρόδρομον εδάμαζε τούς ταπεινούς άββάδες—ώμοία- 
ζέ πο)ς προς την ϋ·ερ μαλαχίαν, ήτις άπετελεΐτο, πιθανώτατα, εκ θερμού 
υδατος, εις ο είχεν έμβληθή άλας, έ'λαιον καί σκύροδον ή όζος, ήτο δήλα 
δή ή νΰν κατά τόπους μπονκογβάλα ή πανάδα καλούμενη °. Τοιοϋτον 
μάλιστα πρόχειρον φαγητόν άποτελούμενον εκ ξηρών τεμαχίων άρτου 
έμβυθισθέντων εις χύτραν περιέχουσαν έ'λαιον καί κεκομμένα κρόμμυα 
άναφέρεται έν αγιολογικά» κειμένφ 6, εν φ ό Πρόδρομος αναφέρει ζωμόν 
μέ ολίγον παστόν καί θρύμματα μεγάλα, δπερ παρασκεύασμα καλεΐ καί 
παοχομαγερείαν7 8.

"Αλλο πρόχειρον, διά τούς καλογήρους κυρίως έν ήμέραις επ’ ίσης 
νηστείας, φαγητόν ήτο ή γρονχη ή γρονχα ή γρονχίτσα, ή οποία θεωρεί
ται καί συνώνυμος τής άϋάρας “.

1 Το μαγείρευμα κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους εκαλείτο καί ούτω καί μ ά
γει ρ ε ί α, όπως καί νΰν έν Πόντιο (μαερεία), έν δέ τοΐς Προδρομείοις ποιήμασι 
(III. 104) καί μ α γ ε ρ ε ι ά, όπως καί σήμερον.

3 Κατά τόν Έ λ ε ν ο υ π ό λ ε ω ς Π α λ λ ά δ ι ο ν, P.G. 34.1148, νηστεύ-
ουσι κατά τάς δυο αύτάς ημέρας «έν γάρ Τετράδι ό σιοτήρ παραδίδοται, έν δέ 
τη ΙΙαρασκευή σταυροΰται».

3 Poemes, III. 213. L. Ρ e t i t, Typicon, 13. o. 49. Άγιοζοΰμι νΰν έν Πελο- 
ποννήσφ λέγεται ζωμός ολίγος καί εκλεκτός. Βλ. καί A. Κ ο ρ α ή, "Ατακτα, 1. 
287. 288.

1 Poemes, III. 292. Α. Κ ο ρ α ή, "Ατακτα, 1. 287.
3 Poemes, III. 301a. Α. {ί ο ρ α ή, ’Άτακτα, 1. 287. Καί νΰν έν Ζακΰνθιρ τό 

τοιοϋτον φαγητόν λέγεται H ε ρ μ α λ α τ ι ά.
8 Βίρς καί πολιτεία τοΰ οσίου Μαξίμου τοΰ Αθωνίτου, Anall. Boll. 64. σελ. 

63. 25.
1 Pofemes, I. 264, II. 104.
8 Poemes, II. 42a. Μιχαήλ Γλυκά, Στίχοι, στίχ. 264. L. Petit, Ty

picon, 13. 35. Μ i k 1 o s i c h - M u 1 1 e r, Acta et Diplomata, 5. 410.
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14 Φαίδωνος I. Κουζουλέ

Όποιον τι φαγητόν ήτο αύτη γνιορίζομεν εκ τής σημερινής χρήσεως' 
εν Κύπρψ δήλα δή καί εν Ιΐόντω νΰν γρουταν (Λατ. grutum) λέγουσιν 
ευτελές πολτώδες φαγητόν άποτελούμενον έξ αλεύρου απλού ή καί φρυ- 
γέντος, διαλυθέντος δ’ εντός θερμού ΰδατος.

'Ως δ’ εις τό άγιοζοΰμιν ένέβαλλον θρυμβόξυλα, ούτως εις την γρού- 
ταν βληακοννιν 1, την τών αρχαίων δήλα δή εύοσμον βοτάνην βληχώνιον, 
τό σημερινόν καί μεσαιωνικόν φλησκοΰνιν.

Ούτως όντως ή γροΰτα συνωνυμεΐ τή ά&άρρ, ήτις, κατά τάς μαρτυ
ρίας τών Βυζαντινών, ήτο άλευρον εψημένον ή έψημένη σεμίδαλις μετά 
ελαίου 1 2 κοινώς καί τότε καί νΰν κουρκούτη καλούμενη καί ώς τροφή κυ
ρίως τών παιδαρίων χρησιμοποιούμενη 3.

Καί τής άθάρας πάλιν συνώνυμος ήτο ή συχνά υπό τιΐιν Βυζαντι
νών άναφερομένη άλενρέα 4, ήτις καί νΰν κατά τόπους καλείται αλευριά 
καί έν Μακεδονίμ άλ εν ρόζον μονς.

Ό Θεόδωρος Πρόδρομος έν τοΐς ποιήμασί του παριστα τον ηγούμε
νον λέγοντα προς αυτόν, μοναχόν :

καί άφες τρώγειν τά πολλά ν! άλέθης πασπαλάτα δ.
Ό στίχος οΰτος ά'γει ημάς εις τό μεσαιοινικόν φαγητόν πααπάλη, τό 

όποιον είναι συνώνυμον τού γνρίν, όπερ πάλιν περιγράφεται ώς έξ άλεύ-

1 Poemes, II. 42a. Βλ. δσα έγραψε διά τό βλησκούνιν ό Κ. Κόντοςέν 
Παρνασσού, τόμ. 1, σ. 195.

2 Άθάραν- άλευρον εψημένον, λέγει δέ τήν γρούτην, ώς οΐμαι- λεξ. Ζωναρα, 
έν 'λ. άθήρη δέ ή έψημένη σεμίδαλις, ήν καί άθάραν φησίν ό κωμικός. Ευστα
θίου, Παρεκβ. 1675. 60.

8 ‘Ο Διοσκουρίδης, Περί ύλης Ιατρικής 2. 92 (Wellmann) γράφει : 
άθήρα δέ έκ τής άληλεσμένης είς λεπτόν ζέας σκευάζεται- έ'στι δέ ρόφημα ώσπερ 
πολτάριον υγρόν παιδίοις αρμόδιον, άπερ παρέλαβε καί ό Σ ή θ έν τφ περί τρο
φών δυνάμεων έ'ργφ του (137. 1) καί ό Φρύνιχος δέ λέγει: «άθάρη- έστι δέ 
ή άθάρη ή έκ πυρών ήψημένων καί διακεχυμένων ώσπερ έ'τνος τροφή»- καί ό 'Η
σύχιος: άθάρα- όλόπυρος πτισάνη πυροϋ καί πολτώδές τι καί ό Σχολια
στής τοϋ Άριστοφάνους (Πλοϋτ. 673) : άθάρας- ήγουν κουρκούτης. 
"Εγραψε δέ καί δ Ιωάννης Άκτουάριος, Περί ενεργειών καί παθών 
τοΰ ψυχικού πνεύματος (Ideler, 2. 361. 11) : πτίοας τε (τήν κριθήν) καί ακριβώς 
εψήσας καθά καί τήν άθάραν σκευάζομεν. Πβ. καί τό λεξικόν τοΰ Σουΐδα έν λ. 
άθάρα.

4 Βλ. τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοϋ Du Cange έν λ. άλεβραΤα, ένθα φέρε
ται: άθήρα καί άθάρα- είδος πολταρίου παιδίοις, δ λέγουσιν άλευρέαν. Τής άλευ- 
ρέας μετά γάλακτος παρασκευαζομένης μνείαν ποιείται καί άνώνυμος ιατρός (I- 
deler, 2. 261). Ή αλευριά φέρεται σήμερον έν Ρόδφ, Κρήτη καί αλλαχού, πρός δέ 
καί έν παροιμίαις καί περιγράφεται ώς έδεσμα πρόχειρον έξ άλεύρου καί ελαίου 
ή, έν Νάξω, ώς «σιτάρι κομμένο μαγειρεμένο». 

s Poemes, ΠΙ· 106.
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 15

ρου καί ύδατος έ'ψημα 1, είναι δήλα δή το αυτό μέ την άλευρέαν.
ΙΙρός τά ανωτέρω πρόχειρα παρασκευάσματα συνδετέον καί τό άφα- 

ρόζωμον, περί ου τά έξης σημείο! ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος : «τό δέ 
άφαρ, δ εστι ταχύ καί ευθέως, ούτως ετρίβη προς κοινότητα την από 
συνήθειας, ώστε τινές τών πολλών τον αυτοσχέδιον ζωμόν άφαρόζωμόν 
φασιν, ώς ει τις εΐποι ταχύζωμον, εύθύζωμον» 1 * 3.

Μεταξύ των οικιακών σκευών τών Βυζαντινών άναφέρεται καί τό 
χειρομύλιον, τοΰθ’ δπερ δεικνύει οτι οί Βυζαντινοί εκοπτον δι’ αυτού 
τον σίτον, τον χόνδρον ή τραγανόν ή τράγον άποτελοϋντες 3, έξ οΰ καί τό 
ομώνυμον θά παρεσκεύαζον φαγητόν, την κατασκευήν τού οποίου περι- 
γράφουσι τά Γεωπονικά 4.

ΤΑ ΠΕΡΙΧΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΥΣΜΑΤΑ

Διά τής λ. περίχυμα, ήν καί τά ΙΙροδρόμεια ποιήματα άναφέρουσι 
(III. 148), έννοοϋμεν τά άλλως εμβάμματα καί τάς κοινώς, τουλάχιστον 
κατά τούς τελευταίους αιώνας, σάλτσες 5, αΐτινες καί σαβονραι, παρά 
τό Λατινικόν sapor έλέγοντο 6.

"Εν είδος σάλτσας, δι’ ιχθύς καί λαχανικά, εκ τών έντοσθίων τών 
σκόμβρων ή θύννων, κυρίως όμως τού ιχθύος τού καλούμενου γάρου 7 
κατασκευαζομένης, ήτο ό γάρος 8, την κατασκευήν τον οποίου εκ τών έν-

1 Ίδ. τά λεξικά τοΰ 'Ησυχίου καί Σ ο υ ί δ α έν λ. γυρίν.
3 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1191.13. Τό άφαρόζωμόν ό da Soraavera έν τφ 

λεξικφ του καλεΐ ά ν ε μ ό σ ο υ π α ν.
3 Χόνδρος' τραγανός' 'Ησύχιος.
4 Γεωπον. 3 κεφ. 7. 8. Σ ή θ, 127. 1 έξ. Τόν χόνδρον αναφέρει καί ό Όρι- 

β ά σ ι ο ς, 3. 3· 2 (σελ. 71. 15). Νϋν έν Αύλωναρίιρ Εύβοιας τραγανός καί 
έν "Ιμβριο τραχανάς λέγεται ό τών μεσαιωνικών τράγος, ό κοινώς τρα
χανάς.

* Τήν,λέξιν σάλτσαν παρέχει τό βίς τήν δημώδη γλώσσαν κείμενον τής Χρο
νικής διηγήσεως Νικήτα τοΰ X ω ν ι ά τ ο υ (787. 26). Έπί τών Βυζαντι
νών τραπεζών ύπήρχε καί ιδιαίτερον δοχεΐον πρός υποδοχήν τής σάλτσας, σ α λ- 
τ σ ά ρ ι ο ν καλούμενου. Φ. Κ ο υ κουλέ. Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών 
Βυζαντινών (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 10. 113).

5 Ό Πρόδρομος πάλιν είπε (Poemes 216aa).
, σάν πάρουνε σαβούρα τά σκουτέλλια

’Εντεύθεν σάβουρα σκουτέλλια είναι κυρίως τά πλήρη σαβούρας, τά ύπερχειλή. 
Βλ, καί όσα περί τοΰ επιθέτου σάβουρος έγραψεν ό Χατζιδάκις έν ’Αθή
νας τόμ 21 (1909), σ. 441 έξ.

7 Ρ 1 i n i i, Ν. Η. 31. 43.
8 ’Έπιθι Διοσκουρίδην, Περί ύλης ιατρικής, 2. 32. 34. ’Ανώνυ

μος, 2. 261. 265. Πβ. καί Mommsen - Bliimner, Der Maximaltarif des 
Diocletian, σ. 72. Α. Κόρα ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού περί τής άπό τών ένύ- 
δρων τροφής, σ, 183.
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16 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

τοσθίων, τών βράγχιων καί τοΰ «ϊμοτος τοΰ ιχθύος, πρός δέ καί άλατος, 
περιγράφουσι τά Γεωπονικά 1.

Ό γάρος ούτος, δστις πολλάκις άνεμιγνύετο μέ ύδωρ, οίνον, δξος 
καί ελαιον, οπότε έλέγετο ύδρόγαρος, οϊνόγαρος, όξύγαρος η γαρέλαιον 2 
η έλαιόγαρον 3, ούτω καί νΰν καλείται καί κατασκευάζεται. Εις τάς Βυ
ζαντινός δέ τραπέζας υπήρχε καί ιδιαίτερον δοχειον προς έναπόθεσιν 
τοΰ γάρου, γαράριον καλούμενου 4 ή γαρερόν °.

Εκαλείτο δ’ ό γάρος κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους καί άβδώ- 
μιον 6, εκ τοΰ Λατινικοΰ abdomen, ή δέ χρήσις αύτοΰ, μάλιστα μετά πε- 
πέρεως, έθεωρεΐτο ιδία τών γαστριμάργων, δι’ δ οί πατέρες τής εκκλη
σίας συνιστώσι την αποφυγήν αύτοΰ 7, εις τό νόστιμου δ’ αύτοΰ άποβλέ- 
ποντες οί Βυζαντινοί καί ως φιλικόν άπέστελλον δώρον 8.

"Ο,τι συνετέλει είς τό νά καταστήση νόατιμυν 9 τό φαγητόν, καρύ
κευμα δήλα δή ή λίπος, κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους έλέγετο ηδνσμα ι0,

1 Γεωπονικά, 20. 40.
3 Ίδ. τά ίιπό τοΰ Puschmann σημειούμενα έν τη έκδόσει τοΰ ’Αλεξάνδρου 

Τραλλιανοΰ, 1, σ. 392. 393.
3 (C. G. L. 2. 294. 4, 3. 653. 11).
4 Φ. Κουκουλέ, Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών (Έπετ. 

‘Εταιρ. Βυζ. Έπουδ. 10, 121).
5 Έν τφ C. G. L. φέρεται: «γαρεροΰν liquaminarium».
s Βλ. τό λεξικόν τοΰ Du Cange έν λ. άβδόμιον. Νΰν έν Λακωνική άβδώμι 

λέγεται παν τό λίαν αλμυρόν.
7 Νείλου, Έπιστολαί, P.G. 79. 438. 504. Παχωμίου, ‘Ασκητικού δια

τάξεις (Pitra, Analecta sacra, V.114).
8 L·. Petit, Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου καί θεοφόρου πατρός ημών ’Α

θανασίου τοΰ έν ’ Αθω, Anal. Boll. 25. 21 έξ., 62. 2·
9 Τό ήδύ φαγητόν ήδη οί μεταγενέστεροι έλεγον νόστιμου, τήν λ. πρός τήν 

γλυκύτητα τοΰ νόστου, τής εις τήν πατρίδα δήλα δή έπανόδου, συνδέσαντες Παρά 
2 ο υ ΐ δ α άναγινοίσκομεν : νόστος· παρά τή συνήθεια γλυκασμός, επί τών εδε
σμάτων ώς άπό τής οϊκαδε αναστροφής, παρά τό τής πατρίδος γλυκύ είπε δέ 
καί ό Θεσσαλονίκης Εΰστάθι ο ς, 1388. 40 : «οί δέ μεθ’ 'Όμηρον καί 
βρώμα τί φασι νόστιμου καί νόστον δέ τήν ήδύτητα διά τό ήδϋ τοΰ Όμηρικοΰ νό
στου». Τό έπίθ. επί τής σημερινής σημασίας καί αλλαχού παρ’ Εΰσταθίφ 1490. 41, 
1859. 53, 1885. 28. Τ a f e 1, Eustathii opusc. 158. C4, 246.61. "Ορα δ’ δτι έν Κύ- 
πρφ νΰν νόστος λέγεται ή ήδύτης, ή κοινώς νοστιμάδα, Α. 2ακελλα- 
ρ ί ο υ, Κυπριακά, 2. 676 καί νόστος πάλιν έν Καρπάθιο ή είς τήν πατρίδα 
έπάνοδος (Έ μ μ. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, 290. 335). Τό καλόν δέ 
νόστον έ'χον έλέγετο κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους καί έ μ ν ο σ τ ο ν, εύ'νο- 
στον δήλα δή.

10 Πβ. τήν Βυζαντινήν παροιμίαν : ό λαγωός καθ’ έαυτοΰ τά ήδύσματα. Καί 
έν Κέρκυρα λέγουσι σήμερον δέν έχω ήδυσμα, ήτοι δεν έχω άρτυμά τι, καρύ
κευμά τι.
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Βυζαντινών τροφοί καί ποτά. 17

πρός δέ καί άρτυσία 1 καί κυ(ν)διμέντον, εκ τοΰ Λατιτικοΰ condimentum 3.
Μεταξύ λοιπόν των ήδυσμάτων, τά οποία διεκρίνοντο είς χλωρά καί 

τετριμμένα, καταλεκτέα τά πράσα, σέλινα, ό ηδύοσμος, τό κάμινον, 
μάραθον, δενδρολίβανον, άνηθον, τό καρναβάδιν (είδος κύμινού)3, ό 
δρίγανος, ή θύμβρα, τό μακεδονησιού καί τό οξος, τό, κατά Όριβάσιον, 
«ηδυσμα κάλλιστον τοις διβοις» 4, τό όποιον καί γλυκάδιον έκάλουν 6, 
προς δε καί τό ’Ινδικόν ξύλον, τό κοινώς κιννάμωμον, τοΰ οποίου διέστελ- 
λον δύο είδη, τό αληθινόν καί τό ξυλοκιννάμωμον 6. Τοΰτο, όταν μάλι
στα έπωλεΐτο τετριμμένον, έλέγετο καί τριψίδιν 7, κείμενα δε τών τελευ
ταίων αιοδνων τό λέγουσιν, ως καί σήμερον, κανέλλαν 8.

ΙΙαρά τό κιννάμωμον χρήσις είς τά φαγητά έγίνετο καί τοΰ πεπέ- 
ρεως, καί δή τοΰ μέλανος, τό όποιον έπιπασσόμενον είς τάς τροφάς πρού-

1 Άρτυσία σημαίνει παρά Βυζαντινοΐς καί παν είδος τροφίμων (Κ. 
Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις, 463. 13, άλλα καί χοίρειον λίπος λειωμένου, 
Trinchera, Syllabus, 224. 293 καί τό καρύκευμα. Ό Π ρ ό δ ρ ο μ ο ς π. χ. 
(Poemes, III. 404h) λέγει: γοργόν νά μαγειρεύσουσι σύν πάσαις άρτυσίαις, σημασία 
ητις καί νΰν υπάρχει εν Bova τής κάτω ’Ιταλίας (Μ orosi, Bova, 25. 75). Σήμε
ρον ή άρτυσία λέγεται καί άρτυμα καί έν Καρπάθψ ά ρ τ υ σ ί δ ι ν. Έν ταΐς 
Άσίζαις τής Κύπρου (Α' κεφ. 296, Κ. Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 6. 238) τά αρωματικά 
είδη κανέλλα, καρυόφυλλου κλπ. καλούνται άρτυματικά, άρτυσα δέ νΰν έν 
Κύπριο τό κύμινου.

8 Poemes, I. 13, III. 73. Condimenta, αρτύματα (C. G. L. 2.108. 2). Σήμερον 
κουδούμεντον λέγεται τό Μακεδονικόν πετροσέλινου, ό κοινώς μαϊντανός 
ή μακεδονήσι, Α. Κ ο ρ α ή, ’ Ατακτα, 1. 238.

3 Τό καρναβάδιν κατ’άλλους είναι είδος κυμίνου, κατ’ άλλους δέ ή βοτάνη 
ά ν ο ύ χ α, ή πρός τόν ήδύοσμον όμοιάζουσα (Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 409. 5). D u 
C a n g e, έν λ. άνούχα. A. Κ ο ρ α ή, Ίπποκράτους τό περί διαίτης οξέων, σ. 44 
(τόμ. Ε'. τών μετά θάνατον).

4 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 2. 2 (σ. 97.20)4. 3. 5 (σ. 99. 23 έξ.) καί 5. 11. 1 (σ. 128. 
1 έξ.). Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 409. Διήγησις τοΰ Πωρικολόγου σελ. 199 (W a g n e r, 
Carolina). Poemes, II. 38. 40. 45, III, 162. Έπιθι καί τάς σημειώσεις τού A. Κ ο- 
ρ α ή, Είς Ξενοκράτους καί Γαληνού περί τής άπό τών ένύδρων τροφής, σ. 241.

3 Μ. Έτυμολ. 626. 60. Ί ω ά ν ν ο υ Ά κ τ ο υ α ρ ί ο υ, Περί ενεργειών 
καί παθών τοΰ ψυχικού πνεύματος (Ideler, 1. 371. 37. 372. 10). Ό Π ο λ υ δ ε ύ- 
κ η ς έν τφ ’Ονομαστική) του (6. 67) είς τά ήδύσματα καταλέγει τό έλαιον, τό ό- 
ξος, τό κύμινον, τό όρίγανον καί τόν ροΰν.

6 Κωνστ. Πορφυρογενν ή του, "Εκθεσις, 468. 17. Συμεά) νος 
Μεταφράστου, Έπιστολαί, P.G. 114. 229. X ω ν ι ά τ η ς, 2. 4. 11 καί 304.
20. Περί κινναμώμου βλ. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 243 καί 244 (σ. 199. 20,200. 8, 
Drexl).

’Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις 34. 12. Poemes, II. 38_ 
Η e y d, Hisroire du commerce du Levant, 2. 595.

8 Άσίζαι τής Κύπρου, Α'. κεφ. 296 (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 6. 239). 

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΏΝ Έτος 1Ζ' 2
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18 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

κάλει έφεσιν πότου 1. Ού μόνον δ’ άπλοΰν μετεχειρίζοντο τοϋτο, άλλα 
καί μετά σινάπεως τρίβοντες άπετέλουν είδος μουστάρδας, ήν καί από 
άπλοΰν σινάπι κατεσκεόαζον, τό όποιον, ό>ς εις την πέψιν συντελούν 3, 
συχνά μετά διαφόρων φαγητών έ'τρωγον, οιον μετά ιχθύων η καί άλ- 
λάντων 3.

ΙΙερί τής χρήσεως τοϋ φλησκουνίου ωμίλησα περί γροΰτης πραγμα
τευόμενος. Ένταϋθα προσθέτω δτι καί τοϋ θρόμβου ή θόμου έγίνετο 
χρήσις, ό όποιος ετίθετο μάλιστα εις τά παστά *. Πρός τοότοις έχρησι- 
μοποιείτο καί τό καρνύφνλλον, νΰν κοινώς γαρουφαλλον, ή μοσχοκάρφι 
καί τό «τριπτόν ή άρωματικόν κάρυον» ή μοπχοκάρυδονδ, τό όποιον 
συνήθως έτριβον κατά τάς νηστησίμους ημέρας επί βεβρασμένων δσ- 
πρίων 8 καί τό όποιον σήμερον άκόμη τρίβουσιν επί τοϋ πουρέ, τών πα- 
τατοκεφτέδοιν, τών κοτελεττών καί τοϋ παστίτσιου.

ΓΙάντα ταΰτα τά άρτόματα χαρακτηρίζονται υπό τών συγγραφέων 
ώς αρωματικά ή αρώματα 7, υπό την λ. δμως ταυτην δέον νά έννοήσω- 
μεν καί πραγματικά υγρά άρώματα, ώς σαφώς μαρτυροϋσιν οί συγ
γραφείς. Ούτως ό Άμασείας Άστέριος, ψέγων τούς πολυτελή δείπνα

1 Poemes, III. 183. Η e y d, ’Ένθ’ άν. 2. 664. Πβ. καί την μεσαιωνικήν πα
ροιμίαν «οπού έχει πολύν πιπέριν βάνει καί ’ς τά λάχανα» Κ. Κ r u m b a- 
c h e r, MGS. σ. 85. 

a 2 ή θ, 102. 22.
3 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 205 (σ. 161. 15. 17, Drexl). Ξενοκράτους, 

Περί τής άπό τών ένυδρων τροφής, κεφ. 1. 17, 3. 46, 4. 75 (εκδ. Κοραή). Λ ε ο ν · 
τίου Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοϋ κατά Χριστόν σαλοΰ, P.G. 93. 1737. 
Ή τοιαύτη χρήσις τοΰ σινάπεως είναι παλαιόθεν γνωστή. Mommsem-BlS- 
mner, Der Maximaltarif des Diocletian, σ. 66.

1 Διοσκουρίδου, Περί ύλης Ιατρικής, 3. 36. 2 (Wellmann). Poemes, 
II. 42a : άγιόθρουμπον είς τά παστά, βλησκούνιν εις τήν γρούταν.

5 Μοσχοκαρύδιος άναφέρεται έν τή Διηγήσει τοϋ Πωρικολόγου (Wa
gner, Carmina, σ. 199). Έν ταΐς Άσίζαις τής Κύπρου, κεφ. 294 (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. 
βιβλ. 6. 237) καλείται μουσκουκάρυδ ον.

6 Θεόδωρος 2τουδίτης, P.G. 99. 716. Ύποτύπωσις τής καταστά- 
σεως τής λαύρας τοϋ οσίου ’Αθανασίου (Ρ h. Meyer, Die Haupturkunden fiir 
die Geschichte d. Athoskloster, σ. 137.) Dmitriewskij, Τυπικά, 1. 235. 252. 
’Ασίζαι Κύπρου, A', καί Βλ κεφ. 295. 297 (Κ. Σ ά θ α. Μεσ. Βιβλ. 6. 237, 488). Ό 
ασκητής Νείλος, Ρ. G. 79. 616, όμιλεΐ καί διά τάς «καρύων χυμοειδεΐς έπιχύ- 
σεις» 2 ή θ, 56. 14. Ί ε ρ ό φ ι λ ος, 1. 413. ’Έπιθι καί Εΰ λ ο γ ί ο υ Κουρί- 
λ α, 'Ιστορική βιβλιογραφία, 1. 45.

7 Ί*ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 409. 413. ’Ασίζαι Κύπρου. 1. 296 (Κ. 2 ά θ α, Μεσ. βιβλ. 
6. 238. 239). Καί έν τφ λεξικφ τοϋ Φωτίου άναγινώσκομεν : ήδύσματα- άρώματα. 
Οί Χιοι έπί τής έποχής τοΰ Κοραή τόν κοινώς μαϊντανόν έκάλουν μυρωδιάν. 
‘Αδαμάντιου Κοραή, Έπιστολαί, 1. 317 (έκδ. Δαμαλά).
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 19

παρασκευάζοντας πλουσίους, λέγει δτι ή υπερβολική τρυφή τούς ωθεί 
«καί των εξ ’Ινδικής αρωμάτων παρεγχέειν τοΐς δψοις» προσθέτων δτι 
«μάλλον των ιατρών οί μυροπώλαι τοΐς μαγείροις ύπηρετοΰσι» 1. Καί δ 
ασκητής δε Νείλος μαρτυρεί δτι, ΐνα των συγχρόνων του εύφραίνηται ή 
δσφρησις, άνεμιγνύοντο εις τούς ζωμούς «αρωμάτων τά ευωδέστατα» 1 * 3 * *, 
καί έν άγιολογικοΐς δέ κειμένοις άναφέρονται μάγειροι, οϊτινες ηύ- 
φραινον των έσθιόντων τον φάρυγγα «ταΐς των μύρων καί δ'ψων πολυ- 
τελείαις» 3.

Έπιθυμοϋντες δ’ οί κοιλιόδουλοι ούχί μόνον τήν δσφρησιν να εύ- 
φράνωσιν, άλλα καί τήν δρασιν, έχρώννυον διά διαφόρων χυμών τούς 
ζωμούς. Διδακτικόν διά τό ζήτημα είναι χωρίον τοϋ άσκητοΰ Νείλου, ό 
όποιος λέγει δτι δι’ ατμών καί χρωμάτων καί δή διά τής επιχύσεως κνί- 
νου 1 καί κρόκου καί καρύου παρεσκεύαζον οί τότε διαφόρους ζωμούς 
ερεθίζοντας τήν δρασιν «ξανθότητι καί λευκότητι καί τή τοΰ μέλανος 
ύδαρεστέρα χροιά» °, τοιοΰτόν τι δέ φαίνεται δτι υπαινίσσεται κατά τον 
Γ αιώνα ό σχολιαστής Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, δταν λέγη δτι οί μάγει
ροι «παντοδαπαΐς τισι γοητείαις τών χυμών τή μίξει ποικίλον τι είδος 
άποτελοΰσι μαγγανείας» 6, ομολογεί δέ κατά τον ΙΑ' αιώνα καί ό Μιχαήλ 
Ψελλός δτι Κωνσταντίνος ό Η' «καρυκεΰσαι τάς τροφάς δεινότατος 
έγεγόνει χροιαις τε καί δσμαΐς καταχρωννύς»7. Φρονώ δ’ δτι χάριν τοιαύ- 
της καρυκείας εκστρατεύοντος τοϋ βασιλέιυς ό επί τής τραπέζης του παρε- 
λάμβανε, μεταξύ άλλων ειδών, καί κρόκον 8 9, δστις, κατά τον Σήθ, είναι 
«εύστόμαχος καί περί τήν τών τροφών πέψιν συνεργεί» a. Ή δ’ υπό τοϋ 
Προδρόμου άναφερομένη «κροκάτη μαγειρεία» ή άποτελουμένη από βρα
στούς καλής ποιότητος ίχθΰς, εις τον ζωμόν τών οποίων ειχεν έμβληθή 
νάρδος (στάχος), καρυόφυλλα, κανέλλα, δξος καί άκαπνον μέλι, ούδέν 
άλλο ήτο ή ή έ'χουσα έμβεβλημένον κρόκον 10.

1 P.G. 40. 169.
a P.G. 79. 616.
8 Νικηφόρου σκευοφύλακος τών Βλαχερνών, Έγ- 

κώμιον εις τόν άγιον Θεόδωρον τόν Συκεώτην, Anal. Boll. 20. 255.
1 Θ ε ο φ ρ. Φυτ. ϊστορ. κεφ. 18.
“R. Cantarella, Basilio Minimo II scolii inediti, B. Z. 26. 9. 4.
6 P.G. 79. 616.
’Μιχαήλ Ψελλοϋ, Χρονογρ. σ. 27 (Σάθα). Τάς όσμάς ήδυσμάτων 

ήδονάς καί άρετάς έχούσας αναφέρει καί ό Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 3. 6 (σ. 99. 80).
8 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις, 468. 16.
9 Σ ή 0, 58. 3.

10 Poemes, III. 149 έξ. Νάρδον παρά τά τριψίδια αναφέρει καί ή ’Έκθεσις, 
Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογεννήτου, 34. 12. Έν Σαμοθράκη 
κουουκάτα (=κροκάτα) λέγονται ροδάκινα μέ σάρκα κιτρίνην ώς ό κρόκος.
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20 Φαίδωνος I. Κοχικουλέ

Τέλος ας προστεθή δτι ό κρόκος, τον όποιον ό Σήθ χαρακτηρίζει ως 
εΰστόμαχον και συνεργοΰντα εις την πέψιν τροφών 1, ό δέ συντάξας τον 
Πωρικολόγον καλεΐ αίματοδόχον 2, έχρησιμοποιεΐτο και κατά τον ΙΖ' 
υπό των Κρητών, οΐτινες ήρτυον τα μακαρώνια μέ ζαφοράν (κρόκον)8. 
Καί έν Κοζάνη δέ σήμερον ό ξηρανθείς κρόκος χρησιμοποιείται υπό των 
μαγείρων, πολλαχοΰ δέ θέτουσιν εντός τοΰ πιλαφιού ζαφοράν, ινα τοϋτο 
απόκτηση κίτρινον χρώμα.

Ό σχολιαστής Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, όν μικρόν ανωτέρω άνέφε- 
ρον, μεταξύ τών διαφόροτν μαγγανευμάτων τών μαγείρων, αναφέρει καί 
τάς «οπών έπεμβολάς». ’Αναμφιβόλως εννοεί, πλήν άλλων, οΐτινες ως 
χυμοί έν τοις ίατρικοΐς βιβλίοις άναφέρονται, καί τον οπόν τοΰ καρποΰ 
τής ροιάς, τον μαγειρικόν ροΰν, τον όποιον ώς «εις μαγειρείαν ήδιστον» 
χαρακτηρίζουσιν οί συγγραφείς 1 καί τον όποιον οΰχί ώς εΰστόμαχον 
■θεωροΰσιν οί ιατροί δ.

Έν Άριστοφανείφ άποσπάσματι ό καρπός τής ροιάς χαρακτηρίζε
ται ώς όξύγλυκος \ Νά είναι άράγε ή τιον ΙΊροδρομείων ποιημάτων όξυ- 
νόγλυκος μαγειρεία 7 ή ένέχουσα τον οπόν τοΰ όξυγλΰκου ροδίου;

”Ας προστεθή δ’ ενταύθα δτι τό ξινύρροδο έν Θεσσαλίμ καί αλλαχού 
τής 'Ελλάδος μεταχειρίζονται αντί όποΰ λεμονιού επί άλιπάστο)ν ή έψη- 
τών ιχθύων ή χόρτιον, παρ’ αυτό δέ καί τον οπόν τής άίυρου σταφυλής 
(αγουρίδας.)

ΛΙΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΑ

'Όπως κατά πάντας τούς αιώνας, ουτω καί κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους ύπήρχον καί οι πένητες, εις λιτάς τροφάς άρκοΰμενοι, καί οϊ 
πλούσιοι καί γαστρίμαργοι πολυτελέστατα φαγητά καί ποικιλώτατα εις 
τάς εαυτών τραπέζας παραθέτοντες.

'Απλαΐ λοιπόν καί ευτελείς τροφαι έθεωροΰντο τότε ό μέλας ά'ρτος,

ι 2 ή θ, 58. 4.
8 Διήγησις τοΰ Πωρικολόγον, σελ. 200 (W a g n e r, Carmina Craeca mcdii

aevi).
3 Φωσκόλου, Φορτουνάτος, A'86. Φ. Κουκουλ έ, Συμβολή, 3. 59.
1 Τ a f e 1, Eustathii opusc. 259. 57. Γεωπονικά, 16. 8. Λ. Κόρα ή, ’Άτα

κτα, 4. 483. Γράφει δέ καί ό Φώτιος έν τφ λεξικψ του ροΰν τό ήδυσμα. Εις τά 
ήδύσματα καταλέγει τόν ροΰν καί ό Πολυδεύκης έν τω Όνομαστικψ του 
6. 67.

3 Ί ω ά ν ν ο υ Άκτουαρίου, Περί ένεργειών καί παθών τοΰ ψυχικού 
πνεύματος (Ideler, 1. 371. 37, 372. 10).

6 Ά ρ ι σ τ ο φ. άποσπ. 610. (Βλ. Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, ’Ονομαστ. 6. 80)
7 Poemes, III. 149.
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προς αύτφ δέ ό τυρός, αί έλαΐαι, τά λάχανα, οί βολβοί, τα φά καί τά 
όσπρια1.

Σημειωτέον ότι άπλας καί ούχί καρυκευμένας τροφάς ετρωγον οί 
Βυζαντινοί καί κατά τάς Τεσσαρακοστάς καί νηστησίμους ημέρας, την 
Τετάρτην δηλ. καί Παρασκευήν, οπότε ή κρεωφαγία έθεωρείτο αμάρτη
μα 8 εποπτευούσης, την άλλως κατά κανόνα τηρουμένην νηστείαν, τής 
εκκλησίας, ήτις επέβαλλε καί εκκλησιαστικός ποινάς εις τούς κληρικούς 
τούς άνευ δικαιολογημένης αιτίας μή νηστεύοντας 1 * 3, άφ’ οΰ ό παράδεισος 
μάς ετοιμάζεται «διά τής στερήσεως καρυκευμάτων καί ζωμευμάτων» 4 *.

Συνίστων τούτου ε'νεκα οί πατέρες απλότητα εις τάς τροφάς, δεχό- 
μενοι, έστω, νά τρώγωσιν οί πιστοί κρέας, μετά έγκρατείας όμως, κατα- 
φρονοΰντες των ποικίλων καί πολυτελών φαγητών, άφ’ ού άλλως τε καί 
ή χρήσις αυτών έβλαπτε την ύγιείαν καχεξίας καί νόσους καί άνατροπάς 
στομάχων προκαλοϋσα, διαφθείρουσα δέ τό κάλλος τού σώματος 6 *.

Καί αυτά μέν συνίστων οί φρόνιμοι' οί κενόδοξοι όμως καί γαστρί
μαργοι, ασχολούμενοι περί τά περίεργα φαγητά, παρέθετον εις τάς τρά
πεζας των «όσα τε χθων πόντου τε βένθη καί άέρος άμέτρητον εύρος 
εκτρέφει» ή «όσα πτεροΰται καί έρπει καί νήχεται», πολυάριθμον προς 
τούτο χρησιμοποιοΰντες προσωπικόν, ήτοι μαγείρους καί καρυκευτάς καί 
τούς τών διαφόρων γλυκυσμάτων καί ποτών παρασκευαστάς, οΐτινες έπε- 
δίωκον ποικίλους καί παραδόξους τρόπους παρασκευής 6.

Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 21

1 Κλήμεντος, Παιδαγ. 2. 1. 15 (σ. 164. 23, Stahlin). Λιβανιού, Φι
λάργυρος έρασθείς εταίρας. 39 (τόμ. 7.65, Forster). Χρυσόστομος, P.G. 60.
708. Περί τοΰ -θέματος βλ. καί Jeanselme-Oeconomos, Aliments et re- 
cettes culinaires des byzantins, σελ. 165. 166.

3 Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος iTafel, Eustathii opusc. 299. 20) 
λέγει οτι οί Νορμανδοί, καταλαβόντες τήν Θεσσαλονίκην, άνεμίγνυον έλαιον καί 
λιπαρός ουσίας είς τά τρόφιμα τών κατοίκων, άναγκάζοντες οΰτως αυτούς νά πα- 
ραβαίνωσι τήν κατά Τετάρτην καί Παρασκευήν νηστείαν.

3 Πβ. τόν κανόνα 69 τών άγιων ’Αποστόλων καί τόν 50 τής έν Νίκαια Συν
όδου καί τά είς αυτούς σχόλια τών ερμηνευτών (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 
2.88, 3. 217). Κατά τά παραγγέλματα μάλιστα τής εκκλησίας άπηγορεύετο ή κατά 
τάς νηστησίμους ημέρας πώλησις κρέατος (Βλ. τό περί μακελλαρίων 15ον κεφ. 
τοΰ έπαρχικοΰ βιβλίου Λέοντος τοΰ Σοφοΰ).

" Μ. Βασίλειος, Ρ. G. 31. 1413. Θεόδωρος Στουδίτης, P.G. 
99. 689. Πολλοί τών ασκητών, είς τά άκρα τήν νηστείαν έντείνοντες, ετρωγον μό
νον άρτον καί άλας. Μ. Βασίλειος, P.G. 30. 688. ’Αθανάσιος Αλε
ξάνδρειάς, Ρ. G. 26. 853.

6 Κλήμεντος, Παιδαγ. 2. 1. 10. 11 (σελ. 154. 21, 160. 20, 161. 19), 3 11
(σ. 272. 10). Κ υ ρ ή ν η ς Σ υ ν έ σ ι ο ς, P.G. 66. 1056. Μ. Βασίλε ιος, P.G. 
31. 169. 177, 32. 233. 1248. 1253, 1316. 1320.

8 Κλήμεντος, Παιδαγ. 3. 4. 26 (σ. 251. 22 έξ.). Λιβανιού, Φθονερός
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22 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ΤΑ ΜΕ ΚΡΕΑΤΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΩΝ ΖΩιΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ

Τά υπό τών Βυζαντινών ημών προγόνων έσθιόμενα κρέατα ι Ιγίνον- 
το ή βραστά, εφτά η εκζεατά καλούμενα, ή έψητά ή δφτά ή παρετίθεντο 
ως ταρίχη 2.

Εννοείται δ’ δτι ό άπλοΰστερος τρόπος παρασκευής ήτο ό διά βρα
σμού, δι’ δ υπήρχε τότε ή παροιμία «άργφ μαγείρφ πάντα εκζεστά» 3.

Σκόπιμον κρίνω ν’ αναφέρω ενταύθα καί τον εξής τρόπον έψήσεως 
κρεοίν, δν αναφέρει ό Θεολόγος Γ’ρηγόριος. Ό ιεράρχης λοιπόν οΰτος λέ
γει δτι οί ποιμένες, ίπποφορβοί, συφορβοί καί βουκόλοι ήψηνον τά κρέατα 
θέτοντες αυτά εντός πήλινου αγγείου πλήρους καθαρού ΰδατος, δπερ έ'θε- 
τον απέναντι τών ηλιακών ακτινών προσπελάζοντες άμα περί αυτό ξηράν 
άνημμένην κόπρον δνου \

Έκ τοΰ κρέατος τών αιγοπροβάτων, τά όποια καί τότε, ως καί σήμε
ρον, έλέγοντο καί σφαχτά 5, προετίμων οί Βυζαντινοί τό τοΰ άρνίου, καί

τοϋ γείτονος αΰτου πλουτήσαντος έξαίφνης εαυτόν προσαγγέλλει, 24.37 (τόμ. 6.631. 
638, Forster). Χρυσόστομος, P.G. 48. 985, 52. 471, 55. 278, 58. 65», 59. 179, 
62. 569, 63. 176, 64. 437. Μ. Βασίλειος, Ρ. G. 31. 181. 969. 1052, 32. 1316. 
1320. Γρηγόριος Θεολόγος, Ρ. G. 35. 877. 880, 36. 50. 316. 580, 37. 658. 
1438. Ά μ α σ ε ί α ς Ά σ τ έ ρ ι ο ς, Ρ. G. 40. 169. Ευσέβιος Αλεξάν
δρειάς, Ρ. G. 861. 444. Νείλος ασκητής, Ρ. G. 79. 792. 841. X ο ρ ι - 
κ ί ο υ, Έγκώμιον είς Μαρκιανόν επίσκοπον Γάζης, 1. 17 (έκδ. Forster - Richt- 
steig). Kurtz-Drexl, Michaelis Pselli scripta minora, 1. 339. 3. Διά μα
γείρων μαγγανείας γίνεται λόγο; έν τφ βίφ Θεοφάνους τοΰ τής Σιγριανής. Σ υ- 
μείόνος Μεταφράστου, P.G. 115. 21. Διήγησις Διγενή, Δ'887 (Legrand). 
Δ. Μ π α λ ά ν ο υ, Ή πολυτέλεια κατά τους χρόνους τών πατέρων τής ’Εκκλη
σίας (Νέα Σιών, 1922, σ. 439). Περί τής πολυτελείας τών τραπεζών απλών πολιτών 
καί βασιλέων βλ. Φ. Κουκουλ έ, Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντι
νών (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ, I', 138. 139).

1 Βλ. καί Jeanselme-Oeconomos, ’Ένθ’ άν. 156.
2 Ευσταθίου, Παρεκβολαί, 1241. 18. Τ a f e 1, Eustathii opusc. 353. 80. 

Poetnes, IV. 61.62. Βίος καί πολιτεία τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Γεωργίου τοΰ 
Κυπρίου τοΰ έν Χωζιβα (Anal. Boll. 7. 104). Πβ. καί τόν έν τφ κλητορολογίφ τοΰ 
Φιλοθέου (160. 11, Bury) άναφερόμενον ό π τ ό μ ι ν σ ο ν ή τόν έν τή Εκθέσει τής 
Βασιλείου τάξεω; Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, 371. 7. 
μίνσον τοΰ όπτομίνσου. Νύν έν Αΐνω έκ ζεστός ή γζεστός λέγεται ό κοινώς 
νερόβραστος, δστις ζεστός λέγεται έν Πόντφ. Ό όφτός οΰτω καλείται σήμερον 
έν Κΰπρφ, Κρήτη καί Μεγίστη, φ θ α τ έ δ’ έν Τσακωνίςι.

3 Αισώπου, Κωμικαί κωμφδίαι (Ν. Πολίτου, Παροιμ. 1. 3).
4 P.G. 38. 901. 928. Περί παραδόξων τρόπων έψήσεως κρεάτων παρ’ ήμΐν 

βλ. τά σημειουμενα έν Λαογραφίας τόμ. 4α> σελ. 739 καί 740.
» Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 240 (σ. 195, 21, Drexl). Κωνσταντίνου 

Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις, 658. 11, 659. 9.
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 23

μάλιστα κατά τον μήνα Απρίλιον 1, και δή τοΰ γαλαθηνοί 2, τό όποιον 
έλέγετο γαλακτάριον ή γαλούλιον 8 ή και λακτέντον 1 ή καί άρνίν βνζαστε- 
ρόν°, καί τό όποιον έγίνετο καί βραστόν6, άλλα κατ’ εξοχήν όφτόν 7.

Τό πρόβατον εν τή Παιδιοφράστφ διηγήσει των τετραπόδων ζφων 
επαινούν τό κρέας του 8 λέγει δτι τοΰτο είναι νοστιμώτατον καί συχνά 
τό τρώγουσι διά την ηδονήν του καί την καλοστομαχίαν 9. Προετίμων δέ 
έξ δλων των μερών αυτοί τό περί τάς ψόας, τό όποιον έλέγετο στάχνς 10 
ή μεαονέφρίν ή άπάκιν, νόστιμον δ’ έθεοόρουν καί την ουράν, δονμάκιν 
καλουμένην 11.

Έκτος τών άρνίων καί προβάτων έτρωγον επ’ ίσης καί τά ερίφια12, 
ών από παλαιοτέρας εποχής εξυμνούντο ως νοστιμώτατα τά τής Μήλου18.

Τά ερίφια, περί ών λέγει ό Κωνσταντίνος Μανασσής :

καί τών αιγών τά λιπαρά γαλακτοφόρα βρέφη 
πιαίνουσι καί τρέφουσι τό σώμα κατά κράτος11

1 Leo Sternbach, Nicolai Calliclis carmina, σ. 44.
* Kurtz - Drexl, Michaelis Pselli scripta minora, 2. 284. Σ ή θ, 20. 11.
3 Kurtz - Drexl, ”Ενθ’ <xv. 2. 284. 23. Ίε ρ ό φι λ ο ς, 1. 411. 416,
4 Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 415.
3 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 623. 27.
6 ’Άρνειον ζωμόν αναφέρει ό Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 6. 1 (σελ. 101. 25).
7 Δός γαλαθηνόν οπτόν (C. G. L. 3. 288. 11).
8 Καλάν έθεωρεΐτο . τό κρέας τοΰ προβάτου, όταν τό ζφον ήχο ενιαύσιον, 

Σ ή Ο, 88. 0.
9 Στίχ. 475 (W a g n e r, Carmina Graeca, σ. 157). Κατά τον Ό ρ ι β ά σ ι ο v, 

1. 3. 3 (σ. 8.31), τά πρόβατα έπρεπε νά τρώγωνται μετά τήν ισημερίαν μέχρι τών 
θερινών τροπών.

10 Είσέτι καί νΰν οί πολλοί συός ή προβάτου στάχυν φασί τό περί τάς ψόας. 
Ευσταθίου, ΙΤαρεκβ. 410. 17. Νΰν σταχωμένος λέγεται ό παχύς. Ό Πρό
δρομος, Poemes, II. 105, θά έπιθύμει νά έχη καί λιπαρόν προβατικόν από τό 
μεσονέφριν.

11 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 240 (σ. 196. 6). 'Ο "Ανθιμος Π α π α δ ό
που λ ο ς, Γραπτή καί προφορική παράδοσις τής γλώσσης (Λεξικογρ. Δελτίον, 
1. 15) πιστοποιών ότι έν Πόντω δ ο υ μ ά κ’ λέγεται τό λίπος τής ουράς πλατυού- 
ρου προβάτου, συνδέει τήν λέξιν προς τό άρχαϊον δημός.

13 Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 411. 33. ’Ιωσήφ Τραπεζοΰντος, Έγκώμιον 
εις τόν άγιον μεγαλομάρτυρα Ευγένιον. (Α. Παπαδοπούλο υ-Κ ε ρ α μ έ ω ς, 
Fontes imperii Trapezuntini, 66. 25).

13 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1. 3. 1 (σελ. 155. 8, Stahlin). Διά τάς έρίφους 
τής Μήλου όμιλεΐ καί ό Πολυδεύκης έντφ ’Ονομαστική) του, βιβλ 6 κεφ. 
10. 63.

11 Ε. Miller, Po0me moral de Constantin Manasses, 9. 62. 638. Κατά τόν 
Σ ή θ, 37. 2, εύχυμοι ήσαν οί έριφοι, όταν ήσαν «μήτε πάνυ νεαροί μήτε μείζονες».
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24 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

έμαγειρεύοντο και άλλως καί παραγεμιζόμενα μέ σκόροδα, πράσα καί 
κρόμμυα. Οίίτω τουλάχιστον παρασκευασθέν έρίφιον λέγει ό Λιουτπράν- 
δος δτι φιλοφρονούμενος του άπέστειλεν ό Νικηφόρος Φωκάς, τό όποιον 
ό δύστροπος καί ψογερός Ιεράρχης ουδόλως εΰρε νόστιμον1.

Κρέας δέ εις δ ειχον παρεμβληθή σκόρδα θά ήτο τό υπό τού ΙΙρο- 
δρόμου καί των μεσαιωνικών γλωσσάριων άναφερόμενον σκορδατον1 2, τό 
όποιον φρονώ δτι διαφέρει τοΰ υπό τών γλωσσάριων επ’ ίσης άναφερομέ- 
νου όλοσκόρδον3 * 5. Τό τελευταΐον τοΰτο νομίζω δτι θα είναι σκελίδια σκο- 
ρόδου τηγανιζόμενα μέ έλαιον, φαγητόν, τό όποιον καί σήμερον εν Τήνορ 
τριυγουσιν οί πένητες.

Καί άφ’ ου περί σκορόδου ύμιλοΰμεν, ας προσθέσωμεν ενταύθα δτι 
τότε οί πένητες τό έ'τρωγον μέ τεμάχιον ά'ρτου, από τάς σκελίδας δ’ αυτοΰ 
κατεσκευαζον μυττωτόν (σκορδαλιάν) άναμιγνυοντες αυτάς μετά ελαίου 
καί μελαίνων ελαίωνή "Ας λεχθή επ’ ϊσης δτι δφτόν μέ σκορδαλιάν 
έ'τρωγον οί Κρήτες επί Βενετοκρατίας °.

Έκτος δέ τών έριφείων κρεάτων έ'τρωγον οί Βυζαντινοί καί τά αι- 
γεια, δυσπεπτότερα ταΰτα 6, ώςκαίτά τών κριών 7 καί τράγων 8 9 * *. ’Αλλά καί 
κρέατα αιγάγρου, αγριμιού, παρετίθεντο είς τάς Βυζαντινός τραπέζας11.

Συνείθιζον δέ νά έψήνωσι τό κρέας τών άρνίων καί εριφίων καί χοι
ριδίων είτε είς σούβλαν αυτό διαπερώντες υπέρ την άνθρακιάν, ως καί οί

1 Σ π. Ζ α μ π ε λ ί ο υ, Βυζαντινού μελέται, 531.
3 Poemes, IV. 64. Goetz, C.G.L. III. 315. 5, 430, 45. Πολυδεύκους, 

‘Ερμηνεύμ. 132. Βλ. καί A. Κ ο ρ α η, "Ατακτα, 1. 135. Οΰχί όρθώς οί έκδόται 
τών Προδρομείων ποιημάτων (σελ. 240) καί μετ' αυτών οί Jeanselme-Oe- 
c ο π ο mo s, 'Ένθ' αν. ο. 160, νομίζουσιν δτι τό σκορδατον σημαίνει ο,τι καί τό 
σκορδαλιά" τό κείμενον είναι σαφές :

άφ’ οί δέ φάγουν έκζεστόν, έκτοτε τό σκορδατον.
3 Goetz, ”ΕνΘ' αν. III. 315. 5.

ΊΔιοσκουρίδου, Περί ίλης ιατρικής, 2. 152. 3. Έπιθι καί τόν σχο
λιαστήν τών ’Αλεξιφαρμάκων τοΰ Νικάνδρου, στίχ. 432.

5 Φ. Κουκουλέ, Συμβολή, 3. 60.
6 Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. 249. 455 (Puschmann). Ό ρ ι- 

β ά σ ι ο ς, 1. 28. 5 (σ. 36. 16).

’ Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 240 (σ· 193. 25).
8 Ά χ μ έ τ, "Ενθ’ άν. σ. 194. 25 καί 195. 17.
9 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων στίχ. 52 (σ. 143 Wagner,

Carmina). Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 416. 22. Περί ΰπάρξεως αιγάγρων είς τάς Βυζαντι
νός χώρας καί τοΰ κυνηγίου αυτών βλ. Φ. Κουκουλέ, Κυνηγετικά έκ τής 
εποχής τών Κομνηνών καί τών Παλαιολόγων (Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδ. Θ', 28).
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συγγραφείς μαρτυροϋσι και αί εικόνες δηλοΰσι ι, προς δέ καί εν κλίβα
νοι 5, οπότε έλέγοντο τά οΰτοι ψηνόμενα κλιβανϊται ή κλιβανωτά3.

ΓΙλήν τοϋ προβείου κρέατος συχνά έτρωγον ο'ι Βυζαντινοί, καί μάλι
στα οί άρχοντες, καί λαγφα κρέατα, μ’όλον δτιδύσπεπτα καί δόσ βραστα 4, 
τών λαγωών συλλαμβανομένων συνηθέστατα υπό τών κυνηγετικών πτη
νών0 καί δή κατά μήνα Δεκέμβριον®.

Πάντως εκλεκτόν μέρος τοϋ λαγωοϋ έθεώρουν τό περί τήν ράχιν 7, 
ΐνα δέ κατά τον βρασμόν καταστήσαισι τό κρέας του νόστιμον, συνέβρα- 
ζον καί χοίρειον κρέας 8. Ούδ’ ήτο άγνωστον τότε καί τό κρααατον λαγο-

1 Kurts-Dre xl, Michaelis Pselli scripta minora, 1.69.15, 73. 10. X ώ
νιά τ η ς, 2. 164. 22. Νικήτα X ω ν ι ά τ ο υ, Χρον. Διήγ. 406. 10. Βλ. καί 
σχετικήν εικόνα έν Omont, Evangiles avec peintures byzantines du Xle siecle, 
II. 126.

3 Ό κλίβανος διέφερε τοΰ φούρνου' φούρνος ήτο ό,τι καί σήμερον οΰτω κα- 
λούμεν, κλίβανος δμως ή κ λ ι β ά ν ι ο ν, κατά τον Μοσχόπουλον (Περί σχε- 
δών, σ. 13 έκδ. Rob. Steph.) «σκεΰός τι σιδηροΰν, έφ’ φ τούς άρτους όπτουσι πΰρ 
ύποκαύσαντες καί πυρακτώσαντες αυτό*. τΗτο δήλα δή ό κλίβανος, ό,τι σήμερον 
κατά τόπους λέγεται γάστρα ή μπογάνα ή τσερέπα. Βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Περί 
τήν Βυζαντινήν οικίαν (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. ΙΒ', σ. 133. 134, ένθα καί τό 
σχετικόν σχήμα).

8 διν ίπνοκαή, τον κλιβανίτην άρνα, έγραψεν όΚαισαρείας ’Αρέ- 
θ α ς (Σ. Κουγέα, Αί έν τοϊς σχολίοις τοϋ Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις. Λαο
γραφ. 4. 252). Είπε δέ καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, ΙΙαρεκβ. 
1286. 18 : «έμφαίνεται δέ τφ τοιουτφ καί ώς ακέραιοι εϋοντο υες έν τή ρηθείση 
δαιτί. Καί οΰκ άπεικός ουδέ τούτο, εΐ τις διανοοΐτο τά μέχρι καί ές άρτι διάφο
ρα κλιβανωτά, ή ά; αν ό κωμικός εϊποι, κριβανωτά ζφα», Κλιβανωτόν δ’ άρνίον 
υπονοεί βραδύτερου καί ό Δριμυτηνός εις τήν βοσκοπούλαν του (στίχ. 194) όταν 
όμιλεϊ διά κρύον αρνί όφτό έπάνω εις τήν πλάκα.

1 Ό ρ ι Ρ ά σ ι ο ς, 2. 28- 11 (σ. 36. 30). Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 412. Διήγησις 
παιδιόφραστος των τετραπόδων ζφων, στίχ. 338 (σ. 153, Wagner, Carmina).
Περί τής χρήσεως τοϋ κρέατος τοϋ λαγωοϋ βλ. Σ ή Ό, 61. 8. έξ. Πβ. καί Π ο - 
λυδεΰκους, 'Ερμηνεύματα, σ 48.

5 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Κυνηγετικά έκ τής εποχής των Κομνηνών καί τών Πα- 
λαιολόγων (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. Θ'. 22 έ|.).

‘Θεοδώρου Προδρόμου, Στίχοι είς τούς ιβ'. μήνας (Extraits 
des Ms. 11. 2. σελ. 186). 1

1 Θε ο δ. Προδρόμου, Σχέδη μυός (Boissonade, Anecdota Grae- 
ca, I. 429. 430).

8 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων, στίχ. 381 (Wag Her, 
Carmina σ. 154). Κατά τόν ΙΗ' αιώνα ό Κρής ’Αγάπιος Λάνδος έν τφ Γεωπονικφ 
του (σ. 91) έπαναλαμβάνων ότι τό κρέας τοϋ λαγωοϋ είναι δύσπεπτου, συνιστα 
«νά ράνουν καί λαρδί πολύ είς τό τσουκάλι νά συμψήνεται ή άλλο παχύ».
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μαγείρενμα, τό μετ’οίνου δήλα δή μαγειρευθέν κρέας λαγωοϋ 1, εις δ ένέ- 
βαλλον και ταπεράδες, ήτοι πέπερι 2. Τό κρασατον δ’ έλέγετο καί ξιδάζον, 
οσάκις αντί οίνου κατά τό μαγείρευμα μετεχειρίζοντο όζος 3.

Συνήθους θηράματος ό'ντος κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους και τής 
έλάφου—πβ. τά συχνά ελαφοκυνήγια}— παρά τά λαγφα κρέατα, εγίνετο χρή- 
σις και έλαφείων, τά όποια εθεωροΰντο αρκετά νόστιμα' τουλάχιστον έν 
τή Διηγήσει των τετραπόδοιν ζορων τό έλάφιον λέγει δτι τό κρέας του 
υπερτερεί «επάνω εις τά κρέατα τών τετραπόδων ζφων» 5, μ’ολον δτι 
και τούτο έθεωρεΐτο υπό τών ιατρών κακόχυμον καί δύσπεπτον °.

Καί κρέατα δε δορκάδων, «ί'πνες εκαλούντο γαζέλια καί ών τά κρέα
τα εθεωροΰντο εύχυμώτερα τών λοιπών αγρίων ζφων, παρετίθεντο εις 
τάς Βυζαντινάς τραπέζας 7 ως καί αγρίων χοίρων, τών όποιων ή θήρα ήτο 
συνήθης 8.

1 Poeraes, IV. 62. Ό Πρόδρομος διατάσσει νά κενώσωσι πρώτον τό ίκζε- 
σιόν, δεύτερον τό κρασατον. Καί έν τή Φυσιολογική διηγήσει του ύπερτίμου κρα- 
σοπατέρος Πέτρου τού Ζυφομούστου (Ν. Έλην. 1. 447. 82) άναγινώσκομεν :

μέ ευφραίνει
καί τό λαγομαγείρευμα τό λέγουσι κρασάτο.

Κρασατον τότε έλέγετο καί παν μέ κρασίον παρασκευαζόμενον μαγείρευμα.
2 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων, στίχ. 300, σελ. 151. "Οτι α 

πιπεράδες ή ,πιπερίδες=πέπερι, βλ. τόν Θησαυρόν έν λ. πέπερι.
3 Σ τ. Σ α χ λ ί κ η, Άφήγησις παράξενος, στ. 792 (έκδ. Παπαδημητρίου). 

Πβ. Στ. Ξάνθο υδίδου, Διορθώσεις εις τά ποιήματα Στειράνου Σαχλίκη 
(Βυζαντίς 1. 369.) καί Φ. Κουκουλέ, Συμβολήν, 3. 60.

i Ά λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. 249. 455 (Puschmann). Η ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 
416. 22. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. 240 (σ. 194. 20). Διήγησις παιδιόφραστος τών τετρα
πόδων ζφων, στίχ. 255 (W a g n e r, Carmina, σ, 150). Διήγησις τοϋ Διγενή, στίχ. 
2333 (έκδ. Μηλιαράκη). Εις τάς περιοχάς τών μονών συχνά υπήρχον καί έλαφοι, 
άπό τής παροχής δ’ αυτών άπηλλάσσοντο πολλάκις διά χρυσοβούλλων. Ά ρ κ α - 
δ ίου Βατοπεδι ν ο ϋ, Άγιορειτικά άνάλεκτα (Γρηγόριος ό Παλαμάς, Γ',210).

5 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζφων, στίχ. 340 (W a g n e r, Car
mina. a. 153).

9 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς. 2. 28. 12 (σ. 36. 31). Παύλος A I γ ι ν ή τ η ς, 1. 84 (σ 
61. 6). Σή θ, 35. 36 ’Ανώνυμο ς, 2. 277. "Επιθι καί Φ. Κουκουλέ, Κυνη
γετικά έκ τής εποχής τών Κομνηνών καί τών Παλαιολόγων (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. 
Σπουδ. Θ', 26). Χςτήσιν έλαφείου κρέατος άναφέρουσι καί τά Ερμηνεύματα τού Πο- 
λυδεύκους, σ. 48.

7 ’Αλέξανδρος Τρα λ λιανός, ’Ένθ’ άν. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. 
240 (σ. 194. 22). Σ ή θ, 33. 9. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, Περί τροφών κύκλος, 1. 416. Μ α
ν ο υ ή λ Φ ι λ ή, Περί ζφων ίδιότητος, 10. 12 (Joh. de Pauw), Αί δορκάδες έθη- 
ρεύοντο κυρίως κατά τόν μήνα ’Οκτώβριον. Φ. Κουκουλέ, ’Ένθ’ άν. Θ', 
27. 28.

8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 9, 1 (σ. 73. 17). ’Αλέξανδρος Τραλλιανός, 
’Ένθ’ άν. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς. ’Ένθ’ άν. 416. ’Ανώνυμος, 2. 264. "Ιουλίου
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 27

Εκείνο όμως τό κρέας, το όποιον συνήθως κα'ι ευχαρίστως ετρωγον 
οί Βυζαντινοί καί τό όποιον έθεωρεΐτο πάντων των κρεάτων τροφιμοι- 
τατον ήτο τό χοίρειον1. Ό χοίρος μάλιστα, ό καί μονχτερόν καλούμενος2, 
επαίνων τό κρέας του, μας πληροφορεί καί κατά τίνα τρόπον εγίνετο 
τότε ή χοιρινομαγειρεία, μέ χλωρόν ή καί παστόν κρέας' ή δήλα δή εβρά- 
ζετο απλώς τό χοίρειον κρέας ή συνεβράζετο μέ λάχανα, καί δή Φρυγία, 
τά σημερινά φρτία ή θρΰα 8, ή καί μέ κολοκυνθιον ί ή καί μέ λαγφα ή ελά- 
φεια κρέατα, ΐνα τά καταστήση νόστιμα 5.

’Άλλοτε τό κρέας τοΰτο εγίνετο όφτόν, επαινούνται μάλιστα οί γαλα
θηνοί δέλφακες ή δελφάκια 6, τά τής σκρόφας άπολακτίαματα 7 ή άπογα- 
λακτίσματα 8, τά εις τούς όβελούς ψηνόμενα, τό κρέας των οποίων, κατά 
την έ'ψησιν, ήλείφετο μέ οίνόμελι 9.

Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα, σ. 48. 138. Διήγησις τοΰ Διγενή, στίχ. 2333 
(Μηλιαράκη). Φ. Κουκουλ έ, Ένθ’ άν. Θ', 29. 30.

1 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 30. 4 (σ. 38. 7), 3. 13. 1 (σ. 74. 14). Παύλος Α ί - 
γ ι ν ή τ η ς, 1, 82. 1 (σ. 60. 2). 2 ή -ft. 119. 21. Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 277. Μεγάλη χρή- 
σις ύείων κρεών εγίνετο καί έν τφ στρατφ, κατά μάρτυρα τόν Θεολόγον 
Γ ρ η γ ό ρ ι ο ν, P.Q. 35. 1100.

2 Poernes, IV. 129h. Ε. Miller, Lexiques Grecs inedits, έν Annuaire, 8. 
247 . 297. 2. Π α π a δ η μ η τ ρ ί ο υ, Theodoros Prodromos, σ. 298. ‘Ο χοίρος 
καί νΰν κατά τόπους λέγεται μουχτερό (=μοχθηρόν ζφον).

3 Τιμαρίων, σ. 200. Κατά τόν 2 ή θ, 51. 12, ή κράμβη «μετά πιμελώδους 
κρέατος έψομένη τό πολύ της βλάβης άφαιρεΐται». Βλ. Jeanselme-Oeco- 
nomos, Ένθ’ άν. 166.

1 Κατά τόν Ό ρ ι β ά σ ι ο ν, 4. 1. 28 (σ 95. 17) ήδιστον φαγητόν έθεωρεΐτο 
η κολοκύνθη ή μετά χοιρείου ταρίχους καί μάλιστα Ποντικού συνετ(>ηθεΐσα.

6 Διήγησις παιδιόφραστος των τετραπόδων ζφων, στίχ. 364 έξ. (W agner, 
Carmina, σ. 154). Τιμαρίων, 17. (Ε 11 ί s s e n, Analekten IV.60). Τήν χοιρι- 
v ο μ α γ ε ρ έ α ν αναφέρει ή ’Ακολουθία τού άνοσίου τραγογένη σπανού (L e- 
grand, Bibl. Gr. vulg. 2. 29).

8 Ό Σχολιαστής των Άχαρνέων τοΰ Άριστοφάνους (στίχ. 739) γράφ.ει: χοί
ρους τούς παρ’ ήμϊν νΰν λεγομένους δέλφακας, λέγω δή τούς μικρούς σΰς, 
ους οί αρχαίοι χοίρους έκάλουν. Καί νΰν τά μικρά χοιρίδια λέγονται δ ε ρ φ α κ ί 
δες. Έν τφ διαλόγφ Τιμαρίωνι επαινείται τό γαλαθηνόν μηνιαΐον δελφάκιον (βλ. 
J eanelme-Oeconomos, Ένθ’ άν. σ. 156) καί έν τοΐς Έρμηνεύμασι τοΰ 
Ιουλίου Πολυδεύκους (σ. 48, Boucherie) τό «γαλαθηνόν οπτόν».

7 Poemes, III. 163.
* Πουλλολόγος στίχ, 544—5. Α. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα, 1.255.
9 Τιμαρίων, 46 (Ε 11 i s s e n, Analekten, IV.91.) Διήγησις παιδιόφραστος, 

στίχ. 373 (σ. 154, Wagner). Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 406. 10. Σχο
λιαστής Ά ρ ι σ τ ο φ. Άχαρν. στίχ. 739. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, Περί τροφών κύ
κλος (Ideler, 1. 409).
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28 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Έξ δλων δέ των μερών τοΰ χοίρου, τούς οποίους μάλιστα, άφθονους 
εις τάς νήσους όντας, έ'τρεφον μέ άλευρον καί πίτυρόν, ως καί σήμερον, 
πλνμμα την τροφήν ταύτην άποκαλοΰντες ’, έξ δλων, λέγω, των μερών 
τοϋ χοίρου άριστα την γεΰσιν έθεωροΰντο ό μαστός καί ή μήτρα, βονλ- 
βα2, ών ό πρώτος έγίνετο καί σουγλιταρέα, μετ’ έντερων δήλα δη περί 
την σούβλαν περιπειρόμενος 3. Επίσης νόστιμον έθεωρεΐτο καί τό τό ύπο- 
γάστριον καλϋπτον λίπος *, τό όποιον καί σήμερον ευχαρίστως τρώγεται 
εν Αίτωλίμ, άφ’ ου βρασθή καί κρυώση, προκοίλι καλούμενου δ, ως καί τά 
άκρωνάρια, τά κατά μήκος δήλα δη των μηρών άποκοπτόμενα κρέατα ·, 
τά όποια, άκρόπαστα δντα, έγίνοντο καί δφτά 7. Καί τά σπλάγχνα δέ τοϋ 
ζφου τούτου έθεωροΰντο πολύ νοστιμώτερα τών τών άλλων τετρα
πόδων 8.

”Ας προσθέσωμεν δ’ δτι από την κατωμαγούλαν τής κεφαλής καί 
την γλώσσαν κατεσκεύαζον, ώς καί σήμερον, πηκτήν 9.

’Έτρωγον δ’ ως ειπον, συνήθως οί Βυζαντινοί τό χοίρειον κρέας κατά 
κανόνα, καί κατά Ρωμαϊκήν συνήθειαν, καί κατά τά χοιροσφάγια, τά 
οποία συνέπιπτον κατά τον Δεκέμβριον ή καί ’Ιανουάριον μήνα 10, έ'θιμον

1 I. Τ ζ 8 τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. 13, ίστορ. 476. 274. Τιμαρίων, 18. (El
is s e n, Analekten, 61). Σήμερον to τοιοϋιον φαγητόν τών χοίρων λέγεται έν

ταϊς Κυκλάσι γ α λ α χ τ ι ά, έν Πελοποννήσφ δέ γαλάχτισμα.
2 Τήν βοΰλβαν συχνά αναφέρει ό ’Αλέξανδρος Τραλλιανός. Ό 

Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 32. 2 (σελ. 38. 18) λέγει : «περισπούδαστου έστι χοΐς λίχνοις 
έδεσμα (ό τιτθός) πλήρης γάλακτος». Παύλος ό Αίγινήτης, 1.85 (σελ. 61. 
15) : «ήδύτεροι δέ (οί αδένες) οί έν τοΐς μαστοΧς καί μάλιστα τών χοίρων, δταν 
πλήρεις ώσι γάλακτος». Τό κοιλίδιον καί τήν μήτραν άναφέρουσι καί τά Έρμην. 
τοϋ Πολυδεύκους, σ. 47. 130. Μ α σ τ ά ρ ι ν έλεγον οί Βυζαντινοί τούς 
αδένας.

3 Poemes, IV. 235.
1 Τιμαρίων, 46, (Ε t 1 i s s e n, Analekten, IV. 91). Τό ύπογάστριον άνα

φέρουσι καί τά 'Ερμηνεύματα τοΰ Πολυδεύκους, σ. 130 (Boucherie). Πβ. 
καί C. G. L. 3. 87. 31.

3 Δ. Λουκοπούλου, Αιτωλικαί οικήσεις, σκεύη καί τροφαί, σ. 125.
8 Κατά Ά ρ έ θ α ν, Σ. Κ ο υ γ έ α, Αί έν τοΐς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογρα- 

φικαί ειδήσεις (Λαογραφίας, 4. 252). Παρά Δ. X ω μ α τ ι α ν φ (Ρ i t r a, Analecta 
sacra et classica, 6. 270) κεΐται καί οικογενειακόν έπίθετον Άκρωναράς.

7 Poemes, IV. 62a.
8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 39. 4 (σελ. 39. 26).
9 Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζώων, στίχ. 376 (σελ. 154, W a- 

gner). ’Ιουλίου Πολυδεύκους, "Ερμην., 132 καί C. G. L. 3. 315. 15.
10 Ί ω ά ν ν ο υ Λ υ δ ο ΰ, Περί μηνών, 4. 158. Θεο δ. Προδρόμου, 

Στίχοι εις τοΰ, ιβ' μήνας (I d e 1 e r, Physici et medici Graeci minores, 1. 420). 
L. Sternbach, Nicolai Calliclis carmina, σελ. 47, στίχ. 61 εξ.
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 29

δπερ καί σήμερον επικρατεί, άφ’ ου πολλαχοϋ τής Ελλάδος σήμερον τά 
χοιροσφάγια περί τά Χριστούγεννα συμπίπτουσιν.

Τέλος έτρο^γον οί Βυζαντινοί καί βόειον κρέας, καί δή καί βραστόν 1.
Έμαγείρευον δέ τά διάφορα κρέατα τότε είτε εις μικρά τεμάχια κο- 

πτόμενα, είτε καί εις πολύ λεπτά, γνωστόν δ’ είναι τό άρβελισμένον'·* 
κρέας, τό κοπτόμενον επί μαγειρικού κορμού, κοινώς επικορμίον, τουλά
χιστον κατά τόν ΙΒ' αιώνα, καλουμένου 3. Θά παρεσκευάζοντο επομένως 
καί τότε οί πασίγνωστοι νύν κεφτέδες όις καί διάφοροι κιμάδες.

Δεν κρίνω δ’ άσκοπον ν’ αναγράψω ενταύθα καί τό έξης χωρίον τού 
Τζέτζου, έξ ού φαίνεται δτι καί χελώνας έ'τρωγον οί Βυζαντινοί: «καί 
πλείους είσίν οί τάς χελώνας έσΐΗοντες ή οί τάς έκ Φάσιδος όρνιθας» 4.

Έκτος δέ τού κρέατος τών σφαγίων οί Βυζαντινοί, μάλιστα οί πτω
χοί ", έτρωγον καί την κεφαλήν καί τά άκρα αυτών, τά ποδοκέφα- 
λα 6, ώς καί τά έντόσθια, ήτοι την κοιλίαν, λαπάραν, την μήτραν 7, τόν 
μαστόν 8, την καρδίαν, τό ήπαρ, τούς νεφρούς καί τά έντερα, τά όποια 
έντόσθια έν κειμένφ τού ΙΙν αίώνος καλούνται συλλήβδην έντεροκαρδιο- 
αυκωτοφλέγμονα 9, ή, άναλόγως τού συνδυασμού, έν άλλοις κειμένοις αν- 
καιτοφλέγγοννα ια, ανκωτόκοιλα Π, έντερόκοιλα 13 καί κοιλιόχορδα ή οοιλί-

ι Σ ή θ, 26. 15. 22. Ό ο ι Ρ ά σ ι ο ς, 3. 17. 5 (n. 80. 1).
3 Poimes, III. 118.
8 Ε ΰ σ τ α Ο ί ο υ, Παρεκβ. 1443. 17, 1476. 34, 1692.62.
" I. Τ ξ έ τ ζ ο υ, Έπιστολαί (Cramer, Anecdota Graeca, 3. 160).
“ Λιβανιού, Φιλάργυρος έρασθείς εταίρας, 29 (τόμ, 7. 58, Forster).
6 Ά ν ώ ν υ μ ο ς, Περί τών ιβ' μηνών του ενιαυτοί (I d e 1 e r, Physici et 

medici Graeci minores, 1. 428). Ά χ μ e τ, Όνειροκρ. 240 (σ. 196. 1). Ί ε ρ ο - 
φίλου, Περί τροφών κύκλος (1. 412). Ακολουθία τού άνοσίου τραγογένη οπα- 
νοϋ (Legrand, Bibl. Gr. vulg. 2. 29). Τά ποδοκέφαλα έγίνοντο καί μέ όζος, 
ό ξ ι ο τ ά (Jeanselme-Oeconoiuos, Aliments et recettes culinaires 
des byzantins, o. 157).

7 Φέρε κοιλίδιον καί μήτραν, C. G. L. 3. 287. 43 κατάκοψον κοιλίδιον (αυ
τόθι, 3. 653. 11).

8 Φέρε τό ούθαρ, τέμε τό οΰθαρ (C. G. L. 3. 288. 6, 289. 1).
9 Ακολουθία τοΰ άνοσίου τραγογένη σπατοΰ (Ένθ’ άν. 2. 46).

10 ’Ακολουθία, ’Ένθ’ άν. 2. 32.
11 Βλ. τό 'Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange έν λ.
13 ’Ανώνυμο ς, Ένθ’ άν. 1. 428. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, ’Ένθ’ άν. 1. 412. Οί 

Jeanselme-Oeconomos, ’Ένθ’ άν. σ. 157, τά έντερόκοιλα μεταφράζου- 
σι διά τοΰ tripes. Έν Κρήτη έπί Βενετοκρατίας έτρώγοντο οί τ ρ ί π π ε ς (Βενετ, 
trippa), α'ΐτινες ήσαν φαγητόν παρασκευαζόμενον έκ τών έντοσθίων τών ζφων κε- 
κομμένιον εις λεπτά. (Βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολή, 3. 60).
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γονρόα ή χορδόκοιλα ι η ηπατοπνεύμονα
Έθεωρουντο δέ πάντα ταΰτα δύσπεπτα καί κακόχυμα καί άπογεν- 

νώντα φλέγμα καί χολήν, δι’ δ καί οί ιατροί συνιστώσιν αποχήν άπ’ 
αυτών, καί μάλιστα κατά τον μήνα Μάϊον 3.

Έγίνοντο δέ τά μέν ποδοκέφαλα βραστά, ή κεφαλή καί δφτή *, ή 
δέ κοιλία ή βραστή 5 ή καί σακτή, μον&υλευτη καλούμενη β, ή καί παρα- 
γεμιατη 7, ίσως καί μέ σταφίδας, άν όρθώς ερμηνεύω τήν οταφιδόχνοτον 
λαπάραν τοΰ Προδρόμου 8 ώς κοιλίαν έξ ής άναδίδεται ατμός μέ οσμήν 
σταφίδος 9.

Περί κοιλίας πεπληρωμένης αίματος βλ. μικρόν κατοιτέρω.
Τά λεπτά έ'ντερα των αιγοπροβάτων εκαλούντο τότε χορδαι ή χορ- 

δία 1Μ· ταΰτα, άφ’ου διά βεργιών άνεστρέφοντο καί επλΰνοντο, έπλέκοντο 
υπό των μαγείρων 11, μαγειρευόμενα οΰτω πεπλεγμένα, οπότε άπετελουν

1 Po&mes, IV. 51. 53. Ή άλώπηζ έν τη Παιδιοφράοτφ διηγήσει των τετρα
πόδων ζίόων (στίχ. 286, σελ. 161, Wagner), υβρίζεται ιός κοιλιοχορδοφάσσα.

2 Ά χμέτ, Όνειροκρ. 237. 191. 6.
8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 18. 4. 5 (σελ. 80. 13). ΙΙαΰλος A I γ ι ν ή τ η ς, 1. 

85. 1 (σ. 61. 20. 25). Θεοδώρου Π ρ ο δ ρ ό μ ο υ, Στίχοι εις τούς ιβ' μήνας 
(Ideler, 1. 418). Ά ν ώ ν υ μ ο ς, "Ενθ’ άν. 1. 428. Ί ε ρ ό φ t λ ο ς, ’Ένθ’ άν. 
Ά ν (ό ν υ μ ο ς, Ιΐερί χυμών, βρωμάτων καί πομάτων (Ideler, 2. 259). Leo 
Sternbach, Nicolai Calliclis carmina, a. 44.

4 Λιβανιού, Φιλάργυρος έρασθείς εταίρας, 29 (τόμ. 7, σ, 58, Forster). 
Ά χ μ ε τ, Όνειροκρ. κεφ. 39, tf. 25. 17. 19 καί 40. 26. 3.

6 Poemes, IV. 119.
0 Poemes, IV. 236. Σ χ ο λ ι α σ τ. Ά ρ ι σ τ ο φ. ‘Ιππ. 342. Παρ’ Ή σ υ - 

χ ί φ : ώνθυλευμένον’ διασεσαγμένον άρτυμα, οπερ ένιοι μ ε μ ο ν Ό υ λ ε υ μ ε
ν ο ν. Κατά Φαβωρΐνον: «καρύκη- κοιλία, ήν νΰν μονθυλευτήν καλοΰσι».Ό 
Πολυδεύκης έν τφ Όνομαστικφ του (6. 9. 60) έ'γραψεν : «αί δέ περιττά! 
σκευασίαι όνθυλεύσεις καί μονθυλεύσεις εκαλούντο».

7 Γαδάρου, λύκου καί άλουποΰς διήγησις ωραία, στίχ. 432 (σ. 136, Wagner). 
Πβ. καί τό έν τοϊς Προδρομείοις ποιήμασι (IV. 12d) παραγεμιστοτρά- 
χ η λ ο ς. Είπε δέ καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, ΙΙαρεκβ. 261. 17 : 
τευθίς σακτή, ταΰτόν δ’ είπεΐν κατά τούς ίδιωτίζοντας παραγεμιστή.

8 Poemes, IV. 239.
9 Ό A. Κ ο ρ α ή ς, ’Ατακτα, 1. 217 θά ήθελε σταφιδόχρωτο ν= 

σταφίδος χρώμα έχουσαν.
10 Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. 403 (Puschmann). Ά ρ έ θ α ς, 

εις Λουκιανού Λεξιφάν. 13 (Λαογραφ. 4. 251).
11 Τ h. Ρ r e g e r, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 2, 250. 16. I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, 

Χιλιάδες, χιλ 23, στίχ. 274. Διήγησις τών θάυμάτων τοΰ αγίου ’Αρτεμίου (Α. Π α- 
π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Varia Graeca sacra, 36. 25). Ά ρ έ θ α ς, 
”Ενθ’ άν. Σ χ ο λ ι α σ τ. Ά ρ ι σ τ ο φ. Ίππ. 214.
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 81

τήν λεγομένην πλεκτήν, νϋν κοινώς πλεξούδαν 1 είτε καί περί σούβλαν 
περιπειρόμενα, οπότε άπετελεΐτο to κοινώς νΰν κοκορέτσι καλοΰμενον * * 3.

Νϋν σφζεται καί to δνομα καί to πράγμα' έν Κρήνη δήλα δή, Ζα- 
γορίφ τής Ηπείρου καί Άργυράδες τής Κέρκυρας τά πεπλεγμένα έντερα 
λέγονται χορδή καί έν Θεσσαλία χονρδη, κορδιά έν ’Ήλιδι, κόρδα έν τή 
έπαρχίρ Αίγιαλείας, έν Βογατσικφ δέ Μακεδονίας κουρδί.

*Η κοιλία καί αί χορδαί άπετέλουν τότε τά κοιλιόχορδα ή χορδό- 
κοιλα, ύφ’ ας λέξεις δέον νά νοήσωμεν ή τά δυο ταΰτα έντόσθια όμοΰ 
μαγειρευμένα, ή, ως ανωτέρω έλέχθη, τά έντόσθια καθ’ δλου, δπως καί 
σήμερον, ή απλώς τά περιειλιγμένα έντερα.

Νΰν τοοιλίχονρδα έν Κέρκυρα καί χορδόκοιλη έν Φιλιππουπόλει καί 
έν Πόντφ χορδόγκοιλα (=χορδόκοιλα) λέγονται τά μετά τής κοιλίας μα- 
γειρευμένα έντερα, έν φ έν Χίορ οοιλ,ίγονρδα λέγονται μόνον τά πελεγμέ 
να λεπτά έντερα τοΰ αρνιού.

Έν τώ λεξικώ τοΰ ‘Ησυχίου αναγινάίσκομεν : κόλιξ' τό γαρδονμενον 
καί έν τφ έπ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικφ : κόλιξ' τό γαρδονμιον.

Άφ’ οΰ λοιπόν οί μεσαιωνικοί λεξικογράφοι άναφέρουσι τό γαρδοό- 
μιον, συνηθίζεται δέ τοΰτο ακόμη έν Κρήτη καί Νάξφ, δπου καί Κρήτες 
άποικοι, λογικόν είναι νά δεχθώμεν δτι συχνά καί οί Βυζαντινοί πρόγο
νοί μας τό έτρωγον, δεν θά εΐμεθα δέ μακράν τής αλήθειας, αν ίσχυ- 
ρισθώμεν δτι καί τότε διά τής λέξεως ένόουν, ως καί σήμερον, τό παχύ 
έντερον ώνθυλευμένον μέ σπλήνα καί τεμάχιον ήπατος, τό σπλ,ηνερδ άλ
λως έν Κρήτη λεγόμενον 8.

Έκ τών έντέρων, καί μάλιστα τοΰ παχέος, καί τής κοιλίας, παρε- 
σκευαζον οί Βυζαντινοί καί έτρωγον αίματίας, ουτω καλουμένας διά τήν 
πλήρωσιν αύιών δι’ αίματος, τό οποίον προηγουμένως έβράζετο καί έπή- 
γνυτο «τέχνη τινί» 4 * * *.

Επειδή δμως τό αίμα, κατά τάς αντιλήψεις τοΰ λαοΰ, άντιπροσο)-

J- C. G. L. 3. 603. 11.
s Κατά τόν Σχολιαστήν τοΰ Άριστοφάνους, Βάτραχ. 342, ή 

χορδή δημωδώς εκαλείτο καί ε I λ η τ ό ν. Πβ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ΙΙροδρόμεια 
λαογραφικά ζητήματα (Λαογραφίας, τόμ. 5, σ. 325) και Σπ. Σακελλαρό- 
π ο υ λ ο ν έν Λαογραφ. 5. 649.

3Φ. Κουκουλ έ, Συμβολή, 3. 61.
Ζωναρά, ΕΙς τόν Β' κανόνα τής έν Γ'άγγρα συνόδου καί εις τόν 67ον

τής ΣΤ' έν Τρούλλφ (Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 2. 462. 3. 101). Ό Πο
λυδεύκης έν τφ Όνομαστικφ του (6. 57) παραβάλλει τήν καλουμένην αίμα-
τίαν πρός τόν Λακωνικόν μέλανα ζωμόν.
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πεΰει την ψυχήν 1, διά τοΰτο ή εκκλησία, καί ’Ιουδαϊκήν ακολουθούσα 
συνήθειαν 1 2, άπηγόρευεν, ΐνα οί πιστοί, καί μάλιστα οί κληρικοί, τρώγω- 
σιν αίματίας. Ούτως ό 63ος κανών των αγίων ’Αποστόλων διατάσσειί «εϊ 
τις επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος ή ολως τοϋ ιερατικού καταλό
γου φάγη κρέα εν αΐματι ψυχής αυτού, καθαιρείσθω, τοΰτο γάρ ό Νό
μος άπεΐπεν» 3.

Εις την άπαγόρευσιν ταύτην άναφερόμενος καί ό 2°ζ κανών τής 
έν Γάγγρφ συνόδου, αναθεματίζει τον κατακρίνοντα τον μή τρώγοντα αί- 
ματίαν 4 *. Βραδυτερον καί ό 67ος κανών τής έν Τροΰλλφ ΣΤ' οίκουμ συν
όδου καθαιρει τον κληρικόν καί άφορίζει τόν λαϊκόν τον τροΐγοντα έδοόδι- 
μον παρασκευαζόμενον έξ αίματος ζφου °, φέρεται δέ καί εις τήν επιτο
μήν των κανόνων Συμεώνος τού Μεταφράστου.' «ό κληρικός αίμα έσθίων 
καθαιρεΐται, ό δέ λαϊκός άφορίζεται» 6. Ου μόνον δ’ ή εκκλησία, άλλα 
καί ή πολιτεία ήμπόδιζε τήν χρήσιν τής αίματίας.

Ουτω Λέων ό Σοφός διά τής 58η? Νεαρας του ορίζει, ΐνα οί πω- 
λοΰντες ή τρώγοντες οίονδήποτε αιματηρόν φαγητόν μαστιγώνωνται, 
κουρεύοινται, δημεύεται ή περιουσία των καί καταδικάζωνται εις άει- 
φυγίαν' επέβαλλε μάλιστα ώς πρόστιμον τό ποσόν των δέκα λίτρων χρυ
σίου, ήτοι επτακοσίων είκοσι χρυσών νομισμάτων, εις τόν άμελούντα 
τήν εφαρμογήν τής διατάξεως ταύτης 7.

Καί άν μή άλλας άλλοθεν εϊχομεν μαρτυρίας, αί κατά διαφόρους 
αιώνας απαγορεύσεις σαφώς αποδεικνύουσιν δτι οί Βυζαντινοί ευχαρί
στως έ'καμνον χρήσιν τής αίματίας. ’Αλλά καί άλλας, ως εΐπον, έ'χομεν 
μαρτυρίας. Ό Χρυσόστομος π.χ. ψέγει τούς άκολουθοΰντας αρχαία Ελ
ληνικά έθιμα καί τράίγοντας αίμα πνικτών 8, ό Αλεξάνδρειάς Κύριλλος 
κατακρίνει έπ’ ίσης τούς δίκην κυνών καί αγρίων θηρίων τρώγοντας τό

1 Ό ίδιος Ζ ω ν α ρ ά ς, είς τόν 63ον κανόνα των αγίων ’Αποστόλων (Ρ ά λ- 
λ η - II ο τ λ η, Σύνταγμα, 2. 81) είπε : «τοΐς γάρ ζψοις τό αίμα αντί ψυχής 
έστι».

a Γένεσις, Θ', 4, Λευϊτ. Β', 17, Πράξεις Άποστ. ΙΕ', 29.
3 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 2. 81.
i Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 3. 101. ΙΙβ. καί F. Ο r t ο 1 i, Les con-

ciles et les synodes, a. 81.
6 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 2. 462.
• P. G. 114 289.
7 P. G. 107. 553 καί Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 2. 462. 463.
8 Ρ. G. 59. 561. Ό Πολυδεύκης, έν τφ ’Ονομαστική) του, 6. 9. 64, 

γράφει : ·ύ δέ μέλας καλούμενος ζωμός Λακωνικόν μέν ώς επί τό πολύ έδεσμα, 
έστι δέ ή καλούμενη αίματία».
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αίμα των ζφων1, δ Βαλσαμών, έρμηνεύων τον 67°ν κανόνα τής εν 
Τρούλλφ ΣΤ' οικουμενικής συνόδου, πιστοποιεί ότι οί σύγχρονοί του 
Άδριανουπολΐται έτρωγον αίμα ζώων «μετά εδωδίμων τινών» a, ό Θεσ
σαλονίκης Ευστάθιος έν ταΐς Παρεκβολαΐς του (1837. 14) χαρακτηρίζει 
ως αγροτικόν φαγητόν την κνίσσης καί αίματος πεπληρωμένην κοιλίαν, 
βραδύτερου δέ, κατά τον ΙΕ' αιώνα, ό ’Ιωσήφ Βρυέννιος λέγει ότι επέρ
χονται είς τό κράτος τά δεινά «ότι αίματα ζώων οί ορθόδοξοι ως εθνι
κοί κατεσθίουσιν» * 3 * 5 * * 8' είπε δέ καί ό σχολιαστής του Άριστοφάνους (Τππ. 
198): «τά γάρ έντερα καί τούς άλλαντας μετά αίματος καί πιμελής καί 
αλφίτων φυρώντες πληροΰσι»' κεΐται δέ καί έν τφ Μ. Ετυμολογική» : αι- 
μάτια' άλλάντια.

Ή χρήσις δέ τοΰ αίματος φαίνεται ότι θά έξηκολούθησε καί κατά 
τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους. Κατά τον ΙΖ' τουλάχιστον αιώνα ή άμα 
τιά άναφέρεται έν τώ Φορτουνάτω τοΰ Φωσκόλου (Β', 288), είδος δ’ άλ- 
λάντος έκ χοιρείου αίματος εκαλείτο τότε μπονλντοννα ή μπουλντοννι 
(Βενετ. boldon)1. Καί σήμερον δ’ είναι έν χρήσει ή ματιά ή αίμαϋιά ή 
άματε παρασκευαζομένη μέ σταφίδας, όρυζαν, χόνδρον, χοίρειον ήπαρ, 
εμβαλλόμενα είς τό παχύ έντερον τοΰ χοίρου, είς ο έν Αίτωλίφ καί Περι- 
στάσει τής Ναυπακτίας καί σήμερον ακόμη έμβάλλουσιν αίμα".

’Εκτός όμως τοΰ αίματος, ή έκκλησία άπηγόρευεν, ΐνα οί πιστοί τρώ
γομαι καί κρέατα πνιχτά, πτηνών δήλα δή ή τετραπόδων ζφων, τά οποία 
εΐχον πνίγη υπό τών θηρευτικών πτηνών ή κυνών ή καί τών κατά τήν 
θήραν χρησιμοποιούμενων παρδάλεων s ή καί απλώς θνησιμαία.

Τήν άπαγόρευσιν ταύτην εύρίσκομε ν πάλιν είς τούς προμνημονευ- 
θέντας κανόνας τών συνόδων, έγραφε δέ καί Συμεών δ Μεταφράστης : 
«γευόμενος θύτης πνικτοΰ ή θηριαλοιτου ή θνησιμαίου καθαιρετέος, δ δέ

ι P.G. 33. 492.
3 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ η, Σύνταγμα, 2. 462. 463.

Μ ο) σ ήφ Β ρ υ ε ν ν ί ο υ, Τίνες αί αίτίαι τών καθ’ ημάς λυπηρών (τόμ·. 
3. 120, εκδ. Βουλγάρεως).

1 Φ. Κουκουλ έ. Συμβολή, 3, 61.
5 Δ. Λουκοπούλου, Αίτωλικαί οικήσεις, σκεύη καί τροφαί, σ. 115. Β.

Β α λ α ώ ρ α, Ή λαογραφία τοΰ χομριοϋ μου, Περίστα Ναυπακτίας [Παράρτημα
Λαογραφίας, 1, σ. 21].

8 Θ. Βαλσαμών είς τον 63ον κανόνα τών αγίων Άποστόλοιν. Ρ ά λ λ η- 
Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 2.81. Νομοκάνων 1ΣΤ' αίώνος (παρά Βαγιακάκιμ κεφ. χκγ') : 
«πνικτόν όπου εΰρίσκεται είς τά βρόχια». Πάντως δεν συμφωνώ μετά τοϋ Ξαν- 
θουδίδου, δστις (Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά, 6. 356) πνικτόν θεωρεί τό 
παρασκευαζόμενων εντός καλώς πωματισμένης χύτρας ή άλλου μαγειρικού σκεύους. 
ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΖ' 3
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Φαίδωνος I. Κουκουλέ

λαϊκός αφορίζεται» 1. Άλλα και δ Χρυσόστομος 1 2 έψεξε τούς έσθίοντος 
πνικτά καί θηριάλωτα καί όρνεοπάτακτα καί δ Αλεξάνδρειάς Κύριλλος 3 
«τούς τά πεπνιγμένα έσθίοντας αφειδώς». Καί ό ’Ιωσήφ Βρυέννιος έπι- 
στοποίησεν ότι οί σύγχρονοί του ετρωγον «πνικτά καί θνησιμαία καί θη
ριάλωτα4». Μόνον Γεννάδιος δ Σχολάριος, όταν ήρωτήθη, εάν πρέπη νά 
τρώγιονται τά θηριόβριοτα, τά υπό λύκων π.χ. ήμιφαγωθέντα η πνιγέντα, 
άπήντησεν δτι τά θηριόβρο:»τα δεν είναι θνησιμαία 5.

’Εννοείται δτι, παρά τάς απαγορεύσεις ταύτας, οί Χριστιανοί έτρω- 
γον τά πνι.κτά, δι’ δ μετά παραπόνου ό Βαλσαμών κατά τον ΙΒ' αιώνα 
γράφει6: «τά δέ υπό ορνέων θηρευτικών ή κυνών η παρδάλεο^ν θηρευό- 
μενα καί πνη/όμενα πώς παρά τινων έσθίονται αγνοώ».

Άς προστεθη δ’ενταύθα δτι οί τηροΰντες τάς ανωτέρω απαγορεύ
σεις τά πνικτά κρέατα έρριπτον εις τούς κύνας7 *.

Τής Χριστιανικής πίστεως κατά μικρόν έπικρατησάσης, ύπήρχον χρό
νοι, καθ’ οΰς συνέζιον Χριστιανοί μετά εθνικών καί παρά τάς έν τοΐς 
ναοις λειτουργίας έτελοΰντο ακόμη θυσίαι εν τοΐς είδωλικοΐς ναοίς καί 
εγίνοντο πανηγύρεις καί εστιάσεις, εΤς ας προσεκαλοϋντο καί Χριστια
νοί. Τοιαύτας τινάς περιπτιόσεις λαμβάνουσα ή έκκλησία ύπ’ υψιν, άπη- 
γόρευε νά τρώγωσιν οί πιστοί είδωλόθυτα, τά όποια, ώς έκ τών αγιολο
γικών κειμένων μανθάνομεν, κατά τούς χρόνους τών διωγμών ήνάγκα- 
ζον οί εθνικοί τούς Χριστιανούς νά τρώγωσιΆ

Ό Χρυσόστομος, όμιλών διά την τών χρόνων του σπλαγχνοσκοπίαν, 
ψέγει τούς έσθίοντας τά είδωλόθυτα 9, περί αποχής δ’ απ’ αυτών όμιλεΐ 
παλαιότερον καί Κλήμης ό Άλεξανδρεύς 10.

Τούτου ένεκα διά τού Ζ' κανόνος τής συνόδου τής Άγκυρας άφορί-

Μ

1 Συμεών Μεταφραστής, P.G. 1 ί 4. 241.
a Ρ. G. 59. 561.
5 Ρ. G. 33. 492.
4 Ί ω σ ή φ Βρυέννιο ς, ”Ενθ’ άν.
5 Μάνου ή λ Γ ε δ ε, (ό ν, Κανονικαί διατάξεις, 1. 29. Πβ. Κ ύ ρ ο υ Θε

οδώρητου, Τίνος ίίνεκεν θηριάλωτα «ρέα έσίΗειν απαγορεύει ; (ή Γραφή). Ρ. 
G. 80. 273 καί Φωτίου II α τ ρ ι. ά ρ χ ο υ, Άμφιλόχεια. Ρ. G. 101. 140 : «διατί 
τά θηριάλωτα κρέα τούς ανθρώπους έσθίειν άποκωλύει;»

6 Ράλλη-Ποτλ ή, Σύνταγμα, 2. 81.
7 Μήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζώων, στίχ. 252. (W agner, 

Carmina, σελ. 150).
* Σ υ μ ε ώ ν ο ς Μεταφράστου, Μαρτύριον τών άγιων Πρόβου, Τά

ραχου καί ’Ανδρονίκου. Ρ. G. 115. 1077.
» Ρ. G. 59. 561.

10 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1 (σ. 159. 12, Stahlin).
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ζονται επί διετίαν οί συμφαγόντες εν είδωλείφ μετά εθνικών1, επί εξ έτη 
δ’ άφώριζε τούς αυτούς ό Μ. Βασίλειος1 * 3, επαινείται δε καί ή μήτηρ Γρη- 
γορίου τού Θεολόγου δτι ούτε έκοϋσα ούτε βιασθεΐσα έκοινώνει «τοίς 
απο τής βέβηλου καί άνάγνου τραπέζης»3. Έξαίρεσιν μόνον έδέχετο ή 
εκκλησία διά τούς πρέσβεις ή αίχμαλο'ιτους, οϊτινες, βιαζόμενοι, ήναγκά- 
ζοντο νά φάγωσι τάς υπό τών βαρβάρων προσφερομένας τροφάς, άφ’ ου 
μάλιστα, κατά τον Νεοκαισαρείας Γρηγόριον, «παρά πάντων λέγεται τούς 
βαρβάρους μή τεθυκέναι είδώλοις» 4 *.

Κατά τον Ζ' κανόνα τής έν Γάγγρμ συνόδου δι’ αυτούς ήρκει μέ
τρια επιτίμησις0.

Επειδή δ’ ως γνωστόν, την ειρήνην τής εκκλησίας έτάρασσον καί αι
ρέσεις, διά τούτο οί εκκλησιαστικοί άνδρες, άκολουθοϋντες τον Παύλον 
(Α' Κορινθ. Ε' 2), άπηγόρευον, ΐνα οί ορθόδοξοι συνεσθίωσι μετά τών αι
ρετικών ή νά λαμβάνωσι τά παρ’ αυτών στελλόμενα εορταστικά, τά έν 
καιρφ δήλα δή εορτών πεμπύμενα δώρα, έν οίς, φυσικά, καί τρόφιμα.

Τούτο απαγορεύει ό 37°ς κανών τής έν Λαοδικεία συνόδου6, ό Θεό
δωρος Στουδίτης7 καί ό Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως ο 'Ομολογη
τής, δστις, έρωτηθείς εάν έπρεπε νά γίνωνται δεκτοί εις συνεστίασιν 
πρεσβύτεροι μετά αιρετικών συμφαγόντες ή λαϊκοί ορθόδοξοι συμφα
γόντες μέ κοσμικούς αιρετικούς,. άπήντησεν δτι δύναται νά έπιτραπή 
τούτο, άντυτοι μετανοήσωσι πρότερον καί εϊς το εξής άπόσχωσι τής 
μετά αιρετικών κοινωνίας 8.

Επειδή δ’ ύπήρχον καί πολλοί κληρικοί, οί όποιοι άπεΐχον κρεών 
ώς βλαβερών διά την ψυχήν των, μή τρόίγοντες μηδέ τά μετά κρέατος 
βραζόμενα λάχανα, διά τούτο ό μέν δ!°ζ κανών τών άγιων 'Αποστόλων

1 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 3. 35.
3 Ρ ά λ· λ η - Π ο τ λ η, Σύνταγμα, 6. 58. Κατά τόν αύτόν Μ Βασίλειον 

(Ρ. G. 32. 805) οί αίχμαλωτισθέντες καί βία φαγόντες αθέμιτα προσενεχθέντα 
έπρεπε νά έκβάλλωνται της εκκλησίας επί τρία έτη καί νά άκροώνται επί δύο.

3 Γρ η γόριος Θεολόγος, Ρ. G. 35. 996.
1 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 4. 395.

·’> Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ η, Σύνταγμα, 6. 53.
° Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 3. 206. I. Σχολαστικού, Συναγω

γή κανόνων ’Εκκλησιαστικών, σ. 111 (έκδ. Benesevic) καί έπιθι Ζ ω ν α ρ ά ν εις 
τόν ΙΑ' κανόνα τής έν Τρούλλφ ΣΤ' οίκουμ. συνόδου, Ράλλη-Ποτλή, 
Σύνταγμα, 2. 329.

7 Ρ. G. 99 1665. Πβ. καί Κλήμεντος, Παιδαγ. 2. 1 (σελ. 161) καί τό 
τού Μ. Βασιλείου (Ρ. G. 31.1165) «εί δει μετά αιρετικών ή ’Ελλήνων συν- 
εσθίειν».

8 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 4. 431.
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Φαίδωνος I. Κουκουλέ

διατάσσει, ΐνα οί επίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι καί καθ’ δ λ ου οί τού 
ιερατικού καταλόγου οί άπέχοντες κρεών ούχί δι’ άσκησιν, άλλα διά βδε- 
λυρίαν ή να διορθωθώσι η να καθαιρώνται \ ό δέ 14°g τής έν Άγκυρα 
συνόδου, ΐνα καθαιρώνται 1 2 3. Ό δέ 1°? κανών ιής έν Γάγγρα συνόδου 
καί αναθεματίζει τον κατακρίνοντα εκείνον, δστις τρώγει κρέατα, πλήν 
εννοείται των πνιχτών καί είδωλοθύτων 3.

ΤΑ ΤΑΡΙΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΛΛΑΝΤΕΣ

Έν τή Παιδιοφράστιη διηγήσει τών τετραπόδων ζιρων ό χοίρος, επαί
νων εαυτόν, λέγει:

παστώνουν καί φυλάσσουν με δι’ δλου γάρ τοΰ χρόνου 
καί βάνουν με εις τό σταμνίν καί μέσα ’ς τό πιθάριν 4 * 6.

Έκ τών στίχων τούτων φαίνεται δτι, όπως καί σήμερον, παστώνον- 
τες θέτουσιν εντός λαγήνων ή πιθαρίων χοίρειον κρέας κονμνιαατό ή 
κονρονπιαατδ καλοΰμενον, οΰτω συνείθιζον νά κάμνουν καί κατά τους 
μεσαιωνικούς χρόνους έμβάλλοντες καί θρούμπι", εντεύθεν δ’ έλαβε την 
αρχήν καί ή Βυζαντινή παροιμία «από τοΰ γεύματος τον πίθον», ή αντι
στοιχούσα προς τήν άρχαίαν έξ όνυχος τον λέοντα Κ.

Εννοείται δ’ δτι τό παστόν κρέας άπετέλει τότε μίαν τών εσοδειών 
έκάστης οικίας 7.

Έν τή αυτή ΙΙαιδιοφράστφ διηγήσει ό χοίρος, έξακολουθών τούς αύ- 
τοεπαίνους του, λέγει δτι έκ τοϋ κρέατος του κατασκευάζουσι

καί πααπαλαδες λιπαρούς καί παραγεμισμένους 8.

Σήμερον έν Χαλκιδική, Καρύστφ, ’Άνδρφ, Κύμη καί Θήρφ, πασπα- 
λάς λέγονται τά τεμάχια χοιρείου κρέατος τά μετά λίπους βρασθέντα καί 
έντός πιθαριού φυλασσόμενα, τά αλλαχού ανγλ-ηνα, πααπαλια V ή πα-

36

1 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 2. 07. Πβ. καί 53ον κανόνα, ενθ·’ άν. σ. 70.
2 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα. 3. 48.
5 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 3. 101.
* Στίχ. 375 (σ. 154, Wagner).
δ Poeraea, II. 42a. Κατά τόν Ό ο ι β ά σ ι ο ν, 4. 1. 36 (σελ 96. 15) *αί 

τών άκμαζόντων καί πιάνων ύών σάρκες επιτήδειοι ταριχεύσθαι».
6 Κωνσταντίνου Μ α ν α α α ή, Σύνοψις χρονική, στίχ. 3457, 4835. 

(σελ. 148. 206). Τήν παροιμίαν αναφέρει καί συνοδική άπόφασις επί πατριάρχου 
Λέοντος τοΰ Στυππή (12 αιών). Ρ ά λ λ η - ΓΙ ο τ λ ή, Σύνταγμα, 5. 80.

1 Poemes, II. 26p.
8 Στίχ. 379 (σελ. 154, Wagner).
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Βυζαντινών τροφού και ποτά.

σπάλη έν Σάμω τό παστωθέν απλώς καί εντός πίθου φυλασσόμενον χοί- 
ρειον κρέας, την ονομασίαν πιθανώς λαβόν έκ τής πασπάλης ή πασπα- 
λιάς ζ τοϋ έκ τών μυλοπετρών τινασσομένου αλεύρου, δι’ ού καί τρέφον
ται οί χοίροι.

"Οτι ό μεσαιωνικός πασπαλας τοιοΰτόν τι θά ήτο δεν έχω αμφιβο
λίαν. Ούχί ορθώς λοιπόν ό Ξανθουδίδης 8 ταυτίζει τούς παραγεμιστούς 
πασπαλάδες προς την αίματίαν.

Τώρα τί ακριβώς εννοείται διά τοΰ παραγεμισμένος πασπαλας δεν 
δύναμαι νά εί'πω. ’Ίσως εννοείται τό δι’ αλεύρου καί χοιρείου λίπους 
κατασκευαζόμενον έδεσμα, τό οποίον νΰν έν Τήλο) λέγεται πασπαράς ή 
τό έξ αλεύρου, τό όποιον θά παρεγέμιζον μέ τεμάχια χοιρείου κρέατος 
Γ| έντοσθια πτηνών, ως γίνεται έν Μάνη. Σημειωτέου προς τούτοις δτι 
έν Καρπάθφ πασπαρας λέγεται ή γέμισις τών άρνίων καί ορνίθων 1 * 3 *.

Τό μεταξύ τοΰ δέρματος καί τοΰ κρέατος τοΰ χοίρου λίπος έλέγετο 
λάρδος ή λαρδ'ιν 1 (Λατιν. laridus) τοΰτο δέ παστωνόμενον ή έτηρεΐτο 
κρεμάμενον ή καί έντός πιθαρίων τιθέμενον. Έτρώγετο δέ ή ωμόν ή 
καί τιθέμενον έντός μαγειρεύματος προς λίπανσιν αυτού5. Τό λαρδίν τοΰ
το, ώμον μεν έθεωρείτο ευτελής τροφή εις δούλους ή καί πτωχούς παρε- 
χόμενον6, ως άρτυμα δμως φαγητών ήτο έν μεγίστη χρήσει, παραλαμβα- 
νόμενον καί υπό τοϋ έπί τής βασιλικής τραπέζης, οσάκις ό βασιλεύς έξ- 
εστράτευε 7 καί συνηθέστατα εις τούς έν έκστρατεία στρατιώτας παρε- 
χόμενον.

87

1 Π α σ π ά λ α έν Χιμάρφ, π α σ π ά λ η έν Σκοπέλιο, π ά σ π α λ η έν
Κεφαλληνίρ, Σύμη, Ήπείριρ, Κρήτη καί Μακεδονία λέγεται ή τού αλεύρου παι- 
πάλη. "Ορα δτι έχομεν καί στρατηγόν Κοινσταντΐνον Πασπαλάν. Οί σ υ ν ε χ ί- 
ζοντεςτον Θεοφάνη, 264. 12, 701. 20.

3 Σ τ. Ξανθουδίδου, Διορθώσεις καί έρμηνεΐαι εις Διήγησιν παιδιό- 
φραστον τών τετραπόδων ζφων (Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά, 5. 358).

8 Έ μ μ. Μ α ν ω λ α κ ά κ η, Καρπαθιακά, σ. 208.
1 Ταριχευτόν δψον τόν καλούμενον λάρδον ή άπόκτιν δει έννοεϊν R. 

Cantarella, Basilio Minimo II scolii inediti, B. Z. 26. 29. Καί τό έπ’ όνόμα- 
τι τοΰ Ζωναρά λεξικόν : ταριχευτόν δψον ό καλούμενος λάρδος ή τό άπόκτιν, καί 
ό Θεόδωρος Πρόδρομος (Συνόδη Παπαδη μητριού, Theodo- 
ros Prodromos, σ. 296): ό λάρδος άπό χοίρου έστί τάριχος. Ό Μ. Βασίλειος 
Ρ. G. 31. 1413 τό λαρδίον καλεΐ «ταριχευτόν προσέψημα».

5 Λ ε ο ν t ί ο υ Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοϋ, 
Ρ. G. 93. 1729.

9 Θεόδωρος Στουδίτης, Ρ. G. 99. 888. Συνόδη Παπαδη- 
μητριού, Theodoros Prodromos, σ. 435.

7 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις τής βασι
λείου τάξεως, 463. 14, 464. 1.
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38 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Σήμερον to λαρδί και έν Κόπρω λαρτίν ή εν παροιμίαις λάρδος, εί
ναι παρά τοΐς χωρικοΐς έν χρήσει ή εντός πίθων συντηρούμενων (κουρου- 
πιαστό) καί μέ λάχανα μαγειρευόμενον 1 ή καί ωμόν τρωγόμενον' θεω
ρείται μάλιστα τούτο καί καλόν έδεσμα, εντεύθεν δέ καί ή παροιμία «αν 
άρτυθής, ας ειν’ λαρδί κι’ αν κλέψης ας ειν’ λογάρι» 1 * 3 * ή «πότε πίττα μέ 
λαρδί, πότε πίττα μοναχή», ήτοι ζώμεν άλλοτε πλουσιοπαρόχως καί άλ
λοτε πτωχικώς ·\

Εις τα παστωμένα χυίρεια κρέατα καταλεκτέαι καί οί παχνλαρδατες 
πλευρές *·, αΐτινες ήσαν τά περί τάς πλευράς μέρη τού χοίρου μετά τού 
σχετικού λίπους αλατισμένα καί καπνιζόμενα 5 *.

ΙΙολλάκις έν τοΐς Βυζαντινοΐς κειμένοις άναφέρονται ταριχευτά κρέ
ατα, τά όποια έλέγοντο απόκτια1', άτινα κατά τά Γεωπονικά, κατεσκευ- 
άζοντο αφαιρουμένων των οστών καί έπιπασσομένου μέ πεφρυγμένον ά
λας τού εις τον ήλιον έκτιθεμένου κρέατος 7. Έταριχευοντο δέ τότε 
κρέατα αιγών, βοών, προβάτων καί έλάφων, συνήθως δέ χοίρων, κείμενα 
μάλιστα άναφέρουσι καί «χοίρου ήμίτομον τάριχος» 8 9.

Καί έτρωγον μεν τά χοίρεια ταύτα ταρίχη καί άλλων επαρχιών 
τού κράτους οί κάτοικοι, κυρίως όμως οί Καππάδοκες — Γρηγόριος ό 
Θεολόγος αναφέρει «τό ταριχευτόν παρ’ ήμίν οψον» °— κατ’ εξοχήν δ’οί

1 Εις δημώδες ποίημα τοϋ ΙΕ' αίώνος (Legrand, Chanchons populaires 
Grecs, Bibl. Gr. vulg. 2. 54. 91) άναγινώσκομεν τούς στίχους :

ωσάν λαρδί κουρουπιαστό οκτώ χρόνων καί δέκα 
έδ’ έτσι ’ναι εις τόν άγουρο βλογητική γυναίκα.

3 Ή παροιμία ήδη έν τη συλλογή τοϋ Warner (Ν. Πολίτου, Παροιμ. 
2. 79).

* Ή παροιμία έν Θήρα καί Μάνη.
λ Διήγησις παιδιόφραστος των τετραπόδων ζώων, στίχ. 379 (σελ. 154, Wag

ner).
5 Στ. Ξανθουδίδου, Διορθώσεις καί έρμηνείαι εις Διήγησιν παιδιό- 

φραστον των τετραπόδων ζφων (Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά, 5. 358).
• Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, “Εκθεσις, 464. 1. 

Μ iklosich - Muller, Acta et Diplomata, 6. 146. "Οτι τό άπόκτιν είναι τό 
άπόφτιν ύπεστήριξεν ό Γ. Χατζιδάκις έν Άθηνάς, τόμ. 22, σελ. 207 εξ.

7 Γεωπονικά, ΙΘ', κεφ. 9, 3—5.
8 Σ υ ν ό δ η Π απαδημητρίου, Theodores Prodromos, σ. 295. Φ· 

Κουκουλέ, Συμβολή, 3. 61.

9 Ρ. G. 36, 544.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:25 EEST - 34.211.113.242
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τής εν ΙΤόντορ Παφλαγονίας1, γόνδην τό παρασκεύασμα καλοϋντες a, οΐ- 
τινες καί διά την υπερβολικήν αυτοϋ χρήσιν ψέγονται3.

Ό τρόπος οΰτος τής ταριχειας, δι’ ού άποτελεΐται ό κοινότερον εν 
τή ’Ανατολή καλούμενος παστουρμάς 4, είναι εν μεγάλη καί παρ’ ήμΐν 
χρήσει. Ούτως εν Κρήτη, Ίκαρίμ, Ρόδορ, Μήλψ καί Νάξψ άπόχτι, καί εν 
Κιίπραρ απόχην, έν Σόραρ δ’ άπόφτι λέγεται τό κρέας, μάλιστα τό ήμίτο- 
μον τράγου ή αίγός, τό οποίον άλατιζόμενον ή καπνιζόμενον ξηραίνεται 
εις τον ήλιον ή τον αέρα καί φυλάσσεται ώς προσφάγιον.

ΙΤαρά τό άπόκτιν άναφέρεται υπό των μεσαιωνικών κειμένων καί τό 
άπάκινδ, τό όποιον ήτο έπ’ ίσης παστόν ή καπνιστόν κρέας, τό περί 
τούς νεφρούς δμως 6, τό όποιον, ως καί τό άπόχτιν, παρεσκεύαζον οί Κρή- 
τες επί Βενετοκρατίας, καί σήμερον δέ παρασκευαζουσι7.

Άλατίζοντο δέ τά άπάκια, τά όποια ουτω καλούνται σήμερον εν 
Θράκη, Κρήτη, Κεφαλληνία:, Καππαδοκία καί Πελοποννήσορ, είτε ισχυ- 
ρώς, είτε ελαφρότερου, δι” όλιγοιτέρου άλατος, οπότε εκαλούντο άκρό- 
παατα 8.

Τέλος ώς εξαιρετικόν φαγητόν έθεωρεΐτο καί ώς φιλικόν άπεστέλλε-

1 Ή Παφλαγονίά, δθεν έστί ταρίχη κρέα τά ΰεια : Κ u r t z - D r e x I, Mi- 
chaetis Pselli scripta minora, 2. 284. 2. Πβ. καί T af e 1, Eustathii opusc. 353. 
78. Ό Πολυδεύκης έν τφ Όνομαστικφ του, 6. 48, πλήν άλλων, αναφέρει 
ταρίχη Ποντικά καί Φρύγια.

2 Κατά τον Κ α ι α α ρ ε ί α ς Ά ρ έ θ α ν, σχολιάζοντα τοΰ Λουκιανού Ό- 
νειρ. ή Άλεκτρ. 22 : τό έκ συός τάριχος, δ νΰν γόνδην ΙΙαφλαγόνες φασί. 2. 
Κ ο υ γ έ α, Αί έν τοϊς σχολίοις τοΰ ΆρέΦα λαογραφικαί ειδήσεις (Λαογραφ. 4. 
251).

3 Τιμαρίων, 47 (Ε 1 1 i s s e n, Analekten, IV. 92). Νικήτα Χωνι
ά τ ο υ, Χρον. Διήγ. 661. 3.

Τ Έν Πόντφ καί ’Ανατολή ό παστουρμάς κόπτεται εις μεγάλας λωρίδας, 
αλατίζεται καί ξηραίνεται εις τόν ήλιον χριόμενος μέ τσεμέν, είδος μουστάρδας. 
Πβ. I. Β α λ α β ά ν η, Μικρασιατικά, σ. 225. Ν. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Ό Συλ- 
λαΐος, σελ. 65. 66. Ξενοφ. "Ακογλο υ, Λαογραφικά Κοτυώρων, σ. 83.

5 Διήγησις παιδιόφραστος των τετραπόδων ζφων, στίχ. 378 (W agtier, 
Carmina, σ. 154). Poemes, IV, 166.

6 'Υ π α τ ί ο υ, Περί των μερών τοΰ σώματος ψόαι καί ψοιαί αί σάρκες αί 
περικείμενοι τοΰ νεφρού, τά λεγάμενα άπάκια. Du Cange έν λ. ψόαι. Βλ. καί 
A. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα, 1. 204. Θεοφίλου ίατροσοφιστοΰ, Περί τής 
τοΰ ανθρώπου κατασκευής, 5. 5 : «τούτους τούς ραχίτας μύας ονομάζει ή κοινή 
συνήθεια ά π ά κ ι α».

7 Φ, Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολή, 3. 61.
8 Poerues, Ένθ’ άν. A. Κ ο ρ α ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού περί τής από 

τών ένυδρων τροφής, σ. 177.178. Έν τφ C. C. L. 2. 224. 2, φέρεται : άκρόπαστον 
praesa’sum.
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40 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

to δώρον ό ταριχευμένος μηρός τοΰ χοίρου, τό χοιρομέριον 1.
"Εν τών προσφιλών εδεσμάτων τών Βυζαντινών άπετέλουν και οί 

άλλάντες, οΐτι>ες Ιλέγοντο καί λοκάνικα s, αλλά καί εντερα 5 καί νενρα 4. 
"Οταν δ’ εν τη ’Εκθέσει τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορ
φυρογέννητου λέγεται δτι ό επί τής τραπέζης τοΰ βασιλέως οφείλει άγο- 
ράζειν «βερζίτικον καί νεΰρον», περί άλλάντων δέον νά νοήσωμεν δτι 
πρόκειται δ.

’Εκαλούντο δ’ επ’ ίσης οί άλλάντες καί σαλοίκια (salsicia), κατά 
συ νδεδεμένους δέ δακτύλους πώλο υμένα καί οίονεί ά'λυσιν άποτελοΰντα 
έτρώγοντο μέ σινάπι, μουστάρδαν δήλα δη β.

ΤΑ 2ιΑ

Τών συνήθων τροφών τών Βυζαντινών ήσαν καί τά φά, υπό τό όνο
μα δ’ αυτό ένόουν καί τά τών κατοικίδιων ορνίθων κατ’ εξοχήν, άλλα 
καί τά τών χηνών, νησσών, περδίκων καί φασιανών 7.

1 Διήγηβις παιδιόφραστος, σ αχ. ΐ378 (σελ. 154, Wagner). Hippo 1. Noi
ret, Lettres inedites de Michel Apostolis, σ. 92. Τά χοιρομέρια ως έκλεκτόν φα- 
γήτόν άναφέρονται βραδύιερόν καί έν τφ Κρητικφ δράματι Στάθη (Α' 107. Β' 
121) καί έν τφ Φορτουνάτιμ τοΰ Φωσκόλου, Ε' 53. Φ. Κουκουλέ, Συμβολή, 
3. 61.

3 Τήν λ., πλήν άλλων, αναφέρει καί όΚαισαρείας Ά ρ έ θ α ς (21. 
Κ ο υ γ έ α, Αί έν ιοϊς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις (Λαογραφ. 4. 
251).

® "Αλλάντες' είδος εντέρου έσκευασμένου καί άλλανιοπώλης ό έν τ ερ ο- 
π ρ ά τ η ς. Καί έν Φερτακαίνοις τής Καππαδοκίας ό άλλάς καλείται έ ν τ ε ρ ο ν. 
(Ά λεκτορίδου, Λεξιλόγιον τοΰ έν Φερτακαίνοις τής Καππαδοκίας γλωσσι
κού ιδιώματος, Δ. I. Ε. Ε. Α' 494). Έν Κΰπριρ νΰν λ ά ν τ ε ς, λέγονται οί άλ
λάντες.

1 Κ β ν α ι. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 
464. 4. "Ορα δτι ή χορδή τοΰ τόξου καλείται νευρά καί νεΰρον ή αυτή κατά τό 
λεξικόν τοΰ da Somavera.

° Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις τής βασι
λείου τάξεως, 464. 4.

* Λεοντίο.» Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοϋ. 
Ρ. G. 93. 1733. 1737. Σίναπι πρός βρώσιν αναφέρει καί ό Ά χ μ έ τ έν τφ Όνει- 
ροκριτικφ του, κεφ. 205 (σελ. 161. 17). ‘Ο άλλαντοπώλης κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους έκαλεϊτο σαλσικοπώλης καί σαλσικάριος. Βλ. τό 'Ελλη
νικόν γλωσσάριον τοΰ I)u Cange έν λλ. Ό Γ. Σωτηρίου, Όράριον, σ. 19, 
τά σαλσίκια υπολαμβάνει ώς αλιπάστους ίχθΰς, έκ τοΰ παρατιθεμένου δμως κει
μένου τοΰ Λεοντίου σαφώς φαίνεται δτι περί άλλάντων πρόκειται. Τά σαλσίκια 
άναφέρονται καί έν τφ Κρητικφ δράματι Στάθη (Α', 106) καί έν τφ Φοριουνάτφ 
τοΰ Φωσκόλου (Γ', 550).

7 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ., κεφ. 250 (σελ. 206. 22). Ί ω ά ν ν ο υ Ά κ τ ο υ α -
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 41

Έτρωγον δέ οί τότε τά ο’)ά των ορνίθων, τά όποια μετά των των 
φασιανών έθεωροΰντο καί ά'ριστα πάντων 1 καί τά όποια ήσαν καί εις τάς 
οικίας τών πενητών άφθονα 3, είτε ίκζεατά η εφϋ'ά 3, βραστά δήλα δη, 
είτε οπτά, έψημένα δήλα δή 4, είτε καί ταγηνιοτά ή τηγανιστά 0 είτε καί 
δι’ υγιεινούς λόγους καί ωμά, ροφητά 6 καί ταρακτά, τρομητά καλούμε
να 7 καί όπτορροφητά 6’ ακόμη άναφέρονται 8.

Τά φά έγίνοντο καί πνιχτά ή έξεφϋ·ά, βραζόμενα εντός θερμού ύδα- 
τος, την παρασκευήν τών οποίων ούτα> περιγράφει ΙΙαϋλος ό Αίγινήτης 9 : 
«ταϋτα δέ γίνεται άναδευθέντα ωμά μετά γάρου καί οίνου καί ελαίου 
καί έν διπλώματι συμμέτρως πηγνύμενα» ούτω δ’ ό Όριβάσιος: «σκευά- 
ζουσι δ’ αυτά όεύσαντες μετ’ ελαίου καί γάρου καί οίνου βραχέος, ειτα 
εντιθέασι τό άγγείον ύδωρ έχούση κακκάβη θερμόν καί πωματίσαντες 
αυτήν δλην ύποκαίουσι μέχρι συστάσεως μέτριας». Τέλος ό Όριβάσιος 
'ένθ’ άν στίχ. 17) όμιλε! περί φών «έπιχεομένων άνωθεν ταϊς λοπάσι».

Επειδή δέ τών ψηνομένων διερρήγνυτο ό φλοιός, διά τούτο οί πολ
λοί προς αποφυγήν τής διαρρήξεως, προ τής δπτήσεως, έ'βρεχον τον φλοιόν 
δι’ ύδατος 1U.

Έν Κατωϊταλικφ μεσαιωνικοί έγγραφη» άναφέρεται μεταξύ ταιν οί-

ρ ί ο υ, Περί τών ενεργειών καί παθών τού ψυχικού πνεύματος (I d e 1 e r, Phy- 
sici et medici Graeci minores, 2. 370).

1 Κατά Ό ρ ι β ά σ ι ο ν, 2. 45. I, 3. 15. 2 (σελ. 42. 1, 76. 17). Παύλος 
Α ί γ ι ν ή τ η ς, 1. 83 (σελ. 60. 17).

8 "Ο Πρόδρομος (Σ υ ν ό δ η Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ, Theodoros 
Prodromos, σ. 165) είπε : «φά ορνίθων, ών καί οί οίκοι πλήθουσιν άεί καί τών 
πενήτων».

3 Τρομητά- τά δέ έπί πλέον έψηθέντα λέγεται έφθά, καί κοινώς α ν τ ο - 
κ ό λ λ η τ α, Σ ή θ, 124 7.

4 Τά φά έψήνοντο καί εις θερμήν σποδιάν. Όριβάσιος, 2. 45. 5 (σ. 42. 
9). Σ ή θ, 124. 13.

* Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. ’Ένθ’ άν. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 3. 6 (σ. 71. 25). ’Α
νώνυμο ς, 2. 260. 263. 266).

6 Όριβάσιος, 3. 15 2 (σελ. 76. 17). Παύλος ΑΙγινήτη ς, 1. 83 
(σελ. 60. 19). Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. ’Ένθ’ άν. C. G. L. 3. 315. 9. ’Ανώνυμο ς, 
2. 259. Σ ή θ, 124. 9.

7 Όριβάσιος, ’Ένθ’ άν. Παύλος Α ί γ ι ν ή τ η ς, 1. 83 (σελ. 60. 
19) ’Ανώνυμος, ”Ένθ’ άν. Τά μέχρι τού μετρίως συστήναι λέγεται τρομητά 
(Σ ή θ, 124. 6).

8 Pierre - Marie Brun, La vie de saint Dosithee, σ. 114. 20.
9 Σ ή θ, 125. 2. Παύλος A I γ ι ν ή τ η ς, 1. 83 (σελ. 60. 23). Όριβά- 

σ ι ο ς, 2. 45. 6 (σ. 42. 12).
10 Ά λ ε | ά ν δ ρ ο υ Άφροδισέως, ’Ιατρικών άπορημάτων καί φυσι

κών προ λημάτων τό A (Ideler, 1. 35).
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42 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

κιακών σκευών καί αφονγγατερόν 1, τηγάνιον δηλαδή ή σκεΰος, έν φ πα- 
ρεσκευάζοντο τα ταγηνιστά φά καί δή τό σφουγγατον (ή σημερινή δμε- 
λέττα), τό όποιον άναφέρεται καί εις τα Προδρόμεια ποιήματα 8 καί παρά 
Σαχλίκη *. Ό ΙΙρόδρομος μάλιστα αναφέρει καί διπλοαφονγγΰτον 1 * * 4 5.

Θά παρεσκευάζετο δέ τότε, όπως καί σήμερον, τό σφουγγατον έκ 
ταραχθέντων δρνιθείων φών, διά τής λ. όμως θά υπενόουν, ίσως, καί 
άλλο είδος τηγανιστού μαγειρεύματος δ.

ΤΑ ΜΕ ΚΡΕΑΤΑ ΟΡΝΙΘΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ

ΊΓοΰ κρέατος των ορνίθων ευπεπτότερον ήτο τό τών πτηνών6, ων 
μεγάλη έγίνετο χρήσις έν τη μαγειρική. Έκ τών κατοικίδιων λοιπόν πτη- 
νιον συχνότατα οί Βυζαντινοί πρόγονοί μας ετρωγον τον άλέκτορα, πε
τεινόν, όν καί ευνούχιζον, ϊνα παχύτερος γίνεται, οπότε έλέγετο μέ την 
Λατινικήν λέξιν κάπων 7 καί τήν όρνιθα, ήτις καί κόττα έλέγετο 8, όταν 
δ’ ήτο έξαιρετικώς παχεΐα καβάκα, ήτοι κακκάβα, ή κικκαβίζουσα δήλα 
δή 9. Τά μικρά ορνίθια έκαλοΰντο όρνιβόπονλλα.

Αί όρνιθες, αΐτινες έθεωροΰντο νοστιμώταται, όταν ήρχιζον νά φο- 
τοκοϋν 10 ήθελον οί πρόγονοί μας νά είναι παχεΐαι, μ’ όλον ότι ουχί διά

1 Triach e r a, Syllabus, 542.
3 Poemes, III, 54.
6 Σ α χ λ ί κ η, Άφήγησις παράξενος, στίχ 794 (έκδ. Παπαδημητρίου).
7 Poemes, III, 54.
5 Λέγω τοΰτο, διότι έν Πόντφ σηωυγγάτον λέγεται πίττα παρασκευαζόμενη 

μέ γλυκοκολόκυνθον καί φά, σ φ ο υ γ γ ά τ ο ς δ’ έν τή αυτή χώρα φαγητόν άπό 
άλευρον αραβοσίτου μετά τεμαχίων κρέατος. Α Π α π α δ ο π ο ΰ λ ο υ, Παροι- 
μίαι (Άρχεΐον Πόντου, 2. 71).

8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 42. 1 καί 3. 17. 2 (σελ. 40. 23, 79. 24). 2 ή Ο, 80. 4. 
Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 278. 279.

7 ΆρκαδίουΒατοπεδινοϋ, Άγιορειτικά άνάλεκτα, Γρηγόριος ό 
ΙΙαλαμάς, 3. 210. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολή, 3. 60.

8 Βλ. τό λεξικόν τοϋ 'Ησυχίου έν λ.
9 Γαδάρου, λΰκου καί άλουποΰς διήγησις ωραία, στίχ. 254 (W a g n e r, 

Carmina, σ. 131). Νυν έν Ρόδιο ή παχεΐα καί μεγάλη ορνις λέγεται κ α κ κ ά β α. 
Βενετο κλέους, Βραχεΐαί τινες παρατηρήσεις, σ. 73. Δ ρ α κ ί δ ο υ, Ροδι- 
ακά, σ. 262. Κατά τόν Ησύχιον' κάκκαβος' ή λοπάς ή πέρδιξ καί πάλιν: κακ
κάβα' πέρδιξ. Είπε δέ καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, Παρεκβ. 
1290. 40 : πέρδικες δέ τινες κακκαβίζουσιν, οί καί καλούνται δι’ αυτό κ α κ κ ά- 
β α ι. Νυν έν Χίφ κάκκαβος λέγεται ή πέρδιξ, ήτις καί κακκάβα άλλαχοϋ. Βλ. Φ. 
Κ ο υ κ ο υ λ έ, Ήσυχιανά, έν Άθηνάς, τόμ. 27, σ. 85.

ίο Σ ή θ, 80. 4·
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τούτο εύθετοι προς ύγιείαν \ δΓ δ οί έν τη αγορά πωλοΰντες αύτάς έξή- 
γον μετά τέχνης καί έπεδείκνυον τό λίπος των 1 2. Οί κοιλιόδουλοι μάλιστα 
ύπεστήριζον οτι τών δρνίθων τότε ήτο νοστιμώτατον τό κρέας, δταν δέν 
ταΐς παρετίθετο άφθονος ή τροφή, άλλ’ αυταίμόναι των σκαλευυυσαι 
την εύρισκον 3, ύπήρχον δέ καί οί προ τοΰ μαγειρευματος άποκρεμώντες 
τά ορνίθια από κλάδων συκής, διισχυριζόμενοι δτι ούτω τό κρέας αυτών 
έγίνετο εύκολόβραστον 4 5.

"Οπως αν έχη, ή άλεκτορίς συχνά παρετίθετο εις τάς τραπέζας τών 
Βυζαντινών, δι’ 8 καί ύπερηφανευομένη αυτή λέγει εν τφ ΙΙουλλολόγφ 
οτι την τρώγουν καί δή καί δφτην ° :

καί βασιλείς καί δέσποινες καί πάντες τής συγκλήτου 
καί ηδονή μου εξαίρετος άπ’ όλων τών ορνέων 6.

Ή ορνις, την οποίαν οί είδότες δέν έτρωγον νεοσφαγή, αλλά μετά 
μίαν από τής σφαγής ημέραν εντός δξους αυτήν έμβυθίζοντες 7, έγίνετο 
ου μόνον έκζεστή, τουτέστιν βραστή 8 * 10 * *, αλλά καί όφτή παραγεμιζομένη 
μέ διάφορα καρυκεύματα Π.

Έκ τών κατοικίδιων έπ’ ίσης πτηνών έτρωγον καί τούς ’Ινδικούς 
δρνιϋας ,0, ή όρνιθες της "Εντιας u καί τάς περιστεράς13 ή περιοτε- 
ρόπουλλα ι3.

Είναι γνωστόν δτι οί Ρωμαίοι ευχαρίστως έτρωγον τά παγώνια’ ορί
ζεται μάλιστα εν τφ θεσπίσματι τοΰ Διοκλητιανοΰ καί ή τιμή τοΰ άρρε- 
νος εις 200 δηνάρια, ήτοι όκτό> περίπου προπολεμικά φράγκα 14.

1 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 57. 470.
3 Τ ι μ α q ί ω ν, 46 (Ε 1 1 τ s s e n, Analekten, IV. 91).
5 Κλήμεντος, Στριοματεΐς, λόγ. Β', κεφ. 1 (P.G. 8. 933).
* Μ ι χ α ή λ Γλυκά, Βίβλος Χρονική, 26. 5.
5 Ιουλίου Πολυδεΰκους, 'Ερμηνεύματα, σ. 217.
δ Στίχ. 259 (W agner, Carolina, σελ. 187).
7 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 2. 9 (σελ. 98. 9).
8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 6. 1 (σελ. 101. 23).
8 Βλ. τό επίγραμμα τοΰ II α λ λ α δ ά εις σιτεύσιμον, Έλλην. Άνθολ. III. 1- 

άρ. 484 (Stadtmiiller).
10 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 55, 467.
u Άσίζαι Κύπρου, Β', κεφ. 295 (Κ, Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 6. 488).
13 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 64. 437. Ευσέβιος ’Αλεξάνδρειάς 

Ρ. G. 861. 444. Σ ή θ, 86. 22. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 2. 17 (σ. 70. 24). Ά χ μ έ τ, 
Όνειροκρ. κεφ. 291 (σελ. 236. 15). Fourmy-Leroy, Βίος τοΰ έν άγίοις πα- 
τρός ημών Φιλαρέτου, Βυζάντιον, 9. 137. 24.

ι» Σ ή θ, 86. 12.
1-1 Mommsen-Blumner, Her Maximaltarif des Diocletian, σ. 79. 

H e h n, Di« Kulturpflanzen und Thiere, σ. 303 έξ.
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44 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Την συνήθειαν ταΰτην συνεχίζοντες και οί Βυζαντινοί ευχαρίστως 
έτρωγον τά παγώνια, τούς Μηδικούς ταώνας ή τούς έκ Παιάνων όρνιθας, 
δπως τά έκάλουν ή τών οποίων δμοις τό κρέας έθεωρεΐτο δυσπεπτότερον 
τού τών ά'λλων πτηνών, οιον κιχλών, κοσσΰφων, τρυγόνοςκαι νήσσης 1 * 3 *, δι 
δ καί δεν εμαγειρεύετο αμέσως μετά την σφαγήν τοΰ ζιρου 8.

’Ήδη λοιπόν επί τών χρόνων τοΰ Κλήμεντος οί γαστρίμαργοι έπή- 
νουν τους ταώνας ι τής χρήσεως δ’ αυτών ως βρωμάτων μνείαν ποιείται 
καί ο ’Αλεξάνδρειάς Ευσέβιος5, κατά δέ τον Θ'αιώνα καί δ ’Αχμέτ έν 
τή> ’Ονειροκριτική) του 6.

Καί ή απαλλαγή δε διαφόρων μονών, ώς τής τοΰ Βατοπεδίου, υπό 
Νικηφόρου Βοτανειάτου, από τής παροχής ταών, φανερώνει δτι οΰτοι 
έτρέφοντο προς σφαγήν 7. Μετά ταΰτα δ Μιχαήλ Ψελλός, παρά τούς γα
λαθηνούς άρνας, ό>ς τρόφιμα, επαινεί τούς ταώνας8, βραδΰτερον δέ καί 
δ I. Τζέτζης τούς εκ ΓΙαιόνων όρνιθας 9 10 11 * 13, καί κατά τούς μετά τήν άλω- 
σιν δέ χρόνους καί δή κατά τον ΙΖ' αιώνα μεταξύ τών άλλιον τροφών 
έν Κρήτη, άναφέρονται τά παγώνια ,0.

Τών εξαιρετικών παραθεμάτων έθεωρεΐτο δ πέρδιξ, τό περδίκιν Π, 
δπερ αύτοεπαινοΰμενον λέγει:

εμένα πάλ’ οί βασιλείς εις γεΰμά τους μέ τρώουν 
κι’ οί άρχοντες, οί εύγενεΐς εις πρόγευμα καί δεΐπνον 
καί πλούσιοι ήθέλασιν πτωχοί καί νά με είχαν la.

1 Έν τοΐς Γεωπονικοϊς υπάρχει ιδιαίτερον κεφάλαιον (βιβλ. 14, κεψ. 18) περί
τοΰ τρόπου τής διατροφής καί θεραπείας τών ταοίνων. Βλ, καί Σ ή θ, 106. 1.

3 Όριβάσιος, 2. 42. 5 (σελ. 40. 30). ’Ανώνυμος, 2. 267. 22. 260. 2. 
8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 2. 7 (σελ. 98. 5).
i Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1. 3. 1 (σελ. 165. 15, Stahlin).
5 Ρ. G. 861. 444.
6 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 287 (σελ. 234).
’Άρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Άγιορειτικά άνάλεκτα (Γρηγόριος ό 

Παλαμάς, 33. 210).
8 Kurtz - Drexl, Michaelis Pselli scripta minora, 1. 338.
9 I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Εις τήν παρδενομάρτυρα τοΰ Χριστοί Λουκίαν υπόμνημα 

βράχισιον (λ. Ιΐαπαδοπούλου-Κεραμέως, Varia Graeca sacra, 83. 
22).

10 Φ m σ κ ύ λ ο υ, Φορτουνάτος, Ε. 71. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Συμβολή, 3. 60.
11 X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 64. 437. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 194 (σελ.

237. 22).
13 Πουλλολόγος, στίχ. 201 (W a g n e r, Carmina, σ. 185). Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, 

Κυνηγετικά έκ τής εποχής τών Κομνηνών καί τών Ιίαλαιολόγων (Έπετ. ‘Εταιρ. 
Βυζ. Σπουδ. Θ', 15).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:25 EEST - 34.211.113.242



Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 45

Τών περδίκων, αϊτινες συχνά κατά Δεκέμβριον μήνα παρετίθεντο 
εις τάς τραπέζας των πλουσίων καί τών οποίων ά'ριστον προς βρώσιν 
έθεωρεΐτο τό σκέλος1, τών περδίκων, λέγω, αϊτινες ώς φιλικόν άπεστέλ- 
λοντο δώρον 1 * 3 τό κρέας, ΐνα την σκληρότητα του άποβάλη, εμαγειρεύετο 
τουλάχιστον μετά μίαν από τής σφαγής ημέραν3, εξ όλων δέ τών τρόπων 
τοϋ μαγειρεΰματος έπηνεΐτο τό όφτόν περδίκιν. Σημειωτέου δ’ ότι τότε 
αί πέρδικες ήσαν οίκόσιτα πτηνά 4 *.

Παρά τάς πέρδικας καί όρτυγες, ορτύκια, άναφέρονται παρατιθέμε
νοι " καί χλοεροί, αλλά καί παστοί, ως βέβαιοί καί τό ίδιον πτηνόν έν τώ 
Πουλλολόγφ λέγον :

κι’ άποθετήν μέ πολεμούν καί τρων με όταν θέλουν6.

Επειδή δέ τό πτηνόν έτρωγε καί έλλέβορον, διά τοΰτο οί τρώγον- 
τες, Ϊνα άποφύγιοσι την εκ τούτου ζάλην, συνέψηνον κέγχρον 7.

"Οτι δέ καί προς διαιτητικούς σκοπούς έγίνετο χρήσις τού κρέατος 
τού πτηνού τούτου μανθάνομεν έκ τιύν ιατρικών βιβλίων 8.

Πλήν τώιν όρτυκίων, άναφέρεται ως εκλεκτή τροφή καί τό τρνγόνιν9 
τό όποιον έπρεπε νά τριόγεται τουλάχιστον μίαν ημέραν μετά τον φό
νον10, καί αί κίχλαι, κατά τούς παλαιοτέρους μάλιστα αιώνας έπηνοΰντο

1 Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Προδρόμου, Σχέδη μυός (Boissonade, Anecdo-
ta Graeca, I, 429. 430).

3Θεοδώρου Προδρόμου, Στίχοι είς τούς ιβ' μήνας (Extraits des 
Ms. 11. 2. σ. 186). Κ ε κ α υ μ έ ν ο υ, Στρατηγικόν, 48. 7. Kurtz - Drexli 
Ένθ’ άν. 2. 49. 25. Τ h. Ρ r ess e I, Johanrris Tzetzae epistolae, o. 41. Σ υ v- 
όδη Παπαδημητρίου, Theodoros Prodromos, a. 433.

3 Όριβάοιος, 4. 3. 7 (σε?.. 98. 5). Σ ή 0, 85. 23.
4 Σ υ ν ό δ η Παπαδημητρίου, Theodoros Prodromos, σ. 203. Καί ό 

περιηγητής Henri Castela, κατά τάς άρχάς τοΰ 1Ζ' αίώνος, λέγει δτι έν Κρήτη αί 
πέρδικες ήσαν καί κατοικίδια πτηνά. 'Ελένης Β ο υ ρ α ζ έ λ η, Ό βίος τοΰ 
'Ελληνικού λαού κατά τήν Τουρκοκρατίαν, σ. 154.

δ Τ a f e 1, Bustathii opnsc. 324. 23. Σ ή Ο, 80. 24. Τ ω ά ν ν ο υ Ε ύ γ ε
νικό ΰ. Κώμης εκφρασις (Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, Παλαιολόγεια, 1.50. 9).

6 Στίχ. 500, (W a g n e r, Carmina, σ. 194). Φ. Κουκουλ έ. Κυνηγετικά 
έκ τής εποχής τών Κομνηνών καί τών Παλαιολόγων (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 
Θ', 17).

7 Γεωπονικά, 14. 24. 2.
8 Σ ή θ, 80. 24.

9 ΊουλίουΠολυδεύκους, Έρμηνεύμ. σ. 48.
Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 3. 5, 3. 2. 17, 4. 2. 7 (σελ. 9. 2, 70. 24, 98. 6). Πουλ-

λοί,όγος, στίχ. 361 (W a g π e r, Carmina, σ. 190). Ά ν ώ ν υ μ ος, 2. 257. Ά χ -
μ έτ, Όνειρ. κεφ. 291 (σ. 236. 15). Μ. Φ ι λ ή. Περί ζφων (διότητος, 72. 7 (έκδ- 
Joh. de Pawn).
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46 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

αί δάφνιοι κίχλαι1, αί τρεφόμεναι δήλα δή με δαφνοκόκκους, αιτινες δέν 
υπάρχει αμφιβολία οτι Οά εγίνοντο, ως καί σήμερον, καί πασταί.

Χρήσις επ’ ίσης εις τάς Βυζαντινός τραπέζας έγίνετο καί τοΰ κρέα
τος τοΰ πτηνού φοίνικος, τό όποιον ό Μιχαήλ Ψελλός περιγράφει ώς 
«τφ Μηδικφ ό'ρνιίίι παραπλήσιου» 3, ώς νοστιμώτατον δ’ έθεωρείτο καί 
τό τής ώτίδος, κοινώς νΰν άγριόκοττας, τό όποιον ε'κειτο μεταξύ τοΰ 
τής χηνός καί τής γερανού 3 5.

ΙΙερί τής ήδύτητος τοΰ κρέατος τοΰ πτηνοΰ τούτου ώμίλησεν ήδη ό 
Κυρήνης Συνέσιος i *, ταΰτην δ’ έξαΐρον τό ’ίδιον πτηνόν παριστάνεται 
εν τφ Πουλλολόγφ λέγον:

όποΰ με τρώγουν βασιλείς καί τάρχοντόπουλλά τους·1.

Των πολυτελών καί πολυδάπανων εδεσμάτων έθεωροϋντο 6 *, καί επο
μένους μόνον εις τών πλουσίων τάς τραπέζας παρετίίίεντο, οι από Φά- 
σιδος ό'ρνιθες, ή φαβιανοί, τών οποίων συχνήν μνείαν ποιούνται οί συγ
γραφείς Λ Τών φασιανών δέ τό κρέας έίίεωρεΐτο πολλών άλλων πτηνών 
εύπεπτοτερον, ώς π. χ. τών ορνίθων καί ταώνων 8.

Άς σημειωθή δ’ δτι οι φασιανοί ήσαν καί κατοικίδια πτηνά, ώς καί 
έκ τών νόμων φαίνεται9, καί έκ τής απαλλαγής διαφόρων μονών από 
τής παροχής το>ν 10 11.

ΙΙαρά τους φασιανούς μνημονευτέα καί ή φάααα u, περί τής χρήσεως

1 Κ λ ή μ, εντός, Παιδαγ. 2. 1 (σελ. 155. 12).
3 Kurtz - Dr e χ 1, Miehaelis Pselli scripta minora, 1. 388. 25 έξ.
3 Σ ή θ, 125. 13. Ό .’A v ώ v υ μ ο ς, 2. 260 λέγει δτι ή σαρξ .της ωτίδος 

ήτο σκληρά.
τ Ρ. G. 66. 1340.
5 Στίχ. 50 (Wagner, Carmina, σελ. 180).
6 Ό Άμ α σ ε ί α ς Ά σ τ έ ρ ι ο ς, Ρ. G. 40. 169, όμιλεΐ «διά την πολυδά

πανου άγορασίαν τών έκ Φάσιδος ορνίθων».
’Χρυσόστομος, Ρ. G. 58. 659. 660, 60. 708, 64. 437. Ευσέβιος 

’Αλεξάνδρειάς, Ρ. G 861, 444. Όριβάσιο ς, 2. 42. 3 (σελ. 40. 28). 
Σ ή θ. 117. 20. Αλέξανδρος Τ ραλλιανό ς, 2.61 (Puschmann). I. Τ ζ έ- 
τ £ ο υ, Έπιστολιιί (Cramer, Anecdota Graeca, 3. 160). Σ υ ν ό δ η Π α π α - 
δ. η μ η τ ρ ί ο υ, Theodoros Prodromos, σ. 203. Ιουλίου Πολυδεΰκους, 
'Ερμηνεύματα, σ. 48. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Κυνηγετικά έκ τής έποχής τών Κομνη- 
νών καί τών Παλαιολόγων (Έπετ. Έταιρ. Βυξ. Σπουδ. Θ', 18).

8 ’Ανώνυμο ς, 2. 279.
9 Ιΐανδέκται, 32. 66.

10 Ά ρ κ α δ ί ο υ Β α τ ο π ε δ ι ν ο ΰ, Άγιορέιτικά άνάλεκτα (Γρηγόριος ό 
Παλαμάς, 3. 210).

11 Π ο υ λ λ ο λ ό γ ο ς, στίχ. 361 (W agner, Carmina, σελ. 190). Ί α> ά ν- 
νου Ευγενικού, Κώμης έκφρασις (Σ π. Λάμπρου, Παλαιολόγεια, 1. 50.
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 47

τού κρέατος τής οποίας έν τή διαίτη όμιλοΰσι τά ιατρικά βιβλία 1.
Εις την Αίγυπτον κυρίως, άλλα και εις διαφόρους επαρχίας τοϋ Βυ

ζαντινού κράτους, οί εύποροι καί κοιλιόδουλοι έτρωγον, πλήν των φασια
νών καί τών ταώνων, καί τάς άτταγας 8 ή ατταγήνας * 1 * 3 4 ή ταγηνάρια ι, εί
δος περδίκων (perdrix petrosa)5.

’Εκείνα δμως τά πτηνά, τών οποίων συνηθεστάτη εγίνετο χρήσις, 
ήσαν αί γερανοί, γνωστοί ήδη καί παρ’ άρχαίοις, οί'τινες τάς έκάλουν 
πτηνά Σκυθικά ή τής Λ'βύης, έπαινοϋντες μάλιστα τάς τής Μήλου καί 
τών όποιων τό κρέας δεν έπρεπε νά μαγειρεύεται ευθύς μετά την σφα
γήν 6.

Τοϋ πτηνού τούτου, τοϋ οποίου ύπήρχεν αφθονία κατά τόπους 7, 
μνείαν ώς εξαιρετικού, εδέσματος ποιούνται διάφοροι συγγραφείς. Ούτως 
ό Άχμέτ έν τφ Όνειροκριτικφ του όμιλε! περί τοϋ βλέποντος καθ’ ύ
πνους ότι τρώγει κρέατα γεράνων 8, ό Συ με ιόν Σήθ, περί τοϋ ζωμού τών 
γεράνων9, ό Θεόδωρος ΙΙρόδρο[ΐος αναφέρει τον έναβρυνόμενον δτι 
τρώγει «πιοτάτας γερανούς» καί «τούς δυσορεκτοϋντας περί τούς γερά- 
νους διά το σύνηθες τής τροφής» 10 11 * καί ό Μιχαήλ Ψελλός πάλιν τούς 
τρώγοντας έλάφους καί γερανούς η.

Πόσον δέ σύνηθες φαγητόν θά ήσαν τά πτηνά ταΰτα, φαίνεται καί 
έκ τού δτι, πλήν άλλων πτηνών, άναφέρονται ώς διαιτώμενα εις τάς αύ- 
λάς διαφόρων μονών, αΐτινες καί διά χρυσοβούλλων απαλλάσσονται τής 
παροχής αυτών 13.

9). Γ α β ρ ι ή λ Δεστούνη, Ποίημα τοΰ Άρμούρη, σιίχ. 95. Φ α σ σ ί νΰν 
έν Χίω λέγεται τό άγριοπεριστερον.

1 Ά ν ο> ν υ μ ο ς, 2. 207. 279. Ά χ μ. έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 291, σελ. 236. 13.
3 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1 (σελ. 155. 14) C. G. L. 379. 43.
3 Ά λ έ | α ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. 193 (Puschmann). Ό ρ ι β ά -

σ ι ο ς, 2. 42. 2, 3. 17, 2 (σελ 40. 24), 79. 26. C. G. L·. 2. 32. 11, 250. 30.
4 Αλέξανδρος Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, .’Ένύ’ άν. ’Λ ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 257.

ΙΙερί άτταγήνων βλ. Mommsen-Bliimner, Der Maximaltarif des Diocle- 
rian, a. 77.

5 Κατά τόν A Ο ήν α ι ο ν (Θ’, 387f) : άτταγάς μικρφ μέν μείζοιν έστί πέρδι- 
κος, όλος δέ κατάγραφος τά περί τό ναι τον.

6 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 2. 7 (σελ. 98. G).
7 Λιβανιού, Δύσκολος ώλισύεν § 5 (τόμ. 6. 553, Forster).
* Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κειρ. 288 (σελ. 234. 21).
4 Σ ή Ο, 30. 15.

10 Σ υ ν ό δ η Παπαδη μητριού, Theodoros Prodromos, σ. 203. 306.
11 Μ ι χ αή λ Ψ ε λ-λ ο ΰ. Έπιστολαί (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 5. 401).
13 Β α σ ί λ ε ι ο ς Σ ε λ ε υ κ ε ί α ς, Ρ. G. 85. 577. Ά ρ κ α δ ί ο υ Βαιο-

πεδινού, ’Ένθ’ άν. 3. 210,
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48 Φαίδωνος I. Κουζουλέ

Των γερανών, των οποίων αί σάρκες, διά τό ινώδες, συνιστάτο νά 
τρώγωνται μετά δυο από τής σφαγής ημέρας1, ως εξαίρετον μέρος έθεω- 
ρεΐτο ή κνήμη 1 * 3, ήτις ετρώγετο συμβραζομένη μέ οίνον, κραβάτη. Καί εί
ναι αυτό τό πτηνόν, τό όποιον εν τφ Πουλλολόγιρ αύτοεπαινούμενον λέ
γει : εμέ

τον τριογουσιν οι βασιλείς μετά πολλοϋ τοΰ πόθου 
καί τριόγουσι τά άκρη μου οί άρχοντες κρασάτα 3 5.

Αί γέρανοι, αί όποΐαι γενικώς δεν τρώγονται σήμερον, κατά τόπους, 
ως λ. χ. εν Τήνφ, θεωρούνται νόστιμον φαγητόν, δύνανται δέ, κατά τό 
λέγειν τών χωρικών, νά παρασκευασθώσιν έξ αυτών εβδομήκοντα καί 
επτά διάφορα φαγητά" !

Έκτος τών ορνίθων, εις τάς τραπέζας τώ>ν Βυζαντινών παρετίθεντο 
καί νήαααιδ ή νησσάρια 6 καί πάπιες εις τάς Άσίζας τής Κόπρου καλού
μενοι 7, συχνό δέ μνημονεύονται καί αί χήνες ή τά χηνάρια 8, αί' τε ήμε
ροι καί αί άγριαι9, ών χηνών τά λίπη παστωνόμενα ^χρησιμοποιούντο 
διά μαγειρικούς σκοπούς 10 11, τό δέ ήπαρ, δταν τά πτηνά έτρέφοντο μέ ο
ρόν γάλακτος, έθεωρεΐτο λίαν εύπεπτον 11.

Οί εν Αίγόπτω συνείθιζον νά τρώγωσι χεννία, ίσως οπτά, ως διά 
τούς παλαιοτέρους χρόνους αναφέρει ό ’Αθηναίος12 13 ή καί παστά, ως μαρ
τυρεί ό Ησύχιος ,3.

Τά ιατρικά βιβλία όμιλοΰσι διά «τά εν τοϊς άμπέλοις ευρισκόμενα

1 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 48. 1 (σελ. 41. 10). Σ ή θ, 30. 11.
3 Θεοδώρου Προδρόμου, Σχέδη μυός (Β ο issonade, Anecdota 

Graeca, 1. 42d).
3 Στίχ. 181 (Wagner, σελ. 80).
4 <I>. K ο υ κ ο υ λ έ, Κυνηγετικά (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. Θ', 18).
5 Δ η μ η τ ρ ί ο υ Κωνσταντινούπολή του, Ίερακοσόφιον, 303.
6 Νήσσα' τό νησσάριον φέρεται έν τφ έπ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικφ.
7 Άσίζαι Κύπρου, Β', κεφ. 296 (Κ. Σ ά Ό α, Μεσ βιβλ. 6. 492). Περί τής έν

τή διαίτη χρήσεως τών κρεάτων τής νήσσης βλ. Σ ή θ, 71. 17 έξ.
8 Χρυσόστομος, Ρ. G. 60 708, 64. 437. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 43. 1.

(σελ. 41. 7). ’Αλέξανδρος Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. 61. Σ ή 0, 121. 17. Ά χ μ έ τ,
Όνειροκρ. κεφ. 293 (σελ. 237 7). Κωνσταντίνου Πορφυρογ ε ν ν ή- 
τ ο υ, "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 487. 18. Μ α ν ο υ ή λ Φ ι λ ή, Περί ζώων 
Ιδιότητος, 10. 12. ’Ιουλίου Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα, σ. 49.

0 Σ υ ν ό δ η Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ, Theodoros Prodromos, σ. 203.
10 Π α λ λ α δ ά, Σκοιπτικόν εις τράπεζαν, Έλλην. Άνθολ. Ill1, άριθ. 377. 

12 (Stadmuller).
11 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3 17. 3 (σελ. 79. 30).
13 Ά 0 ή ν α ιο ς, ΙΔ', 664Ε.
13 Χέννιον όρνιθάριόν τι κατ’ Αίγυπτον ταριχευόμενον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:25 EEST - 34.211.113.242



Βυζαντινών τροιραί καί ποτά.

πτηνά»1, ήτοι τά σημερινά άμπελοπούλλια, τά όποια θά έπαστώνοντο τι
θέμενα εντός όξους, οός και σήμερον εν Προύση καί Κύπριρ 1 2.

Τέλος, έκτος άλλων πτηνών, οί Βυζαντινοί πρόγονοί μας έτρωγαν 
καί τά κιτρινοπούλλια, άφ’ οΰ ό Θεσσολονίκης Ευστάθιος θεωρεί λόγου 
άξια τά πτηνά «καθά γε καί ό χρυσός, προς ον εΰ μάλα τό γένος τοΰτο 
χρώζεται» 3 * 5.

49

ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΓΙλήν τών και ονικών τρόπων παρασκευής φαγητών, οί διάφοροι μά
γειροι, ΐνα τών κυρίων των την προς τά ασυνήθη εδέσματα επιθυμίαν 
θεραπεόσωσιν, έφεύρισκον διαφόρους παραδόξους τρόπους μαγειρείας 
«καινά πλάσματά τε καί γοητευματα, ών ή κοιλία προκάθηται», ως λέγει 
ό I. Τζέτζης*.

Μιμούμενοι λοιπόν καί τους αρχαίους “Ελληνας, οΐτινες παρέθετον 
εις την τράπεζαν των χοίρους παραγεμιστούς δ, παρέθετον καί λαπάραν 
(=στόμαχον) μονάνίεντήν. Κατά τίνα δέ τρόπον ώνθυλεύετο αύτη μάς 
περιγράφει έν έπιγράμματί του ό Παλλαδάς, δστις όμιλε! περί δέλφακος, 
οΰ ή γαστήρ είχε πληρωθή παντοίων αγαθών, περιείχε δήλα δή, πλήν 
άλλων, κίχλας καί λεπτά τεμάχια κρέατος μετά πεπέρεως άναμεμειγμένα 6.

Προ αΰτοϋ ό Χρυσόστομος όμιλε! περί πρώτου παραθέματος εις πο
λυτελές δεΐπνον δρνιθος έψηθείσης έπ’ ανθράκων, έσωθεν δέ πεπληρωμέ- 
νης ιχθύων 7, είδος φαγητού, τό όποιον θά έτρωγον οί γαστρίμαργοι άνά 
τούς αιώνας τής αυτοκρατορίας ημών, άφ’ οΰ κατά τον ΙΒ' αιώνα ό Τζέ- 
τζης όμιλεΐ δι’ «ίχθύας τυραννουμένους εις όρνιθας καί όρνιθας εις 
ΐχθύας μεταπλαττομένους» 8. Έγίνετο δήλα δή καί τό αντίθετον, τουτέ-

1 Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 268.
3 Π. Γενναδίου, Γεωργικά άνάλεκτα, σ. 53—54. Κ. Χατζή ϊ ω ά ν- 

ν ο υ, Περί άμπελοπουλλίών (Κυπριακά Γράμματα, 3 (1936), ο. 47).
8 Τ a f e I, Eustathii opnsc. 311. 65. Φ. Κ Ο υ κ ο υ λ έ, Κυνηγετικά (Έπετ. 

Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. Θ', 18).
A I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Έπιστολαί (Cramer, Anecdota Graeca Oxoniensia, III,

168).
5 Ά θ ή ν α ι ο ς, Δ', 3. 129b.
β Βλ. τό υπ’ άριθ. 486 επίγραμμα, τό όποιον όμως φαίνεται κατ’ έπίδρασιν 

τών παρ’ Ά θη ν α ί φ, Θ'. 19, 376d λεγομένων.
7 Ρ. G. 58. 659—660.
8 I. Τζέτζου, ”Ενΰ’ άν.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος 1Ζ' 4
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50 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

στιν εντός μεγάλων ιχθύων έθετον καί συνεμαγείρευον διάφορα μικρά 
πτηνά

Κατά τον αυτόν ΙΒ' αιώνα δ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 3 ώμίλησε δι’ 
«δρνιν αύτόχυμον διακολυμβώσαν οιον εν νεκτάρι, καλόν άλλότοτον, τε
ράστιον γλυκασμα» καί πάλιν δ αυτός8 δι’ «αγέλην κολυμβάδων πτηνών 
ευγενών ύπογραφομένων οιον ήρεμα προς έρευθος έπιπολής τφ τοΰ οί
νου έμβάμματι».

Έν τοϊς ανωτέρω χωρίοις όμιλε! δ συγγραφέας περί δρνίθων έμβεβα- 
πτισμένων εντός εύοσμου οίνου. Τοϋτο θά ήτο συνήθεια των κοιλιόδου
λων καί κομψών, οϊτινες διά τοΰ τρόπου τοΰτου άπέβλεπον εις τό νά 
διατηρώσι τρυφερά καί εύοσμα τά κρέατα τών πτηνών ως ακριβώς καί 
νΰν οί περιττοί τά τοιαϋτα διά τον αυτόν λόγον εντός κονιάκ βυθίζουσι 
τό κρέας προ τοΰ βρασμού.

'Ο τρόπος οΰτος τής δι’ οίνου διατηρήσεως τής τρυφερότητος τοΰ 
κρέατος παρ’ ήμΐν δεν είναι συνήθης' τό μόνον σχετικόν, δπερ γνωρί
ζω, είναι ότι έν Τήνφ τά πτηνά κάμνουν ξιδάτα, άφ’ οΰ δήλα δή τά μα- 
δήσουν καί τά ανοίξουν, τά σιγοβράζουν καί έπειτα τά θέτουν εντός 
πηλίναιν δοχείων περιεχόντων δ'ξος. Ούτω διατηρείται ή τρυφερότης αυ
τών, δταν δ’ εξαχθώσι προς μαγείρευμα, είναι δμοια προς τά προσφάτως 
φονευθέντα.

ΙΙαρά τφ αυτώ Ευσταθίψ άναγινώσκομεν καί τά εξής4: «"Οσον μέν 
γάρ εις δέρμα εξήνθει (ή δρνις) καί εις οστά πτερύγων έσκληρύνετο καί 
ποδών την δρνιν ύπέφαινε, τοΐς δε λοιποΐς άνόστεος ήν καί ουδέν όρνι- 
θος. ΙΙερικύψαντι δε καί εις τά εντός, πολλήν είχε την σύγχυσιν καί 
τήν κατεργασίαν άξύμβλητον, αμυγδάλων γάρ δίχα τό λοιπόν ά'παν εΐ- 
χεν άδιευκρίνητον» καί πάλιν 5 6 «Σταίτινον φύραμα εις βάθος μέν κοι- 
λανθέν, εις σφαίραν δέ γυρωθέν, καλήν εφθήν δρνιν έθαλάμευεν εϊσω. 
Καί έδει τήν τοιαύτην σφαίραν άνακαλυφθεΐσάν ποτέ αυτού τοΰ έπιθέ-

4 Παρομοίους λαϊκούς τρόπους παρασκευής σήμερον αγνοώ- τούτο μόνον 
γνωρίζω δτι οί κάτοικοι τής Σινώπης τέως κατεοκεύαζον καί έ'τρωγον ψαρό- 
πίττες, πίττες δήλα δή έφ’ ών έθετον ψάρι, τό όποιον καί έφοτίρνιζον οΰτω 
μετά τής πίττας καί δτι εις τά παραλίμνια μέρη τής Αιτωλίας παρασκευάζονται 
έπ’ ϊσης ψαρόπιττες ή γλανιδόπιττες άποτελοΰμεναι άπό φύλλα ζύμης 
μεταξύ τών οποίων παρεντίθενται οί ιχθύς γλανίδια, έπιχεομένου καί άναλόγου 
ελαίου. Δ. Λ ο υ κ ο π ο ύ λ ο υ, Αίτωλικαί οικήσεις, σκεύη καί τροφαί, σ. 14. 

s Τ a f e 1, Eustathii opusc. 311. 40. 
s Ta f e 1, "EvO' άν. 311. 80. 86.
4 T af e 1, Eustathii opusc. 311. 48.
6 Tef e 1, “Ενθ' άν, 312. 20 έξ.
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ματος, δ περιήκτο εις ήμισφαίριον καί την δρνιν (καλόν τι χρήμα) έκκύ- 
ψασαν όψον τοΐς των όρώντων ή τρωγόντων δμμασιν ή στόμασιν έμπε- 
σειν πίονα μέν ίδεΐν, τρυφεράν δέ θιγεΐν, τακεράν δέ φαγεΐν. Τό δε φύ
ραμα καί εις χύτραν ώπτήθη τφ ζώορ, έν αύτφ γάρ άνεψήθη καί εις πινα- 
κίσκον επλάσθη. Έπ5 αυτού γάρ παρετέθη ως είναι τό παράθεμα πάνθ’ 
όμοΰ χρήματα ταϋτα χύτραν, πινακίσκον, άρτον, προσόψημα. Έστεγανού- 
το μέν γάρ τό περιέχον καί οίον εις χύτραν ήν όστρακούμενον’ έσω γοΰν 
αυτού πυρίιρ, καθώς τις έφη, μαλακφ προσομιλήσαν κατειργάσθη τό 
ζφον προς έ'ψησιν, πλήν δσον ούκ έσκυθρώπαζε τό άγγος προς πύρ με- 
λανθέν, άλλ’ έγέλα καπηρόν καί τούτο γε την χύτραν εψεύδετο. ΤΗν δέ 
καί ως εις πίνακα υποκείμενον. Επ’ αυτού γούν ή όρνις εις βρώσιν πα- 
ρέκειτο, τό δ’ εντός κοΐλον τού περιέχοντος εις άρτον απαλόν έμαλάτ- 
τετο, ζωμφ δυσοπούμενον ζέοντι. Τό δέ λοιπόν εντός όρνις ήν, οψων ως 
αν εΐποι τις, ήδιστον καί δπερ άρτοις τοΐς άλλοις αι ψίχες, τούτο έκείνφ 
τφ ύποκρινομένω τον άρτον ή εντός πυκαζομένη όρνις έτύγχανε καί προ 
γεύσεως την δσφρησιν γοητεύουσα ήδύ μάλα πνείουσα καί κατ’ εκείνα 
τών ζώων, όπόσα τή εύοδμία τής άποφοράς την αύτοΐς έπιβάλλουσαν 
θήραν άνύουσιν, ούτω δη καί αυτή δσφρήσει θηρωμένη τούς έντυγχάνον- 
τας' δσφρησάμενος, είπες άν, αρκείν σοι τό καλόν' ούτω καλόν ώζε τούρ- 
νίθιον».

Δύο είδη παρασκευής όρνίθων έν τοΐς ανωτέρω αναφέρει ό Ευστά
θιος, πρώτον τό παραγεμιστόν καί δεύτερον τό νΰν υπό των ξενοδόχοιν 
poulet blanc καλούμενον. Τά τού πρώτου είδους πτηνά, ων ως παρα- 
γέμισμα αναφέρει μόνον αμύγδαλα, άφίνει δμως νά ύπονοήσωμεν καί 
ποικίλα άλλα 1, έξεκοκκαλίζοντο καί τότ;, πιθανώτατα δέ κατά τρόπον 
ούχί διάφορον τού σημερινού. Νΰν δήλα δή οί μάγειροι, ποιούντες εντομήν 
μεταξύ τού δεξιού ποδός καί τού ισχίου τής όρνιθος, είσάγουσι την χεΐρα 
καί διά μαχαιριδίου άποσπώσι τό δστούν τού στέρνου των προσκεκολλη- 
μένων σαρκών, ειτα άποσύρουσι τούτο μετά τού δστού τής σπονδυλικής 
στήλης καί έξάγουσιν εκ τής εντομής, ούτω δ’ απομένει τό πτηνόν μόνον 
μέ τά οστά τών πτερύγων καί τών ποδών. Τά δέ poulets blancs παρα- 
σκευάζουσιν ως εξής: λαμβάνουσιν όρνιθα, ρύχί νεοσφαγή, καί ταύτην, 
άφ’ ού καθαρίσωσι, ράπτουσι' μετά ταύτα λαμβάνουσι λίπος χοίρου ή 
βοός προ δύο ημερών άλατισθέν καί τό θέτουσιν υπέρ τούς ατμούς χύ
τρας, ΐνα έκδιπλωθή ευκόλως. Τούτου γενομένου θέτουσι την όρνιθα εν-

1 Νΰν ώς παραγέμισμα έν παρομοίςι περιπτώσει μεταχειρίζονται σταφίδας, 
κοκκωνάρια, κάστανα, μικρά μανιτάρια, ορυζαν, έντόσθια τοΰ αΰτοϋ πτηνού εις 
λεπτά τετμημένα, κανέλλαν, μοσχοκάρφια καί μοσχοκάρυδον.
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τός τοΰ λίπους, to όποιον Ι'πειτα ή ράπτουσι η διά κλωστής περιδένουσι. 
Τό δλον παρασκεύασμα θέτουσι κατόπιν μετά τής άναλόγου σάλτσας εν
τός χύτρας καί, άφ’ ου τό καλύψωσι, τό άφίνουσι νά βράση. Άφ’ οΰ τό 
φαγητόν μαγειρευτή, εξάγεται εκ τής χύτρας καί τό λίπος ανοίγεται, τε- 
μνόμενον δ’ εις τεμάχια, προσφέρεται μετά ζωμού ώς σοΰππα, ή δέ ό'ρ- 
νις, τεμαχιζόμενη, ώς ψητόν.

Ώρισμένοι Βυζαντινοί συγγραφείς καί κείμενα όμιλοΰσι διά τό (pu- 
γητόν μονόκνϋρον1■ Τό φαγητόν τοϋτο, τό όποιον κατ’ εξοχήν χαρακτη
ρίζεται ώς καλογηρικόν, καί δή τών ηγουμένων1 * 3, τό όποιον όμως έτρωγον 
καί οί λαϊκοί, άφ’ ού ό Πρόδρομος λέγει ότι εν τή οικία του, καθ-’ 
ΰπνους, ήσίίάνθη μονοκύΤρου μυρωδιάν3, τό φαγητόν, λέγω, τοϋτο, μαν- 
νάνο μεν ότι ήτο λιπαρωμένον, λιπαρόν δήλα δή, καί ότι άπετελεΐτο έκ 
πολλών όμοϋ εδωδίμων συμβραζομένων εις την αυτήν χύτραν, ήτο δήλα 
δή περίπου, κατά τον Κοραήν, ό,τι οί αρχαίοι έλεγον σϋγκρουμα ή ίίρυμ- 
ματίδα 4.

Περιγραφήν αϋτοΰ μάς δίδει ό Πρόδρομος εις τό κατά τών ηγουμέ
νων ποίημά του, δυστυχώς όμως επί τό κιομικώτερον καί ΰπερβολικώτε- 
ρον, ώστε νά μή δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι απολύτως άνταποκρίνεται αυ
τή εις τήν πραγματικότητα- έκ τής παιδιοφράστου μόνον διηγήσεως τών 
τετραπόδων ζφων πληροφορούμενα ότι τυρός έκ γάλακτος βουβάλου κα- 
τασκευαζόμενος ένεβάλλετο εις τό μονόκυΤρον 5.

'Οπωσδήποτε ιδού πώς ό Πρόδρομος περιγράφει τό μονόκυΦρον:

εί βούλει πάλιν μάνθανε καί τά τοΰ μονοκύθρου’ 
κραμβίν καρδίας τέσσαρας χονδράς καί χιονάτας 
καί ξιφιοτράχηλον παστόν, κυπριναρίου τήν μέσην, 
γλαύκους χλωρούς καν εικοσιν, άπάκιν βερζιτίκου, 
φά καν δεκατέσσαρα καί Κρητικόν τυρίτσιν, 
άπότυρα καν τέσσαρα καί Βλάχικον ολίγον

52

1 Ίωνικώς δέ Ιδιώτισται καί τό έκ της χύτρας συντεθέν μονόκυύρον, Ε ύ-
σταδίου, Παρεκβ. 469. 35. Poemes, II. 103, IV. 118. Σταφίδα, Ίατροσό. 
φιον (Le g ran d, Bibl Gr. vulg. 2. 495).

3 Διήγησις παιδιάφραστος τών τετραπόδων ζφων, στίχ. 599 (Wagner, σελ.
161).

3 Poemes, I. 235, II. 104, IV. 118, ’Έχομεν καί τό Βυζαντινόν έπίάετον Μ ο- 
νοχυτράς, δπερ δηλοΐ τον ευχαρίστως τρώγοντα ή τόν παρασκευάζοντα τό 
μονόκυθρον, Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata, 5. 37. 259, 6. 188. 
Βλ. καί J eansel me ■ Oe conomos. Aliments, a. 164.

4 A. K ο ρ α ή, ’Άτακα, 1. 123. 124.
6 Στίχ. 599—601 (W a g n e r, Carmina, σελ. 161).
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καί λίτραν μίαν έ'λαιον, πιπέριν φούχταν μίαν 
σκόρδα κεφάλια δώδεκα καί τσίρους δεκαπέντε ι.

ΤΑ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΥΜΑΤΑ

Οί ίχθΰς, οΐτινες, ώς σύνηθες προσφάγιον ήδη από τών παλαιών 
χρόνων εκαλούντο υψάρια 3 καί ψάρια, ήσαν σύνηθες τών Βυζαντινών φα- 
γητόν, καί μάλιστα τών μοναχών καί επισκόπων 3 Τοΰτο σαφέστατα έτό- 
νισε καί δ Χορίκιος, γράψας : «Θάλασσα δέ παρέχει ίχθΰς, κέρδος κοι
νόν έστιώσιν άνθρώποις καί δαιτυμόσιν ευωχία γάρ άνευ θαλαττίας γο
νής ολίγον ευφραίνει» 4.

Τόση δέ ήτο ή αγάπη τών Βυζαντινών πρύς τούς ίχθΰς, ώστε δεν 
άπέφευγον οΰτοι να τούς μαγειρεύωσι καί έν ήμέραις νηστείας, παρά τάς 
εκκλησιαστικός διατάξεις °.

Οί ίχθΰς, οΐτινες ήσαν, ή πετραΐοι, κοινώς νΰν πετρόψαρα, καί τοι- 
οϋτοι ήσαν αί λαπίναι, οί σκάροι, αί πέρκαι, αί κίχλαι, ό σκάρος, δ σκόρ
πιός, οί κωβιοί, εύ'πεπτοι πάντες θεωρούμενοι 6, ή πελάγιοι ή ποτάμιοι ή 
λιμναίοι 7, έτρώγοντο ή χλοεροί ή καί αλίπαστοι. Έκ τούτων οί πρώτοι

1 Poemes, III. 178 εξ.
2 Πάντων τών προσοψημάτων, δψων καλούμενων, έξενίκησεν ό Ιχθύς διά τήν 

έξαίρετον έδωδήν μόνος ούτως καλεΐσθαι διά τούς έπιμανώς έσχηκότας πρός ταύ- 
την τήν έδωδήν, Ά θ ή ν α ι ο ς, Ζ', 277a.. 'Ο Φρύνιχος Έπιτομ. (οελ. 91 Βοτ- 
rier) γράφει : όψάριον τό δψον ούχί τούς Ιχθΰς, οί δέ νΰν τούς ίχθΰς λέγουσι είπε 
δέ καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (Παρεκβ. 1477. 43) «κατά τι να 
εξοχήν ή λέξις (όψον) κληρωθεϊσα τοΐς ίχθύσι παρήγαγε τό όψάριον» καί 1201. 6· 
«έκράτησε παρά τοΐς ύστερον όψον κατ’ έξοχήν επί τών ιχθύων λέγεσθαι ώς δη- 
λοϊ καί τό κοινολεκτούμενον όψάριον». Βλ. καί J. Kalitsunakis, όψον und. 
όψάριον (Festschrift Kretschmer's, σ. 97. 101. 104).

3 Ιωάννης Δαμασκηνός, Ρ. G. 95. 329. Τ a f e 1, Eustathii opusc 
227. 90. Περί τών διαφόρων ειδών τών τρωγομένων ιχθύων βλ. Jeanselme- 
Oeconomos, "Ένθ’ άν. 157. 158.

4 X ο ρ ι κ ί ο υ, Έπιθαλάμιος εις Προκόπιον καί Ίωάννην καί Ήλίαν, 98. 
5 (Forster - Richtsteig).

δ Γεωργηλά, Τό θανατικόν τής Ρόδου, στίχ. 559 (Wagner, σελ. 49). Εις 
τά μοναστήρια εννοείται άπηγορεύετο ή χρήσις Ιχθύων κατά Τετάρτην καί Πα
ρασκευήν.

6 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 49. 1 (σελ. 43. 15). Σ ή θ, 43. 19. Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί- 
δ ο υ, Περί ύλης ιατρικής, 2 33 (Wellmann). Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 258. Χωνιά- 
τ η ς, 2. 236. 23.

1 Βίος αγίου Νεοφύτου (Ί α> ά ν ν ο υ, Μνημεία αγιολογικά, σ. 247). Τών 
ποταμίων Ιχθύων νοστιμώτατοι έθεωροϋντο οί τοΰ Βιθυνικοΰ Φαρμουτίου (Ί ω- 
ά ν ν ο υ, ’Ένθ’ άν.). Οί ποτάμιοι καί λιμναίοι ίχθΰς έθεωροϋντο κακοστόμαχοι. 
Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 9 (σελ. 47. 25). Σ ή θ, 43. 25, 44. 20.
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εγίνοντο ή εκζεστοί, βραστοί δήλα δή, η υφτο'ι ή τηγάνον, τηγανιστοί δή
λα δη. Καί εκζεστοί παρεσκευάζοντο, πλήν τών πετραίων, και οί κέφα- 
λοι, αί συναγρίδες, οί δρφοί, τά φαγρία, οί σκορπίοι καί οί χάννοι *, κα
ρυκευόμενων των ζωμών ενίων δι’ αρωματικών ειδών οίον νάρδου καί 
κολιάνδρου 2, όφτοί ό κιθαργός, ή κίχλα, ή ψήσσα 3, ή παλαμίδα 4, ό σκά
ρος δ, τηγανιστοί οί μικρότεροι κυρίως ιχθύς δι’ αλεύρου μιγνυμενοι 6, 
αί σμαρίδες 7, άλλα καί οί έρνϋρϊνοι ή λν&ρΐνοι (τά σημερινά λυθρίνια) 8, 
οί μελάνονροι 2 (=μελανουρια νΰν) καί αί άϋερΐνες, αΐτινες εγίνοντο καί 
διπλοτήγανον, εντός δήλα δή τοΰ τηγάνου άπετέλουν μίαν μάζαν, ήτις, 
άφ5 οΰ ετηγανίζετο, άνεστρέφετο ολόκληρος, ϊνα καί ή αντίθετος πλευρά 
τηγανισθή 1β.

"Οσον αφορά δ’ εις τον τρόπον τής έψήσεως, εις μέν τούς βραστούς 
εγίνετο χρήσις καί τοΰ λευκού ζωμού, δστις άπετελεϊτο εξ ύδατος, εις δ 
ενεβάλλετο αρκετόν ελαιον καί ολίγον άνηθον καί πράσον καί μετά την 
εψησιν τό άνάλογον ά'λας, ώστε νά μη φαίνεται ό ζοηιός αλμυρός 11, εις 
δέ τούς βραστούς, κατά τούς είδότας, έπρεπε νά χύνεται ελαιον, νά ρί- 
πτωνται δ’ οΰτοι εις ζέουσαν άλμην καί τέλος οί οπτοί νά ψήνωνται μετά

1 Σ ή -δ, 45. 4, 118. 1. I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. Ζ', ίστορ. 144, στίχ. 74 >. 
Τοΰ Θεολογά κ η, Ώς εκ προσώπου των καλούμενων τζύρων (Ν. Έλλη- 
νομν. 7. 358. 20).

2 Ίερόφιλος, Περί τροφών κύκλος (I d e 1 e r, Physici et medici Grae- 
ci minores, 1. 413).

* Ά λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. 61, 403. A. Κ ο ρ α η, Ξενοκράτους καί 
Γαληνού περί της από τών ένυδρων τροφής, ο. 92. Poemes, III. 149. Ό ψ α ρ ο- 
λόγος, σ. 376. Ψήσαι είναι οί ιχθύς οί νΰν ψ η α σ ί α καλούμενοι. Ή ψήσσα, 
κατά τούς ιατρούς, Σ ή -9, Ικ3. 15 έθεωρεΐτο ώς περιέχουσα τροφήν εΰχυμον καί 
εΰπεπτον.

4 ’Ακολουθία τοΰ Σπανού (L eg ran d, Bibl. Gr. vulg. 2. 30).
5 Kurtz-Drexl, Michaelis Pselli scripta minora, 2. 309. 25.
5 Ευσταθίου, ΙΙαρεκβ. 1063. 35.
7 'Ιεροφίλου, Περί τροφών κύκλος (I d e 1 e r, 1. 409. 10, 411. 1). Γεω

πονικά, 20. 35.
8 Σ χ ο λ ι α σ τ. Αλιευτικών Όππιανοΰ, Α’, 97. Οί έρυθρίνοι μετά τής τρί- 

γλης καί άλλων ιχθύων άνήκον εις τούς λευκούς καλούμενους καί νΰν ασπρό
ψαρα (Λέοντος τοΰ Σοφού, Τό Έπαρχικόν βιβλίον, 17. 4). Μ ι χ. 
Ψ ε λ λ ο ΰ, Πρός τόν βασιλέα τον Δοϋκαν (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 5. 346). Α. 
Κ ο ρ α ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού, σ. 61.

' Ίεροφίλου, ”Ενθ’ άν. 1. 409.
1° Νΰν εις τό Κουρούνι τής κάτω Εύβοιας διπλοτήγανο λέγεται κολοκύνθη 

γλυκεία κεκομμένη είς τεμάχια επιμήκη καί τηγανισμένη.
11 Ό ρ ιβ ά σ ι ο ς, 2. 51. 6, 4. 1. 41 (σελ. 44. 16, 97. 2). Α. Κόρα ή, Ξε

νοκράτους καί Γαληνού, Περί τής από τών ένύδρων τροφής, σ. 34.
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 55

των λεπίων, νά επιρρίπτεται δ* επ’ αυτών αρκετόν έλαιον μετά άρτύσεως 
καί άλας αρκετόν1. Έψήνοντο δ’ οί οπτοί επί τής έσχάρας ή επ’ ανθρα
κιάς ή παρά την άνθρακιάν επί οβελίσκων διαπερώμενοι 2. Τέλος άνα- 
φέρεται καί ή εν ταΐς λοπάσι σκευασία (sur le plat) μετά διαφόρων αρ
τυμάτων 3.

Έκ των μικρότερων ιχθύων έτρωγον οί Βυζαντινοί, ώς ειπον, τάς 
μαρίδας υ.αί άϋερίνας 4, αλλά καί τάς άφύας, ας εκάλουν έγγρανλεις 5 
καί άκτάρας, καί ας επάστωνον 6, προς δέ καί τάς &ρίασας 7, αιτινες εί
ναι αί υπό τοΰ σχολιαστοΰ καί νϋν τριχαΐοι καλούμενοι, αί σαρδέλλαι 
δήλα δή8.

"Ας προσθέσωμεν δ’ ενταύθα δτι οί Βυζαντινοί έτρωγον καί μικρο

ί Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 9. 3 καί 4 (σελ. 107. 12).
3 Poemes, IV. 133.
3 Βλ. Α. Κορ α η, Ξενοκράτους καί Γαληνού, Περί της άπό τών ένυδρων 

τροφής, σ. 55.
^Ευσταθίου, Παρεκβ. 100. 6. Τάς λέγουσιν άθερινάς τάς μικροτάτας 

ίίάνυ. Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζώων, στίχ. 630 (Wagner, σελ. 
163). Π ο υ λ λ ο λ ό γ ο ς, στίχ. 336 (Wagner, σελ 189). Έν Πανόρμω τής Βι
θυνίας οί κάτοικοι έτηγάνιζον τάς άθερίνας με φά όρνιθος. Βλ καί Α. Κο
ρ α ή εις Ξενοκράτη καί Γαληνόν καί Krumbacher, Fischbuch, σ. 372.

3 Άφυη' ή παρά πολλών λεγομένη έγγραυλις, Σουίδας έν λ. Άφύαι' οί έγγραυ- 
λοι, τό έπ'όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικόν. Πβ. καί τό λεξικόν τοΰ 'Ησυχίου έν λ. άφύαι. 
Καί οί αρχαίο, έλεγον: άφύας από τηγάνου. Ό Σχολιαστής τοΰ Όππιανοΰ, 
Άλιευτ. Α'767 γράφει: άφύης' έγγραύλεως, άκτάρας' καί 5 Ησύχιος: ίκτάρα· έθνι- 
κώς ιχθύς' καί : κτάρα' ιχθύς βραχύτατος πάντων. ’’Εγραψε δέ καί ό Θεσσα
λονίκης Ευστάθιος, Παρεκβ. 1936. 22 : «Εύτελέστατον δέ έστιν ίχθύ- 
διον, ουπερ ή κλήσις ϊκταρ (παρά Καλλιμάχω) εμφαίνει δέ τούτο ή Βυζάντιος πα
ραφθορά κτάρας τά τοιαΰτα λέγουσα». Φέρεται δέ καί έν τφ C.G. L. 3. 357. 76 : 
ίκτάρα albula. Νΰν έν Λακωνική χτ άρ ι λέγεται μικρότατος ιχθύς. Βλ. καί Α. 
Κ ο ρ α ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού περί τής άπό τών ένύδρων τροφής, σ. 168 
—169. Σημειωτέον δτι, όπως καί σήμερον, οΰτω καί παρ’ άρχαίοις έπηνοΰντο αί 
Φαληρικαί άφύαι. Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, Όνομαστ. 6. 63.

6 Παρά Προδρόμφ καί έγγραυλοπαστοφάγος, Poemes, III. 94. 
Κ. Krumbacher, Das Mittelgriechische Fischbuch, 374.

7 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2.58. 14 (σελ. 48.5). Τριχίδες' θρϊσσαι διά τό λ,επτά έ'χειν 
οστά, λεξικ. Φωτίου' τριχίδοιν' λέγει τών καλουμένων νϋν θρισσών, Σ χο
λ ι α σ τ. Ά ρ ι σ τ ο φ. Όρνιθ. 56. Πβ. καί Σ χ ο λ. Άριστοφ. Άχαρν. 551, 
Έκκλ. 56, Ίππ. 662. ’Ιουλίου Π ο λ υ δ ε ύ κ ο υ ς, 'Ερμηνεύματα, 6. 47. 
Boucherie, 129. A. Κ ο ρ α ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού, Περί τής άπό τών 
ένύδρων τροφής, σ. 56.

8 A. Κ ο ρ α ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού, Περί τής άπό τών ένύδρων τρο
φής, σ. 56 θρίσσαι sardinae' (C. G. L. 3. 257. 1, 379. 51, 436. 59).
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56 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

τατα ίχθύδια έκ τού Νείλου κομιζόμενα τό μέγεθος άφύης εχοντα, τά 
όποια ήσαν νοστιμώτατα 1.

’Άλλοι ίχθΰς υπό των Βυζαντινών τρωγόμενοι ήσαν οί κυπρίνοι, νϋν 
κοινώς γριβάδια2, τά λαβράκια, τιμιώτατοι ιχθύς θεωρούμενοι8, αί τρίγλαι 
ή τριγλία, τά κοινώς νϋν μπαρμπούνια, τά όποια, κατά τον Ξενοκράτη, 
ήσαν έπιφανέστατον δψιον4, ών άριστον μέρος έθεωρεΐτο τό ήπαρ καί ή 
κεφαλή καί άτινα ήσαν νοστιμιότατα κατά ’Ιανουάριον 5, τό γομφάριον, 
νΰν λουφάρι6, οί κεατρεΐς, ήτοι κέφαλοι, ών παλαιότερον έπηνοΰντο οί 
κεστρεΐς τής Σκιάθου 7, καί ών νόστιμοι έθεωροϋντο οί τής θαλάσσης 
καί μάλιστα οί κατά τό Ρήγιον τής Κωνσταντινουπόλεως άλιευόμενοι 8 
καί οί εν τοΐς ποταμοις, καί μάλιστα έκείνοις, οΐτινες έρρεον όρμητικώς9, 
ή συναγρίδα 10, ή παλαμίδα, ήτις καί τσερδέλλα ονομαζόμενη ήλιεύετο έν

1 I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Έπιστολαί (C r a me r, Anecdota Graeca Oxoniensia, III.
170).

5 Poemes, III. 179. A. K ο ρ a fj, "Ατακτα, 1. 259. Κυπρίνους ή κυπρινάρια 
αναφέρει καί ή 'Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ 
Πορφυρογέννητο υ, 164. 6.

3 Διήγησις των θαυμάτων των άγιων Κόρου καί Ίωάννου, Ρ. G. 87. 3448. 
Poemes, III 82. 163. Τ ι μ α ρ ί ω ν, 21 (Ε 1 1 i ss e n, Analekten, IV, 64). Τ ο ϋ 
Θ ε ο λ ο γ ά κ η, Ώς έκ προσώπου τών καλούμενων τζύρων (Ν. Έλληνομν. 7. 
358. 20).

1 Χρυσόστομος, Ρ. G. 56. 329. Ξενοκράτους, Περί τής από 
τών ένυδρων τροφής (κεφ. 1.36 καί σελ. 105, έκδ. Κοραή)- είπε δέ καί ό Γ αλ η- 
ν ό ς, Περί τροφών δυνάμεως, (σελ. 27, έκδ. Κοραή, πβ. καί σελ. 103) : «τετίμηταί 
δ’ υπό τών ανθρώπων ώς τών άλλων ύπερέχουσα τή κατά τήν έδωδήν ηδονή». 
Θεοδώρου Προδρόμου, Σχέδη μυός (Boissonade, Anecdota Grae
ca, 1. 429).

5 Γαληνού, ’Ένθ ’ άν. Περί τοΰ τρόπου τής παρασκευής τοΰ ήπατος υπό 
τών κοιλιόδουλων, βλ. Γαληνόν, ’Ένθ' άν. Leo Sternbach, Nicolai 
Calliclis Carolina, στίχ. 64 (σελ. 47). Κατά τον Σ ή θ, 106. 20 τό ήπαρ τής μεγά
λης τρίγλης έθεωρεΐτο άξιοθαύμαστον, προσθέτει όμοις : «νΰν δέ ούκ έσθίεται».

0 Χρυσόστομος, Ρ. G. 56. 329. Σ χ ο λ ι α σ τ. Άλιευτ. Όππιανοΰ, Β', 
652. Κοραή, Ξενοκράτους καί Γαληνού, σ. 76.

’Πολυδεόκους, ’Ονομαστ. 6. 10. 63. Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2.1.3.
8 Poemes, III. 153. Κατά τον Σ ή θ, 59.16, ό κέφαλος ήτο δύσπεπτος καί κα

κοστόμαχος. Βλ. καί Ό ρ ι β ά σ ι ο ν, 2. 46. 1 (σελ. 42. 20. έξ.). Α. Κοραή, 
Ξενοκράτους καί Γαληνοΰ, Περί τής από τών ένυδρων τροφής, σ. 87.

9 ’Α ν ώ ν υ μ. ο ς, Περί χυμών, 2. 279.
10 Poemes, III. 154. Σάρδαν ή πηλαμύδα αναφέρει ό Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58.

143 (σελ. 56.10).
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άφθονίμ κατά τον Βόσπορον1, ext λακέρται, νΰν κοινώς λακέρδαι 3, οί 
ΰύννοι, τοϋννοι νΰν κοινώς3, οι ακόμβροι η αν,ονμβροι η οκουμβρία καί 
οι τζνροι, ών οι μέν πρώτοι ησαν εΰθηνότατοι, δώδεκα εις τον οβολόν 
πωλοΰμενοι ή κατά δηνάριον 4—5 4, τών δευτέρων δέ πλήθος ουδ’ οβο
λού άξιον έθεωρεΐτο 5.

Ύπό τών Βυζαντινών επ’ ίσης ετρώγοντο καί οί κολίαι6, νΰν κο' 
λιοί, καί αί ϋσκαι, περί ών τελευταίων κατά τον ΙΑ' αιώνα ό Χριστόφο
ρος Μυτιληναΐος λέγει : «τίς γάρ άλλη βρώσις υσκας ήδίων ;» 7, καί αΐτι- 
νες κατά τον Συμεών Σήθ ώνομάαθησαν οΰτω, διότι «τοιαότην τροφήν 
έμποιοϋσι τφ σώματι τφ ήμετέρφ παρά τφ τών ιχθύων γένει, οΐαν τό 
χοίρειον κρέας παρά τοΐς χερσαίοις* 8.

Διέκρινον δ’ οί Βυζαντινοί την ποτάμιον ΰσκαν, τήν οποίαν έθεώ-

1 Poemes, III, 205. 216e. Α. Κόρα ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού, Περί τής 
από τών ένυδρων τροφής, σ. 36. 167. 168. A. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα, 1. 73. Αί τσερ- 
δέλαι είναι αί κορδύλαι ή σκορδύλαι τοϋ Άριστοτέλους. Βλ. 2 κ. Βυζάντιον, 
έν Πανδώρας, 3. 89. καί Α. Κ ο ρ α ή ν, Εις Ξενοκράτη καί Γαληνόν, σ. 161.

2 Θ ε ο λ ο γ ά κ η, Ώς έκ προσώπου τών καλούμενων τζύρων (Ν. Έλλη- 
νομν. 7. 355. 13, 358. 15).

8 Ό ρι βά σ ι ο ς, 2. 58. 20 καί 21 (σελ. 48. 15. 17). Σ ή θ, 43. 15. Poemes, 
III. 104. 205 259, IV. 27. 94. Ό ψαρό λόγο ς, 370. A. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα, 
1. 73. Τοϋ α ϋ τ ο ΰ, Ξενοκράτους καί Γαληνού, Περί τής από τών ένυδρων 
τροφής, σ. 19. 63.

1 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 20. 143 (σελ. 48. 16, 56. 12). Τιμαρίων, 21 
(Ε 1 1 ΐ s s e π, Analekten, IV, 64). Th. Pressel, Johantiis Tzetzae epistolae, 
έπιστ. 57, σελ. 49. Poemes, IV. 28. Θεολογά κ η, Ώς έκ προσώπου τών κα
λούμενων τζύρων (Ν Έλληνομν. 7. 354. 9, 355. 19, 357. 1).

5 Θ ε ο λ ο γ ά κ η, ”Ενθ’ άν. 7. 355. 20. Παλαιότερον καί ό Λιβάνιος, 
Φιλάργυρος έρασθείς εταίρας, 29, τόμ. 7. 58 (Forster) είπεν : ιστέ δέ οτι καί 
χρηστόν όψον οί σκόμβροι καί εΰωνον. "Οσον δ’ άφορα εις τήν τιμήν τών Ιχθύων 
γενικώς δέον νά σημειώσωμεν δτι κατά τόν ΙΑ' αιώνα ό Χριστοφόρος Μυτιλη- 
ναΐος αναφέρει δτι αντί ενός χρυσοΰ νομίσματος ήγόρασε παρά έζ συναλιευόντων 
τρεις βολάς Ιχθύων (Kurtz, Die Gedichte des Christophoros Mitylenaios, a. 87).

e Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 20 (σελ. 48. 18). Ξενοκράτους, Περί τής 
άπό τών ένυδρων τροφής, ξδ' (σελ. 18, Κοραή).

1 Kurtz - Drexl, Die Gedichte des Christophoros Mitylenaeos, σ. 91. 
Poemes, III. 95. 325c. K. Krumbacher, Fischbuch, 371. Βλ. καί Α. Κο
ραή, ’Άτακτα, 1. 242.

8 Σ ή θ, 111. 10. Κατά τόν Σήθ, ’Ένθ’ άν. 19: «δει δέ τούτον άρτύειν θερ- 
μοτάτοις άρτύμασι καί οίνον έπιπίνειν λεπτότατον καί παλαιότατον». “Επιθι καί 
Α. Κοραή, Ξενοκράτους καί Γαληνού, Περί τής άπό τών ένυδρων τροφής, 
σ. 205.
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58 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ρουν κάλλιστον των ιχθύων, καί την θαλασσίαν, ΰποδεεστέραν ταύτην 1.
Έτρωγον επ’ ίσης τά σνάκια οΰτω καί νΰν έν Πόντφ καλούμενα2, 

τούς βαβρακούς, τούς των άρχαίοιν δήλα δη θαλασσίους βατράχους 3 
καί τούς γαλέους 4.

Έκ των σελαχίων ετρωγον τούς βάτονς ή τά βάτύπουλα °, καί τάς 
νάρκας 6.

Αί μουρονναι, νΰν κοινώς σμύρναι, άναφέρονται ώς ευχαρίστως 
έσθιόμεναι, ών εξαιρετικοί έθεωρούντο αί έν τώ Σικελικφ πορθμίρ συλ- 
λαμβανόμεναι7 καί τά (έ)χέλυα, τά κοινώς χέλυα, ών άριστα έθεωρούντο 
τά τού Μαιάνδρου 8.

Έτρώγοντο δ* οί ιχθύς ού μόνον χλωροί, αλλά καί αλίπαστοι η εν
τός όζους συντηρούμενοι, ως έκ τών κειμένων διδασκόμεθα, τά όποια ό- 
μιλοϋσι δι’ «όψάρια παστά» 9 ή «ταριχευτούς ίχθύας»10 ΐ) «όξωτούς 
ίχθύας» u, ί] διά τό «αρμυρόν όψάριον» 13 ή καί ταριχευόμενοι.

Έκ τών αλιπάστων δ’ ή ταριχευτών ιχθύων, ούς έπώλουν οί σαλδα-

1 Kurtz - Drexl, Michaelis Pselli scripta minora, 2. 242. 15, 243. 1 έξ.
a Kurtz - Drexl, ”Evi}' άν. 2. 319 6. Νικήτα X ω v ι ά τ ο υ, Χρον. 

Διήγ. 77. 5.
3 A. Κ ο ρ α ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού Περί τής από τών ένυδρων τρο

φής, σ. 48. Poemes, III. 216b.
4 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 21 (σελ. 48. 18). Ά νώνυμο ς, 2. 258. Α. Κ ο - 

ρ α ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού, α. 71. Περίφημοι παρ’ άρχαίοις ήσαν οί γαλέοι 
τής Ρόδου, Πολυδεΰκους, Όνομ 6. 63.

5 Poemes, III. 404f. A. Κ ο ρ α ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού Περί τής από 
τών ένυδρων τροφής, σ. 48. 196, 197. Krumbacher, Fischbuch, 373. Τόν 
βάτον, οΰτω καί νΰν έν Θήρμ καλοΰμενον, υπάγει ό ’Αριστοτέλης εις τά σελαχο- 
ειδή. Βλ. Ά 9 ή ν α ι ο ν, Ζ' 25. 26. σελ. 286c. Περί σελαχίων βλ. καί Ό ρ ι β ά- 
σ ι ο ν, 2. 56. 1 έξ (σελ. 46 15 έξ.).

• Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 268.
7 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1. 3. Πολυδεΰκους, ’Ονομαστ. 6. 10. 

63. Κ υ ρ ή ν η ς Σ υ ν έ σ ι ο ς, Ρ. G. 66. 1340.
8 Κλήμεντος, Παιδαγ. 2.1.3. Poemes, III. 178a. Drexl, Das Traum- 

buch des Propheten Daniel, Β. Z. 26. 178, στίχ. 178.
9 Κωνσταντίνου Πορφυρογενν ή του, ’ΈκΌ-εσις τής βασιλείου 

τάξεως, 464. 2. Τά Βασιλικά, σ. 44. 12. 3, όμιλοϋσι δι’ άλιστοΰς ίχθϋς μετά τοϋ 
ίδιου αγγείου.

10 Τ a f e 1, Eustathii opusc. 230. 95.
11 T a f e 1, ’Έν9’ άν. 194. 42, 230. 96. Οί όξωτοί ίχθΰς λέγονται νΰν ξ ι δ α

τό ψ α ρ α.
12 Άσίζαι τής Κύπρου, Α' καί Β', κεφ. 296 (Κ. 2 ά 9 α, Μεσ. Βιβλ. 6. 238.

489).
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 59

μάριοι1, δέον νά μνημονεύσωμεν τούς δψάρωγας, νΰν ενιαχού ψαρωγάρονς 2, 
τοίς σαρδέλλες δήλα δή, τάς εκ Γαδείρων μάλιστα έρχομένας καί σάρδας 
καλουμένας3, τούς σκόμβρονς, τάς παλαμίδας, τάς εγγρανλεις 4, τούς τζν- 
ρονς6 το περί τον τράχηλον τού ξιφίου μέρος8, τά των θύννων ταρί- 
χη1 καί τό Βερζίτικον, τό όποιον ήλιεύετο εις τούς Σκυθικούς ποτα
μούς ΤΩξον καί Τάναϊν 8, ομοίως καί τον κεατρέα9 καί τούς έκ Πόν
του κομιζομένους μύλλονς 10 καί τον κοράκινον ίχθύν, δν οί τού Πόντου 
κάτοικοι σαπέρόην έκάλουν 11.

1 J. Nicole, Τό έπαρχικόν βιβλίον Λέοντος τοΰ Σοφού. Περί τών διαφό
ρων ειδών τών ταριχευομένων ιχθύων βλ. Ξενοκράτους. Περί τής άπό τών 
ένυδρων τροφής, ξδ'—οδ' (σελ. 18. 19, Κ ο ρ α ή).

3 Poemes, II. 42b.
8 Σάρδαι δμως ώνομάζοντο καί άλλα ιχθύων ταρίχη. Α. Κ ο ρ α ή, Ξενοκρά

τους καί Γαληνού Περί τής άπό τών ένυδρων τροφής, σ. 86. 42. 167. 168.
4 Λ ι β α ν ί ο υ, Φιλάργυρος έρασθείς εταίρας, 29 (τόμ. 7. 58, Forster). Ό-

ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 1. 40 (σελ. 96. 83). Παρά ΙΙροδρόμφ, III. 94, κεΐται σκουμπρο-
παλαμυδόπαστος, έγγραυλοπαστοφάγος.

® Θεολογάκη, Ώς έκ προσώπου τών καλούμενων τζύρων (Ν. Έλλη- 
νομν. 7. 853). Po0mes, IV. 28.

6 Πβ. τό τοΰ Προδρόμου, Poemes, III. 179 ξιφιοτράχηλον παστόν καί 
έπιθι A. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα, 1. 25J. Ό ξιφίας, δστις καί έν Άγίφ ’Όρει νΰν πα- 
στώνεται, έθεωρεΐτο διίσπεπτος, δι’ δ έτρώγετο μετά σινάπεως ή δριμέων άρτυμά- 
των. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 19 (σελ. 48. 13). Σ ή θ, 73. 20, 74. 1.

1 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 144 (σελ. 56. 13).
8 Ό I. Τ ζ έ τ ζ η ς, Χιλιάδες, χιλ. 13, ίστορ. 466. 90, έγραψε :

Ώξιανοΰς ίχθύας μοι ταρίχους είναι νόει, 
οιπερ βαρβάρως καί κοινώς βερτζίτικα καλούνται.

Βλ. καί Τ h. Ρ r e s s e 1, Johannis Tzetzae epistolae, άρ. 39, σελ. 34 καί έπιστολ. 
98, σελ. 88. Poemes, III. 180. Α. Κ ο ρ α ή, Άτακτα, 1. 261. Τοΰ α ΰ τ ο ΰ, Ξε
νοκράτους καί Γαληνού, Περί τής άπό τών ένυδρων τροφής, σ. 80. Χώραν Βερ- 
ζιτίων άναφέρει ό Θεοφάνης (Χρονογρ. 1. 447. 13, De Boor), Βερτζΐται δέ 
Σλαΰοι άναφέρονται κατά τόν Ζ' αιώνα κατά τής Θεσσαλονίκης έπιδραμόντες. Ο. 
Τ a f r a 1 i, Thessalonique des origines an XIV siecle, σ. 109. Πβ. και Κ ω ν σ τ. 
Πορφυρογέννητο υ, Πρός τόν ίδιον υιόν Ρωμανόν, 181. 1 καί Π. Π α- 
παγεωργιου, Zu den Briefen des Theodoros Laskaris, Β. Z. 11. 19.

9 Όρ ιβ ά σ ι ο ς, 2. 58. 149 (σελ. 57. 1. εξ.). A. Κ ο ρ α ή, Ξενοκράτους 
καί Γαληνού, Περί τής άπό τών ένυδρων τροφής, σ. 176.

10 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 1. 40 (σελ. 96. 32). Έν Ήπείριρ ό μΰλλος λέγεται μ υ λ- 
λ ω ν ά ς.

11 Σ. Κ ο υ γ έ α, ΑΙ έν τοΐς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις (Λα
ογραφίας, 4 251). A. Κ ο ρ α ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού, Περί τής άπό τών 
ένυδρων τροφής, σ. 176.
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60 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Τεταριχευμένους δ’επίσης ιχθύς έπρομηθεύοντο οί Βυζαντινοί εκ τε 
τής Προποντίδος1, άλλα καί έκ τής Μαιώτιδος λίμνης τής Χαζαρίας 1 * 3, 
προς δέ καί έκ τής Κωπαΐδος, έξ ής τελευταίας θά εκομίζοντο εις τάς 
Βυζαντινάς αγοράς παστοί εγχέλεις3.

Εις τα έξωθεν, καί δη έκ Βρεττανίας είσαγόμενα ταρίχη, άς προστε- 
θώσι καί αί ρέγγαι, αιτινες από τοϋ ΙΒ' τουλάχιστον αίώνος ήσαν γνω· 
σταί εις τούς Βυζαντινούς4 *. "Ας προσίίέσωμεν δ’ ενταύθα δτι οί αλί
παστοι ιχθύς έτριόγοντο έπιρραινομένου ελαίου καί ό'ξους καί έπιπασσο- 
μένου ήδυόσμου ° καί δτι άκρόπαστα, ήτοι ολίγον αλατισμένα, γομφάρια, 
αναφέρει δ Πρόδρομος 6.

ΤΑ ΜΑΛΑΚΙΑ, ΤΑ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΑ

'Γά μαλάκια, τά μαλακόστρακα καί τα οστρακόδερμα κατά τούς Βυ
ζαντινούς χρόνους εκαλούντο αγνά 7, είτε ώς έν ήμέραις αγνείας, ήτοι 
νηστείας τρωγόμενα 8, είτε ώς άγανά, ήτοι μαλακά, οπότε έννοητέα μό
νον τά μαλάκια 9.

1 X ω ν ι ά τ η ς, 2. 302. 13.
3 I. Λαζαροποΰλου, Σύνοψις των θαυμάτων τοΰ αγίου Ευγενίου. (Α. 

ΙΙαπαδοποΰλου- Κ ε ρ α μ έ ω ς, Fontes historiae imperii Trapezuntini 
133, 7).

3 N ι κ η φ ό ρ ο υ Γρήγορά, 'Ιστορία, 1. 417. 18. Κατά τό 'Ονομαστι
κόν τοΰ ΙΙολυδεόκους (6. 10. 63) άρισται έθεωροϋντο αί έγχέλεις τής Κω
παΐδος.

4 Θ ε ο λ ο γ ά κ η, Ώς έκ προσώπου τών καλούμενων τζΰρων (Ν. Έλλη- 
νομν. 7. 356. 21).

3 I. Τ τέ τ ζο υ, Έπιστολαί (Cramer, Anecdota Graeca Oxoniensia, III
170).

6 Poemes, III. 179a.
1 Θεοδώρου Προδρόμου, Σχέδη μυός (Boissonade, Anecdo

ta Graeca, I. 434). Διήγησις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζώων, στίχ. 133 (Wag
ner, σελ. 145). Έπιθι καί D. Hesseling, Deux poemes Grecs du Moyen age 
(Βυζάντιον, 1. 309).

8 "Οντως ταΰτα έν τοΐς μοναστηρίοις συχνά κατά Τετάρτην καί Παρασκευήν 
έτριόγοντο. Έν αύτοϊς άναφέρεται ξηροφαγία, άγνοφαγία, ιχθυοφαγία, Η. Del e- 
h a y e, Deux typica byzantins de 1’ epoque des PaUologues, σ. 124. Θεόδω
ρος 2 τ ο υ δ ί τ η ς, Ρ. G. 99. 1700. Poemes, III. 275a. 276.

9 "Επιθι Γ. Χατζιδάκιν έν ΜΝΕ, Α' 135. Φ ι λ ή ν τ α, Γλωσσολογι- 
κά, Β' 57—58. Στ. Ξανθουδίδου, Διορθώσεις καί έρμηνεΐαι εις Διήγησιν 
παιδιόφραστον τών τετραπόδων ζώων (Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά, 5, 
355).
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Έκ των αγνών λοιπόν άναφέρονται τά καλαμάρια 1, τά όποια έγίνον- 
το καί μονύνλεντά ή παραγεμιστά 3, πιθανώτατα καθ’ ον τρόπον νϋν τά 
καλαμάρια, άτινα παραγεμίζονται, μέ σταφίδας, όρυζαν καί κοκκωνάρια, 
κατόπιν αί σηπίαι3, αΐτινες έμαγειρευοντο μετά δριμέων αρτυμάτων, οι 
όκτάποδες ή τά δκταποδίτσιαi καί αι θαλάσσιαι κνίδαι ή άκαληφαι, αϊ- 
τινες οΰτω καλούμενοι διά τον κνησμόν, δν παράγουσιν εις τάς χεΐρας 
τών συλλεγόντων αύτάς, είχον μέν καλήν ουσίαν, ήσαν δμως κακοστό
μαχοι, έτρώγοντο δέ ψηνόμεναι επί ανθράκων κληματίδων δ.

Νυν ή άκαλήφη αυτή άγαλ.ηπα έν Σκύρο,), γαληπα έν Σάμο), κονλψ 
φάόα έν Λέσβφ, κόληφας έν Κυζίκφ καί κάληφας έν ΓΙανόρμφ, άγκλού- 
θα έν Μεγίστη καί ααλονπα έν Καρύστφ, δι’ αλεύρου έπιπασσομένη γί
νεται τηγανιστή, ίσως δέ κατά τον αυτόν τρόπον έμαγειρευετο καί κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους.

Τηγανιστός έπ’ ίσης έ'τρωγον οί τότε ή καί βραστός τάς καρίδας δ, 
αΐτινες ήσαν δυο ειδών ή μικραί καί πράσινοι ή μεγαλύτεροι καί έρυ- 
θραί κάμμοροι ή κάμμαροι καλούμενοι 1, νΰν γαμπάρες. Τούς δέ καρά-

1ΜιχαήλΓλυκά, Βίβλος Χρονική, VI. 21, 72. 7. Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 
260. Σχολιαστής Όππιανοϋ, Άλιευτ. Α', 428. 432 Περί τής λέξειος καλα
μάρι βλ. τά γραφέντα ύπο Πρωτοδίκου εν Αρμονίας, Β' 327 καί Ρ. Krets- 
c h m e r έν B. Z. 13. 293.

8 Τευθίς στακτή, ταΰτόν δ’ είπεΐν κατά τούς Ιδιιοτίζοντας παραγεμιστή. Ευ
σταθίου, Παρεκβ. 261. 17. Σ χ ο λ ι α σ τ. Ά ρ ι σ τ ο φ. Ίππ. 342. Καί ό 
Ή σ ύ χ ι ο ς : ώνθυλευμένον διασεσαγμένον άρτυμα, δπερ ένιοι μεμονθυλευμένον. 
’Έγραψε δέ καί όΠολυδεύκηςέντφ Όνομαστικφ του (6. 9. 60) αί δέ πε
ριττοί σκευασίαι όνθυλεύσεις καί μονθυλεΰσεις εκαλούντο.

8 Σ ή θ, 99. 9. Μ ι χ α ή λ Γ λ υ κ ά, Βίβλος Χρονική, 104. 11. I. Τ ζ έ -
τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. 2. ίστορ. 46, στΐχ. 662 Poemes, III 276a. Ά ν ώ ν υ μ ο ς,
2. 260.

i Ευσταθίου, Παρεκβ. 1641. 9, Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 260. 266. Είδος 
φαύλου όκταποδίου ήσαν οί μ ο σ χ ΐ τ α ι (Ά ν ώ ν υ μ ο ς, Ένθ’ άν.) σήμερον 
μοσκοχτάποδα.

5 Περί άκαλήφης θαλασσίας βλ. Ά θ ι'| ν α ι ο ν, Γ' 89f. Ξενοκράτη,
Περί τής άπό τών ένυδρων τροφής, κεφ. 241 (Κοραή, βλ. καί σελ. 110) Όρι-
β ά σ ι ο ν, 2. 68. 76 (σελ. 52. 2). Βλ. καί Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή. Σύνταγμα, 4.
135 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1485. 45. Σ χ ο λ ι α σ τ. ’Αριστοφ. Ίππ. 422 καί 
Λυσιστρ. 549. C. G· L. 2. 211. 56. nrtica marina' άκαλήφη καί 2. 222. 6 άκαλήφη' 
ή καλούμενη κνίδη.

6 Poemes, III. 275 276. Σ ή θ, 60. 7. Π α ϋ λ ο ς Α ί γ ι ν ή τ η ς, 1. 91 (σ. 
64. 19).

7 Ά θ ή ν α ι ο ς, Ζ’, 75. 306d. Ή σ υ χ. λεξ. έν λ. κ ο υ ρ ί δ ε ς. Ευ
σταθίου, Παρεκβ. 1389. 27. A. Κ ο ρ α ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού, σ. 191- 
Cammari' καρίδες, C. G. L. 2. 97. 1.
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βονς η καραβίδας έκζεστάς επ’ ίσης έτρωγον οι Βυζαντινοί1.
Έκ των μαλακόστρακων χρήσις έγενετο των (ά)ατακών 3, των καρ- 

κίνοιν, καβούρων καλούμενων, διαιρούμενων είς έναλίους και ποταμίους 3, 
ών είδος ήσαν τά παγούρια 4, των σωλήνων 5, έκ δέ των οστρακόδερμων 
των κτενίων, ών άριστα έθεωροϋντο τα τής Μηθΰμνης τής Λέσβου 
των χηβαδίων1, των πεταλίδων ή πατελίδων*, τά>ν όμνδίων 9 προς δέ 
καί των όστρέων, νϋν κοινών στρειδίων10, ων άριστα έθεωροϋντο παλαι- 
ότερον τά κατά τάς έκβολάς τοΰ Νείλου, τοΰ Καΰστρου κατά τό Βρενδή- 
σιον καί τό ’Άκτιον, καί τήν Λευκάδα, προς δέ τά έν Άβΰδφ 13·, των πιν- 
νών 13 καί τών θαλασσίων εχίνων ι3.

1 Σ υ ν έ σ ι ο ς Κ υ ρ ή ν η ς, Ρ. G· 66. 1340. Poemes, III, 276. Σ ή Ο, 60. 
17. Π α 0 λ ο ς Λ t Υ ι ν ή τ η ς, 1. 91 (σ. 64. 18).

3 Ό ρ ι β ά α ι ο ς, 2. 54. 1. (σ. 45. 30). Σ ί| 0, 25. 4. Poemes, 275. Ε ν ο τ α-
ϋ ί ο υ, Παρεκβ. 218. 22. Τόν τύπον σ τ α κ ό ς τον έπιχωριάζοντα νΰν εν Λιβη-
σίω καί Σηλυβρία δίδει ό Όψαρολόγος, Krumbaclier, Fischbuch, σ. 370.

3 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 300, σελ. 239. 24, 240. 1. Trinchera, Syll.
165. 124 Α. Κόρα ή, Ξενοκράτους καί Γαληνού, Περί τής άπό τών ένυδρων
τροφής, σ. 191—192.

1 Poemes, III. 275. Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 260. Σ ή 0, 83. 15. Krumbaclier, 
Fischbuch, ο. 361.

5 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 106 (οελ. 54. 14). Ευσταθίου, Ιίαρεκβ. I486-
51. Pofemes, III. 278. Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 226.

8 Πολυδεύκους, Όνομαστ. 6. 10. 63. Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ 2. 1. 
3 (σελ. 165). Βασιλικά, 19. 18. Σ ή Ο, 81. 8. Poemes, III. 278. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2.
58. 71 (σελ. 51. 22). Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 266 Εΰ σ σ τ α Ο ί ο υ, Παρεκβ. 759. 50.
A. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα, 1. 120. 138. Krumbac her, Fischbuch, σ. 369.

7 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 53. 1 (σ. 45. 10), Poemes, III. 278. Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2.
266. Σχολιαστής Όππιανοΰ, Άλιευτ. Α', 138.

8 Αί. πατελιδες ή λεπάδες έγίνοντο βράσταί, Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 88 (σελ.
52. 29). Σ χ ο λ ι α σ τ. Άριστοφ. Ιίλοϋτ. 1096. Λ. Κόρα ή, Ξενοκράτους κα; 
Γαληνού, Περί τής άπό τών ένυδρων οροφής, σ. 136.

9 Σ ή Ο, 81. 11. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ 303 (σ. 240. 4). Ε ν σ τ α Ο ί ο υ) 
Παρεκβ. 1485. 12. Ανώνυμος, 2. 263. Νΰν τό κοινώς μύδι έν Κερασοΰντι τού 
Πόντου καλείται ό μ ύ δ ι ν, έν Κοτυιόροίς δ’ ο μ ύ δ’.

10 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 300 (σ. 240. 4). Σ ή Ο, 81. 9. Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 
2. 263. Περί μυδίων βλ. Krumbacher, Fischbuch, σ. 369.

11 Ξενοκράτους, ΙΙερί τής άπό τών ένύδρων τροφής, κεφ. 3. 53. (Κο- 
ραή). Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1. 3 (σελ. 156). Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 95 (σελ.
53. 15).

13 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 58. 98 (σελ. 53. 25). Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 266. Τ a f e 1, 
Eustathii opusc. 116. 65. Κωνσταντίνου Μ α ν α σ σ ή, Σύνοψις Χρονική, 
στίχ. 6655 (σελ. 283). Σχολιαστής Όππιανοΰ Άλιευτ. Β', 186.

13 Βασιλικά, 19. 18. Ανώνυμος, 2. 262. A. Κ ο ρ α ή, Ξενοκράτους καί 
Γαληνού, Περί τής άπό τών ένύδρων τροφής, σ. 199.
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ΤΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΣΘΙΟΜΕΝΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ1

Τά λάχανα έθεωροΰντο κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ευτελής 
τροφή, δι’ δ και οι κοιλιόδουλοι τά απεστρέφοντο 1 2. Συχνά λοιπόν άνα- 
φίρονται ώς μετά οσπρίων υπό των πτωχών έσθιόμενα 3 * ή καί εις τάς 
μοναστηριακός τραπέζας ενίοτε καί ωμά παρατιθέμενα 1 κατά τάς ημέ
ρας των νηστειών.

Τά λάχανα διηροϋντο εις άγριολάχανα ή λετιτολάχανα, κακόχυμα 
τούτα θεωρούμενα 5, καί εις ήμερα.

Έκ τών αγρίων λαχάνων μνημονευτέα ή μαλάχη ή μολόχη ή μόλο- 
χος, ή τε ήμερος καί ή άγρια alcea rosea καί malva sylvestris.

Την μαλάχην ως εδώδιμον αναφέρει τό θέσπισμα τού Διοκλητια- 
νού, δύο μάλιστα ποιότητας αυτής διαστέλλον 6, ό ’Αλέξανδρος έ'πειτα 
Τραλλιανός 7, ό Συμεών Σήθ 8 καί τά ιατρικά καθ’ δλου βιβλία 9 καί τά 
Γεωπονικά 10 11 * 13 *, προς δε καί τά μεσαίων, γλωσσάρια u, συνέστησαν δε κατά 
τον ΙΒ' αιώνα καί ό Θεόδωρος Πρόδρομος καί ό Καλλικλής ν’ άπέχω- 
σιν αυτής κατά τον μήνα Αύγουστον18, εν ω ό Τερόφιλος τουναντίον

1 Περί τής βρώσεως διαφόρων χόρτων καί λαχάνων βλ. Jeanselme-
Oeconomos, Aliments et recettes culinaiTes des byzantins, σ. 158.

3 Άμασείας’Αστέριος, P. G. 40. 380.
5 Χρυσόστομος, P. G. 61. 261, 60. 780. Μάρκου Διακόνου, 

Βίος τοϋ άγιου Πορφυρίου, 10 (σ. 10. 14, Gregoire-Kugener). I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Έ- 
πιστολαί (Cramer, Anecdota Graeca, III. 160). Fourmy - Leroy, Βίος τοϋ 
άγιου πατρός ημών Φιλαρέτου (Βυζάντιον, 9. 137. 17).

i Θ ε ό δ. Σ τ ο υ δ ί τ η ς, Ρ. G. 99. 1713. L. Ρ et i t, Typicon, 13. 35.
5 ’Ανώνυμος, 2. 276. C. G. L. 3 430. 18. Τοΰ μέ άγρια λάχανα τρεφόμε

νου μνείαν ποιείται ό Λιβάνιο ς έν τφ έργιδίφ του Φιλάργυρος έρασΟείς εταί
ρας, 22 (τόμ. 7. 54, Forster) καί ό συγραφεύς τοϋ βίου τοϋ αγίου Θεοδοσίου, 19. 
25 (Usener). Τ a f e 1, Fustatliii opusc. 14. 64.

6 Κεφ. 6. 5. 6. Mommsem-Bliimner, Der Maximaltarif des Diocle
tian, a. 84.

7 1. 623. 601 (Puschmann).
* Σ ή 0, 65. 1 έξ. Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, Περί ΰλης ιατρικής, 2. 118.
9 Τήν μαλάχην ιά ιατρικά βιβλία καταλέγουοι μεταζύ τών εύχυμων καί κα- 

κοχύμων λαχάνων. Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 269. 264. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, Περί τροφών 
κύκλος, 1. 411.

10 Γεωπονικά, ΙΒ' κεφ. 1. 7. 8 καί 11. 1.
11 ’Ιουλίου Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα, σ. 139. 216 Πβ. καί C.

G. L. 3. 317. 109.

13 L·. Sternbach, Nicolai Calliclis carmina, σ. 45. Θεοδώρου Προ
δρόμου, Στίχοι εις τούς ιβ' μήνας (Extraits de Mss, 11. 2, σ. 184).
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64 Φαίδωνι ς ί· Κουζουλέ

συνιστα την χρήσιν αυτής κατά Μάρτιον 1.
Καί ή χρήσις τοϋ χόρτου ώς εδωδίμου διετηρήθη μέχρις ημών. Ού

τως εν Κύπρφ ή μολόχα μαγειρεύεται ώς σούππα, όταν δ’ δ καυλός αυτής 
είναι χονδρός, τηγανίζεται' εν Τήνιρ τούς τρυφερούς καυλούς, άφ’ου 
βράσουν καί στραγγίσουν, τούς τηγανίζουσι μέ φά, έν Βελβεντφ τής 
Μακεδονίας κοπανίζουσι τά φύλλα της καί τά μαγειρεύουσιν ώς νηστί- 
σιμον φαγητόν, στούμπον αυτό καλοϋντες, καί έν Μεγάροις δέ μαγειρεύ- 
ουσι τόν άμπέλοχαν, ώς εκεί καλοΰσι την μολόχαν.

Εδώδιμον επ’ίσης χόρτον ήτο τότε καί ή άκαληφη ή κνίδη, νΰν (ά)- 
κνίδα Γ) τσουκνίδα, urtica membranacea, την οποίαν ώς τρωγομένην ανα
φέρει ήδη ό 'Ησίοδος εις τάΈργα καί τάς ‘Ημέρας του (στίχ. 41) καί ή 
οποία έπίστευον οί αρχαίοι δτι τρωγομένη έπροστάτευεν από δλας τάς 
άσθενείας τού έτους.

Την χρήσιν τής κνίδης άναφέρουσιν δ τε Όριβάσιος 1 * 3 καί ΓΙαϋλος δ 
Αιγινήτης 8 καί δ Συμεών Σήθ4 έν τοϊς έργοις των, έπειτα τά Ερμη
νεύματα τοΰ ΓΙολυδεύκους 5, βραδύτερον δέ καί δ I. Τζέτζης, βεβαιιΰν 
δτι πολύ περισσότεροι ήσαν οί τάς κνίδας έσίΚοντες των τρωγόντων τόν 
σησαμοΰντα 6, είπε δέ καί ό Θεόδωρος Βαλσαμών, τό έδοιδιμον τής κνί
δης ΰποδηλών : «καί σύντροφος τρέφει με τοϋ γένους κνίδη» 7.

"Οτι δέ πτωχών καί κατωτέρας κοινωνικής τάξεως βρώμα ήτο αυτή 
δηλοΐ πάλιν δ Θεόδωρος Βαλσαμών όμιλών διά την «κνιδοχορτόπλουτον 
ευνούχο)ν φύσιν» 8.

Αί κνίδαι έτρώγοντο καί κατά τούς μετά την άλωσιν χρόνους ώς 
δεικνύει ή παρά Βάρνερ παροιμία «οί τσουκνίδες τοΰ χωρίου τρυφερές 
ειν’ σά μαρούλια» ή λεγομένη προς δήλωσιν δτι, έν ελλείψει τοΰ κρείτ- 
τονος, καλόν είναι καί τό ύποδιέστερον 9, τρώγονται δέ κατά τόπους καί 
σήμερον. Έν Βερροίφ έπί παραδείγματι ή τσουκνίδα μαγειρεύεται μέ ό'- 
ρυζαν παρασκευαζομένου ούτω φαγητού, δπερ καλείται μπονρανί. Καί 
έν Βουρβούροις δέ τής Κυνουρίας καί έν Κρήτη οί τσουκνίδες, δταν εΐ-

1 Ίεροφίλου, Περί τροιών κύκλος (1. 411, Ideler).
a Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 14 (σελ. 32. 29).
8 Παύλος Αιγινήτης, 1. 74 (σελ. 54. 11).
ι Σ ή ό, 126. 8.
ό σ. 139 (Boucherie).
6 I. Τζέτζου, Έπιστολαί (Cramer, Anecdota Graeca, III. 160).
7 K. H orna, Die Epigramme des Theodoros Balsamon (Wiener Studien,

25.192).
>K. Horn a, ’Ένθ’ civ. 26. 200. 
s Ν. Πολίτου, Παροιμ. 2. 115,
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βυζα«τινών χροφαί καί ποτά. 66

ναι τρυφεραί, μαγειρεύονται και εν Κοτυόροις δέ τοΰ Πόντου τάς κιν- 
τέας (=κνιδέας) άφ’ οΰ βράσουν τάς μαγειρεύουν μέ άλευρον έ'οις δτου 
γίνουν πολτός, δν έπειτα βράζουν, περιχΰνοντες μέ ήδΰοσμον1. Τέλος έν 
Τρικκάλοις τής Κορινθίας τρώγονται αί μαγκοννίδες (=μηκωνίδες) πριν 
αποκτήσουν άνθη.

Ώς εδώδιμα λάχανα αναφέρει ό Θεολόγος Γρηγόριος τά χρναολά- 
χανα3 (atriplex hortensis), τά όποια, τής αυτής φυσεως δντα μέ τό σπα
νάκι καί τό σεϋτλον, παλαιότερον αναφέρει ό Διοσκουρίδης1 * 3 * *, βραδΰτερον 
δ’ ό ’Αλέξανδρος Τραλλιανός1, ό Συμεών Σήθ °, ό Ίερόφιλος6, ό Θεσ
σαλονίκης Ευστάθιος 7, ό Θεόδωρος ΙΙρόδρομος 8, ό Πωρικολόγος 9 ό Ζω- 
ναράς10 11 * και τά Ερμηνεύματα τοΰ ΓΙολυδεύκους 11 και τά οποία καί οί 
σημερινοί "Ελληνες τρώγουσιν ουτω μέν έν Κρήτη καί Κυθήροις κα- 
λοϋντες, αλλαχού δέ λεβονδάς ή λεποντιές.

Παρά τό χρυσολάχανον έπ’ ϊσης έτρά)γετο τότε καί τό σπανάκι13 
(spinacia oleracea).

Έκ των λεπτολαχάνων έπ’ ίσης έτρώγοντο τά βλίτα (atriplex hor- 
tensis) καί τά λάπαϋα 13 προς δέ καί ή λαψάνη14 (sinapis arvensis).

Νϋν έν Μάνη βρακαλίδες (rapistrum Orientale) λέγονται τά άρι
στα των αγρίων χόρτων, τών οποίων τά φύλλα είναι προς τά έσω κεκαμ- 
μένα. Τά χόρτα ταϋτα θά έτρωγον καί οί Βυζαντινοί, άφ’ ου έν τφ έπ’ 
δνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικφ άναγινώσκομεν: βράκανα' άγρια καί δύσ- 
πλυτα λάχανα.

1 Ξ ε ν ο φ. Ά κ ο γ λ ο υ, Λαογραφικά Κοτυώρων, σ. 102.
3 Ρ. G. 57. 61.
* Διοσκουρίδου, Περί ΰλης ιατρικής, 2. 119.
* 1. 497, 2. 509.
δ 2 ή θ. 122. 8.
6 Ί ε ρ ο φ ί λ ο υ, Περί τροφών κύκλος (I d e 1 e r, Physici et medici 

Graeci minores, 1. 411).
7 Ευσταθίου, Παρεκβ. 539. 4.
8 Poemes, II. 41. 2 υ ν ό δ η Παπαδη μητριού, Theodoros Prodro- 

mos, σ. 396.
9 Διήγησις τοΰ Πωρικολόγου (W a g n e r, Carmina Graeca, σ. 200).

10 σαβέκ' χρυσολάχανον.
11 ’Ιουλίου Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα, σ. 139. Πβ. καί C. G. L.

2. 23. 8, 3. 266. 13.
13 Poemes, II. 41. Διήγησις τοΰ Πωρικολόγου, σελ. 200 (W a g n e r, Car

mina).
13 Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 259. 264. Διοσκουρίδης, Περί ΰλης ιατρικής, 2. 

117. Ίερόφιλος, 1, 414. 416. 276.
14 Διοσκουρίδης, ’Ένθ’ άν. 2. 117.

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Έτος ΙΖ' 5

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:25 EEST - 34.211.113.242



66 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Κα'ι τοΐις άαφαράγονς (asparagus aphyllus) νύν σπαράγγια, σπαρ 
τούς εϊτε καί μη, ών περί τά εκατόν ύπάρχουσιν είδη, ετρωγον οί Βυ
ζαντινοί ούχί από πολύ παλαιάς εποχής, άφ’ ου ό Σήθ λέγει: «τό τοι- 
οϋτον είδος των λαχάνων ούκ έγνωσμένον ήν ενταύθα πρότερον, αλλά 
μόνον οί πικροί τών λεγομένων έλαιοδαφνών άσπάραγοι, νυνί δέ μετακο- 
μίζονται μετά τον τοϋ εαρος καιρόν καί παρά τινων διαγινώσκονται» ’.

Τούς άσπαράγους τούτους μνημονεύουσι μεν καί παλαιότεροι συγ
γραφείς, έφ’ ής δμως σήμερον σημασίας εκ τών μεταγενεστέρου δ Ίερό- 
φιλος3 καί ό Άκτουάριος 3, τά μεσαιωνικά γλοισσάρια4 καί αί Άσίζαι 
τής Κύπρου, ένθα ούτοι καλούνται άγρέλια °.

Οί άσφάραγοι δντες τών λαχάνων τό τροφιμώτατον ειχον ουσίαν 
μεταξύ τών λαχάνων καί τών κρεάτων κειμένην, επειδή δέ δεν ήσαν πάν
τοτε εύστόμαχοι διά τούτο έτρώγοντο, άφ’ ού μετά μετρίαν έ'ψησιν, ήρτύ- 
οντο με έλαιον καί γάρον6.

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος λέγει : «γάλα τό τού τιθυμάλλου, έξ ου 
γάλακτος δτι παρονομάζουσιν εκείνοι αυτό ή ταπεινή διάλεκτος δηλοΐ»

Έκ τού χωρίου τούτου φαίνεται δτι οί Βυζαντινοί ετρωγον την ση
μερινήν γαλατσίδαν (lactuca agrestis), την οποίαν γαλακτίτην καί γαλα 

κτίδα καλοΰσιν οί μεσαιωνικοί8.
’Ήδη από τής εποχής τού Άλεξανδρέως Κλήμεντος οί γαστρίμαργοι 

έπήνουν τά παρά τοις Βοιιυτοΐς Άσκραίοις τεύτλα 9 (beta sicla), τά οποία 
ως μετά γάρου παρατιθέμενα άναφέρουσιν έ'πειτα τά επ’ δνόματι τού 
’Ιουλίου Πολυδευκους γλωσσάρια 10, δ Συμεών Σήθ u, ή Διήγησις τού 1 2

1 2 ή θ, 24. 4 έξ.
5 Ί ε ρ ο φ ί λ ο υ, Περί τροφών κύκλος (Ideler, 1. 409. 411. 416).

3 Ί ω ά ν ν ο υ Άκτουαρίου, Περί ενεργειών καί παθών τοϋ ψυχικού 
πνεύματος, 1. 364.

*■ C. G. L·. 3. 430. 23.
6 Άσίζαι της Κύπρου, Α', κεφ. 296 (Κ. 2 ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 6. 246). Τά ά

γρέλια αναφέρει βραδύτεροι· καί ό Κύπριος Λ ε ό ν τ ι ο ς Μ α χ α ι ρ ά ς έν τφ 
Χρονικφ του (Κ. 2 ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 2. 190).

• 2 ή θ, 25. 1.

7 Ευσταθίου. ΓΙαρεκβ. 1485. 28.

* Ά έ τ ι ο ς, δ 23. 40, C. G. L. 111. 577. 41.

9 Κλήμεντος, ΙΙαιδαγ. 2. 1. 3. 1 (σελ. 155. 10. 11). 

ι° Boucherie, Ιουλίου Πολυδευκους ερμηνεύματα, σ. 47. 129.

2 ή θ, 98. 10. 16.
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Πωρικολόγου 1 καί ό Θεόδωρος Πρόδρομος συνιστών την απ’ αυτών απο
χήν κατά μήνα Φεβρουάριον 2.

Ό αυτός Πρόδρομος αναφέρει ώς τρωγόμενα καί βενκλογονλια 3, έν 
τή Παιδιοφράστφ μάλιστα διηγήσει τών τετραπόδων ζιρων λέγεται δτι 
ταϋτα έμαγειρευοντο καί μέ τυρόν βουβάλου4.

Οί Βυζαντινοί λάχανον (brassica oleracea capitata), ως καί σήμερον 
έλεγον την τών αρχαίων κράμβην °, ήν καί (δ)φρύγιον 6 (—Φρυγιον λά
χανον) καί κραμπιν’’, ώς καί σήμερον, εύρίσκομεν καλουμένην.

Ταυτην, καίτοι οί ιατροί εθεώρουν ώς παράγουσαν μελαγχολικόν 
χυμόν καί συνίστων επομένως την απ’ αυτής αποχήν 8—γνωστή καί ή τό 
επιβλαβές τής βρώσεως ύποδεικνυουσα παροιμία «δίς κράμβη θάνατος» 9 
τό μή δρθόν τής οποίας εξελέγχεται 10, καίτοι, λέγω, εθεωρειτο ώς ουχί 
υγιεινή τροφή, εν τοΰτοις συχνά άναφέρεται ώς τρωγομένη απλώς βρα- 
ζομένη, καί μετά τυροΰ βουβάλου εις τά μονόκυθρα 1J·, είτε καί εντός 
άλμης ή ό'ξους, οπότε επαλεΐτο αλμαία la, νϋν κοινώς λαχαναρμαιά ή έν 
Κοζάνη άρμαιά 13.

Βυζαντινών τροφαί καί ποτά.

’ Σελ. 200 (W a g n e r, Carmina).

2Θεοδώρου Προδρόμου, Στίχοι εις τούς ιβ' μήνας (Extrait des 
Mss 11. 2. οελ. 182).

3 Pofcmes, IV. 129f.
* Στίχ. GUI (W a g n e r, Carmina, σελ. 162).
* Κράμβην' τό λάχανον, λεζ. Ζωναρά.
6 Διήγησις παιδιόφραστος, ’’ΐ-νΌ’ άν. Διήγηοις τοΰ Πωρικολόγου, σελ. 200 

(Wagner), Αΰτη νΰν εν Κρήτη καλείται φ ρ ύ γ ι ο καί φρύο. Στ.ΞανΟου- 
δ ί δ ο υ, Διορθώσεις εις Διήγησιν παιδιόφραστον τών τετραπόδων ζφων (Βυζαν
τινά καί Νεοελλληνικά Χρονικά, 5. 864).

7 Poemes, III, 178, IV. 129f. Περί κράμβης βλ. όσα σημειοΐ ό Ά δ. Κό
ρα ή ζ εις τά προλεγόμενά του εις τήν έκδοσιν τοΰ Ξενοκράτους καί Γαληνού 
περί τής άπό τών ένυδρων τροφής, σελ. λγ', σημ. 2.

8 Ά λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 1. 615. Παύλος ΑΙγινήτης, 1. 74 
(σελ. 53. 20). Σ ή θ, 50. 25.

9 Μ. Βασίλειος, Ρ. G. 32. 664. X ω ν ι ά τη ς, 2. 193. 12.
10 X ω ν ι ά τ η ς, ”Ενθ’ άν. Μ. Β α σ ί λ ε ι ο ς, Ρ. G. 82. 664.
11 Διήγησις παιδιόφραστος, "Ενΰ’άν. Κατά τόν Σ ή θ, 51. 12, ή κράμβη «μετά 

πιμελώδους κρέατος έψομένη τό πολύ τής βλάβης άφαιρειται».
15 Θεόδωρος Σ τ ο υ δ ί τ η ς, Ρ. G. 99. 1716. Μ. Β α ο ί λ ε ι ο ς, Ρ. 

G. 32. 661. X ω ν ι ά τ η ς, 2. 194' άλμαία χωρίς ελαίου έτρώγετο υπό τών μονα
χών κατά τήν νηστείαν τής Μ. Τεσσαρακοστής. Dmitriewskij, Τυπικά, 1. 
235.252' άλμαιοπώλην άναφέρουσι τά μεσαιωνικά γλωσσάρια, C. G. L. 3. 307. 13.

13 Ό Παύλος Αίγινήτης, 1. 76 (σελ. 55. 23), λέγει: «τά δ’ εις άπό- 
θεσιν ταριχευόμενα (λάχανα) δΓ άλμης τε καί όξάλμης εϋστόμαχά τε έστί καί εύ- 
όρεκτα».
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68 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Ευχάριστος δέ τροφή των Βυζαντινών ήσαν ου μόνον τά φύλλα τής 
κράμβης, αλλά καί ό καυλός αυτής, τό λαχανόγονλον ή ή καρδία, ή οποία 
ήτο εν των συστατικών τού μονοκύθρου 1.

Ό Καισαρείας Άρέθας σχολιάζων χωρίον τού Λουκιανού (Λεξιφ.
13) λέγει' θρία- τά φύλλα τής συκής· λέγεται δέ ούτως καί τό εις αυτά 
ένδεσμούμενον βρώμα ως καί νΰν τάς άσταφίδας τινές ποιοϋσιν εις αυ
τά σκευάζοντες αύτάς» a. "Αν αντί τού θρία νοούνται τά νύν θρύα ή 
φρύα, τό πράγμα ϊσως νοείται.

Έν τοιαύτη περιπτώσει θά παρεσκεύαζον καί τότε τούς κοινώς νύν 
ντολμάδες εις φύλλα θρύου (Φρυγίας κράμβης) έμβάλλοντες σταφίδας, 
ασφαλώς δέ καί δρυζαν, ή χρήσις τής οποίας κατά τούς Βυζαντινούς χρό
νους ήτο συνήθης 1 * 3.

Μέ τήν ό'ρυζαν δέ ασφαλώς θά έμαγειρεύοντο τότε καί οι κοχλίαι, 
ή χοχλιοί, νύν κατά τόπους χοχλιοί, τούς οποίους, κατά τον Γαληνόν, 
«πάντες οί "Ελληνες έσθίουσιν» 4.

Παρά τήν κράμβην δ’ οί Βυζαντινοί έ'τρωγον καί τήν ξυλοκράμβην 5 
(brassica oleracea), ήτις ούδέν άλλο είναι ή τό τότε καί σήμερον κοινώς 
κουνουπίδι λεγόμενον 6.

Μνημονευτέα δέ καί ή κινάρα ή αγκινάρα 7 (cynara scolymus), ήτις

1 Poemes, III. 175, IV. 129f. Διήγησις παιδιόφραστος των τετραπόδων ζιίκυν,
στίχ. 602 (W a g n e r, Carmina, σ. 162).

3 Σ. K ο υ γ έ a, At έν τοΐς σχολίοις τοϋ Άρέθα λαογραφικαί είδήσεις (Λα
ογραφίας, 4. 252).

3 Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 270. Σ ή θ, 75. 5. έξ. Ά χ μέ τ, Όνειροκρ. κεφ. 208, 
σελ. 164. 8. Κωνστ. Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις 463. 18. Ά κ τ ο υ- 
α ρ ί ο υ, Περί ενεργειών καί παθών τοϋ ψυχικού πνεύματος, 2 . 362. 10. A. Κ ο- 
ρ α η, ’Άτακτα, 1. 282.

i Γ α λ η ν ό ς, 5, σελ. 669. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 29 1 (σελ. 37. 15). Ξ ε ν ο- 
κράτους, Περί τής από τών ένυδρων τροφής, κεφ. 3. 49 (έκδ. Κοραή). C. G. 
L. 2. 102. 33, 540. 25. Βλ. καί Μ ora msen - Β 1 u m n e r, Der Maximaltarif des 
Diocletian, σ. 91.

8 Poemes, II. 42.

8 Poemes, vEvft’ άν.

7 Γεωπονικά, 12. 39. 1. Παύλος A l γ ι ν ή τ η ς, 1. 74 (σελ. 54. 2). 
Σ ή θ, 52. 9. Ευστάθιος, Παρεκβ. 1822. 24. 28. Διήγησις τοϋ Πωρικολόγου, 
201 (Wagner). ’Ανώνυμος, 2. 260. Θεολογάκη, Ώς έκ προσώπου τών 
καλούμενων τζυρων (Ν. Έλληνομν. 7, σ. 201). ’Ιουλίου Πολυδευκους, 
'Ερμηνεύματα, σ. 139. Βλ. καί Π. Γενναδίου, Λεξικόν φυτολογικόν, σ. 
581 εξ.
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έθεωρεϊτο ως κακόχυμον εδεσμα 1 καί τά ΐντνβα, Ιντίβια και αντίδια 2, 
(cichorium endivia), τά οποία ετρώγοντο δξυγαριζόμενα 3.

Ώς φυλλίς δέ, ήτοι σαλάτα, έχρησιμοποιεΐτο υπό των τότε, άφ’ ενός 
ή θριδακίνη, τό κοινώς μαγιονλιον ή μαρονλιον 1 (lactuca sativa) η 
άνεφθον μετά ό'ξους καί γαρελαίου τρωγόμενον ή καί ταριχευόμενον εν 
άλμη5, άφ’ ετέρου δ’ δ σικυός, τό άγγονριον 6 (cucumis sativus), ου εί
δος ήτο τό τετράγγονρον 7 (cucumis melo) τό κοινώς νϋν ξνλάγγουρον.

Εις τάς Βυζαντινός τραπέζας παρετίθεντο καί αί ράφανοι η ραφα- 
νίδες 8 (raphanus raphanistrum), τά δανκία ή οί δανκοι9 (daucus caro- 
ta) ή καρωτά10 καί τά γογγύλια 11 (brassica oleracia), ών οί γαστρίμαργοι, 
κατ’ άρχαίαν παράδοσιν, άριστα έθεώρουν τά εν Μαντινεία παραγόμε- 
να13, τά όποια σημειωτέον ετρώγοντο ή βραστά, η ίσχυρώς μάλιστα βρα-

ι Σ ή θ, 52. 9.
3 Ά λ έ ξ. Τραλλιανός, 1. 523. 601. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 413. Ά ν ώ- 

ν ν μ ο ς, 1. 259. 264. Διήγησις τοϋ Πωρικολόγου (Wagner, σελ. 200).
*'Ιερόφιλος, ”Ενθ’ άν.
1 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 204 (σελ. 160. 31. Ά λ έ ξ. Τραλλιανός,

2. 61. Γεωπονικά, 12. 1. 2, Σ ή Ο, 64. 4. Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 264. Λεξικ. 'Ησυχίου
καί Ζωναρα έν λ. θριδακίναι. Τό μαϊούλιον, ίσως μαϊούνιον ώς κατά Μάϊον καί 
’Ιούνιον τρωγόμενον. Εύλογίου Κουρίλα, Ιστορική βιβλιογραφία, 1. 45.

5 Διοσκουρίδου, Περί ύλης ιατρικής, 2. 136. 2. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. 
κεφ. 204 (160. 3).

8 Ά χ μ ε τ, Όι'ειροκρ. κεφ. 241 (σελ. 197. 12). Σ ή θ, 21 22 εξ. Ί ε ρ ό φ ι-
λ ο ς, Περί τροφών κύκλος, 1. 413. Λεξ. Ζ ω ν α ρ ά έν λ. σίκυα.

1 Πετράγγουρον δήλα δή. Ά χ μ έ τ, ”ΕνΟ’ άν. 197. 13. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 
’ΈνΟ·’ άν. 1. 414. Διήγησις τοϋ Πωρικολόγου, σελ. 201 (W a g n e r, Carmina). Po- 
0mes, II. 65b. Krumbacher, MGS. 203. 80.

! Διβανίου, Φιλάργυρος έρασθείς εταίρας, 29 (τόμ. 7. 58, Forster). Δ ι- 
οσκο υρίδου, Περί ύλης ιατρικής, 2. 112. 2. Ά λ ε ξ. Ά φ ρ ο δ ι σ ι έ ω ς, 
’Ιατρικών άπορημάτων, τό Β' (Ideler, 1. 55. 10). Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 
207 (σελ. 162. 13). Leo Sternbach, Nicolai Calliclis carmina, σ. 44. Σ ή Ό, 
90. 11. ’Ανώνυμος, 2. 260. Θεοδώρου Προδρόμου, Στίχοι είς τούς 
ιβ' μήνας (Extrait des Mss, 11. 2, σελ. 182).

s Poetnes, IV. 129. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. 207 (σ. 162. 18). Διήγησις τοΰ Πω- 
ρικολόγου, σ. 200. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 409. Σ ή Ό, 90. 15. Παύλος Α ί γ ι ν ή- 
της, 1. 76 (σελ. 55. 10). 

ίο C. G. L 3. 556. 74.
11 ’Αλεξάνδρου Άφροδισιέως, ’Ένθ’ άν. ’Ανώνυμος, 2. 

259. Σ ή Ο, 32. 13. Γεωπονικά, ΙΒ' κεφ. 1. 7. 8.
ιι Κ λ ή μ εντός, Παιδαγ. 2. 1. 3 (σελ. 155. 10. 11). Πολυδεύκους, 

Όνομαστ. 6. 63. Γαδάρου, λύκου καί άλουποΰς διήγησις ωραία, στίχ. 12 (W a g- 
n e r, Carmina, σ. 124).
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70 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

σθέντα, διότι τά ωμότερα έθεοιροΰντο δύσπεπτα 1 ή και εντός άλμης 
συντηρούμενα, οπότε εθεωροϋντο δτι προεκάλουν την δρεξιν s.

Σημειωτέου δτι την μεγάλην χρήσιν τών γογγυλίων άλμευτών μαρ
τυρεί καί τό δτι νΰν εν Θήρρ καί Χίφ ααλγγάμι καί εν Θεσσαλία ααλγάμι 
λέγεται τό γογγύλιον, κυρίως δήλα δή τό άλμευτόν, άφ’ ου οί Λατίνοι 
salgama εκάλουν τά κοινώς νΰν τουρσιά3 *.

Οί Βυζαντινοί έτρωγον επ’ ϊσης τό κολοκννϋτν (cucurbita pepo) ή 
απλώς αυτό βράζοντες η καί μετ’ ελαίου μαγειρεύοντες, τηγανίζοντες η 
καί μετά κρέατος, μάλιστα χοιρείου i 2 η καί μετά ταριχευομένου ιχθύος 
καί δή τοϋ έκ Πόντου ερχομένου μύλλου 5 6.

Έτρώγετο δέ τό κολοκύνθιν είτε χλωρόν εϊτε καί φυλάσσομενον 
κατά τον χειμώνα. "Ινα την συντήρησιν 6’ αυτού έπιτύχωσι, τό έκοπτον 
εις τεμάχια, κατόπιν τό περιέχυνον διά θερμού ΰδατος καί, άφ’ ού κατά 
την νύκτα τό έξέθετον εις τό ύπαιθρον, τό έ'θετον εντός δριμείας ά'λ- 
μης 3 ή απλώς έξεκένουν τό σπέρμα καί άπαξήραινον την σάρκα 7.

ΙΙαρά την κολοκύνθην δέ, ητις δεν έθεωρεΐτο θρεπτικόν έδεσμα 8, 
γνιοστόν βρώσιμον ήτο τότε καί τό μαζιζάνι(ο)ν ή μαντζιτζάνιν ή ή μελι
τζάνα 9.

Τέλος ας προσθέσωμεν δτι μεγάλη τότε έγίνετο χρήσις καί κρυμμυ- 
δίων, τά όποια έθεωροϋντο ευτελέστατα 10.

ΤΑ ΟΣΠΡΙΑ

Σύνηθες, τών πτωχοτέρων μάλιστα, έδεσμα κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους ήσαν τά όσπρια, τά όποια κατά τούς μετά την ά'λωσιν χρόνους

1 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 18. 2 (σελ. 33. 19).
2 Διοσκουρίδου, Περί ΰλης ιατρικής, 2. 110. 1.
3 A. Κ ο ρ α ή, ’ Ατακτα, 1. 333—4.
■ι Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 35. 2, 2. 69. 6 (σε?.. 18. 24. 65. 3). Διήγησις παιδιόφρα- 

στος τών τετραπόδων ζώων, στίχ. 371 (W a g n e r, Carmina, o. 154). Ί ε ρ ό φ ι- 
λ ο ς. 1. 433. Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 259.

3 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 4. 1. 28 (σελ. 95. 18).
6 Γεωπονικά, ΙΒ', κεφ. 19. 17.
7 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 35. 3 (σελ. 18. 28).
8 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 201 (σελ. 158. 9).
9 Σ ή θ, 70. 1 έξ. Poemes, II. 41. Ά ν ιό ν υ μ ο ς, 2. 269. Διήγησις τοϋ ΙΙω- 

ρικολόγου, σελ. 201 (Wagner). Περί μελιτζάνας έκ τοΰ Περσικού badindjan παρα- 
μένης καί τής χρήσεως αυτής κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους βλ. Σ π. Λά
μπρο υ, Νέον Έλληνομν. 1. 437. 438 καί 2. 160. A. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα, 1. 191.

10 Poemea, II. 68, III. 63.
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εν Κρήτη, αλλά και άλλαχοϋ, ως κατ’ εξοχήν μαγείρενμα έχαρακτηρί- 
ζοντο ι.

Εις ταϋτα, έφ’ δσον ήσαν δύσβραστα, κατά τα Γεωπονικά παραγγέλ
ματα, έπρεπε νά εμβάλλεται ολίγον σίναπι, οπότε ευκόλως ελύοντο s.

Έκ τών οσπρίων λοιπόν συχνά εν τοΐς κειμένοις άναφέρεται τό 
φασονλιν 3 ή ό φάοονλος (phaseolus vulgaris), τοϋ οποίου είδος άναφέ- 
ρεται ό Αλεξανδρινός φάσηλος 1 * 3 4 και τό όποιον φασοΰλιν θά ελέγετο λό- 
βιον κα'ι λούβιον' τουλάχιστον ό Όριβάσιος 5 λέγει- δόλιχοι' οΰς λοβους καί 
φασιόλους καλοΰσιν, και ό Σουΐδας εν τφ λεξικφ του παραδίδει: λούβιον' 
φασούλιν, λόπια δε κοινότερον σήμερον λέγονται οί πλατείς λευκοί φά- 
σηλοι6 7 8.

Μετά ταΰτα ετρώγοντο καί οί κύαμοι, κουκκία κοινώς ή φάβα 7 (νί- 
cia faba) ή κατά τον ΙΙόντον κνάμια 5, εις άγρια καί ήμερα διαιρούμε
να, ών τά πρώτα ήσαν γλυκύτερα.

Έμαγειρεύοντο δ’ οί κύαμοι, ων έν είδος ήσαν οί μικροί Αιγύπτιοι, 
νΰν κουκκάκια Μισιριώτικα 9 10, είτε χλωροί, ό)ς καί τά φασούλια, ή, ώς 
εκείνα, ξηροί, έκζεστοί, έξομματιζόμενοι 1υ. Έν ήμέραις έν τούτοις νη
στείας καί οί πολΐται, αλλά καί προ πάντων οί μοναχοί, έτρωγον τούς ξη
ρούς κυάμους απλώς βεβρεγμένους, πολύλεκτοι, δέ καθ’ δλους τούς αι
ώνας τής Βυζαντι νής αυτοκρατορίας είναι οί βρεκτοί κόκκοι, νΰν κοινώς

Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 71

1 Φ Κουκουλ έ, Συμβολή, 3. 59. ‘Ομοίως μαγερέματα καλούνται τά όσ
πρια έν Κόμη καί Σίφνο),

3 Γεωπονικά, 2. κεφ. 4. 2.

3 Σ ?ί θ. 117. 4. Κ (0 ν σ τ. Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις, 463.“18. 
'Α κ τ ο υ α ρ ί ο υ, Περί ενεργειών καί παθών τοΰ ψυχικού πνεύματος, 1. 362.10. 
Διήγησις τοΰ Πο)ρικολόγου, σελ. 200 (Wagner).

s ΆλέξανδροςΤρα λ λιανός, 2. 511.

° Εις τά μεσαιωνικά γλωσσάρια συχνά άναφέρονταί οί λ ο β οί καί τά λ ό - 
βι α. C. G. Π. 2. 150. 23, 361 52, 3. 16. 20, 233. 31.

8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 26. 1, 3. 13. 9 (σ. 16. 26, 75. 1).

7 Φάβα βρεκτόν αναφέρει τό τυπικόν τής μονής τοΰ όσιου Νικολάου τών Κα- 
σούλιον Timitriewskij, Τυπικά, 1. 819 820.

8 Θεόδωρος Στουδίτης, Ρ. G. 99. 1716. Ευσταθίου, Παρεκβ. 
948. 31. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 210, σ. 160.18.

9 Π α ΰ λ ο ς Α ί γ ι ν ή τ η ς, 1. 79 (σελ. 57. 9).

10 Κουκκίν ε,ξεμματισμένον αναφέρει ό Σχολιαστής τοΰ Πλούτου τοϋ 
Άριστοφάνους, 266.
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72 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

βρεχτοκοΰκκια 1, η τό βρεκτόν οσπριον 3 ή τά βρεκτά 3.

Έκ των ξηρών δέ κυάμων, ο'ίτινες έλέγοντο καί φάβατα 4, διά τής 
τορυνης αυτούς κατά τον βρασμόν διαλΰοντες ή διά τού χειρομυλίου άλέ- 
θοντες5, παρεσκεύαζον καί ετρωγον τό σήμερον λεγόμενον φάβα 6, ο ό 
’Ιωάννης Άκτουάριος χαρακτηρίζει ώς χείριστον έδεσμα καί άγρόταις 
μάλλον προσήκον 7, ελαιον μετά την παράθεσιν έπιχέοντες.

Έκ των κυάμων έτρώγετο καί ή φακή ή ό φακός 8 (ervuni lens), 
ής καλόν είδος εθεωρεΐτο ή Αιγύπτια 9, ό λάϋνρος ή τό λαβύριον 10, κοι
νώς νϋν λαθούρι (lathyrus pratensis), οί ερέβινθοι ή τά έρεβίνΰια 11 
(cicer arietinum), τό πιοσάριον 12 (pisum sativum), τό κοινώς νϋν μπι- 
ζέλιον καί έν Κρήτη π’σσάρι καί τά λονπινάρια ή ·&έρμια (lupinus albus), 
οί τών αρχαίων δήλα δη θερμοί, ο'ίτινες κατά τόν ’Αλέξανδρον Τραλλι- 
ανόν συνήθως έτρώγοντο 13. Τόσον μάλιστα ευχαρίστως ετρωγον τά βρα
στά θέρμια οί Βυζαντινοί πρόγονοί μας, ώστε επωλοϋντο ταϋτα άνά τάς

1 Ε d. W a r r e n, The ritual ordinance of Neophytos (Archeologia, 47. a. 
19). Poemes, III. 287. Krumbacher, Studien zu den Legenden des hi, The
odosios, σ. 371.

2 Μ ά ρ κ ο υ Διακόνου. Βίος τοΰ αγίου Πορψυρίου, 98 (σελ. 75. 9, 
Gregoire - Kugener). Βίος τοΰ αγίου πατρός ημών άββά Θεοδοσίου, 19. 25 (Use- 
ner).

3 Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, ’Όσπρια βρεκτά ('Ελληνικά, 3. 316).
4 Σ ή θ, 115. .12. Poemes, III. 76. Α. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα, 1. 238' καί έν με

σαιωνικούς γλωσσαρίοις : κυάμους' φάβατα. Φάβατον νϋν έν Πόντιμ λέγεται ό έρέ- 
βινθος.

8 Φαβατίτσιν άλεστόν κεΐται έν τοις Προδρομείοις ποιήμασι, Poemes, ΙΙΙ.279-
6 Σ ή 131. 10. Βλ. Μ. ’Ετυμολ. έν λ. έ'τνος καί τόν Σχολιαστήν τών 

Βατράχων τοΰ Άριστοφ. 506).
7 Ακτουαρίου, Περί ενεργειών καί παθών τοΰ ψυχικού πνεύματος (I- 

deler, 1. 362. 10).
8 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις, 463. 18. 

Σ ή θ, 115. 13, 130. 10. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 415. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 204, 
σελ. 60. 18.

9 Γεωπονικά, 2 κεφ. 37. 2.
i° 2 ή θ, 133. 24. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 416. Διήγησις τοΰ Πωρικολόγου, σελ. 

200 (Wagner). Τό λεξικ. Ζ ω ν α ρ α, έν λ. β έ λ ε κ ο ς.
11 Ά λ έ. ξ. Τ ραλλιανός, 1. 497. Σ ή θ, 37. 9, Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 2. 260. 

Άκτουάριος, ’Ένθ’ άν. 1. 362. 10. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. 204, σελ. 160. 18.
13 ΓρηγόριοςΘεολόγος, Ρ. G. 36. 914. Σωφρονίου μονά- 

χ ο ΰ, Διήγησις τών θαυμάτων τών αγίων Κύρου καί Ίωάννου, Ρ. G. 87. 3441.
13 2. 137 (Puschmann). Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 21 (σελ. 15. 21). Ά χ μ έ τ. Όνει- 

ροκρ. κεφ. 204, σελ. 160. 19. 20.
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οδούς υπό τών πονακαρίων καλούμενων 1, οιτινες επώλουν επ’ ϊσης καί 
βραστήν φακήν καί τρωγάλια, ερεβίνθους δήλα δή βραστούς 1 2 καί κόκ
κους δέ καννάβεως, τό κοινώς νϋν καί παρά Βυζαντινοΐς κανναβούριν3, 
τό όποιον δ Γαληνός λέγει δτι έτρώγετα φρυκτόν4, τούς οποίους όμως 
τά ιατρικά βιβλία χαρακτηρίζουσιν ώς δύσπεπτους καί κακοχΰμους 5.

ΟΙ ΒΟΛΒΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΛΒΟΕΙΔΗ

Άκολουθοΰντες οί Βυζαντινοί συνήθειαν τών προγόνων των, οι'τι- 
θρεπτικούς θεωροΰντες τούς βολβούς (leopoldia comosa) τούς έτρωγον 
ήμιέφθους6, συχνά τούς παρέθετον εις τάς τραπέζας των.

Ό Διοσκουρίδης λέγων ότι δ βολβός ήτο γνώριμος πάσιν όμιλε! 
περί δύο ειδών αυτού,τού από Λιβύης ερχομένου πυρρον, όστις ήτο εύ- 
στόμαχος καί τού πικρού καί σκιλλώδους, όστις ήτο μάλλον εύστόμαχος 7, 
εν φ τά Γεωπονικά δμιλοΰσι διά «βολβούς, οΰς εσθίομεν» 8. Ώς άποτε- 
λοΰντας δέ απλήν τροφήν μετά τών ελαίων καί λαχάνων τούς αναφέρει 
Κλήμης δ Άλεξανδρεύς9 10 *, μνείαν δέ αυτών ποιούνται ’Αλέξανδρος ό 
Τραλλιανός’°, δ Συμεών Σήθ 11 καί τά Έλληνολατινικά γλωσσάρια12.

1 Λ to ν t ί ο ιι Νεαπόλεως, Βίος Συμεών τοϋ κατά Χριστόν σαλοϋ,
Ρ. G. 93. 1709. Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ, Βίος άγιου Ίωάννου τοϋ Έλεήμονος, 70. 3· 
(Gelzer). Νικηφόρου Πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Βίος Άν- 
δρέου τοϋ κατά Χριστόν σαλοΰ, Ρ. G. 116. 656. Βίος τοϋ όσιου πατρός ημών Ίω- 
άννου τοϋ Έλεήμονος, Anal. Boll. 45. 59. 38. Μ ό χ ο υ, Λειμωνάριον, Ρ. G. 87 III 
2992.

3 Έν τφ έπ’ όνόματι τοϋ Ζωναρά λεξικφ ηέρεται : τρωγάλια' ερέβινθοι. Τά 
νερόβραστα φασόλια τά τρωγόμενα άνευ ελαίου καί άλατος λέγονται έν Σαραντα- 
πόρω Κορινθίας καί Αιτωλία τ ρ ωγ ιίλ ι α. Έν έγγράφφ τοϋ 1234 άπαντα καί 
τό οίκογ, έπίθετον Στραγαλάς (Miklosich-Miiller, Acta et diplotnata, 
4. 147).

8 Έν τή Διηγήσει τοΰ Πωρικολύγου (Wagner, σελ. 199) άναφέρεται καί ό 
κανναβούριος.

* A. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα, 1. 192 Poemes, IV. 1291.
5 Όριβάσιος, 1. 32 (σελ. 18. 5). ’Ανώνυμος, 2. 272.
9 Περί τής προελεύσεως τών βολβών καί τοϋ τρόπου τής παρασκευής αυτών 

κατά τούς αρχαίους χρόνους, βλ. Mommsen-Blumner, Der Maximaltarif 
des Diocletian, σ. 90.

’ Διοσκουρίδου, Περί ύλης ιατρικής, Β’. 170. 200 (Kiihn).
•Κλήμεντος, Παιδαγ. 2. 1 (σελ. 164. 22).
9 Γεωπονικά, 5. 8. 7.

10 Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Τραλλιανός, 1. 497.
υ 60. 22, 136. 6.
,a Corp. Gloss. Latin. 111. 314. 20. Ιουλίου Πολυδεύκους, Ερμη

νεύματα, σ. 130.
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74 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Οί βολβοί, έγείροντες την δρεξιν, έθεωροΰντο τροφιμώτατοι, έπρεπεν 
όμως καλώς προ τής βρώσεως νά έψηθώσι, καί δίς μάλιστα 1, διότι οί μή 
καλώς έψηθέντες ήσαν κακόχυμοι1 2, έ'πειτα δ’ έτρώγοντο μετά ελαίου, 
δξους καί γάρου 3 4 5 * *.

Οί βολβοί, σήμερον βορβο'ι καί βορβιοί καί άγριοκρόμμυόα* καλού
μενοι, τρώγονται βραζόμενοι μετά ελαίου καί δξους.

ΙΙρός τούς βολβούς ώμοίαζον, καί ο>ς βολβοί έχαρακτηρίζον co, τά 
νόνα ° (tuberca cibaria), τά όποια ό Διοσκουρίδης χαρακτηρίζει <ος ρίζαν 
έδώδιμον τρωγομένην ωμήν καί έφθήν 8, ώς βραστά δε ή έψητά πιστο
ποιεί βραδυτερον δτι έτρόιγοντσ ό Άχμέτ εν τφ Όνειροκριτικφ του 7 10 * 12 *.

Ταϋτα είναι είδος υπογείου άμανίτου φυόμενα τό έαρ καί ώριμάζον- 
τα μετά τάς πρώτας βροχάς

Τον τρόπον δε τής παρασκευής αυτών περιγράφων Συμεών ό Σήθ 
λέγει δτι, προτού έψηθοϋν, έπλυνοντο επί πολύ δι’ ύδατος καί κατόπιν 
έβράζοντο εμβαλλόμενου εις τό ύδωρ άλατος καί όριγάνου καί πηγάνου, 
μετά δε την εψησιν ήρτΰοντο με έλαιον, θρόμβον, πέπερι καί γάρον 8.

Τά ύδνα, τά όποια άναφέρουσιν ά)ς τρωγόμενα καί τά μεσαιοινικά 
Έλληνολατινικά γλωσσάρια 8 καί τών οποίων άριστα έθεωροΰντο τά έν 
ΓΙυδνη φυόμενα ’°, ήσαν νοστιμώτατον βρώμα, δι’ δ καί ως φιλικόν ενίο
τε έστέλλοντο δώρον11, τρωγόμενα συνήθως κατά τό έαρ18. Καί σήμε-

1 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 19. 6 (σελ. 81. 22). Παύλος Α ί γ ι ν ή τ η ς, I. 76 
(σελ. 55. 3). ’Ανώνυμο ς, 2. 260. 261. 265. 277.

8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 16. 15 (σελ. 79. 15). Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 264. Kurtz- 
D r e x 1, Michaelis Pselli scripta minora, 2. 287. 4.

3 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 22. 2 (σελ. 83. 3). Π α ϋ λ ο ς ΑΙγινήτη ς, 1. 76 
(σελ. 55. 9).

4 Θΰμους, οΰς οί κοινοί βολβούς ή άγριοκρόμμυά φασι, λέγει ό Σχολια
στής τοϋ Πλούτου τού Άριστοφ. 283.

5 Κατά τον Σχολιαστήν τοΰ Άριστοφάνους (Νεφέλ. 188): 
Βολβούς" τά λεγάμενα ϋδνα.

3 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, Περί Όλης ιατρικής, 2. 145. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2 24. 
1 (σελ. 35. 6).

1 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 203 (σελ. 159. 21. 23).
8 Σ ή θ, 108. 24, 109. 3.
9 Goetz, Corp. Gloss. Latin. II 202. 47, III. 814. 20. ’Ιουλίου Πο

λύ ό ε ύ κ ο υ ς, Ερμηνεύματα, σ. 1ι2.
10 Τ a f e 1, Eustathii opusc. 259. 74. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1017. 19. Ή 

Πύδνα έκαΐ.εΐιο τότε Κίτρος, Τ a f e 1, De Thessalonica ejusque agro, σ. 217.
" Kurtz-Drexl, Michaelis Pselli scripta minora, 2. 279. 19, 282· 10.
12 Ί ω ά ν ν ο υ Ά κ τ ο υ α ρ ί σ υ, Περί ενεργειών καί παθών τοΰ ψυχικού

πνεύματος, 2.364.
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Βυζαντινών τροφαί και ποτά. 75

ρον δ’ ώς εύγευστον θεωρούνται βρώμα, χαρακτηριζόμενα ώς «αφεντικό 

μαγέρεμα» ’.
Τό ύδνον οι Θράκες, κατά τον Θεόφραστον ('Ιστορ. Φυτ. 1. 6) ελε- 

γον ντνον, οί μεταγενέστεροι δ’ "Ελληνες καί ό Άέτιος τό όνομάζουσιν 
ντανον, δστις τύπος σώζεται καί σήμερον, άφ’οΰ τά ύδνα ϋτανα καλούν
ται εν Πελοποννήσφ, Λέρω καί Ήπείρω, υτινα δ’ έν Καλύμνψ.

Τό ύδνον, τό όποιον κατά τό σχήμα ομοιάζει προς γεώμηλον καί έχει 
την σΰστασιν σκληρού άμανίτου, καλείται χοιρόψωμον καί έν Νάξοι χοι
ροβοσκός, υπό δε των μεσαιωνικών χοιροβότανον s, διότι κατά τάς πρώ- 
τας βροχάς έξορύσσεται πολλάκις υπό τόίν χοίρων διά τού ρόγχους των 
καί τρώγεται ύπ’ αυτών.

Προς τά γεώμηλα δ’ ώμοίαζον καί συχνά τότε έτρώγοντο καί τά υπό 
τού ’Αθηναίου άναφερόμενα κολοκάσια 3 (colocassia antiquorum), τά 
όποια καί υπό Βυζαντινών κειμένων άναφέρονται 1 καί τά όποια καί σή
μερον ακόμη είναι γνο>στά κολοκάσια έν Κύπρφ, κολοκάτσια έν Κυθή- 
ροις καί Κύμη καί κολοκάσσες έν Κρήτη καί Ρόδφ καλούμενα.

Τέλος ενταύθα άς λεχθή προσέτι δτι οί Βυζαντινοί έτρωγον καί τούς 
ήδη από τού Β' μ.Χ. άναφερομένους άμανίτας ή τά μανιτάρια5, ήτοι τούς 
μύκητας (amanitae) τούς έκ τού Άμανοΰ όρους άρχικώς λαβόντας τό
όνομα.

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος χαρακτηρίζει τούς έν Κύπρφ φυομέ- 
νους άμανίτας «ως χρηστούς φαγειν» 6, ό δέ Θεόδωρος Πρόδρομος μετα
ξύ τών έξόδων του, καταλέγει καί την δαπάνην προς αγοράν άμανιτα- 
ρίων Τ

Φαίνεται όμως, ότι όλα τά είδη τούτων δεν ήσαν κατάλληλα πρός

1 Π. Γενν αδίου, Λεξικόν φυτολογικόν, σ. 980.
3 ’Ανώνυμο ς, 2. 260. 267.
3 ’Αθηναίος, Γ', 172b. Περί κολοκασίου, βλέπε τά σημειούμενα έν G. 

Kuhn, Medicorum Graecorum opera, τόμ. 26, σ. 459.
4 Ευσταθίου, Παρεκβ. 999. 86. Τά κολοκάσια άναφέρονται καί έν

γλωσσαρίφ τοΰ Θ' μ. X. αίώνος. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Έβραιοελληνικόν γλιοσσάριον 

Β. Ζ. 19. 425.
5 Τούς άμανίτας αναφέρει κατά τόν Β' μ. X. αιώνα ό ποιητής Νίκανδρος, 

τούς μνημονεύει δε καί ό Ά θ ή ν α ι ο ς, Β' 5761a. Έν τφ Πωρικολόγφ (Wagner, 
σελ. 201) άναφέρεται ό μανιτάρι ο ς. "Ιδε καί A. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα, 5. 12. 
‘I ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 411. 416. ’Ιωάννης Ά κ τ ο υ ά ρ ι ο ς, Περί ενεργειών 
καί παθών τοΰ -ψυχικού πνεύματος, 1. 363. 31.

• Ευσταθίου, Παρεκβ. 1035 . 58, 1017. 13, 290. 2. Οί τοιοΰτοι άμανΐ- 
ται λέγονται νΰν κοπρίτες.

7 Poemes, II. 38. 151.

Μ
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76 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

βρώσιν’ τά ιατρικά βιβλία ώς βρωσίμους άναφέρουσι τούς βωλίτας καί 
τούς αμανίτας

Οί άμανΐται, επειδή ήσαν καί φθαρτικοί 2, συνιστάτο νά άρτύωνται 
μέ δριμύτατα αρτύματα, νά ψήνωνται δέ μετ’ αυτών, προς αποτροπήν τής 
βλάβης καί απίδια 3, δι’ 8 καί ό Όριβάσιος, ομίλων περί των βωλιτών, 
προσέίΐηκε: «των γάρ άλλων μυκήτων ασφαλέστερου μή έσθίειν. είπε 
δέ κατά τον ΙΑ' αιώνα καί ό Κεκαυμένος εν τφ Στρατηγική) του: «μύ
κητα πρόσφατα μή έσύίης, πολλαί γάρ οίκίαι έξ αυτών έμειναν έρη
μοι» ®.

Τών άμανιτών, οϊτινες άπετέλουν καί έν τών ήδυσμάτοιν τής κρο
κάτης μαγειρεία;Β, σήμερον είναι παρ’ήμΐν διάφορα είδη γνιοστά, γιαχνί 
ή τηγανιστά εις τάς Κυκλάδας γινόμενα, ώς λ. χ. είναι οί λιβαδϊτες, καί 
τά έν Πόντφ κονκονβάκια καλούμενα 7.

ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Οί υπό τών Βυζαντινών τρωγόμενοι καρποί, οϊτινες πολλάκις καί ώς 
επιδόρπια παρετί-άεντο, διαιρετέοι εις τούς ξυλώδες έχοντας περικάλυμ
μα, τά δρυόκαρπα, καί τούς μέ μαλακόν φλοιόν, οϊτινες καί ξηροί ενίοτε 
έτρώγοντο. Εις τούς πρώτους ύπακτέα τά κάρυα, τά παλαιότερον βασιλι
κά ή Περσικά κάρυα 8.

Πλήν τών βασιλικών καρύων, τά όποια ώς κάλλιστον έδεσμα έ·θεω- 
ροϋντο, όταν έτρώγοντο μετά ξηρών σύκων 9, γνωστά ήσαν καί έτρώγον
το καί τά ’Ινδικά κάρυα 10.

Παρά τά κάρυα εύχρηστα ήσαν καί τά παλαιότερον Ποντικά κάρυα

τ Όριβάσιος, 2. 25. 1. 3, 3. 16. 7 (σελ. 35. 13, 78. 23). ’Ιουλίου 
Πολυδεύκους, 'Ερμηνεύματα, 132.

^Διοσκουρίδου, Περί ύλης Ιατρικής, 4. 82. 1.
3 Σ ή Ό, 22. 14.
« Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, ’Ένθ’ άν.
5 Κεκαυ μενού, Στρατηγικόν, σ. 46 (Wassiliewskij - Jernstedt). Πρός 

αποφυγήν τής έκ τών άμανιτών βλάβης ό’Αγάπιος Λάνδος έν τφ Γεωπο- 
νικφ του (σελ. 109) συνιστα νά φάγη τι» πράσα ή ραφανίδας.

6 Poemes. III. 151.
7 ’Έπιθι Κ. Ά μ α ν τ ο ν έν Άθηνάς, τόμ. 23. 484—5.
8 Πολυδεύκους, Όνομαστ. 6. 11. 81. Γεωπονικά, 10. 73. 2. Ί ε ρ ά

φιλο ς, 1. 416. Ό Πρόδρομος, Poemes, III. 276. αναφέρει καί καρυδιτσια.
» Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 55. 3, 3. 15. 20 (σελ. 25. 31, 78. 1). Σ ή ■», 49. 13. ’Α

νώνυμος, 2. 275.
10 Άχ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 241 (σελ. 197). Άσιζαι τής Κύπρου, Α' 296 (Κ. 

Σ ά Ό α, Μεσ. Βιβλ. 6. 244. 245).
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καλούμενα Τ, καί τά λεπτοκήρνα3, προσέτι δέ τά αμύγδαλα, τά τε γλυ
κέα, ών είδος τά εύθραυστα 8, τά ύλάσια λεγάμενα, ως καί σήμερον ενια
χού, ώς λ. χ. εν Κρήτη καί Κύπριμ, καί τά πικρά4, τά κάστανα0, τά πι- 
οτάκια 6, καί εν Κύπριο φιστονκια 7, νϋν κοινώς φιστίκια, οί στρόβιλοι ή 
στροβίλια ή κωνάρια ή κοκκωνάρια ή ως καί σήμερον κονκκοννάρια 8.

Έκ των δευτέρων, τά όποια, οσάκις ήσαν πολύτιμα καί καλής ποιό- 
τητος έπιολοϋντο τιθέμενα εντός ύαλίνων δοχείων9—παράθεσιν μήλων 
εντός χρυσών πινακίων έν βασιλική τραπέζι] αναφέρει ό Λιουτπράνδος 10— 
περί βασιλικής δέ τραπέζης έχουσης έν σκεΰεσιν «ήμεδαπαπών τε καί ξέ
νων οπωρών δ,τι έξαίρετον» ό Φιλόθεος, πατριάρχης Κωνσταντινουπό
λεως11, άναφέρομεν τά γλυκέα μήλα, τά καί βασιλικά 13 ή γλνκόμηλα18.

Είδη μήλων ήσαν καί τά άν&όμηλα, τά στρονϋόμηλαu, καί τινα 
γλυκέα κατά τον χειμώνα συντηρούμενα, τά όποια, ΐνα επί μακρότερον

1 ’Αθηναίος, Β'. 4254b.
3 Ό Γ α λ η ν ό ς, 6. σελ. 609, λέγει : λεπτοκάρυα, α προσαγορευουσιν ενιοι 

Ποντικά, καί έν τοϊς Γεοιπονικοΐς, 10. 68 γίνεται λόγος περί Ποντικού τοΰ κα
λούμενου λεπτοκαρύου.

’ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασι
λείου τάξεως, 463. 19. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1280. 50. Άμύγδαλον Θάσιον 
αναφέρει ό Σ ή θ, 87. 21, ό Κ ε 8 ρ η ν 4 ς, Σύνοψις ίστορ. 2. 332. 21 καί αί Ά- 
σίζαι τής Κόπρου, Β', 197 (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 6. 496).

4 Ά θ ά σ ι ν έν Κόπρφ, ά θ ά σ ι έν Κρήτη καί ά τ ά σ ι ν έν Καππαδοκία 
λέγεται τό ειίθραστον άμύγδαλον. Περί πικρών αμυγδάλων όμιλεϊ ό Ά θ ή ν α ι ο ς 
(Β' 52d), ό Σ ή θ·, 20 19 καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, Tafel, 
Opusc. 259. 65.

8 Ά λ έ ξ. Τραλλιανός, 2. 405. Γεωπονικά, 10. 73. 2. Ά ν ώ ν υ - 
μ ο ς, 2 . 258. Σ ή θ, 50. 17.

6 Κ ω ν σ τ. Πορφυρογέννητου, ’Έκθεσις, 465. 18. Ά λ έ ξ.
Τραλλιανός, ’Ένθ’ άν. Σ ή θ, 87. 5. 'I ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 410. Ά ν ώ ν υ- 
μ ο ς, 2. 258. Λεξ. Ζ ω ν α ρ ά έν λ. βιστάκια.

7 Άσίζαι Α' καί Β', 296 (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 6. 239. 490).
8 Ά λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. 223. 405. Σ ή θ, 51. 22. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 

1.410.416. Άσίζαι Κόπρου, Α', 296 (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 6 244. 245). Καί οί 
Συνεχίζοντες τ ό ν Θεοφάνη (142. 1) όμιλοϋσι περί κουναρίων.

9 Acta SS. τοΰ Μαίου VI. 37Ε. A Τ ο u g a r d, Quid ad profanos mores 
dignoscendos augendaque lexica confernnt Acta Sanctorum, σ. 56.

10 Antap. VI. 8.
11 ’Εν τφ βίω Σάββα τοΰ νέου (Α. Παπαδοπο ό λ ου - Κεραμέα) ς, 

Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας, 5. 315).
13 Ά λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. 511.
13 Άλέξανδοος Τραλλιανός, ’Ένθ’ άν. Pofemes, II. 65e
14 Poemes, ’Ένθ' άν.
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διατηρηθώσιν, εθετον είς ευώδη πρίσματα ξύλοιν 1 η τα άνήρτων εις εΰ- 
κρατον τόπον 1 2 3, καί ά'λλα δε παρόμοια προς πέπονας3 *, τά ύπό τοΰ Τζέ- 
τζου λιτρόμηλα ή διλιτρόμηλα η τριλιτρόμηλα, τά υπό επισκόπων καί η
γουμένων συνήθως τρωγόμενα1.

Ό Άχμέτ έν τφ ’Ονειροκριτική) του αναφέρει μήλα γλυκέα καί όζώ- 
δη °, τα τελευταία δέ ταϋτα θά ήσαν άναμφιβόλως τά σήμερον ξινόμηλα 
καλούμενα- καί χρνσυμήλων δέ μνείαν ποιείται ό Τραλλιανός ’Αλέξαν
δρος6, τά οποία βραδύτερον πολύ άναφέρουσι καί αί Άσίζαι τής Κύπρου, 
λέγουσα δτι ταϋτα εγίνοντο καί παστά 7.

Γνωρίζομεν δ’ δτι τά κοινά μήλα κατά τον ΙΒ' αιώνα ήγοράζοντο 
δώδεκα είς τον οβολόν, τά δέ διλιτρόμηλα καί τριλιτριαΐα μήλα «κατά 
τούς όπωροπρατών νόμους, τριώβολον» 8 9.

Έκ παραλλήλου προς τά μήλα άναφέρονται καί τά απίδια ή αχλά
δια °, ών είδος ήσαν τά λαγηνάπιδα ή οί τής λαγηνίδος καρποί10 11, σχήμα 
δήλα δή λαγήνου έ'χοντα καί μεγάλα τον δγκον, άτινα καί σήμερον λαη- 
νίϊτα εν Πάρφ καί Κύθνιρ11, λαηνάπιδα έν ’Άνδριρ, λαήνια έν Βουρβού- 
ροις τής Κυνουρίας καί άμπονλίταες (Λατιν. ampula) έν Καλαβρύτοιςι3.

"Ινα δ’ οί Βυζαντινοί έπί μακρότερον συντηρώσι τά απίδια, τά έβύ- 
θιζον είς τό μέλι ή τά έ'χωνον έντός λάκκων ,3.

1 Ίωάννου Άκτουαρίου, ΙΙερί ενεργειών και παθών τοΰ ψυχικοϋ 
πνεύματος, 2. 366. Γεωπονικά, 3 13. 8, 10. 21.

2 Τ a f e 1, Eustathii opusc. 259. 33.
3 Βίος ’Αλεξάνδρου (W a g n e r, Trois poemes, στίχ. 4190, σελ. 182).
” I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιάδες, χιλ. Θ', 370. 347. Th. Pressel, Johannis

Tzetzae Epistolae, έπιστ. 49/50, σελ. 67.
6 Κεφ. 241 σελ. 197. 24. 25 (Drexl). Μήλα γλυκέα αναφέρει καί Ά λ έ ξ. ό 

Τραλλιανός, 2. 511.
6 1. 585.
7 Άσίζαι Κόπρου, Β' 298 (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 6. 496).
8 Τ h. Pressel, Ένθ’ άν.
9 A. Boucherie, ’Ιουλίου ΙΙολυδεύκους, "Ερμηνεύματα και καθημερινή 

ομιλία, σ. 136 ΓΙβ. καί Ν Πολίτου, ιίαροιμ. 2. 350.
10 Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 263. Έν τφ Πιορικολόγιρ (Wagner, σελ. 201) άναφέρε- 

ται καί ό λαγηνίδιος.
11 Φ. Κουκουλέ, Γλωσσικά έκ Κύθνου (Λεξ. Άρχ. 6. 315).
13 Βλ. καί τά σημειωθέντα υπό Μιχ. Στ εφανίδου έν Λαογραφίας, τόμ. 

10. 201.
15 Τ a I e 1, Eustathii opusc. 259. 34. Έν ίδιαιτέριρ κεφαλαία) τών Γεωπονι

κών, (10.25) γίνεται λόγος περί διαμονής άπιδίων. Νϋν έν Τήνιρ, ΐνα διατηρήσωσι 
τά απίδια, τά κόπτουσιν ολίγον άωρα καί τά θέτουσιν έντός πιτύρων καί άχυρου,
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Κατά τους Βυζαντινούς, «τό σϋκον τράπεζαν βασιλικήν κοσμεί καί 
παντός δείπνου έστίν ενδιαίτημα*'όντως δέ σϋκα ή ίσχάδες συχνά άναφέ- 
ρονται παρατιθέμενοι εις τάς τραπέζας, ών άρισται έθεωροΰντο καί υπό 
των κοιλιόδουλων έπεζητοϋντο αί χελιδόνιοι καλούμενοι, πιθανώς τό 
όνομα εκ τοΰ χρώματος λαβοΰσα, προσομοιάζοντος προς τό τοΰ πτεροόμα- 
τος τής χελιδόνας

ΕΙπον μικρόν ανωτέρω ότι τά σϋκα εκάλουν καί ίσχάδας καί ίσχά- 
δια, φαίνεται δμο)ς ότι συνήίίως υπό τό όνομα τοϋτο ένόουν τότε τά 
ξηρά σϋκα * 2 3 τά ευχαρίστως μετά καρύων τρωγόμενα 3, ών όμως ή κατά- 
χρησις άπεγέννα φθείρας4 5. Έγίνετο δέ μεγάλη χρήσις των ξηρών σύκων 
κατά τον χειμώνα. Έφυλάσσοντο δέ ταϋτα εντός πήλινων αγγείων, έμ- 
βαλλομένων, ώς καί σήμερον γίνεται, καί φύλλων δάφνης6.

Σημειωτέου δ’ ότι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους άριστα έθεω- 
ροΰντο τά ξηρά σϋκα τής Κύπρου s, ών μνεία κατά τούς τελευταίους αι
ώνας γίνεται εν ταΐς Άσίζαις7.

'Ως είκός, πολΰχρηστα κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ήσαν καί τά 
σταφύλια, τών οποίων είδη τινά καί άναφέρονται. Ούτως έν τφ θεσπί- 
σματι τοΰ Διοκλητιανοΰ (6. 80) άναφέρονται αί uvae duracinae, σκλη- 
ρόρρωγα σταφύλια8, παρά Προδρόμφ 9 10 τό Κρητικόν κρασίον άθήριν, όνο- 
μασθέν εκ τής ομωνύμου σταφυλής τής έχούσης λεύκάς καί μεγάλος ρό
γας, υπό τοΰ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου αί κονκκονβαι ι° την ονομασίαν

κατά μεσαιωνικήν συνήθειαν. Ό Ά γ ά π ι ο ς Λ ά ν δ ο ς έν τφ Γεωπονική) του 
(σελ. 22) συνιστα νά τά θέτωσιν εντός ρινισμάτων ξύλου κυπαρίσσου ή εις ξηρά 
καρυόφυλλα.

' Διοσκουρίδου, Περί ύλης ιατρικής, 5. 32. 1. Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παι- 
δαγ. 2. 13 (σελ. 155. 13).

2 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1963. 53. Τόν ξηρόν καρπόν σύκων, τάς καλού- 
μένας ίσχάδας, Γεωπονικά, 10. 54. 1. Καί ό Σουΐδας έν λ. ίσχάς λέγει δτι ίσχά
δες εκαλούντο τά τραγήματα. Πβί καί Σ ή θ, 95. 22.

* Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 15. 20.
’■ Τ a f e 1, Euslathii opusc. 259. 6.
5 Ί ω ά ν ν ο υ Λ υ δ ο ΰ, Περί μηνών, 4.4 (σελ. 69. 5, Wiinscli). Β ο i s s ο- 

π a d e, Anecdota Graeca, 1. 425
8 II α λ λ α δα, Εις τόν πέμψαντα αύτφ ίσχάδας, Έλλην. Άνθολ. Ill1 . άρ. 

487 (Stadtmiiller).
1 Άσιζαι Κύπρου, Β' 296 (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 6. 496).
8 Οΰβα νΰν έν Πόντιρ λέγεται ή σταφυλή ή ό καρπός τοΰ φοίνικος.
9 Poemes, III. 285.

10 Τ a f e 1, Eustathii opusc. 399. 5,
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εκ τής κουκοΰβας (cucuba=YAai)|) λαβοϋσαι1. Λαμβάνων δέ τις νπ’ δ- 
ψιν δτι νΰν έν Ίκάρφ γλαύκα λέγεται είδος σταφυλής με μεγάλας ρόίγας, 
χρίσματος έρυθροφαίου, δεν θά άστοχήση τοΰ όρθοΰ διισχυριζόμενος δτι 
τοιαϋται ήσαν και αί των μεσαιωνικών κουκοϋβαι.

ΙΓρός τοότοις άναφέρονται καϊ σταφύλια κρυστάλλινα καλούμενα, 
περί ών μικρόν κατωτέρω, ώς καί άλλο πάλιν είδος σταφυλών «α διά το 
κιρρόν τοϋ χρώματος επονομάζονται τφ χρυσφ» 1 * 3, τά νΰν χρυαοστάφνλα 
δήλα δή3, είδος σταφυλών ροδοχρόων με μικράς γλυκάς ράγας, στρογγΰ- 
λας, ώριμαζοΰσας κατά Μάϊον, τά όποια αναφέρει καί ό Μιχαήλ Ψελλός 
όμιλών «περί σταφυλών, αΐ χρυσίζουσιν ακριβώς» i 5.

Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος έν τοΐς μικροτέροις έργοις του όμιλε! 
περί παραμεμενηκυίας οπώρας6, υπό την φράσιν δέ ταΰτην έννοητέοι 
καί άλλοι καρποί, ήτοι τά μήλα, τά κυδώνια, τά ροΐδια καί τά απίδια, 
περί ών αλλαχού όμιλε! ό αυτός ιεράρχης 6, αλλά καί σταφυλαί' είδικώς 
μάλιστα αναφέρει τά κρυστάλλινα σταφύλια, τά όποια άνηρτώντο κατά 
ζυγάς από καλάμων καί διετηροϋντο καθ’ δλον τον χειμώνα, τό δνομα, 
κατ’ αυτόν, λαβόντα είτε διότι έτρώγοντο κατά τον χειμώνα, εϊτε διότι 
ειχον την καθαρότητα τοΰ κρυστάλλου 7 8.

'Οποΐά τινα ήσαν τά κρυστάλλινα σταφύλια, τά όποια έν γλωσσα- 
ρίω τοΰ Θ'μ. X. αίώνος λέγονται κροατάλλια 8 δυνάμεθα σήμερον νά εϊ- 
πωμεν, διότι σώζεται σήμερον καί τό δνομα καί τό πράγμα. Νΰν δήλα δή 
είδος λευκής σταφυλής έν τφ δήμψ Οίνοΰντος τής Λακεδαίμονος λέγετα 
κρονστάλλι9, άοπροκροναταλλο δέ τό αυτό έν Λεονταρίφ τής ’Αρκαδίας 
καί πάλιν τό αυτό κρνατάλλι έν Θεσσαλίφ, ένθα καί συντηρείται έμβυθι-

1 Ούτως έν Λατσίδρ. Μιραμπέλλου Κρήτης καί Κυθήροις κότσυφα λ ι 
λέγεται είδος σταφυλής μέ ρόγας μικρός καί μελαίνας, έχοΰσας δήλα δή τό χρώ
μα τοϋ πτερού τοϋ κοσσΰφου, μαυροκουροϋνες δ’ ομοίως έν Σκιάθω, 
μαυροκροΰνες έν Άγίφ Λαυρεντίφ Βόλου καί μαυροκουρούνι 
έν Κεφαλληνίφ είδος σταφυλής έπ’ ίσης μελανόρρωγος.

3 Τ a f e 1, Eustathii opusc. 308. 76, 309. 11.
3 Οΰτω καλούνται ταητα νΰν έν ’Άνδρφ καί Κέρ.
4 Έν έπιστο/.ή του, κακώς εις τόν Ευστάθιον άποδοδείση. Τ a f e 1, Eusta

thii opusc. 355. 38.
5 T a f e 1, Ένδ’ άν. 230. 95.
* T a f e 1, Eustathii opusc. 259. 15. 34.
1 T a f e 1, ’Ένθ’ άν. 313. 73.
8 A. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Γλωσσάριον Έβραιοελληνικόν 

σ. 5. Φ· Κουκουλ έ, Γλωσσάριον Έβραιοελληνικόν, Β. Ζ. 19. 425.
9 Βλ. Περιοδικού Μαλεβοϋ, έτ. Β', φύλλ. 18, σελ. 10.
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ζομένων των βοτρΰων εντός άλμης (σταφυλαρμαιάς) καί τιθέμενων εις 
πιθάριον ή έξαρτωμένων από δοκαρίων.

Θά ωνομάσθησαν δ’ ούτως αί σταφυλαί διά τό σκληρόν και ψυχρόν 
αυτών, δι’ δν λόγον εν διαφόροις διαμερίσμασι τής ’Αρκαδίας καί Άργο- 
λίδος κρουστάλλι (Γορτυνία) ή κρούσταλλο (Καλάβρυτα) και κρουσταλ.λά- 
πιδο εν Οίνοϋντι τής Λακεδαίμονος λέγεται είδος εύγεΰστου άπίου πολύ 
αργά ωριμάζοντος.

’Εννοείται δ’ δτι οί μεσαιωνικοί ημών πρόγονοι ειχον διαφόρους 
τρόπους συντηρήσεως κατά τόν χειμώνα σταφυλών, ή δήλα δη άνήρτων 
αΰτάς—δ Διοσκουρίδης όμιλε! περί σταφυλής επί τινα χρόνον κρεμασθεί- 
σης1, ’Αλέξανδρος δ Τραλλιανός περί κρεμαστής σταφυλής*, ό Σήθ περί 
άποκρεμάσεως σταφυλών ολίγον αώρων κοπεισών 1 2 3, δ δέ Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος περί βοτρΰων κατά ζυγάς κρεμαννυμένων 4 5—ή τά ένεβύθιζον 
είς γλεΰκος ή έ'ψημα (πετιμέζι) ° ή τάς ήπλο^νον επί άχυρων, άφ’ οΰ τάς 
ένεβύθιζον εις ά'λμην μετά οίνου 6 * 8 ή τέλος ήπλωνον τούς βότρυς επί τοϋ 
εδάφους χωρίς νά άπτωνται άλλήλων ύποστρώνοντες άχυρα, μέθοδοι συν
τηρήσεως, αΐτινες καί σήμερον είναι γνωσταί. Καί νΰν δήλα δή συντη
ρούνται κατά τόν χειμώνα αί σταφυλαί ή εξαρτώμεναι κατά ζεύγη από 
καλάμων, δπότε αποτελούνται τά λεγάμενα κρεμαστάρια (’Άνδρος, Τήνος) 
ή κρεμασταριες (Κρήνη) ή κρεμά&ρες (’Ήπειρος, Κέρκυρα) ή κρεμαστάρες 
(Αίνος, ’Ίμβρος, Τένεδος) ή κληματίδες (Μελένικον, Πόντος) ή έμβυθί- 
ζονται εντός γλεύκους ή ΰδατος, εν φ> ρίπτουσι ποσότητά τινα σινάπεως, 
δπότε λέγονται σταφυλαρμάιά (Λέσβος, Βελβεντός Μακεδονίας, Θράκη), 
σταφυλοτουραί δ’ έν Άδριανουπόλει.

Συνίστα δέ καί δ ’Αγάπιος Λάνδος έν τφ Γεωπονικφ του, προς συν- 
τήρησιν τών σταφυλών, νά τάς κάμη τις σταφυλαρμαιάν έντός πίθου, έν 
φ έρρίφθη σινάπι ή περιέχοντος ύδωρ μετά ά'λατος, έπειτα δέ νά τάς

1 Διοσκουρίδου, Περί ύλης Ιατρικής, 5. 3. 1 (Wellmann).
2 2. 193. 331.
3 Σ ή θ, 94. 12. 22.
4 Τ a f e 1, Eustathii opusc. 313. 73.
5 Διοσκουρίδου, "Ενθ’ άν. Ίερόφιλος, 1. 416. Κατά τόν Θεσ

σαλονίκης Ευστάθιον (Tafel, Eustathii opusc. 259. 15) τά απίδια
συνετηροΰντο βυθιζόμενα έντός μέλιτος ή άποκρεμάμενα έντός λάκκου.

8 Γεωπονικά Δ', 15. 1. 5. 10. Καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
(Τ afe 1. Eustathii opusc. 259. 37) είπεν : «αΰτίκα δέ φιλοτιμούμενος (ό μοναχός) 
προσεπιφιλοσοφεΐ καί ώς φυλακτικόν τι χρήμα είς τό παν ή τοΰ άχυρου φόσις». 
Περί τοΰ τρόπου τής διατηρήσεως σταφυλών παρ’ άρχαίοις βλ. Π. Γενναδίου, 
Λεξικόν φυτολογικόν έν λ. άμπελος, σ. 68 έξ.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΖ' 6
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82 Φαίδωνος ϊ. Κουκουλέ

κρέμα από τής στέγης, άφ’ ου επί τινας ημέρας τάς έκθέση εις τόν 
ήλιον χ.

Και άφ’ οΰ περ'ι παραμενούσης σταφυλής όμιλοϋμεν, λέγομεν δτι πο- 
λύχρηστοι ήσαν·τότε καί αί (ά)σταφίδες, ΰφ’ ο όνομα οί Βυζαντινοί ένό- 
ουν παν είδος ξηρανθείσης σταφυλής 2, καί ών ό ’Αλέξανδρος Τραλλιανός 
ως άρίστας εξαιρεί τάς Λαρισσηνάς 3.

Παρά τάς σταφυλάς εκ των καρπών έτρώγοντο καί τά κεράσια 4 καί 
οί πέπονες, πεπόνια ° καί μηλόπέπονα καλούμενοι6.

ΤΗσαν δέ τά πεπόνια πάμπολλα καί πάμφθηνα κατά τους Βυζαντι
νούς χρόνους' τουλάχιστον κατά τόν ΙΑ' αιώνα ό Μιχαήλ Ψελλός λέγει 
δτι ήδΰνατό τις αντί δυο δραχμών ν’άγοράση δύο κοφίνια πλήρη αυτών 7.

Οί έκ Δαμασκού προερχόμενοι καρποί εκαλούντο δαμασκηνά, επει
δή δ’ ά'ριστα, κατά Γαληνόν καί κατόπιν κατά Όριβάσιον8, έθεω- 
ροΰντο τά έκ Δαμασκού προερχόμενα κοκκύμηλα, διά τούτο ταϋτα κατ’ 
εξοχήν ωνομάσθησαν δαμασκηνά !i, υπό τό όνομα δέ τούτο περιελάμβα- 
νον καί τά βράβνλα 10, τά όποια όμως είναι τά νΰν κοινώς σήμερον λεγό- 
γόμενα κορόμηλα, τά εν ’Ανατολική Θράκη άβράμ’λα καλούμενα u.

1 ’Αγαπίου Λάνδου, Γεωπονικόν, σελ. 37. 181.
2 Σ ή 0, 95. 16. 22. Φυσιολογική διήγησις τοϋ ΰπερτίμου κρασοπατέρας Πέ

τρου τοΰ Ζυφομούστου (2 π. Λ ά μ π ρ ο υ, Ν. Έλληνομν. 1. 438) Poemes. Ill, 
283. Τ a f e 1, Eustathii opusc. 305. 61.

3 2. 405 (Puschmann).
1 Παύλος Αίγινήτης, 1. 81. 1 (σελ. 58. 16). Poemes, II. 65b. Διή- 

γησις τοΰ Πωρικολόγου, σελ. 199 (Wagner).
3 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 241, σελ. 197. 9. 11. Poemes, II. 65c. Μ ι - 

χαήλ Γλυκά, 2τίχοι, στίχ. 266.
* Σ ή Ο, 139. 21. Ό 'Ησύχιος έν τφ λεξικφ του γράφει : σικυός σπερματίας, 

δν ημείς μελοπέπονα. Βλ. οσα περί πεπόνων καί μηλεπεπόνων έσημειώδησαν έν 
Mommsen-Bliimner, Der Maximaltarif des Diocletian, σ. 88.

7 Kurtz-Drexl, Mickaelis Pselli scripta minora, 2. 289. 5.
8 Γαληνός, VI. σ. 613. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1, 58. 1 (σελ. 26. 11). Περί δα

μασκηνών όμιλεΐ καί δ Αλέξανδρος Τραλλιανός, 2. 511, ό 2 7) θ, 
34. 1. έξ. καί Παύλος ό Αίγινήτης, 1. 81. 3 (σελ. 59. 17).

9 Κατά τά Γεωπονικά, 10. 73. 2: κοκκύμηλόν έστι, δ καλοΰμεν δαμασκηνόν. 
Περί κοκκυμήλων βλ. Mommsen-Bliimner, Der Maximaltarif des Dio
cletian, σ. 102.

10 Δαμασκηνά τά καί κοκκύμηλα ή βρόβιλα' Ά 0 ή ν α ι ο ς, Β' 49d. Έν τφ 
επ’ όνόματι τοϋ Ζωναρά λεξικφ και έν τφ τοϋ Σουΐδα φέρεται" βράβηλα τά κα
λούμενα δαμάσκηνα. Έν τφ Πωρικολόγω (W a g n e r, Carmina, 199) ό καρπός 
καλείται βράβουλον.

21 Δ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ. Λαογραφικά Κωστή Άνατολ. Θράκης (Άρχείον 
τοΰ Θρφκικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσοικοΰ δησαυροΰ, 6. 286).
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά.

Είδος δαμασκηνών, εκλεκτής ποιότητος, τουλάχιστον κατά τούς Βυ
ζαντινούς χρόνους, εθεωρούντο τά εξ ’Ανατολής εις την Ελλάδα ερχό
μενα, τά και ’Ανατολικά διά τούτο καλούμενα, επειδή δ’ δταν έγίνοντο 
ώριμα εΐχον κίτρινον χρώμα, διά τούτο χαρακτηρίζονται ως κροκάτα και 
επειδή ήσαν λαγηνοειδή τό σχήμα καί ως λαγηνάτα ι.

Νύν εν Κύπρψ σιρζεται τό είδος τούτο τής δαμασκηνέας, ήτις καλεί
ται ' Ανατολιταά καί παράγει μεγάλα, λεπτόφλοια, επιμήκη καί κιτρινό- 
χροα δαμάσκηνα, τά Άνατόλικα1 2, τά οποία καί εν Μ. Άσίμ είναι γνω
στά υπό τό Τουρκικόν ό'νομα bardak erik, βαρδακωτά δαμάσκηνα λεγά
μενα εν Μενελίκφ.

’Ανωτέρω εϊδομεν δτι, διά τό σχήμα, λαγηνάτα έλέγοντο είδη 
άπίων νύν βλέπομεν δτι διά τον αυτόν λόγον καί δαμασκηνών είδος ού
τως εκαλείτο. Προσθ-έτομεν δ’ ενταύθα δτι εν Καλύμνω επ’ ίσης διά 
τον αυτόν λόγον γνωστά είναι τά λαγηνάτα σύκα, λαηνάτη δ’ εν Σελίνψ 
τής Κρήτης είναι είδος μεσπιλιάς 3 4 5.

Άλλοι εδώδιμοι καρποί κατά την Βυζαντινήν περίοδον ήσαν τό ’Αρ
μενικόν μηλον ή ’Αρμένιον ή πραικόκκιον ή βερίκοκκον1 καί τό δωρακηνόν 
ή δωράκηνον δ, τό οποίον εκ τού Δυρραχίου έ'σχε τό όνομα, καί τό όποιον 
άλλως καί Περοικόν μηλον ή απλώς Περσικόν ή Περαέαν καλούσιν οί συγ
γραφείς 6 σήμερον δέ Περσικόν έν Χιμάρα τής ’Ηπείρου καλείται.

Πολυμνημόνευτα δ’ είναι παρά τοΐς Βυζαντινοίς συγγραφεΰσι καί 
τά κυδώνια7, τά όποια καί συνετηρούντο Ιξαρτώμενα 8, προς δέ καί τά

1 Poemes, IV. 129d, e. A K ο ρ α ή, "Ατακτα, 1. 190.
2 Α. Σακελλαρίου, Κυπριακά, 2. 235.
8 I. Μ α θ ι ο » δάκ ι, Τοπωνυμίαι τής κοινότητος Σκάφης (Κρητικά, 1. 34).
4 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 48. 1, 3. 27. 1, σελ. 23. 17, 86. 4). Σ ή ft, 27. 20. Γεω

πονικά, 10. 73. 2. Ί ω ά ν ν ο υ Ά κ τ ο υ α ρ ί ο υ. Περί ενεργειών καί παθών 
τοϋ ψυχικού πνεύματος, 2. 366. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 199, σελ. 156. 8. Διή- 
γησις τοΰ Πιορικολόγου, σ, 199 (Wagner). Έν τφ λεξικφ τοϋ Σουΐδα άναγινώ- 
σκομεν : κοκκύμηλα' είδος οπωρών, τά παρ’ ήμϊν λεγάμενα βερίκοκκα.

5 ’Αλέξανδρος Τραλλιανός, 2. 473. 511. 585. Γεωπονικά, 10. 13. 
1. Σ ή ft, 89 14. Poemes, IV. 129b. Θεολογάκη, Ώς έκ προσώπου των κα
λούμενων τζύρων (Ν. Έλληνομν. 7. 201).

8 ’Αλέξανδρος Τραλλιανός, 1. 585. Νικήτα Χωνιάτου, 
Χρον. Διήγ. 229. 1.

7 ’Αλέξανδρος Τραλλιανός, 2. 267. Σ ή ft, 48. 4. Ευσταθίου, 
Παρεκβ. 1468. 28. Τ a f e 1, Eustathii opusc. 259. 33. Τού περιέργου χάριν σημειώ 
τά τοϋ Σ ή ft (”Evft’ άν. 48. 19) : «Λέγεται δέ ώς ε’ί τις έγκυος ταϋτα συνεχέστε- 
ρον έσθίει εύφυέστατον έσται τό έξ αυτής παιδίον καί πονηρόν».

8 Τ a f e 1, Eustathii opusc. 259. 13.
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84 Φαίδωνος 1. Κουκουλέ

μέσπιλα ή μέβφιλα 1 ή μονσπουλα 1 2, κοινώς νΰν μούσμουλα, τά όποια έλέ- 
γοντο καί επιμελίόες 3 * 5 6, (άρχ. έπιμηλίδες) καί τά μιμαίκνλα 4 η κούμαρα δ, 
ήτοι οί καρποί τής κομάρου, τά νΰν κοινώς κούμαρα, έν Άθήναις μα- 
μάτσονλα, μεμαίντζονλα εν Αυλωναρίφ τής Εύβοιας, μαμάκονλα έν Λα
κωνική καί μαμούκονλα έν Μεγάροις.

Έκτος τών ανωτέρω, έ'τρωγον ευχαρίστως οί Βυζαντινοί καί τους 
φοίηκας ή τά φοινίκια 6 ή φοινικοβαλάνους 7 8.

Τέλος καί οί καρποί τής ροιάς, τά ροϊδιά 8 ή γρανάτα 9, έτρώγοντο 
τότε, τά όποια συνετηροϋντο κατά τον χειμώνα κρεμάμενα 10 11 καί ών ό 
χυμός έχρησιμοποιείτο αντί λεμονιού, ώς ανωτέρω είπον, οί δέ κόκκοι 
καί προς καρυκείαν τών κολλυβών 11.

ΓΛΥΚΥΣΜΑΤΑ

Εις τάς Βυζαντινάς τραπέζας, μετά τούς ίχ-θ-ϋς καί τά κρέατα, παρε- 
τίΑεντο καί τά επιδόρπια, τά όποια οί έν Λυκία, αλλά καί ά'λλοι τών τοΰ 
λαού, έκάλουν άναδείπνια 12, κοινότερον δ’ επίδειπνα ι3, καί μέ τήν Λατι-

1 Πολυδεόκους, Όνομαστ. 6. 11. 80. ’Αλέξανδρος Τ ρ α λ λ ί
α ν ό ς, 2. 131. 267. 331. X ή θ, 71. 14, 140. 7. Ά ν ώ ν υ μ ο ς, 2. 274. Τ a f e 1. 
Eustathii opusc. 314. 31.

3 Διήγησις τοΰ Πωρικολόγου, σ. 199 (W a g n e r, Carmina). Μοσχοπο ό
λου, Περί σχεδών, σ. 65. Νΰν ό καρπός (mespilus) λέγεται μέ σ π ο λ ο καί μ ό- 
σ π ο λ ο έν Κεφαλληνία, μοόσπουλο έν Άρτάκη καί Πανόρμφ, ν έ σ π ι - 
λ ο ν έν Πόντφ καί μ ό σ φ ι λ ο έν Κόπρφ.

8 Βλ. τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange έν λ. έπιμελίδα καί A. Κ ο- 
ρ α ή, "Ατακτα 5Α . 269.

'‘Αθηναίος, Β', 50d. Διοσκουρίδου, Περί ΰλης ιατρικής, 1, 
κεφ. 155 (Kiihn). Τ a f e 1, Eustathii opusc. 259. 65.

5 Κούμαρος άναφέρεται έν τή διηγήσει τοΰ Πωρικολόγου, σελ. 199 (Wagner),
6 Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1, 416. Poemes, III. 282. Άσίζαι τής Κάπρου, Α' καί Β'. 

296 (Κ. 2 ά θ α, Μεσ. βιβλ. 6. 240. 491).
7 Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. 267. Ό X ο ΰ μ ν ο ς έν επιστο

λή του (Boissonade, Anecdota Nova, 221) τους καλεϊ άναλελυμένως βαλάνους 
φοινίκων).

8 Poemes, IV. 129b. Διήγησις τοΰ Πωρικολόγου, σελ. 199 (Wagner).
9 Poemes, III. 283b.

10 T a ί e 1, Eustathii opusc. 259. 33.
11 Poemes, II. 44.
13 Εύ σ τ α θ ί ο υ, Παρεκβ. 1141. 12, 1715. 2.
18 Βλ. τό λεξικόν τοΰ 'Ησυχίου έν λ. έπιδορπίσματα καί τό τοΰ Φωτίου έν λ. 

μεταδόρπια καί πβ. Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 507. 4. Έν τφ Έλ- 
ληνικφ γλωσσαρίφ τοΰ Du Cange κεΐται καί αποφάγια' τραγήματα. Παρ’άρ-
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 85

νικήν λέξιν δουλκιονί, εκ τών παρατιθέμενων πλακουντών καί διαφόρων 
ήδυσμάταιν, τά όποια έλέγοντο γλυκνοματα 3.

'Υπό τόν όρον δ’ άναδείπνια η δουλκιον οί Βυζαντινοί ενόουν τά δι
άφορα τραγήματα καί τούς πλακούντας 8 καί τά μελίπηκτα, <δν δεν ήδύ- 
ναντο νά στερηθώσι κατά τά γεύματα καί δείπνα των οί κοιλιόδουλοι, 
ειδικούς παρασκευαστάς αυτών εχοντες προσπαθοϋντας, προς εύχαρίστη- 
σιν τών κυρίων των, ποικιλίαν αυτών νά παρασκευάζωσι καί εντός δι
σκαρίων νά προσφέρωσι 4.

Ήγάπων δε πολύ τά γλυκύσματα οί πρόγονοι ημών, οιτινες καί ως 
φιλικά τά άπέστελλον δώρα0 καί έκξένων ακόμη χωρών αυτά προμηθευό- 
μενοιΟύτω Κλήμης ό Άλεξανδρεύς όμιλεΐ διά τό πλήθος τών πεμμά- 
το>ν, μελιπήκτοιν καί τραγημάτων καί την περί αυτά ματαιοτεχνίαν 7, ό 
Μ Βασίλειος διά την ποικιλίαν τών πεμμάτων 8, ό Λιβάνιος, ψέγων μάλι
στα τούς πλουσίους διά τούς είδικώς χρησιμοποιούμενους πλακουντο- 
ποιοΰς9, ό Χρυσόστομος διά τούς εις τάς τραπέζας τών πλουσίων παρα-

χαίοις τά επιδόρπια έλέγοντο έπιδορπίσματα καί μεταδόρπια, νϋν δ’ έν Άγίφ "Ο· 
ρει περιδείπνια, πόπαστα έν Κύπριρ, ξαρέσκια έν Σάμφ, Καρ- 
πάθιρ, Κιμώλφ καί Θήρα καί καταστήματα έν Καλλιπόλει.

1 'Ο μίνσος τοϋ δουλκίου άναφέρεται έν τφ Κτητορολογίω τοΰ Φιλοθέου (161· 
20, Bury). ’ Εν τφ λατινικφ γλωσσαρίφ τοΰ Du Cange άναγινώσκομεν : dulcia' τρα
γήματα, γλυκΰσματα, ήδύσματα καί πάλιν έν τφ G.G.E. 2. 56. 39 : dulcium· πλα. 
κοΰντα. "Οτι δουλκιον είναι τά έπιδόρπια γλυκΰσματα είπεν ό Reiske σχολιάζων 
τόν Κωνσταντίνον Πορφυρογέννητον (’Έκθεσις, Β', 170. 865). Πβ. καί J. Eber- 
s ο 11, Le grand palais de Constantinople, σ. 89. L. O e c o n o m o s, La vie re- 
ligieuse dans l'empire byzantin au temps des Comnfenes et des Anges, σ. 218. Φ. 
Κουκουλ έ, Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια τών Βυζαντινών (Έπετ. Έταιρ. 
Βυζ. Σπουδ. 10. 133). Τό δουλκιον νΰν έν "Ανδρφ λέγεται ξεγλΰτσι.

2 L. Ρ e t i t, Βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών ’Α
θανασίου τοϋ έν "Αθω (Anal. Boll. 25. 64. 23 έξ.). Poemes, III. 321.

3 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 160. 21, 653. 9. Γ. Κ ε δ ρ η- 
ν ο ΰ, Ίστορ. 2. 149. 23. I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Εις τήν παρθενομάρτυρα τοΰ Χριστοΰ 
Λουκίαν υπόμνημα βράχιστον (Α. Παπαδοποΰλου-Κεραμέως, Varia 
Graeca sacra, 83. 22).

1 Κ λ ή με ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1. 4, 3. 4 (σελ. 155 - 56, 251. 21 εξ. Stahlin). 
Φ. Κουκουλ έ, ”Ενθ’ άν. 10. 115.

5 Ό Φιλόθεος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, όμιλεΐ διά τά έπί τής 
βασιλικής τραπέζης παρατιθέμενα «’Ινδικά τε πέμματα καί ’Ιταλικά» (Α. Π α π α- 
δοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας, 5. 315).

6 Kurtz-Drexl, Mickaelis Pselli scripta minora, 2. 279. 19.
1 Κλήμεντος, Παιδαγ. 2. 1. 2. 2 (σελ. 154. 23).
' Ρ. G. 30. 45.
9 Λ ι β α ν ί ο υ, Φιλάργυρος έρασθείς εταίρας, 39 (τόμ. 7. 65, Forster). Οί 

πλακουντοποιοί καί πλακουντάριοι καλούμενοι (βλ. λε|. Κυρλίλου καί
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τιθέμενους πλακούντας 1, Ίσίδοιρος δ ΙΤηλουσιώτης δια την περί τά πέμ- 
ματα μανίαν2, τά αγιολογικά κείμενα διά τά μελίπηκτα καί τούς πλα
κούντας3 καί ό Θεόδωρος Πρόδρομος ψέγει τούς ηγουμένους διά τά 
άφθόνως είς τάς τραπέζας των παρατιθέμενα γλυκύσματα1.

Ύπό τών συγγραφέων συχνά μνημονεύονται τά μελίπηκτα, ύφ’ ήν 
λέξιν οΰτοι έννοοϋσι γενικώς, δ,τι ημείς σήμερον λέγομεν γλυκύσματα °, 
πολλάκις δμως καί τά μελιτηρά ή μελιτώματα 6 παρασκευαζόμενα δήλα 
δη διά μέλιτος, τό όποιον ευχαρίστως έτριογον οί Βυζαντινοί 7, δι’ ο καί 
τά άντιδιαστέλλουσι προς τά τραγήματα καί τούς πλακούντας 8.

Έχρησιμοποίουν δέ προς παρασκευήν τών γλυκυσμάτων τότε ου μό
νον τό μέλι, ού ά'ριστον έθεωρείτο καί τότε τό Ύμήττιον 9 καί τό Θάσιον, 
μεθ’ δ τό τών Κυκλάδων10, τό τε άπλοΰν καί μάλιστα τό άκάπνιστον, 
ακάπνιν u, αλλά καί τό σίραιον, τό κοινώς νύν πετιμέζι, εψημα αυτό κα-

C. G. L. 3. 309. 2) έπώλουν διαφόρους πλακούντας καί εις τάς οδούς η τάς αΰ- 
λάς τών εκκλησιών επί ταβλίων αυτούς τοποθετοΰντες. Λ ε ο ν τ ι ο υ Ν ε α π ό
λε 03 ς, Βίος Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοΰ, Ρ. G. 93. 1709

ι Ρ. G. 58. 493. 494, 61. 506, 62. 348.
a Ρ. G. 78. 400.
3 Anal. Boll. 25. 64, στίχ. 21—23.
i Poemes, III. 321.
5 Παλλα δίου, Διάλογος ιστορικός, 47. 45. 61. Ταϋτα ό Μ. Βασίλειος 

(Ρ. G. 32. 1092) λέγει δτι είς τάς οδούς πρός πώλησιν πορείχον «οί τοΰ μέλιτος 
έψηταί».

* C. C. L. 3. 185. 3. 372. 25.
7 Πανδέκται, 33. 9 3. 2. Σ ή θ, 69. 24. Τ a f e 1, Eustathii opusc. 146. 17· 

235. 45. X (ο ν ι ά τ η ς, 1. 264. 25. Ό I. Τ ζ έ τ ζ η ς, Χιλιάδ. χιλ. 13. 480. 324, 
είπεν : έκ μέλιτος ή σάκχαρος παρασκεύασμα πλακοϋντος.

8 I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Είς τήν παρθενομάρτυρα τοΰ Χριστού Λουκίαν υπόμνημα 
βράχιστον (Α. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Varia Graeca sacra, 83. 24). 
‘Ιωσήφ Τραπεζοΰντος, Έγκώμιον είς τόν άγιον μεγαλομάρτυρα Ευγέ
νιον (Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Fontes imperii Trapezuntini, σ. 
66. 25).

9 Διοσκουρίδου, Περί ύλης ιατρικής, 2. 82. 1. I. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Χιλιά
δες, χιλ. 6 ίστορ. 93. 953 έξ. X ω ν ι ά τ η ς, 2. 26. 20. Περί μέλιτος ιδίαν μονο
γραφίαν έγραψεν ό Magerstedt έν Bilder aus der romischen Landwirts- 
chaft, Heft 6. Σημειωτέον δ’ δτι Δίων ό Χρυσόστομος (Θ', 289, Din- 
dorf) λέγει δτι τό Ποντικόν μέλι είναι πικρόν καί άειδές, τοΰθ’ δπερ βέβαιοί καί 
ό Π ρ ο κ ό π ι ο ς (Περί τών πολέμων, 2. 464. 3, Βόνν.) λέγων : «τό γάρ μέλι έν 
άπασι τής Τραπεζοΰντος χωρίοις πικρόν γίνεται».

10 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 2. 62. 1 καί 2. 63. 1. 3 (σελ. 60. 1 δ, 61. 6).
11 Διά τό άκάπνιν μέλι βλ. Βίον τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωάννου τοΰ Έλε- 

ήμονος (Anal. Boll. 45. 35. 6. 11). Μ. Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ, Συμβολαί, σ. 105. Β. 
Φ άβ η ν έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 4. 249-250 καί A. Κ ο ρ α ή, “Ατακτα, 1.
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λοΰντες1, ως καί σήμερον ενιαχού, ή καί γλυκίδιν3, προς δέ καί τό πολύ- 
λεκτον βάχχαρ ή αάκχαρον έκ σακχαροκαλάμου ή γλυκοκαλάμου, σακχα- 
ροπλακονντας έξ αύτοΰ κατασπευάζοντες 8.

Κατά τά Βυζαντινά κείμενα, είδος πλακοΰντος εκαλείτο πάστελλος 
ή πάοτιλλος1 (Λατιν. pastillus) τοϋτο δέ καί υπό τον υποκοριστικόν τύ
πον παστέλλιν άναφέρεται κατά διαφόρους αιώνας. Ούταις άναφέρεται 
δτι οί εχθροί τοΰ Χρυσοστόμου, τον κατηγορούν ότι, μετά την αγίαν με- 
τάληψιν, άπεγεύετο παστίλλου °, πάστιλλον δ’ ως γλΰκυσμα αναφέρει καί 
ό Καισαρείας Άρέθας σχολιάζων τον Λουκιανόν6. Καί τά θαύματα δέ 
τοΰ 'Αγίου ’Αρτεμίου όμιλοϋσι διά παστίλλιν πλακουνταρικόν 7, διά πα- 
στέλλιν δέ τά ’Ονειροκριτικά 8.

Την χρήσιν τοΰ παστελλίου κατά τον Ζ' αιώνα άποδεικνύει ή έν τω 
βίψ τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος μνεία παβτιλλαρίόν 9, βραδύτε- 
τερον δέ τοΰ οίκογενειακοΰ επιθέτου Παστιλλάς παρά Λέοντι Διακόνφ 10 
καί έ'τι βραδΰτερον τοΰ παατελλοπονλη παρά ΓΙροδρόμψ u.

Κατά τους μεταγενεστέρους αιώνας παστέλλιν άναφέρεται εν ταΐς 
Άσίζαις τής Κύπρου, μέ τό ’Αραβικόν μάλιστα όνομα χαληλέτζls, έ'πειτα

153. Οί Βυζαντινοί έχρησιμοποίουν καί τό εντός των κηρυθρών ευρισκόμενον μέλι 
μετά τοΰ κηρίου. Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 1. 15. 3 (σελ. 165. 3). Ά χ μ έ τ, Ό- 
νειροκρ. κεφ. 241, σελ. 196. 25.

1 Γεωπονικά, Δ', 15. 8. Καί νΰν έν Κυπρω τό σίραιον λέγεται έ'ψ η μ αν, 
ή ψ η μ α δ’ έν Τριγλίφ τής Βιθυνίας.

2Σχολιαστ. Άριστοφ. Έκκλησ. 1174.

3 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 241. 249 (σελ. 197. 7, 206. 10). Περί τής προε- 
λεΰσεως τοΰ σάκχαρ βλ. Η e y d, Histoire du ocmmerce du Levant, 2. 680.

u Πάστελλον είδος τοϋτο πλακοΰντος καθέστηκεν Σωφρονίου, Διή- 
γησις των θαυμάτων των αγίων Κόρου καί Ίωάννου, Ρ. G. 87. 3657.

5Συμεώνος Μεταφράστου, Βίος τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Χρυ
σοστόμου, Ρ. G. 114. 1165.

6 Σ. Κ ο υ γ έ α, Αί έν τοϊς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις (Λα
ογραφίας, 4. 252).

7 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Varia Graeca sacra, 72. 8.

8 Dr ex 1, Anonymes Traumbuch des cod. Paris gr. 2511 (Λαογρ. 8. 369, 
στίχ. 343).

9 Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάν
νου αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς, 6. 14.

10 Λέοντος Διακόνου, Ίστορ. 8. 22.
11 Poemes, IV. 129j.
is Άσίζαι, Β' κεφ. 296 (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. βιβλ. 6. 490).
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88 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

έν ταΐς Γραφαΐς και στίχοις τοΰ Στεφάνου Σαχλίκη 1 και τέλος έν τφ 
Θανατικφ τής Ρόδου τοϋ Γεωργηλά1 2.

Σημειωτέον δ’ δτι παστέλλι συνείθιζον νά τρώγωσιν οί Βυζαντινοί 
κατά την τελευταίαν ημέραν τοϋ ένιαυτοϋ, ήτις καί διά τοΰτο εκαλείτο 
παστίλλη3, έ'ιΤιμον το όποιον έξηκολούΐίησε μέχρι σήμερον, άφ’ οΰ εν 
Κύθνφ κατά την παραμονήν τοΰ νέου έτους παρασκευάζουσι σίτον βε- 
βρασμένον μετά μέλιτος, εν Σινώπη δε τοΰ Πόντου κατά την αυτήν ημέ
ραν γλύκυσμα έκ μέλιτος καί καλώς κοπανισθέντων καρύων καί έν ’Άν- 
δρφ πάλιν κατά τήν παραμονήν παστέλλι4 *.

Σήμερον παστέλλι κοινώς λέγομεν γλυκυσμα έκ μέλιτος καί σησά- 
μου κατασκευαζόμενον, τοιοΰτόν τι όμως δεν φαίνεται νά ένόουν πάν
τοτε οι Βυζαντινοί διά τής λέξεως. Οΰτοι, τουλάχιστον κατά τούς παλαι- 
οτέρους αιώνας, παστέλλι λέγοντες έννόουν τήν οίνουτταν ή κοινώς τότε 
μονστόπιττανδ, τήν κοινώς σήμερον μουσταλευριάν, γλυκυσμα δήλα δή 
άποτελούμενον έξ αλεύρου μετά γλεύκους βρασίΐέντος6, ή, ώς λέγει ό Ό- 
ριβάσιος, «μετά γλεύκους καί σεμιδάλεως πέμμα» 7.

Τήν έκδοχήν ταύτην υποστηρίζει δτι σήμερον παστέλλιν έν Κύπρφ 
λέγεται τό γλύκυσμα το κατασκευαζόμενον από τον ζωμόν ίσχυρώς βρα- 
σθέντων κερατίων, ώστε έξ αυτών ν’ άποτελεσ-θή στερεά μάζα, είδος 
μελένιου χαλβά 8, παστίλλα έν Άργυρουπόλει τοΰ Πόντου τό έξ αλεύρου 
καί ζωμοΰ συκάμινων κατασκευαζόμενον γλύκυσμα, έν Φιλιππουπόλει δε 
τό έκ γλεύκους καί έκλεκτοΰ αλεύρου, κατά Κοραήν δέ (’Άτακτα, 1. 192, 
4. 399) έξ αλεύρου καί μούστου, ή κοινώς χαλβαδόπιττα, έν φ έν Λιβησίφ 
τής Λυκίας παστίλλιν λέγουσιν είδος χαλβά σησαμωτοΰ.

1 Σ τ. Σαχλίκη, Γραφαί και στίχοι καί έρμηνεΐαι, στίχ. 295 (Wagner, 
Carmma, σ. 74).

’Γεωργηλά, Τό θανατικόν τής Ρόδου, στίχ. 570 (Wagner, Carmina, 
σ. 49).

3 Κατά τό λ. τοϋ Σουΐδα, τοΰ Ζωναρά καί τό Μ. Έτυμολ. (655. 48): παστεί- 
λη' ή έσχατη ήμερα τοΰ ένιαυτοϋ.

71 Φ. Κουκουλέ, Συμβολή εις τήν μεσαιωνικήν Ελληνικήν λαογραφίαν, 
έν ’Αθήνας, τόμ. 26, σελ. 147. 148.

δ *0 Θωμάς Μάγιστρος, σχολιάζων τόν στίχ. 1122 τοϋ Πλοΰτου τοϋ 
’Αριστοφάνους λέγει: οίνοΰττά έστιν ή κοινώς λεγομένη μουστόπιττα. Τήν 
μουστόπιτταν αναφέρει καί ό ’Ανώνυμος, 2. 266.

6 *0 ’Ησύχιος λέγει : οίνοϋττα' μάζα ο’ίνφ πεφυρμένη. Οίνοϋττας αναφέρει 
καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, Tafel, opusc. 328. 45.

7 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 3. 1 (σελ. 71. 12).
8 Ά θ. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Κυπριακά, 2. 720. ’A. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα,

4. 720.
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Παρά την μουστόπιτταν δ’ έ'τρωγον οί τότε καί την μελόπιτταν, εκ 
μέλιτος καί αλεύρου παρασκευαζόμενου γλύκυσμα τό όποιον μελιτοϋτ- 
ταν λέγουσι τα κείμενα, ό Θωμάς δε Μάγιστρος κατά τον ΙΛ' αιώνα 
άπόύερμον 3 καί την οποίαν ό Ησύχιος έν τφ λεξική) του περιγράφει ως 
«μάζαν μέλιτι δεδευμένην», ήτις καί πάστιλλος επ’ ίσης θά έλέγετο, κατά 
την μαρτυρίαν τοΰ Καισαρείας Άρέθα, οστις, σχολιάζων τον Λουκιανόν, 
λέγει: «μελιτοΰτταί είσιν οί νϋν λεγόμενοι πάστιλλοι» s.

’Άλλο γλύκυσμα, τό όποιον έ'τρωγον οί Βυζαντινοί, είναι ό αησα- 
μονς, δν άναφέρουσι διάφοροι συγγραφείς, οίον ό I. Τζέτζης 4 5 * καί ό Θε
όδωρος Πρόδρομος, βεβαιών δτι οΰτος κατά κανόνα έτρώγετο, δπως καί 
σήμερον, κατά τούς γάμους, προς ευγονίαν δ, καί βραδυτερον ό ’Ιωάννης 
Χοΰμνος β. ΤΗτο δ’ ό σησαμοΰς τό σήμερον παοτέλλι καί τό σησαμάτον 
τοΰ Προδρόμου 7, διάφορος τής άναφερομένης οηοαμίδος 8 9, ή οποία παρ’ 
Άθηναίιρ (ΙΔ', 646 f) περιγράφεται α>ς εκ μέλιτος καί σησάμων πεφρυ- 
γμένων καί ελαίου σφαιροειδές πέμμα 8. Οΰτος υπό τοΰ Α. Κοραή θε
ωρείται ως ό αυτός προς τον τών Τούρκαιν σουσάμ-χαλβάν 10.

Παρ’ άρχαίοις είδος πλακοϋντος ελέγετο άμαξίς' τοΰτο δ τε Σουΐ-

1 Κατά τόν Ά θ ή ν α ι ο ν, Γ’, 114f : μελιτοΰττα' ήδυσμα έ| αλφίτων μετά μέ
λιτος γινόμενον.

3 Σχολιάζων τόν Πλούτον τοϋ Άριστοφάνους (στίχ. 1122): μελιτοΰττα' ό κοι
νώς είώθασι λέγειν άπόθερμον.

3 Σ. Κ ο υ γ έ α, Αί έν τοΐς σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις (Λα
ογραφ. 4. 252).

" I. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. 13. Ίστορ. 478, στίχ 289. Τοϋ αύτοϋ, 
Έπιστολαί (Cramer, Anecdota Graeca, III. 160).

5 Θ ε ο δ ιό q o u Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα, Θ' 
420' τοΰαύτοΰ, ’Αμάραντος ή γέροντος έρωτες (Notices et extrails des ma- 
nuscrits, 8. 2. 123). Διά τήν βρώσιν παστελλίου κατά τούς γάμους βλ. Φ. Κού
κο υ λ έ, Συμβολή εις τό περί τοϋ γάμου παρά Βυζαντινοϊς κεφάλαιον (Έπετ. Έ- 
ταιρ. Βυζ. Σπουδ. 2. 38).

3 Χοϋμνου, Έπιστολαί (Boissonade, Anecdota Nova, σ. 221).

1 Poemes, IV. 129 1. Ό Πολυδεύκης έν τφ 'Ονομαστικοί του (6. 108) 
τόν σησαμοϋντα περιγράφει ώς πέμμα διά μέλιτος έφθόν καί σησάμου.

8 Σχολιαστ. Άριστοφ. Άχαρν. 1092 καί Είρήν. 869 : σησαμοΰς δέ καί 
σησαμή διαφέρει' σησαμοΰς μέν είδος πλακοϋντος, σησαμή δέ, ήν ημείς καλοΰμεν 
σησαμίδα.

9 ’Ίσως αυτά είναι τά υπό τοΰ ΛεοντίουΝεαπόλεως έν τφ βίφ 
Συμεών τοΰ κατά Χριστόν σαλοΰ (Ρ. G. 93 1729) άναφερόμενα σφαιρία.

10 Α. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα, 1. 192.
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90 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

δας 1 καί δ Ζωναράς έν τφ λεξικφ των 1 * 3, προς δέ καί δ Σχολιαστής των 
Νεφελών τοΰ ’Αριστοφάνους (στίχ. 864), λέγουσιν δτι κοινώς εκαλείτο 
κοπτη. ’Ιδέαν τοΰ τί οι τότε ένόουν με τήν κοπτήν, τήν οποίαν επανει- 
λημένως άναφέρουσι καί τα μεσαιωνικά γλωσσάρια 3 5 λαμβάνομεν, ίσως, έκ 
τοΰ παρ’ Άθηναίφ κοπτοπλακονντος (ΙΔ' 647f), οστις άπετελεΐτο εκ δυο 
φύλλων ζύμης μεταξύ τών δποίο>ν παρενεβάλλοντο καλώς κοπανισθέντα 
αμύγδαλα καί λεπτοκάρυα μετά μέλιτος, πεπέρεοις, σησάμου καί μήκω- 
νος ι. Άφ’ ετέρου δμως δέον νά σημειώσωμεν δτι σήμερον έν Πόντφ αά- 
μαξι (=άμαξίς) καλείται ή οίνούττα, ή κοινώς δήλα δή μουσταλευριά, 
ήτις καί κοφτάρ5 έν Πόντφ καί Άραβανίφ τής Καππαδοκίας καλείται 
καί μισοκοφτη έν Σύμη, ιός κοπτομένη εις μικρά τετράγωνα ή ρομβοειδή 
τεμάχια.

Ό Θεόδωρος Πρόδρομος αναφέρει δύο γλυκύσματα ακόμη, τό καρυ
δάτον 0 καί τό κυδωνάτον 6, δπερ τελευταϊον αναφέρει καί δ Συμεών 
Σήτ> (48. 19).

Μή έ'χοντες πλακουντοποιητικά συγγράμματα παρά Βυζαντινοϊς 
οία διά τήν άρχαίαν έποχήν αναφέρει ό Αθηναίος (ΙΔ' 643e) άδυνα- 
τοΰμεν νά περιγράτ(>ωμεν ακριβώς τον τρόπον τής κατασκευής τότε διαφό
ρων γλυκυσμάτων, ών ιδέαν δυνάμεθα νά λάβωμεν έκ τα>ν δμωνύμων ση
μερινών. Κατά ταΰτα καρυδάτον ήτο γλύκυσμα έκ καρύου καί σακχά- 
ρεως κατασκευαζόμενον ή έκ καρύων καί μέλιτος, τό καρυδόμελο έν Σί- 
φνφ καί καρ'δόμιλου έν Αιτωλία καλούμενον, κνδωνατον δέ τό έκ βρα- 
σθέντων καί πεπιεσμένων κυδωνιών μετά σακχάρεως, τό νΰν κυδωνόπα
στο ή παστοκύδωνο, δπερ δ Συμεών Σήθ περιγράφει ώς εύστόμαχον καί 
ήπατος ρωστικόν 7. Τό κυδωνάτον δέ κατασκευάζεται καί σήμερον έν Κύ- 
πρφ τσνωνατον καλούμενον καί έξαιρετικόν γλύκυσμα θεωρούμενον, έν- 
τεΰθεν δέ παρά τοΐς κατοίκοις τής μεγαλονήσου ή παροιμία «ξέρει δ γά- 
αρος δ κούντουρος είντάν’ τό τσυωνάτον ;» επί άπειροκάλου αγροίκου καί 
ακαλαίσθητου.

1 Έν λ. άμαξίς.
3 'Ομοίως έν λ. άμαξίς.
8 C. G. L. 3. 15. 37, 183. 47, 288. 25, 354. 64.
* Βλ. τά κατωτέρω περί της κοφτόπιττας λεγάμενα.
5 Poemes, IV. 129 1.
6 Poemes, III. 283a. Γλύκυσμα μέ καρύδια κατασκευαζόμενον καλείται κα

ρυδάτον έν Κύπριρ καί καρ’δάτου έν Αίτωλίςι.
7 Σ ή "9·, 48. 22. Ό Κ ο ρ α η ς, ’Άτακτα, 1. 283, φρονεί δτι καρυδάτον είναι 

γλύκυσμα τοΰ κουταλίου άπύ χλωρά καρύδια καί κυδωνάτον τό άλλως γλυκό κυ
δώνι. Φαντάζομαι δτι ό άνά τάς όδοΰς πωλών γλυκύσματα μάλλον τό πρώτον ·θά 
διελάλει. Βλ. έν τούτοις τά μικρόν κατωτέρω περί τοΰ κυδωνάτου λεγάμενα.
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Κατά τον σχολιαστήν τής Ειρήνης τοΰ Άριστοφάνους (στίχ. 1195) : 
ά'μυλοι' πλακούντες τινες οι δέ ζϋμαι πλακουντώδεις, δ νΰν άμνλατον φα- 
σί. Σαφέστερα, δυστυχώς, δεν λέγονται' πάντως φαίνεται δτι πρόκειτα1 
περ'ι πλακοΰντος εξ άμυλου κατασκευαζομένου.

’Ανωτέρω ώμίλησα διά σησαμάτον, καρυδάτον καί κυδωνάτου’ δεν 
παρέλκει ίσως, νά λεχθή ένταΰθα δτι πολλά των γλυκυσμάτων, καί μά" 
λίστα τά κοινώς τοΰ κουταλιού σήμερον λεγάμενα, παρά Βυζαντινοΐς 
έληγον εις -άτον ώς π. χ. άπιάτον, κιτράτον, είτε έξεφέροντο διά τής 
προθέσεως διά καί γενικής, οίον το διά κιτριού1, τό γλυκόν δήλα δή κί
τρον, τό διά ρόδο^ν, τό διά κυδωνίων κτλ. χρήσις, ήτις καί σήμερον εξα
κολουθεί. Ουτω κυδωνάτο λέγεται ου μόνον τό μέ κυδώνια συμβραζό- 
μενον κρέας, αλλά καί τό εκ κυδωνίων γλυκό εν ’Αρκαδία, Φιλιππουπό- 
λει καί Ευρυτανία, έν ή τελευταίμ περιοχή γνωστά καί τά γλυκά βνα- 
νάτον, καρυδάτου, μυγδαλάτου, καρη ζάτου.

Κατά τά μεσαιωνικά γλωσσάρια: αμήν πλακοΰντος είδος, θεωρία καί 
ιδέα πλακόπιττας, καί πάλιν : τής πλακόπιττας, ήγουν τοΰ μαρτζαπά.

Πλακόπιττα γνωρίζομεν δτι είναι ή προχείρως επί θερμανθείσης 
πλακός ψηθεισα πίττα" ενταύθα πάντως πρόκειται περί γλυκΰσματος τοΰ 
αυτοΰ, πιθανώς, προς τον τής Χίου μαρσαπάν (Ίταλ. mazzapane) τοΰ 
κατασκευαζομένου εξ αμυγδάλων κοπανισμένων καί μετά σακχάρεως με- 
μιγμένων 8.

ΓΙαρά τφ Θεσσαλονίκης Εΰσταθίφ φέρεται: «αγαθό ν τι πέφηνε καί 
ή συκομαγίς, έν ή πολλών όμοΰ συμπεφυρμένων, ουκ έστι τό μέν έκλέ- 
γεσθαι, τό δ’ άπεκλέγεσθαι, αλλά όμοΰ πάντα συμμεμιγμένα» 1 2 3.

Ή συκομαγίς, ήν κατά διάστασιν μαγίδα σΰκαιν καλει δ μαθητής 
τοΰ Ευσταθίου Μιχαήλ Χωνιάτης4 * *, σημαίνει τά μεμαγμένα καί μίαν ζύ
μην άποτελοΰντα σΰκα, είτα δέ καί τήν παλάθην, τά όμοΰ συνερραμ- 
μένα σΰκα.

Έκ τών δυο τούτων συκομαγίδων προφανές είναι δτι ό Ευστάθιος 
εννοεί τήν πρώτην, άφ’ οΰ όμιλε! περί δμοΰ συμμεμιγμένων καί τρωγο- 
μένων σύκων. Καί δεν μάς περιγράφει μέν τό είδος τοΰτο τοΰ γλυκυ- 
σματος ό συγγραφεΰς °, σαφή δμως τοΰτου ιδέαν δυνάμεθα νά λάβωμεν

1 Pofemes, III. 283 Τ a f e 1, Eustathii opusc. 339. 65. A. K ο ρ α ή, ’Άτα
κτα, 1. 282. Ό 2 ή θ, 53. 4 γράφει: «τό δέ σΰν μέλιτι καί άρτύμασι σκευαζόμενου 
διά κιτριού όνομαζόμενον».

2 Πασπάτη, Τό Χιακόν γλωσσάριου, σ. 227.
3 Τ a f e 1, Eustathii opusc. 259. 11.
i Χωνιάτης, 1. 270. 29, 2. 501.
8 Πληρέστατα τήν κατασκευήν τής συκομαγίδος περιγράφει ό Κολλουμέλας,

12. 15. Π. Γενναδίου, Γεωργικά άνάλεκτα, σ. 3
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εκ των νϋν συνηθιζομένων. Νυν δήλα δή εν Αίγίνη, Βαμβακοϋ τής Λα- 
κεδαίμονος, Ξηροχωρίφ,Αίτωλίφ και Δρόβιανη τής ’Ηπείρου, κόπτοντες 
οί χωρικοί εις μικρά τεμάχια ή όμοΰ διά τής χειρός συμπιέζοντες σϋκα, τά 
μεταβάλλουσιν εις μίαν ζύμην, ήν καί βράζοντες καί έπιπάσσοντες μέ 
όίλευρον ήλιάζουσιν ή φουρνίζουσι.

Τό παρασκεύασμα τοϋτο, δπερ διατηροΰσιν εντός πίΰτον, καλοΰσιν 
άακομαΐδα ή σνκόπιτταν δ’ έν Κύπρω 1 2 3 4 *.

Κατά τον ΆΦήναιον (ΙΔ' 646d) ΐτριον ήτο «πεμμάτιον λεπτόν διά 
σησάμου καί μέλιτος γινόμενον», έν φ, ό Όριβάσιος έκ τοΰ Γαληνού πα- 
ραλαμβάνων, όμιλεΐ διά τά «διά γλεύκους καί σεμιδάλεως λάγανα καί 
τά ρΰμματα, άπερ ΐτρια προσαγορεύεται» 3 διασαφηνίζων αλλαχού δτι τά 
ιτρια, εις τά εξ αλεύρου πέμματα υπαγόμενα, κατεσκευάζοντο μέ μέλι 
καί ήσαν δύο ειδών, τά μεν καλυτέρας ποιότητος, ρνμματα λεγόμενα, τά 
δε υποδεεστέρας, λάγανα A

Σημειωτέον δμως δτι, κατά τον 'Ησύχιον, τό λάγανον ήτο «είδος 
πλακουνταρίου από σεμιδάλεως έν έλαίψ τηγανιζόμενον», ήτο δήλα δή 
είδος τηγανίτας μέ φύλλον ζύμης, ήτις καί σήμερον έτι έν Ήπειροθεσ- 
σαλίρι λέγεται λαγάνα καί λαλαγγίτα.

'Ο Άρτεμίδωρος έν τοϊς Όνειροκριτικοϊς του κατά τον Β' μ. X. 
αιώνα αναφέρει τετυρωμένους πλακούντας δ, τά δέ Ερμηνεύματα τοΰ Πο- 
λυδεύκους «τυρίτας πλακούντας»6 καί τά μεσαιωνικά γλωσσάρια «πλα
κούντας έντυρίτας» 7. 'Υπό τό δνομα τούτο δέον νά νόηση τις ή τον τώ>ν 
άρχαίοιν τυροΰντα, την σημερινήν δήλα δή τυρόπιτταν8, ή τον άρτοτυ- 
ρίτην πλακούντα, τήν σημερινήν δήλα δή μπογάτσαν 9, ήτις, κατά τινας, 
έποιλεΐτο έν Κωνσταντινουπόλει έν τφ άρτοτυριανφ οΐκφ10.

1 Έν Ήπείρφ καί Αιτωλία σ’ κ ο υ μ α ΐ δ α.
2 Έν Πάλλη Κεφαλληνίας συκομαΐδα λέγεται είδος γλυκύσματος άπο- 

τελουμένου έκ σύκων ξηρών εις δύο τμηθέντων καί εντός πετιμεζιού βνθισθέντων.
3 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3- 3. 1 (σελ. 71. 12).
4 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 7. 1. 3 (σελ. 10. 13). Τά λάγανα άναφέρουσι καί τά 

μεσαιωνικά γλωσσάρια καλοΰντα αύτά τ ρ α κ τ ά. C. G. L. 2. 199 . 50.
“ Άρτεμιδώρου, ’Ονειροκριτικά, 1, 72 (σελ. 65. 12, Hercher).
6 Boucherie, ’Ιουλίου Πολυδεύκους Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομι

λία, σ. 135.
7 C. G. L. 3. 15. 37, 316. 3.
8 I. Εύαγγελίδου. Πραγματεία περί σίτου καί όψου, σ. 48.
9 Ή μπογάτσα καί φογάτσα έν Θρφκη (Ίταλ .focaccia). "Ισως μέ αυτήν σχε

τίζεται καί τό έν Κατωϊταλικψ έγγράφψ τοΰ 1145 έπίθετον Φουκατζάρις. 
Τ rin chera, Syllabus 138. 182.

10 Σ κ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή, 1. 425.
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Ό Σχολιαστής τοΰ Πλούτου τού Άριστοφάνους (στίχ. 999) δμιλών 
δι’ είδος πλακούντος γαλακτώδους, δστις ϊδιωτικώς φλεψία και τραχανά 
εκαλείτο, μας άφίνει νά ύπονοήσωμεν δτι επί τών χρόνων του συνειθίζετο 
ή τραχανόπιττα, ήτις θά κατεσκευάζετο, πιθανώτατα, ως καί σήμερον, εκ 
πολτού άποτελουμένου εκ τραχανά, τράγον κατά τούς Βυζαντινούς χρό
νους καλούμενου ’, ύδατος, κρόκων φοϋ, βουτύρου καί τριμμάτων τυρού, 
δστις πολτός παρενετίθετο μεταξύ φύλλων ζύμης1 2 3.

Ή τραχανόπιττα αύτη νΰν έν Ήπείρφ καλείται κοφτόπιττα ως κα- 
τασκευαζομένη έκ κοφτού, εν χειρομύλψ δήλα δή κοπέντος σίτου, βου
τύρου καί τυρού.

Ό Πρόδρομος εν τφ κατά τών ηγουμένων ποιήματί του παραπονεΐ- 
ται δτι οί ηγούμενοι τρώγουσι συχνά τά λαλάγγια με τό μέλι 3, τά λαλάγ- 
για δ’ έπειτα αναφέρει καί ό Σχολιαστής τού Πλούτου τού Άριστοφά
νους, έξηγών δτι ταΰτα είναι «ά'λευρον, έλαίφ δεδευμένον» 4.

Τά λαλάγγια δήλα δή, τό όνομα έκ τής λαλαγής λαβόντα, ούδέν άλ
λο είναι ή τά πεμμάτια τά λαλαγήν κατά τήν έψησιν παράγοντα, τά ση- 
ρινά λαλάγγια ή οί λαλαγγίτες, οί κοινώς άλλως τηγανίτες, αιτινες καί 
έγκρίδες υπό τών Βυζαντινών εκαλούντο 5 6, νΰν δε ξεροτήγανα 6 καί οί 
κοινώς ακόμη λουκουμάδες, οιτινες καί κολλύρια διά τό κολλυροειδές τού 
σχήματος εκαλούντο 7 καί οί ταγηνΐται ή τηγανΐται, τούς οποίους ό Άθή- 
ναιος (ΙΔ' 64C>e) περιγράφει ως πλακούντας έλαίω τετηγανισμένους, ούτω 
δ’ άκριβέστερον δ Όριβάσιος8: «βάλλεται τό έλαιον εις τάγηνον έπικείμε-

1 Ό ο ι β ά σ ι ος, 3. 3. 1 (σελ. 71. 12). Τράγου κατασκευή περιγράφεται έν 
τοΐς Γειοπονικοϊς, ?. 8. Έν τφ λεξικφ τοΰ Ησυχίου άναγινώσκομεν : χόνδρος, 
τραγανός. Περί χόνδρου καί έψήσεως αύτοϋ καί μετά γάλακτος βλ. Ό ρ ι β ά - 
σ ι ο ν. 4. 7. 31 (σελ. 105. 2 έ|·).

2 Δ. Λουκοπούλου, Αίτωλικαί οίκήσεις, σκεύη καί τροφαί, σ. 115.
5 Poeraes, III. 319.
" Στίχ. 1115. Βλ. καί Α. Κόρα ή, ’’Ατακτα, 1. 291.
5 Κατά τόν Ά Ό ή ν α ι ο ν (ΙΔ' 645e) : έγκρίδες· πεμμάτιον έψόμενον έν έ- 

λαίφ καί μετά τοΰτο μελιτούμενον. Πβ. καί Η. Gregoire, Les sauterelles de 
saint Jean - Baptiste (Βυζάντιον, 5. 112).

6 Έν μεσαιωνικφ γλωσσαρίφ φέρεται: πόπανον' λαλάγγιον. ξεροτήγανον.
1 Βλ. λεξ. έν λ. κολύρα καί κολλυρίζω. Έν τοΐς μεσαιωνικοΐς γλωσσαρίοις, 

μεταζΰ άλλων γλυκυσμάτων, άναφέρονται καί κυκλίσκοι, οιτινες πιθανώς 
είναι οί αυτοί μέ τά κολλύρια. C. G. L·. 3. 185. 256. 6. Έν Κύπριο τ σ ε ρ τ σε
λ ο ύ δ κ ι α (=κρικελούδια) είναι ζυμαρικά μετά μέλιτος έν εΐδει κρικελλίου' τά 
αυτά λέγονται καί κουλλουρούδκια. ’Έπιθι καί Α. Κ ο ρ α ή, "Ατακτα, 1.291. Έν 
Σιρεντζίφ Άνατ. Θρρκης λαλάγγι λέγεται πίττα μέ φύλλα ζύμης κατασκευαζο- 
μένη μεταξύ τών οποίων παρεμβάλλονται τυρού τεμάχια μετά βουτύρου.

8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 1. 7. 1 (σελ. 9. 26).
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νον άκάπνφ πυρί, καταχεΐται δ’αύτφ θερμαθέντι τό τών πυρών άλευρον 
ύδατι δεδευμένον πολλφ. Διά ταχέων οΰν εν τφ έλαίψ έψόμενον συνίστα- 
ται καί παχύνεται παραπλησίως άπαλφ τυρφ τηνικαϋτα δε ήδη καί στρέ- 
φουσιν αυτό οί σκευάζοντες την μεν άνωθεν επιφάνειαν εργαζόμενοι κά
τωθεν, ώς όμιλεΐν τφ τηγανιό, τό δε κάτωθεν εις ύψος άνάγοντες». Ό 
ιατρός λέγει δτι την μάζαν ταύτην άνέστρεφον δίς ή τρις καί δτι τινές 
καί μέλι άνεμίγνυον.

Ό αυτός δ’ Όριβάσιος (1. 7. 3) δμιλεϊ καί περί αυτοσχεδίου τίνος 
πλακοΰντος, τον όποιον καιεσκεύαζον οί άγρόται καί πένητες, δν καί πε
ριγράφει ως έξης: «όσα διά κριβάνου των άζυμων πεμμάτων όπτώσιν ει- 
τα άφελόντες εμβάλλουσιν εις μέλι θερμόν ευθέως ώς δέξασθαι δι’ ό
λων αυτό καί ταϋτα πλακοΰντος τι γένος έστί».

Ό Σωζομενός έν τη ’Εκκλησιαστική του ιστορία αναφέρει Θεόκτι- 
στόν τινα ψαθηροπώλην καί προσθέτει: «ποπάνου δέ τοϋτο είδος» 1- ψα- 
θήρια κατόπιν αναφέρει ό Λεόντιος έν τφ βίφ Συμεώνος τοΰ κατά Χρι
στόν σαλοΰ *, μελέμβαφον, ψαθηρόν ό I. Τζέτζης1 2 3 *, ψαθήρια δέ καί ό Θεσ
σαλονίκης Ευστάθιος Δ

Λαμβανομένου ΰπ’ οψιν δτι ψαθηρός παρ’ άρχαίοις έλέγετο ό εύ
θρυπτος, ψαθηρά δέ, κατ’ εξοχήν, είναι τά κοινώς νΰν ξεροτήγανα λεγά
μενα, ταϋτα δέον νά νοήσωμεν δτι είναι τά ψαθήρια, τά όποια καί σή
μερον οΰτω καλούνται εις τινας νήσους. Πιθανώτατα δέ ψαθήρια είναι 
καί τά υπό τοΰ Μ. Βασιλείου θρυπτά καλούμενα 5.

'Ο Άχμέτ έν τφ Όνειροκριτικφ του αναφέρει γλύκυσμά τι παλον- 
διν ή παλονδάκιν καλοΰμενον, τό όποιον χαρακτηρίζει ώς Σαρακηνικόν 
καί χρώματος κίτρινου 6. Περισσότερα περί τούτου δέν λέγει. ’Ίσως μέ 
τό γλύκυσμά αυτό νά ταυτίζεται καί τό έν χειρογράφφ τών ΙΙροδρομεί- 
ων ποιημάτων παλωδατον 7.

Έν τφ λεξικφ τοΰ Σουΐδα άναγινο'ισκομεν: καπήρια' είδος πλακοϋν- 
τος, τά παρ’ ήμϊν καπύρια καί έν τοΐς μεσαιωνικοΐς γλωσσαρίοις: καπυ- 
ρόν crustunr καπύριον- crustuluni8. “Οτι τά καπύρια ταϋτα είναι τά

1 Σιοξο μενού, Έκκλ. ίστορ. Ζ', 17. 14.
2 Ρ. G. 93. 1737.
3 Τ h, Pressel, Johannis Tzetzae epistolae, 60. 68.
1 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1635. 30,
δ Ρ. G. 30. 824.
6 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. 241 (σελ. 198. 4).
1 A. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα, 1. 283 : γρανάτα. σαχαράτά τε καί τό τε παλω- 

δάτον.
8 C. G. L. 2, 338. 47. 48.
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αυτά μέ τά παρ’ ’Αθηναία» (Γ' 113d) άναφερόμενα καπνρίδια είναι πολύ 
πιθανόν. Φαίνεται δ’ δτι τό γλύκυσμα τούτο άπετελεΤτο από φρυγανι- 
σθέντα τεμάχια άρτου, εις α ειχεν άναμιχθή γάλα.

Νύν καπνρα εν Κΰπρφ λέγεται φρυγανισθέν τεμάχιον άρτου, ή 
κοινώς φρνγανιά, έν Σάμφ δέ καί ’Ικαρία τεμάχιον άρτου εν έλαίφ βρα- 
σθέν.

Καί τό σημερινόν ρυζόγαλον δέν φαίνεται νά ήτο άγνωστον κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους, άφ’ού δ Συμεών Σήθ1 δμιλεΐ δι’δ'ρυζαν «μετά 
γάλακτος κατασκευαζομένην καί σύν σακχάρφ μεταλαμβανομένην». Τέλος 
τά Προδρόμεια ποιήματα δμιλοΰσι δι’δρύζιν μέ μέλιν 1 2 3 Πρόσθες δ’δτι τά 
μεσαιαινικά δέ γλωσσάρια (C. G. L. 3. 288. 23, 658. 18) άναφέρουσι ως 
γλύκυσμα καί πρωτόγαλα μετά μέλιτος. Τό πρωτόγαλα τούτο έν Πελο- 
ποννήσω λέγεται κουλάστρα, παρά τό Λατινικόν calostrum.

ΤΑ ΠΟΤΑ

Άφ’ ου συντομώτατα εΐπωμεν δτι τό πρώτιστον των ποτών τών 
Βυζαντινών ήτο, φυσικά, τό νερόν (νεαρόν ύδωρ) καί δτι έ'πινον οΰτοι καί 
τό γάλα, τό όποιον, ως καί πάντα τά εξ αυτού σκευαζόμενα, έθεωρεΐτο 
δύσπεπτου8, προς δέ δτι εκαμνον χρήσιν καί τού δξυγάλακτος εκ τού ο
ποίου, δρουβανιζομένου, ήτοι κινουμένου εντός κορμού δένδρου ή στα
μνιού, εξήγον καί βούτυρον 4 5, έρχόμεθα εις τά διάφορα είδη τών πινομέ- 
νων οίνων.

Ευχαρίστως οι Βυζαντινοί περί την πόσιν τών οίνων καί άλλων οι
νοπνευματωδών ποτών έχοντες δ, οσάκις τά μέσα αυτών έπέτρεπον, πα-

1 Poemes, III. 279.
2 Σ ή θ, 75. 13.

3 ’Ανώνυμος, 2. 260. I. X ο ύ μ ν ο υ, Έπιστολαί (Boissonade, 
Anecdota Nova, 220). "Εν τών παρασκευασμάτων τοΰ γάλακτος ήτο καί ό πυός, 
ό όποιος ψηνόμενος έπήγνυτο καί έλέγετο χυτρίτης. Σχολιαστ. Άριστο- 
φάνους Είρήν. 1150.

" Φ. Κου κ ο υ λ έ, Προδρόμεια λαογραφικά ζητήματα (Λαογραφίας, 5. 309 
έξ.). ϊό οξύγαλα, τό όποιον ξύ γ α λ αν καλοΰσι νϋν οί Πόντιοι, άναφέρουσι τά 
Προδρόμεια ποιήματα (IV. 109) καί ή Παιδιόφραστος διήγησις τών τετραπόδων 
ξφιον, στίχ. 132 (W a g n e r, Carmina, σ. 115). "Επυθι καί A. Κ ο ρ α ή, ’Άτα
κτα, 1. 183 Τό βούτυρον έξήγετο έκ γάλακτος προβάτου, αίγός καί Όηλειας βοός. 
Διοσκουρίδης, Περί ύλης ιατρικής, 22. 72. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 237. 
σελ. 190. 20.

5 J eanselme, I/alcoolisme A Byzance.
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ρελάμβανον «ροφημάτων συσκευαστάς» 1, ποικίλας αυτών μίξεις έπινο- 
οϋντες.

Ό οίνος, οίνάρι(ο)ν τότε και κραοί(ο)ν καλούμενος, έπωλεΐτο ή Ά
κρατος, ούχί σπανίως όμως υπό των φιλοκερδών καπήλων καί μέ ύδωρ 
αναμιγνυόμενος 2. Κατά τά παραγγέλματα δε τών αύστηροτέροιν και σω- 
φρονεστέρων, οΰτος έπρεπε νά μή παρέχεται εις παϊδας καί κόρας, μό
νον δ’ εις τούς ενήλικας, καί δή ούχί εις πάσαν ώραν τής ημέρας καί εις 
πάσαν περίπτωσιν, άλλα μόνον προς εσπέραν, περί τήν ώραν τοΰ δείπνου 
καί έν καιρφ χειμώνος, ώς άντίδοτον κατά τοΰ ψύχους εις τούς ριγη
λούς 3 ή οσάκις τις κοπιώδη έξετέλει έργα ή έπρόκειτο νά κάμη πορείαν 4.

Διεστέλλοντο δ’ οί οίνοι, άναλόγως τοΰ χρώματος, εις λευκούς, κιρ- 
ρούς (ή ξανθούς), ερυθρούς (ρουσίους) καί μέλανας5 ή τής ουσίας, εις πα- 
χεϊς καί λεπτούς 0 (απαλούς), στύφοντας ή αυστηρούς καί γλυκάζοντας ή 
γλυκείς, ο'ίτινες τελευταίοι συνιστάτο νά πίνωνται προ τών αυστηρών 7,

96

1 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 3. 4 (σελ. 251. 22).
3Γρηγόριος Θεολόγος, Ρ. G. 35. 453. Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, 

Κανών κατά Ιακώβου (Κ. 2 ά θ α, Μεσ. βιβλ. 5. 180). Ό ’Α χ μ έ τ έν τφ Ό- 
νειροκριτικφ του (κεφ. 195, σελ. 150. 12, 151. 8) όμιλε! δι’ οίνον συγκεκερασμέ- 
νον ή δι1 οίνον άκρατον ή μετά ΰδατος. Κρασίν δέ νεροκοπημένον αναφέρει καί 
ό Πρόδρομος (Poemes, III. 120. 313). Ό Κ. Krumbacher, Die Moskauer 
Sammlung, σ. 409, σχολιάζων τήν Βυζαντινήν παροιμίαν «οίνος οίνον διαλύει, άμ- 
φότεροι δέ τόν άνθρωπον», δεν έχει δίκαιον διισχυριζόμενος ότι οί Βυζαντινοί ή- 
γνόουν τόν δι* ΰδατος κερασμόν τοΰ οίνου.

3 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 2, 21. 2, 22. 1, 29. 2 (σελ. 168. 31, 169. 11, 
174. 8).

4 Θεόδωρος 2τουδίτης, Ρ. G. 99. 688.
5 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 13. 12 (σελ. 75. 7 έξ.). Ίωάννου’Ακτουαρίου, 

Περί ενεργειών καί παθών τοΰ ψυχικού πνεύματος (Ideler, 1. 369. 18). Ανώ
νυμος^. 266. 268. 270. Kurtz-Drexl, Michaelis Pselli scripta minora, 
1. 67. 13. Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ο υ, Περί ΰλης Ιατρικής, δ. 6. 4 (Wellmann).

6 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, ’Ένθ’ άν. σελ. 75. 11 έξ. ’Ανώνυμος, "Ενθ’ άν. 
Kurtz-Drexl, ’Ένθ’ άν. Ευσταθίου, Παρεκβ. 835. 1. Τό απαλόν κρα
σίν, νΰν κρασί αχαμνό, έλέγετο παρά τοΐς μεταγενεστέροις ένάπαλον Ευ
σταθίου, Παρεκβ. 871. 31.

1 ’Ανώνυμος, 2. 259. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 113 (σελ. 67· 1). Τ a- 
f e 1, Eustathii opusc. 230. 95. Τοΰ αίτοΰ, Παρεκβ. 835. 2, 871, 31, 1385. 15. 
Poemes, III, 185. 285. 314. IV. 70. Οί Βυζαντινοί όταν έλεγον απλώς γλυκύ ένό- 
ουν τόν γλυκΰν οίνον. Ά λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. 175. 469. Κατά τόν I. Τ ζ έ- 
τ ζ η ν, Χιλιάδες, χιλ. I. ίστορ. 851. 755 ημείς δέ νέκταρ παν γλυκύ φαμεν έν 
παραχρήσει. Περί σκευαστοΰ γλυκέος ώμίλησεν ό Ά χ μ έ τ έν τφ Όνειροκρι- 
τικφ του, κεφ. 112 (σελ. 67. 1).
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 9ί

άναλόγως τής οσμής εις άνθοσμίας εύοσμους ή ευώδεις 1 καί άναλόγως 
τής ηλικίας εις παλαιούς3, οϊτινες, αν ήσαν καί γλυκείς, έλέγοντο γλνκο- 
πάλαιοι 3.

Άς σημειώσωμεν δ’ ενταύθα δτι δεν ήτο άγνωστος παρά Βυζαντι- 
νοΐς. καί δ ρητινίτης οίνος, δν οί αρχαίοι στροβιλίτην εκάλουν. ’Ήδη ό 
Πλούταρχος εν τοΐς Συμποσιακοΐς προβλήμασί του (Ε. 3. 1) έγραψεν : 
«ύπομιγνύουσι (ρητίνην) πολλοί τή> οϊνορ καθάπερ Εύβοεΐς των Έλλα- 
δικών καί των ’Ιταλικών οί περί τον Πάδον οίκοΰντες», αναφέρει δέ καί 
δ Διουσκουρίδης τούς ρητίνην πιτυΐνην έχοντας οίνους4, δ δέ Λιουτ- 
πράνδος εΰρε βραδύτερον εντελώς άποτον τον 'Ελληνικόν οίνον, ένεκα 
τής πίσσης, ρητίνης καί τοΰ εμβαλλόμενου γύψου". Παρεπονεΐτο δέ κατά 
τον II” αιώνα άρχόμενον ό μητροπολίσης ’Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτης δτι 
δ οίνος τον δποΐον πίνει ήτο πικρός ένεκα τών εις αυτόν εμβαλλόμενων 
δάδων πεύκης 6, ας καί νΰν, κατά τόπους οί χωρικοί εμβάλλουσιν εις τον 
οίνον.

’Ανωτέρω γίνεται λόγος περί πισσίζοντος οίνου, πίσσαν τουτέστιν 
έχοντος, τοιοΰτον δέ χρησιμοποιούμενον αναφέρει καί δ Διοσκουρίδης 7 
καί δ σχολιαστής τοΰ Άριστοφάνους 8. Έπ’ ίσης άναφέρεται καί γύψος, 
ως καί σήμερον εμβαλλόμενος, την χρήσιν τοΰ δποίου παλαιότερον πι- 
στοποιοϋσι τά Γεωπονικά9 καί δ Διοσκουρίδης, λέγων δτι οί τοιοϋτοι 
οίνοι ήσαν καρηβαρικοί10.

’Άς προστεθή τέλος δτι, πρύς ά'ρτυσιν τοΰ οίνου, οί Βυζαντινοί ένέ-

' Ευσέβιος Ά λ ε ξ α ν δ ρ^ε ί α ς, P.G. 861. 444. Γρηγόριος Θεο
λόγος, Ρ. G. 36. 316. Χρυσόστομος, Ρ. G. 64. 437. Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, 
Παιδαγ. 2. 2 (σελ. 174. 17). 'Ιεροφίλου, Περί τροφών κύκλος, 1. 412. 18. 
LeoSternbach, Nicolai Calliclis carmina, σελ. 43.

> Ε. M i 1 1 e r, Poeme moral de Constantin Manasses, 9. 62. 638. C. G· L. 3. 
364. 58.

3 Διήγησις μερική τών επιστολών ’Αλεξίου Βασίλειος καί Νικολάου Πατριάρ- 
χου (Ρ h. Meyer, Die Hanpturkunden fur die Griech. Athoskloster, σ. 169.

4 Διοσκουρίδου, Περί ΰλης ιατρικής, 5. 6. 5.
5 Σ π. Ζ α μ π ε λ ί ο υ, Βυζαντινοί μελέται, σ. 515.
1 Χωνιάτης, 2. 25. 19, 236. 28. 559. Πβ. καί τά ΰπό τοΰ Σ π. Λ ά μ

ηρού σημειούμενα ενθ’ άν. σ. 559 καί τοΰ α ύ τ ο ΰ, At ’Αθήναι κατά τά τέ
λη τοΰ ΙΒ’ αίώνος, σελ. 28. Καί ό Διοσκουρίδης, Περί ΰλης ιατρικής, 5. 
34. 1 λέγει δτι ό ρητινίτης έσκευάζετο κατά έθνη «κόπτεται δέ σΰν τφ φλοιφ ή 
ρητίνη καί τφ κεραμείφ μίγνυται ήμικοτύλιον».

’Διοσκουρίδου, ’Ένθ’ άν. 5. 6. 5. Περί τοΰ πιττίτου οίνου τών αρ
χαίων βλ. Π. Γενναδίου, Λεξικόν φυτολογικόν, σ. 57.

8 ’Αχαρν. 189.
9 7. 13. 5.

10 Διοσκουρίδου, "Ενθ’ άν. 

εΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΖ' 7
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98 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

βαλλον εις τό γλεΰκος, δπερ μούστον έκάλουν, καί εψημα ι.

Έκ των διαφόρων οίνων τούς οποίους έ'πινον οί Βυζαντινοί έξαίρε- 
ται ό ευώδης Θάσιος 2, δστις καί υπό των αρχαίων πολύ έξετιμάτο 3 καί 
δστις μόνον εις τάς τραπέζας των πλουσίων καί τρυφώντων παρετίθετο 4, 
παρ’ αυτόν δέ καί ό Χίος 5, ου άριστος ό Άριούσιος ξανθός 6, καί 6 Λέ- 
σβιος, δστις ήτο ευώδης καί κιρρός τό χρώμα 7, ό Ίκάριος, καί δη ό 
Πράμνιος 8, ό Κφος 9, προς δέ καί ό Ρόδιος 10, δ τής Εύβοιας u, ό Χά- 
μιος12, δ Νάξιος, τον όποιον ό ’Αθηναίος παραβάλλει προς νέκταρ13, 
δ θηραίος1·, δ γλνκνς Κρητικός 15 καί βραδΰτερον τό άθήριν τοΰ Προ-

1Διοακουρίδης, ”Ενθ' άν. Γεωπονικά, 7. 13. 5.
3 II ο λ υδεύκους, ’Ονομαστ. 6. 2. 15. Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 2. 30 

(σελ. 174. 17 έξ.). Λιβανιού, Φιλάργυρος έρασθείς εταίρας, 39 (τόμ. 7, σελ. 
66, Forster) τοΰ αϊτοί, Φθονερός τοΰ γείτονος αϋτοΰ πλουτήσαντος εαυτόν 
προσαγγέλλει (τόμ. 6, σελ. 631). Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, Κανών κατά Ιακώβου 
(Κ. Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 5. 180). Hippo 1. Noiret, Lettres inidits de Micbel 
Apostolis, a. 110. Περί τοΰ τρόπου τής παρασκευής τοΰ Θασίου οίνου βλ. τό 23ον 
κεφ. τοΰ 8ου βιβλίου των Γεωπονικών.

* Πολυδεύκους, Όνομαστ. 6. 2. 15.
'Χρυσόστομος, Ρ. G. 54. 675, 58. 494. 531.
8 Πολυδεύκης, ”Ενθ’ άν. Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. "Ενθ' άν. Δ ι ο- 

σκουρί δης, "Ενθ’ άν. 5. 6. 9. 11. Kurtz - DrexI, Michaelis Pselli scri- 
pta minora, 1. 467. I. Τ ζ ε τ ζ η ς, Εις την παρθενομάρτυρα τοΰ Χριστοΰ Λου- 
κίαν υπόμνημα βράχιστον (Α. Παπαδοπούλου-Κερσ. μέως, Varia 
Graeca sacra, 83.22). Poemes, III. 156. 260. 312. Θεοδώρου Προδρόμου, 
’Ανατροπή τοΰ ή πενίη σοφίην έλαχε (Ρ G. 133. 1314). X ω ν ι ά τ η ς, 2. 83. 17.

• Πολυδεύκης, ”Ενθ’ άν. Ό ρ ιβ ά σ ι ο ς, 3. 4. 15, 5. 7, 45 (σελ. 72.

14, 126. 22).
7 Πολυδεύκης, "Ενθ’ άν. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, "Ενθ’ άν. Κ λ ή μ ε ν - 

τ ο ς, Παιδαγ. ”Ενθ’ άν. Κύρου Θεοδώρητος, Ρ. G. 83. 1185. Kurtz- 
DrexI, Michaelis Pselli scripta minora, "Ενθ’ άν. Poemes, III 285.

8 Οΰτος κατά τον Άθήναιον δέν ήτο ούτε γλυκύς ούτε παχύς. Μιχαήλ 
ψ ε λ λ ο ΰ, Κανών κατά ’Ιακώβου (Κ. Σ ά θ α, Μεσ. Βιβλ. 5. 180). I. Τ ζ έ- 

τ ζ ο υ, ”Ενθ’ άν.
8 Γεωπονικά, Η’ 24. Μιχαήλ Ψ ε λ λ ο ΰ, ”Ενθ’ άν.

Κ» X ω ν ι ά τ η ς, ”Ενθ’ άν.
11 X ω ν ι ά τ η ς, 2. 83. 17.
18 Poemes, III. 285. Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 737. 27.
18 Ά θ ή ν α ι ο ς, A. 30f. Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. ”Ενθ’ άν.
14 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 6. 33 (σελ. 125. 3).
16 Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 2. 30. ’Αλέξανδρος Τραλλιανός

2. 165. 469. Κρητικόν οίνον άναφέρουσι καί τά 'Ερμηνεύματα τοΰ Πολυδεύκους 

σελ. 134 (Boucherie).
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δρόμου1, καί ή Malvoisie τοΰ ΙΕ' αίώνος καί εντεύθεν η ό οίνος τής 
Μονεμβασίας 3, ή Μονεμβααιώτης, 6 Κύπριος, όστις εθεωρεΐτο λεπτότα- 
τ«τος, τά μάλιστα επαινούμενος3, ό τής πολυοίνου Θράκης Μαρώνιος4 
καί ό τής Γάνου, τό Γανίτικον κρασίν τοΰ Προδρόμου δ, έκ τοΰ όρους 
λαβών τό όνομα.

Καί τών οΐνοιν δέ τής Βιθυνίας εγίνετο χρήσις, ών παλαιότερον 
επαινείται ό δενδρογάληνος καί ό τής αμπέλου, ήτις εκαλείτο δρόααλλις, 
μικράς καί πυκνάς έχουσα ράγας καί τής λευκοΰρακίας, τής λευκούς καί 
μεγάλους εχούσης βότρυας 8.

Έκ τών Βιθυνικών λοιπόν οίνων 7 έξαίρεται ό κιρρός Τμωλίτης 8, 
ό Νικαινός 9, ό τής Τριγλείας 10 καί ό λευκός 3Αμιναϊος u.

’Έπειτα άναφέρεται δ οίνος ό έν Έφέσιμ13, δ τής έν ’Αρμενία Με- 
λιτηνής, μέλας καί παχύς, ανεχόμενος την μεΐξιν ύδατος ι3, ό τής Κιλικίας 
Άβάτης u, ό τής Τνρον τής Φοινίκης, ούχί εύωνος καί διά τάς τραπέζας 
μόνον τών πλουσίων προοριζόμενος1δ, δ τής Βνλβον τής αυτής χώ-

1 Poemes III. 285. Τό άθήριν έκ τής ομωνύμου σταφυλής, ήτις ούτω καί νϋν 
καλείται έν Κρήτη, Θήρφ, Ρόδφ καί Καρπάθιο.

3 Δ η μητριού Πεπαγω μενού, Σύνταγμα περί ποδάγρας, σ. 94. I. 
X ο ύ μ ν ο υ, Έπιστολαί (Boissonade, Anecdota Nova, σ. 216). Πέτρου 
τοΰ Ζυφομούστου, Φυσιολογική διήγησις τοΰ ύπερτίμου κρασοπατέρος 
.... (Ν. Έλληνομν. 1. 442). Φ. Κουκουλ έ. Συμβολή, σελ. 62.

3ΣυνέσιοςΚυρήνης, Ρ. G. 66. 1548. Π α λ λ α δ ά ς, Έλλην. Άν- 
θολ. III. 1. άρ. 487 (έ'κδ. Stadtmuller).

4 Πολυδεύκους, Όνομαστ. 6. 2. 15. Kurtz-Drexl, Michaelis 
Pselli scripta minora, 1. 467. 13. Θεοδώρου Προδρόμου, ’Ανατροπή τοΰ 
ή πενίη σοφίην έ'λαχε, Ρ. G. 133. 1314. I. X ού μ ν ο υ, Ένθ’ άν. σ. 216.

5 Poemes, III. 285. Πβ. A. Κ ο ρ α ή, ’Άτακτα, 1. 255. Ό Ζωναράςέν 
τφ λεξικφ του γράφει : Γάνος' όνομα όρους έν τή Θρφκη καί οίνος.

* Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 2. 30. Γεωπονικά, Ε' 2. 10, ΙΖ' 3.
’Τό Β ι θ υ ν ό ν (κρασίν) άναφέρουσι καί τά 'Ερμηνεύματα τοΰ Πολυ

δεύκους, σ. 134 (Boucherie).

8 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 4. 15, 5. 6. 31. 45 (σελ. 72. 14, 124. 27, 126. 21). Ό Ό 
ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 16. 18 (σελ. 79. 20) όμιλεΐ καί διά τόν φαΰλον Βιθυνόν.

9 Κωνσταντίνου Πορφυρογενν ή του, Έκθεσις τής βασι
λείου τάξεως, 491. 11.

10 I. X ο ύ μ ν ο υ, Έπιστολαί (Boissonade, Anecdota Nova, σ. 216.
218).

11 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 6. 33 (σελ. 125. 9).
1S Διοσκουρίδης, Περί ύλης ιατρικής, 5. 6. 9. 11. 
18 Ευσταθίου, Παρεκβ. 1624. 47.
14 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 6. 20 (σελ. 123.27).
15 Ά μ α σ ε ί α ς Ά σ τ έ ρ ι ο ς, Ρ. G. 40. 169,
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ρας και ό τής Παλαιστίνης ή Αί Άσίζαι δέ τής Κύπρου άναφέρουσι καί 
τούς έξ ’Αντιόχειας και Λαοδικείας μετακομιζομένους οίνους a.

Ούδ’ ήσαν σπάνιοι καί οί έξ Αίγυπτου κομιζόμενοι οίνοι, ώς είναι ό 
από παλαιάς εποχής γνωστός Μενδησιος ή Μενδαϊος3, προσέτι δέ καί ’Ι
ταλικών οίνων έγίνετο χρήσις, οΐον τοϋ Φαλερίνον4, τοϋ Ρηγίνον0, τοϋ 
Σνρακοσίον 6, τοϋ Σορεντίνον 7 καί τοϋ Καμπανον 8.

'Ως φαύλης τέλος ποιότητος οίνον έθεώρουν τον Βαρνιώτικον, δταν 
μάλιστα ήτο νεροκοπημένος 9 καί τόν έν τοΐς μεγάλοις άγγείοις πουλού
με νον Βιϋ·ννόν '°.

Ού μ,όνον δ’ έ'πινον οί Βυζαντινοί διαφόρους οίνους, άλλα προσεπά- 
θουν καί τούς έκλεκτοτέρους έξ αυτών νά προμηθεύωνται, μή όκνοϋντες 
καί ιδιαίτερα ταξίδια προς προμήθειαν αυτών νά κάμνωσι

Καί έ'πινον τόν οίνον ού μόνον άκρατον ia, άλλα καί άρτυτόν, 
ύφ’ ήν λ ένόουν οί τότε καί τόν άναμεμιγμένον μετά {λερμοϋ ι3, ήτοι 
θερμού ϋδατος, τοϋ οποίου εύρυτάτη, ώς καί παρ’ άρχαίοις, ήτο τότε 
ή χρήσις, θεωρουμένη μάλιστα καί ως δείγμα πολυτελείας.

1 Θεοδώρου Προδρόμου, ’Ανατροπή τοΰ ή πενίη αοφίην ελαχε, 
Ρ. G. 138. 1314. Βίος τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος, Anal. Boll. 45. 24.

8 Περί τοΰ έκ Ναζαρέτ ερχομένου κρασίου όμιλοϋσιν αί Άσίζαι της Κύπρου, 
Α',κεφ. 296, σελ. 241.

8 Πολυδεύκους, Όνομαστ. 6. 2. 15. Κ λ ή μ ε ν τ ο ς, Παιδαγ. 2. 2.
30. Περί φαύλου Μαρεώτου οίνου γίνεται λόγος έν τφ βίω αγίου Ίωάννου τοΰ
Έλεήμονος, Anal. Boll. 45. 24. 11.

i Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3. 4, 5. 6, 31 (σελ. 72. 14, 124. 26). Kurtz - Drexl,
Michaelis Pselli scripta minora, 1. 75. 12, 12. 15 1. Τ ζ έ τ ζ ο υ, Εις τήν παρ
θενομάρτυρα τοΰ Χριστού Λουκίαν υπόμνημα βράχιστον (Α. Παπαδοπού- 
λου-Κεραμέως, Varia Graeca sacra, 83. 22). Περί τοΰ Φαλερίνου οίνου βλ. 
Momsem-Blfimner, Der Maximaltarif des Diocletian, σ. 69.

6 Kurtz - Drexl, Ένθ’ άν, 1. 75. 12.
* Κλήμεντος, Παιδαγ. 2. 2. 30.
7 Kurtz - Drexl, Ένθ’ άν.
8 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα, σελ. 134 (Bouclierie).
9 Pofcmes, III. 313.

τ° Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 3.16. 18 (σελ. 79. 20).
X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς, Ρ. G. 63. 648.

•12 Περί τής φιλοινίας τίδν Βυζαντινών βλ. Jeanselme, L’alcoolisme έ. 
Byzance καί Μ. Β α σ ι λ ε ί ο υ, Ρ. G. 31. 456, 32. 1321. 1325.

13 Εΰναπίου, Βίοι φιλοσόφων καί σοφιστών, σελ. 24 (Boissonade). Έν 
τοΐς Έρμηνεύμασι τοΰ Πολυδεύκους (Boucherie, σ. 216. 217) άναγινώσκο- 
μεν : «κέρασόν μοι "θερμόν, μή ζεστόν μήτε χλιαρόν, άλλα συγκεραστόν», καί πά
λιν : «δός άκρατον, κέρασον θερμόν».
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Οί άκρατοποτοϋντες δέ, ΐνα περισσοτέραν εΰχαρίστησιν αίσθάνων- 
ται, ένέβαλλον εις παλαιόν οίνον, ή τό θερμόν, οπότε άπετελεΐτο ό ηα- 
λαιόΰερμος οίνος1, ή ολίγον χλιαρόν ΰδωρ, ΐνα μ ή έλαττώσωσι την δύ- 
ναμιν τοΰ ακράτου 1 * 3.

Ό Χρυσόστομος περιγραφών σκηνήν μελλόντων να πίωσι, λέγει δτι 
οΰτοι έ'χουσι πλησίον των τό δοχεΐον μέ τό θερμόν, δταν δ’ΐδωσιν δτι τό 
εν αυτφ ύδωρ έψύγη, αμέσως τό θέτουσιν επί τής έσχάρας 3 5.

Πόσιν οίνου μετά θερμού αναφέρει καί ό Άχμέτ Ιν τφ Όνειροκρι- 
κφ του 1 καί ό Ψελλός δ’ έπειτα περιγραφών τον άκρατοπότην καυχώμε- 
νον δτι ουδέποτε ενέχεεν εις τόν οίνον του ζέον ΰδωρ °, πιστοποιεί δέ 
καί ό Βαλσαμών δτι οί σύγχρονοί του καί μετά θερμού έπινον τόν οίνον, 
δταν λέγη δτι οί ’Ίβηρες έλεγον : «μηδέποτε ΰδατι θερμή) χρήσασθαι ’Ί- 
βηρα εις πόσιν οίνου από εγχωρίου συνήθειας» 6, προς δέ καί ό Πρόδρο
μος, δταν λέγη περί τοΰ γείτονός του δτι, μόλις Ιξυπνήσας, παραγγέλλει: 
«ευθύς ας βράση τό θερμόν» 7. Τέλος καί έν τοΐς μεσαιωνικοΐς γλωσσα- 
ρίοις γίνεται μνεία θερμού καί χλιαρού οίνου προσφερομένου 8.

Οί τόν μετά θερμού ήρτυμένον οίνον πίνοντες, οΐτινες συνείθιζον έν 
αρχή νά πίνωσιν εις μικρά ποτήρια, προϊόντος δέ τοΰ πότου εις μεγάλα9, 
ΐνα συνεχισθή ό πότος, έν τέλει έπανήρχοντο εις την ψυχροποσίαν 10 11 12, 
ΰπήρχον δέ καί οί διάφορα φάρμακα μεταχειριζόμενοι, ΐνα μη μεθύ- 
σκωνται ευκόλωςΙ1, ών έν ήτο νά τρώγωσι προ τοΰ πότου ωμήν κράμ
βην 13 ή πικρά αμύγδαλα 13.

1 Κωνσταντίνου Μ α ν α σ σ ή, Έκ των κατ’ Άρίστανδρον καί Καλ
λιθέαν εννέα λόγων, Ε', 25 (2. 567, Hercher).

3Kurtz-Drexl, Michaelis Pselli scripta minora, 1. 67. 1.
3 P. G. 54. 666. Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 195, σελ. 150. 25.
4 Κεφ. 183. 196 (σελ. 143. 7, 153. 12).
5 Μιχαήλ Ψελλοϋ, Κανών κατά ’Ιακώβου (Κ. Σ ά Ό α, Μεσ. βιβλ. 

5. 180).
6 Ρ ά λ λ λ η - Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 2. 377.
1 Poemes, IV. 50.
8 C. G. L. 3. 233. 18, 234 21, 378. 64. "Ορα καί δσα περί τοΰ θερμοποτεϊν 

έσημειώθησαν έν τή μελέτη μου Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια των Βυζαντινών, 
έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 10, σ. 120.

9 ’Αλεξάνδρου Άφρ.οδισιέως, ’Ιατρικών άπορημάτων καί φυσι
κών προβλημάτων τό A (Ideler, 1. 25).

4° Γ ρηγόριος Θεολόγος, 35. 609. Πβ. καί τά εις τό ανωτέρω χω- 
ρίον σχόλια τοΰ Καισαρείας Βασιλείου, Ρ. G. 36. 1112.

11 Μ. Βασίλειος, Ρ. G. 32. 1325.
12 Παύλος Α ί γ ι ν ή τ η ς, 1. 95 (σελ. 66. 10). Γεωπονικά, Ε', 11. 3, ΙΒ', 

17. 21.
13 Σ ή θ, 21. 1. Παύλος Αίγινήτης, ’Ένθ’ άν.
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102 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Ώς δ’ ύπήρχον οί άκρατοπόται τότε, οΐτινες πολλάκις και από τής 
τραπέζης μεθύοντες διεκομίζοντο εις την κλίνην ', ούτως άντιστρόφως 
υπηρχον καί οί εγκρατείς, οΐτινες δι’ δλου τοΰ βίου των ουδέποτε έθερ- 
μοπότουν 2.

Ώμίλησα διά τά εκλεκτά είδη τοΰ οίνου' δεν παρέλκει, ίσως, νά 
προσθέσω ενταύθα δτι υπήρχε καί φαΰλον είδος ποτοΰ, μείγμα ο- 
ξους καί ύδατος (δξΰκρατον), διδόμενον παλαιότερον εις τούς Ρωμαίους 
στρατιώτας, pusca λεγόμενον3, τό όποιον παρείχετο εις τά καπηλεία, 
πουακαρεϊα διά τοϋτο καλούμενα, καί δτι οί θέλοντες ν’ άπέχωσι τής 
χρήσεως τοΰ οίνου έπινον τότε τό βάλνιον, ποτόν μη περιέχον οινόπνευ
μα, τό όποιον ως βαλάνων αναφέρει ό ’Αθηναίος.

Ό Άχμέτ έν τφ ’Ονειροκριτική) του όμιλεΐ δι’οινον έξ οπώρας 4, τά 
δέ Γεωπονικά διά τον άνευ σταφυλής γινόμενον οίνον6, μνημονεύοντα 
ως τοιοΰτον τον εκ καρπού μυρσίνης, τον μνρτίτην καλούμενον6, τον εκ 
κόκκων ροιάς, τόν όποιον χαρακτηρίζουσιν ώς κάλλιστον πόμα 7, τόν διά 
μήλων ή μηλίτην 8 καί τόν άπίτην, νΰν κοινώς άτιιδόκρασο 9.

Εις τούτους δέον νά προστεθή ό έκ των συνθλιβομένων καρπών τοΰ 
φοίνικος γινόμενος οίνος φοινικίτης 10, ό σταφιδίτης 11, ό κνδωνίτης 12 
καί ό αίραιος 13, ό έξ εψήματος κατασκευαζόμενος Σημειωτέον δ’ δτι

' Χρυσόστομος, Ρ. G. 63. 646.
’ Ε ύ ν α π ί ο υ, Ένθ’ αν. σ. 89.
3 Τό ποτόν ονομάζει ποΰσκαν καί 6 ’Αλέξανδρος Τρα λ λιανός, 

7. 5. Πβ. καί A. Κ ο ρ α ή, “Ατακτα, 2. 305. Τήν ποΰσκαν οί αρχαίοι "Ελληνες 
έκάλουν δξΰκρατον. Έν τοΐς μεσαιωνικοΐς γλωσσαρίοις φέρεται: posca' όξύ- 
κρατον. C. G. L. 2. 154. 33, 384. 53, 497. 48.

4 Κεφ. 196 σελ. 153. 20 (Drexl).
5 Γεωπονικά, I’, 38. 4.
6 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 25. 28 (σελ. 142. 15). Διοσκουρίδης, 5. 28. 

Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1. 66 (σελ. 60. 13, Hercher).
7 Γεωπονικά, I', 38. 4.
8 Γεωπονικά, Ζ'. 315, Η', 17. Διοσκουρίδης, Περί ϋλης Ιατρικής, 5. 

28, 32.
9 Διοσκουρίδης, Ένθ’ άν. 5. 40.

10 Διοσκουρίδης, Ένθ’ άν. 5. 40. Χρυσόστομος, Ρ. G. 66. 62. 
Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. 195, σ. 150. Ευσταθίου, Παρεκβ. 1616. 58. Ό έκ φοι
νίκων οίνος ήτο καί τοΐς άρχαίοις γνωστός. Πβ. Ηροδότου, 1. 193 καί Ξ ε
ν ο φ. Κΰρ. Άνάβ. 1. 5. 10.

11 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 195, σελ. 150, 25.

12 Διοσκουρίδης, 5. 28. 32. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 25. 15 (σελ. 141. 15). 
Πανδέκται, 33. 6. 9.

15 Πανδέκται, 33. 6. 9 καί 7. 10.
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πάντες οι ανωτέρω οίνοι χαρακτηρίζονται και ως σίκερα Χ.

ΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΔΥΠΟΤΑ

Ό Χρυσόστομος αναφέρει «πόματα πεφαρμακευμένα καί μετά πολ
λής κατεσκευασμένα καρυκείας» 1 * 3, ό Λιβάνιος «τον οίνον καί α τοΰτφ 
ένμείξει»3, ό Άμασείας Άστέριος «πολλούς, οΐ τον οίνον σοφίζονται 
νόθοις κατασκευαΐς την φιληδονίαν παραμυθοΰμενοι» 4 * καί ό Θεόδωρος 
Στουδίτης «περί καρυκευτικών πομάτων» δ.

Έκ τών ανωτέρω σαφώς φαίνεται δτι οί Βυζαντινοί ου μόνον τον 
άπλοϋν οίνον έπινον, αλλά καί ποικίλας μέ αυτόν μείξεις 6.

Γνωστόν είναι δτι οί αρχαίοι έγνώριζον τον ζύθον 7, οίνον κρίθινον 
αυτόν καλοϋντες8. 'Ο Διοσκουρίδης λέγει: ζύθος' σκευάζεται έκ τής 
κριθής9 10 11 *. Τον ζύθον βραδΰτερον αναφέρει επίγραμμα τοΰ Ίουλιανοϋ «εις 
τον από κριθής οίνον», ένθα λέγεται δτι οί Κελτοί, ελλείψει βοτρΰων, 
άπ’ άσταχΰων τον κατεσκεύαζον ι0, μνείαν δ’ αυτοΰ κατόπιν ποιούνται 
καί οί Πανδέκται παρέχοντες την πληροφορίαν δτι έν τισιν, έπαρχίαις κα- 
τεσκευάζετο ουτος έκ σίτου ή έκ κριθών ή έκ μέλινης Χι, πληροφορία 
συμφωνούσα προς τήν έν τοΐς Γεωπονικοΐς, καθ’ ήν μεθυστικά ποτά 
κατεσκευάζοντο από σίτου, κριθών, δλΰρας, βρόμου καί κέγχρου lS. Βρα-

1 Κατά Μεθόδιον τόν έκ Πατάρων (P.G. 18. 108): σέκερα' πας ό
σκευαστός οίνος καλείται καί νόθος καν τε έκ τών φοινίκων καν έκ τών άλλων 
άκροδρΰων σκευαζόμενος. Βραδΰτερον δέ καί ό Ζωναράς (εις τόν Γ'. καν. 
τών αγίων ’Αποστόλων, Ρ ά λ λ η - ΓΙ ο τ λ ή, Σύντ. 2. 5) έγραψε ; «σίκερα δέ έστι 
παν τό άνευ οίνου μέθην εμποιούν, οιά είσιν α έπιτηδεΰουσιν άνθρωποι». Κατά 
τόν Θεολόγον Γ ρηγόριον, P.G. 38. 952, οί σικεροπόται άνεμίγνυον μετά 
τοΰ οίνου, πλήν τοΰ ρόδου, καί σκόροδον καί κρόκον.

3 Ρ. G. 54. 675.
3 Λιβανιού, Κατά Φλωρεντίου, 11 (τόμ. 3, σ. 384. 14, Forster).
* Ρ. G. 40. 380.
3 Ρ. G. 99. 888.
6 Βλ σχετικά παρά Mommsen-Bliimner, Der Maximaltarif des 

Diocletian, σ. 68 εξ.
7 Περί τής χρήσεως τοΰ ζΰθου παρ’άρχαίοις βλ. Η e r m a n n’s - B 1 ix m n e r, 

Lehrbuch8, σ 235. Mommsen-Bliimner, Der Maximaltarif, σ. 70. To 
υπόμνημα τοΰ K ii h n εις τόν Διοσκουρίδην (τόμ. 26. 454—5 τών έργων τών Ελ
λήνων ιατρών) καί Η e h n, Kulturphranzen und Hausthiere, σ, 117—123.

* Διά τόν κρίθινον οίνον λόγος γίνεται παρ’ Ά θ η ν α ί ω (A'. 34b).
9 Διοσκουρίδου, ΓΙερί ΰλης ιατρικής, 2. 87. Τά Ερμηνεύματα τοΰ 

Πολυδεΰκους (σελ. 135, Boucherie) άναφέρουσι «πόμα τό έκ κριθών».
10 Τόμ. 2, σ. 611 (Hertlein).
11 Πανδέκται, 33. 6. 9.
13 Γεωπονικά, Ζ', 34. 1.
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104 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

δΰτερον όμιλεΐ περ'ι ζύθου δ Θεσσαλονίκης Ευστάθιος πληροφορών οτι 
ήτο ουτος «κρίθινον σκεύασμα οινώδες μεθυστικώς διατιθέμενου τινας 
εθνικούς» 1.

Ό ζύθος ουτος είχε προσέτι καί άλλα παρά τφ λαφ ονόματα- έλέγε- 
το δήλα δή ή ονλοβίνα 3 ή καί με την ’Αραβικήν λέξιν φουκας (foca) s.

’Άλλο μεθυστικόν ποτόν πινόμενον υπό των Βυζαντινών ήτο τό οί- 
νόμελι, τό όποιον αναφέρει δ Άρτεμίδωρος έν τοϊς Όνειροκριτικοις του 4 
καί βραδύτερου ή ’Ιουστινιάνειος νομοθεσία 5, δ Όριβάσιος 6, ’Αλέξαν
δρος ό Τραλλιανός 7 καί τά μεσαιωνικά γλωσσάρια 8. Τοϋτο παρεσκευά- 
ζετο εξ αυστηρού καί παλαιού οίνου καί μέλιτος εις αναλογίαν ενός μέ
ρους μέλιτος καί δύο οίνου 9.

Τά κείμενα άναφέρουσι καί τό κονδίτον (vinum conditum) ήρτυ- 
μένον δήλα δή οίνον 10. Τοϋ κονδίτου τούτου τήν σκευασίαν γνωρίζομεν 
εκ περιγραφής τών ιατρών Όριβασίου, Παύλου Αΐγινήτου, ’Αλεξάνδρου 
Τραλλιανοϋ, Συμεών Σήθ, 'Ιεροφίλου καί τών Γεωπονικών u. Άπετε- 
λεΐτο έκ μέλιτος, οίνου παλαιού καί τετριμμένου πεπέρεως, δι’ δ κσί 
οίνος πιπεράτος εκαλείτο 13.

1 Μ i g n e, Ρ. G. 136. 680. Τ af e 1, Eustatkii opusc. 209. 65.
2 Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Ρ. G. 136. 680. Ό Ευστάθιος μά

λιστα λέγει δτι ή λ. περιέχει τάς ούλάς καί τό Λατιν. vinum.
3 Περιγραφήν τών ιδιοτήτων τοϋ φουκά δίδει όΣυμεώνΣήθ, 118 13 έ,ξ.

Πβ. καί ’Ανώνυμον, 2. 270. Έν ίατροσοφίοις άναγινώσκομεν: ζύθος' φουκας 
πινόμενος. Ήτο δ’ ό φουκας είδος ζύθου κατασκευαζομένου έκ κέγχρου καί κο- 
νύζης. Νΰν καλείται μ π ο ζ ά ς. Πβ. A. Κ ο ρ α ή, "Ατακτα, 2. 305.

4 Ά ρ τ ε μ ι δ ώ ρ ο υ, Όνειροκρ. 1. 66 (σελ. 60. 13, Hercher).
5 Είσηγήσ. 2. 1. 25. Πανδέκται, 6. 1. 5. 9, 41. 1. 7. 7. Πβ. καί Βασιλικά, 

15. 1. 5.
8 Ό ρ ι β ά σ ι ος, 5. 25. 10 (σελ. 141. 9).
7 Ά λ έ | α ν δ ρ ο ς Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 8. 6.
8 C G. L. 2. 380. 53.
8 Όριβάσιος, ”Ενθ’ άν. Διοσκουρίδης, Περί ύλης ιατρικής, 5. 

7. 2, 8. 2. Περί τοϋ τρόπου τής παρασκευής τοϋ οίνομέλιτος πραγματεύεται καί τό 
25ον κεφάλαιον τοϋ Η' βιβλίου τών Γεωπονικών.

10 Πλήν άλλων, Ιατρικών κυρίως κειμένων, τό κονδίτον άναφέρουσι δ τε βίος 
τής δσίας Μελάνης (Ρ. G. 116. 769) καί οί Συνεχίζοντες τόν Θ ε ο φ ά
ν η, 142. 1.

11 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 33. 9 (σελ. 1153. 5). Παύλος Α ί γ ι ν ή τ η ς, 3. 
45 (σελ. 243. 6). Ά λ έ ξ. Τραλλιανός, 1. 15, 7. 5. Γεωπονικά, Η', 31. Ί ε· 
ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 409. Σήθ, 30. 7, 66. 17. Πβ. καί Mommsen-Bliimner, 
Der Maximaltarif des Diocletian, σ. 71. Jeanselme-Oeconoruos, Ali- 
liments et recettes culinaires des byzantins, σ. 161 162.

1S Γεωπονικά, H', 31.
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'Ως δροσιστικόν ποτόν μαρτυρειται δτι οί Βυζαντινοί επινον τό ζον- 
λάπιν (julapium-julepum), τό όποιον περιγράφεται ως «οίνος από σα- 
χάριτος» ’* ήτο δήλα δή τό σήμερον σερμπέτι λεγόμενον, τό όποιον ό Θεσ
σαλονίκης Ευστάθιος 9 περιγράφει ώς ύδωρ «εις δ γλυκύς παραμίγνυται 
κάλαμος» καί τό όποιον κοινώς τότε έλέγετο ααχαρό&ερμον 8, νϋν δ’ εν 
Κεφαλληνία, Λευκάδι καί αλλαχού καλείται ΰερμοζάχα,ρι.

Μέ την λ. όμως ζουλάπιν οί πρόγονοί μας ένόουν καί άλλα ροφήμα
τα. Ουτοις ό ίατροσοφιστής ’Ιωάννης λέγει : «ύδροσάτον, τό λεγόμενον 
ζουλάπιν» 1 * 3 4 *, έγραψε δέ καί ό Μάξιμος ΓΤλανοΰδης: «σταφίδας καί τζίντζι- 
φα συναποβράσας ζουλάπιον ποίησον καί πότιζε τον πάσχοντα καί άλ
λο ζουλάπιον μετά σέλινου καί ριζών» 6, Ιοζονλαπον δ’ αναφέρει καί ό 
Συμεών Σήθ έν τφ Περί τροφών δυνάμεων έργφ του 6 καί ό αυτός ζου
λάπιον έκ καυλοϋ βουγλώσσου καί έκ μελισσοφΰλλου 7 * 9 10 11

Άναφέρεται έπ’ίσης ό οίνος κινναμώμου 8, τό σημερινόν ήδύποτον 
κανέλλα, ώζ καί ό ροδίτης ή ροσάτυς ή τό (ν)δρυσατυν3 (ύδρορροσάτον), 
εις ον ειχον έμβληθή φύλλα τριαντάφυλλου καί μέλι, τό σημερινόν ήδύ
ποτον τριαντάφυλλον, παρ’ αυτούς δέ καί τό κιτρατον καί μαστιχατον 10, 
τά σημερινά κίτρον καί μαστίχα καί ό άψινϋίτης οίνος ή άψιν&ατος u, 
τον όποιον επινον κατά τό θέρος, νομίζοντες ότι είναι ύγιείας πρόξενος,

1 Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 195 (σελ. 150. 21). Τό ζουλάπιν, εις τό όποιον 
πάλιν ό ΓΙλανούδης λέγει ότι ένεβάλλετο σάκχαρ (I d e 1 e r, Physici et 
medici Graeci mitiores, 2. 321), αναφέρει επανειλημμένοι; ό Σ υ μ ε ώ ν Σ ή θ έν 
τφ περί τροφών δυνάμεων έργφ του, 30. 7, 41. 5, 48. 1, 66. 17.

s Τ a f e 1, Eustathii opusc. 209. 65.
3 Poemes, III. 404i.
1 Βλ. τό 'Ελληνικόν γλωσσάριον τοϋ Du Cange έν λ.
° Μ α ξ ί μ ο υ Πλανούδη, Περί τών ύελίων πασών τών ασθενειών (I- 

d e 1 e r, Physici et medici Graeci minores, 2. 321).
e Σ ή θ, 48. 1.
’Σήθ, 30. 7, 66. 17.
* Ά χ μ έ τ, Όνειροκρ. κεφ. 244 (σελ. 200. 12).
9 Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 33. 3—5 (σελ. 152. 5 έξ.). Ά λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 

1. 327. 585. Σ ή θ, 111. 22. Γεωπονικά, IT, 3. C. G. L. 3. 378. 75, 462. 56. Πβ. 
καί Monimsen-Bliimner, Der Maximaltarif des Diocletian, σ. 71. A. 
K ο ρ α ή, ’’Ατακτα, 1. 317.

10 Ά λ έ ξ. Τ ρ α λ λ ι α ν ό ς, 2. 341. 513. Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 25. 39 (σελ.
148. 9)

11 Ά λ έ ξ. Τραλλιανό ς, 2. 513, 8. 6. Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 415 (Ideler). 
Γεωπονικά, Β', 47, Η , 21. Περί άψινθάχου βλ. Mommsen-Bliimner, 
Der .Maximaltarif des Diocletian, σ. 71. Μείγμα άψινθάτου καί ροσάτου άπετέλει 
τόάψινθορροσάτον, Ίερόφιλος, 1. 415. 416.
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106 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

τό σημερινόν αψέντι και δ μαρα&ίτης οίνος καί άνηϋίτης ή ανησατον1.
Ό άψινθίτης δέ καί μαραθίτης καί άνηθίτης, από τοϋ εμβαλλόμενου 

καί συμβραζομένου μαράθου καί ανήθου την ονομασίαν λαβόντες, έχρη- 
σιμοποιοϋντο ως τονωτικοί οίνοι καί φαρμακευτικά ποτά, δι’ δ καί συ
χνά έν τοΐς ίατρικοΐς συγγράμμασι μνημονεύονται.

'Ο Αλέξανδρος Τραλλιανός, μεταξύ των προπομάτιον, αναφέρει καί 
τό εϋκρατον3, τον όποιον λέγει δτι δεν ήτο οίνος. Λιασαφηνίζων την 
σύνθεσιν τοϋ εύκρατου τούτου δ Θεόδωρος Στουδίτης λέγει δτι τοΰτο 
συνίστατο «έκ τε πεπέρεως καί κυμίνου καί άνήσου θερμού» 3 ήτο δήλα 
δη περίπου τό αυτό με τό χνμινόφερμον ή κνμινοΰέρμιν, τό όποιον περι- 
γράφεται ώς «εϋκρατον διά κυμίνου έσκευασμένον» 1 ή «θερμόν ύδωρ κυ- 
μίνφ συνηρτυμένον» δ, τό όποιον μάλιστα έπινον οί καλόγηροι έν τοΐς 
μοναστηρίοις έν ήμέραις νηστειών καί προς κατάπαυσιν τής δίψης 6.

Τό εϋκρατον, τό όποιον ύπεμφαίνει καί τό έπίθετον Εύκρατας 7 καί 
τό όποιον, δταν ένεΐχε καί μέλι, έλέγετο εϋκρατόμελι 8, τό εϋκρατον , λέ
γω, τοΰτο, έν τφ Λειμωναρίφ τοϋ Μόσχου καί έν μεσαιωνικοΐς γλωσσα- 
ρίοις λέγεται ενκράς 9.

Τό εύκράς τοΰτο υπενθυμίζει καί τό έν τή Δύσει κατά τούς μεσαι- 
νικούς χρόνους hypocras, τό όποιον συνέδεσαν με τον 'Ιπποκράτη, οίονεί 
'Ιπποκράτειον ποτόν, είδος οίνου άναμεμιγμένου με κανέλλαν, αμύγδαλα 
κτλ. ιυ, εξ οΰ πάλιν προέρχεται τό έν τφ Θανατικφ τής Ρόδου τοϋ Γεωρ-

1’Οριβάσιος, 5. 33. 10 (σελ. 153. 8). Ί ε ρ ό φ ι λ ο ς, 1. 412. 18. Ά- 
λ έ ξ. Τραλλιανός. 8. 6.

* 1. 585.
3 Ρ. G. 99. 1716. Πβ. D. Hesseling, Morceaux choisis du pre spirituel 

de Jean Moschos, σελ. 2. Jeanselme-Oeconomos, Aliments et recet- 
tes culinaires des byzantins, σ. 168.

4 Τυπικόν τής έν Κιονσταντινουπόλει μονής Παντοκράτορος (Dmitriewskij), 
Τυπικά, 1. 670.

5 Διατΰπωσις τής μονής τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Εύεργέτιδος (D m i- 
t r i ew s k j, Τυπικά, 1. 627). Jeanselme-Oeconomos, ”Ενθ’ άν. σ. 
168. L. Petit, Typicon (Izwestia, 13. 35). Poemes, III. 288. N ικηφόρου 
Βλεμμΰδου, Τυπικόν, κεφ. 11 (σελ. 96. 20, Heisenberg). A. Κ ο ρ α ή, "Α
τακτα, 1. 284.

* Poemes, II. 288.
7 Ώς Εύκρατάς είναι γνωστός ό συγγραφεΰς τοΰ Λειμωνάριου τοΰ Μόσχου.
3 ’Ανώνυμος, 2. 261. 262. 266. Παύλος A t γ ι ν ή τ η ς, 3. 45 (σελ. 

242. 25).
9 Μόσχου, Λειμωνάριον, P.G. 871H 3057. Εΰκράς' calda aqua C. G. L. Ό 

εύκρατος οίνος εκαλείτο καί εΰκρας (Πολυδεΰκους, ’Ονομαστ. 6. 24).
10 Πβ. τήν διαφωτιστικήν μελέτην τοϋ D. Hesseling, Hip(p)ocras τήν
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Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. 107

γηλά μπονκράς \ τό όποιον επινον οι κοιλιόδουλοι.
Παρά to κνμινο&έρμιν δέ, παιδιά τον αυτόν μέ αυτό σκοπόν, επινον 

καί τό μας>αϋ·αχονί.
'Ως δροσιστικόν ποτόν οι Βυζαντινοί επινον τό ·&ασόρροφον8, την 

κοινώς σουμάδαν, Ικχύλισμα δήλα δή Θασίων αμυγδάλων εν ΰδατι, κα
τόπιν τό μελίγαλα, μείγμα μέλιτος καί γάλακτος 4, τό ροδόμελι, εκχύλι
σμα φύλλων ρόδων μετά μέλιτος0 καί τό νδρόμελι 6 ή μελίκρατον 7, τό 
όποιον άπετελεΐτο εκ δυο μερών ΰδατος όμβριου καί ενός μέρους μέλιτος, 
συμβραζομένων καί κατά τον βρασμόν άφαιρουμένου τοϋ επιπολάζον- 
τος άφροϋ 8.

Σημειωτέου δ’ δτι τό ΰδρόμελι παρασκευάζουσι καί οι σήμερον, με- 
λόνερο αυτό εν Θήρα καλοϋντες καί γκαρόμελο (=γαρόμελο) έν Ή- 
πείρω.

Κατά τον Διοσκουρίδην, πορήγετο καί άπόμελι, ήτοι ΰδρόμελι έ/ τών 
κηρίων τοϋ μέλιτος έκπλυνομένων δι’ ΰδατος 9, αυτό δέ είναι καί ή βρα- 
δΰτερον υπό τοϋ Ζωναρά άναφερομένη χονμέλη ή «ά'νευ οϊνου μέθην 
εμποιούσα» 10, ήτις, χονμελη νΰν εν Καρπάθφ καλουμένη, κατασκευάζε-

δημοσιευθεΐσαν έν Tijdschnft voor Nederlandsche Taal-en Letterkunde, τόμ. 5δ 
(1936) σελ. 41—48).

1 Γ ε ω ρ γ η λ ά, Τό θανατικόν της Ρόδου, στίχ. 570 (W a g n e r, Carmina,
a. 50). Πβ. καί A. K ο ρ α ή, "Ατακτα, 5. 228.

2 Νικηφόρου Βλεμμύδου, ’Ένθ’ άν.
3 A. Κ ο ρ α η, Πλουτάρχου βίοι παράλληλοι, Α', κη'.
4 Βλ. Φ. Κ ουκουλέ, Βυζαντινών τινων επιθέτων σημασία καί ορθογρα

φία (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 5. 13 καί 14).
5 Όριβάσιος, 5. 25. 27 (σελ. 142. 12). Σ ή θ, 3δ. 16.
8 ‘Ο ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 16. 1 (σελ. 130· 9). Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, Περί ΰλης 

ιατρικής, 5. 9. 2. Πανδέκται, 33. 6. 9. Πολυδεύκους, Έρμην. 134
Τ Ό ρ ι β ά σ ι ο ς, 5. 14. 1 εξ. (σελ. 128. 26). Πανδέκται, 33. 6. 9. Ό Ε ΰ-

σ τ ά θ ι ο ς, Ιίαρεκβ. 1068. 22, λέγει : «οί μεθ’ "Ομηρον μέχρι καί έσάρτι κράμα
μέλιτος καί ΰδατος τό μελίκρατον οΐδασι».

* Περί τοϋ τρόπου τής παρασκευής τοϋ ύδρομέλιτος βλ. Ό ρ ι β ά σ ι ο ν, 
5. 14. 1 έξ. (σελ. 128. 27, 129. 25) καί Παύλον A I γ ι ν ή τ η ν, 1. 96 (σελ. 
66. 18).

9 Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ η ς, 5. 9. 2. Κατά τόν Ό ρ ι β ά σ ι ο ν, 5. 15. 3 (σελ. 
130. 3), έκ τοϋ Γαληνού παραλαμβάνοντα : «σκευάζεται δέ οΰτως (τό άπόμελι)’ 
κηρίων οΰ τών φαύλων έκθλίψαντες τό μέλι, βάλλομεν είς λέβητα πηγαΐον ΰδωρ 
έχοντα καθαρόν τε καί ήδύ, κάπειτα έψήσαντες άχρις αν ίκανώς δόξη τά κηρία 
τήν έν έαυτοΐς υγρότητα πάσαν άποτεθεΐσθαι κατατίθεμεν καί φυλάττομεν καί 
χρώμεθα τοΰτο τό πόμα, δ οί παλαιοί όξύγλυκυ ωνόμαζον».

10 Ό Ζωναράς, έρμηνεύων τόν Γ' κανόνα τών άγ. ’Αποστόλων (Ρ ά λ λ η - 
Π ο τ λ ή, Σύνταγμα, 2. 5) γράφει : σίκερα δέ έστι τό άνευ οίνου μέθην έμποιοΰν
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108 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ται ομοίως εξ ΰδατος συμβραζομένου μέ άπόκερα.
Άπόμελι έπ’ ίσης ήτο και δ υπό των κατοίκων των περί τον ’Ίστρον 

χωρών κατά τον Ε' αιώνα έπιχωρίως καλούμενος μέδος 1, ως καί ή μο- 
όοβίνα, ητις νϋν μπουλντονβίνα εν Θάσφ καί μονντουβίνα έν Χαλκιδική 
καλούμενη, παράγεται εκ τών μετά ΰδατος βραζόμενων αποκήριον.

ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ

άβγοτάραχον 11, 17. άσιάκιν 23, 8. 39, 10.
άβδώμιον 16, 8. άττιάτον 91, 8.
άγιοζούμιν 18. 4. άστίδιν 78, 13.
άγγούρι(ο)ν 69, 6. άσιίτης οίνος 102, 16.
αγνά 60, 13. άπο(γα)λάκτισμα 27, 10
άγρίμιον 24, 18. anόΌ'ερμον 89, 4.
άγριολάχανα, 68, 7. άσιόκτιν 38, 12.
ά'Θ'άρα 13, 22. 14, 8, άηόμελι 107, 14.
άϋ'ερΐνες 54, 8. άστότυρον 7, 16.
ά&ήριν κρασϊν 79, 14. 98. 9. άρβελισμένον κρέας 29, 15.
αίματία 31, 25. αρμυρόν όψάρι(ο)ν 58, 14
άκαλήφη 61, 5. 64, 9. άρτυσία 17, 1.
άκάσινιν μέλιν 86, 13. αρώματα 18, 15.
άκρόηαοτα 39, 15. άσβεστότνρον, 8, 1.
άκρωνάριν 28, 9. (ά)στακοΐ 62, 2.

άκτάρα 55, 8. (ά)σταφίδες 82, 4.
άλευρέα 14, 13. άσφάραγοι 66, 1.
άλμαία κράμβη 67, 15. άτταγην 47, 4.

άμπελοπούλλιν 49, 1. άφαρόζωμον 15, 2.
αμύγδαλα 77, 1. άφράτον ψωμίν 7, 8.
άμνλάτον 91, 2. αχλάδια 78, 13.
άναδείηνια 84, 15. άψινΌ'ίτης οίνος 105, 19.
ανατολικά 83, 3. βαΌ'ρακοϊ 58, 3.
άνηΌ'ίτης οίνος 106, 1. βάλνιον 102, ΙΟ.
άνΌ'όμηλον 77, 12. βάτοι 58, 5.
άνΌ'ότυρον 7, 18. βερζίτικον 59, 5.
αντίδια 69, 1. βερίκοκον 83.17.

οΐά είσιν α έπιτηδεύουσιν άνθρωποι, ώς ή λεγομένη χουμέλη καί οσα ομοίως 
σκευάζεται». Έν ίατρικοϊς γλωσσαρίοις μεσαιωνικοϊς φέρεται: χουμέλι' τό άμωμον 
(βλ. Λε|. Du Cange έν λ ).

1 Π ρ ί σ κ ο u Πανίτου, Τά σωζόμενα, 183. 12 (Βόνν.) Βουλγαριστί 
ηΐ6(1=μέλι. Πβ. Η. G e 1 z e r, Μέδος bei Proklos, Β. Ζ. 24 (1924), σ. 313—14 καί 
Miklosisch-Muller, Slavische Elemente (Stzb. der Wiener Academie, 
τόμ. 63. 549).
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βλησκούνιν 14, 6. 
βλίτα 65, 16. 
βολβοί 73, 8. 

βουκκάκρατον 10, 14. 
βούλβα 28, 4. 
βράβυλα 82, 16. 

βράκανα 65, 21. 

βυζαστερόν άρνίν 23, 2. 
βωλϊται μύκητες 76, 1. 
γαζέλια 26, 10. 

γαλακτάριον 23, 2. 
γαλακτίτης 66, 18. 
γαλέοι 58, 4. 
γαλούλιον 23, 2. 

γαράριον—γαρερόν 16, 7. 
γαρδούμιον 31, 16. 
γάρος 15, 19. 
γερανοί 47, 7. 

γλυκάδιον 17, 6. 

γλνκίδιν 87, 1. 

γλυκύσματα 85, 2. 
γλυκόμηλα 77, 11. 

γλυκοτιάλαιοι οίνοι 97, 2. 
γογγύλια 69, 10. 

γομφάριον 56, 7. 
γόνδης 59, 1. 

γρανάτα 84, 8. 
γριβάδια 56, 4. 
γρούτα 13, 21. 
γνρίν 14, 19. 

δαμασκηνά 82, 12. 
δαυκία 69, 9. 

δελφάκια 27, 10. 

δενδρογάληνος οίνος 99. 7. 
διοτλοσφουγγάτον 42, 4. 
διοτλοτήγανον 54. 9. 

δούλκιον 7, 1. 85, 1. 
δουμάκιν 23, 8. 

δρόσαλλις 99, 7. 
δρουηάται έλαιαι 10, 8. 

δωράκηνον 83, 18. 
εγγραύλεις 55, 7. 59, 3. 
εγκρίδες 93, 18. 

εκζεστόν 22, 3. 

ελαφοκυνήγια 26, 5. 
εντερα 40, 3.

εντεροκαρδιοσυκωτοφλέγμονα 29, 16. 
εντερόκοιλα 29, 18.

έξεφύλά ώά 41, 7. 

έορταστικά 35, 14. 

επίδειπνα 84, 16. 

ετιικόρμιον 29, 6. 
έπιμελίδες 84, 2. 

έρέβινύλοι 72, 9. 

ερυΌ'ρϊνοι 54, 7. 
εϋκρατον 106, 7. 
εφτά 22, 3.

(έ)χέλυα 58, 9. 
εχΐνοι 62, 10.

εψημα 81, 14. 86, 13. 98, 1. 
έψητόν 22, 3. 

ζαφορά 20, 4. 
ζουλάηιν 105, 1. 

ήδνσμα 16, 14. 
ήπατοπνεύμονά 30, 1.
{λασόρροφον 107, 4. 
ύλερμαλατέα 13, 12. 
ϋ'έρμια 72, 11.
Ό'λασταί ελαΐαι 10, 8.

{λρία τά 68, 5.
{λρίσσαι 55, 8.

{λρνμβόξυλα 13, 8. 
ύλύννοι 57, 2. 
ιντυβα 69, 1. 

ιοζούλαηον 105, 11. 
ίαχάδια 79, 7. 
καβάκα 42, 14. 
κάβουροι 62, 3. 

καλαμάρια 61, 1. 
κανέλλα 17, 10. 

κανναβούριν 73, 3. 
καπήρια 94, 28. 
κάττηαρις 12, 5.

κάπων 42, 13.
κάραβοι 61, 16. 
καρίδαι 61, 14. 

καρναβάδιν 17, 4. 
κάρυα 76, 18. 

καρυδάτον 90, 13. 

καρυόφυλλον 18, 9, 
καρωτόν 69, 10. 

κάστανα 77, 3. 

κεράσια 82, 7. 
κεστρεΐς 56, 8. 59, 6. 
κιβαρόν ψωμίν 7, 10. 
κινάρα 68, 19.

10#
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110 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

κιννάμωμον 17, 7. 
κινναμώμου οίνος 105, 14, 
χιτράτον 91, 8. 105, 18. 

χιτρινοηούλλιν 49, 4. 
χίχλαι 45, 18, 

χλιβανΐται άρτοι 25, 2. 

κνίδη 61, 5. 64, 9. 

κοιλιόχορδa 29, 18. 
κοχκωνάρια 77, 5. 
χολίαι 57, 6, 

κολλύρια 93, 19. 

χολοχάσια 75, 13,
χολοχύν&Ίν 70, 7. 

χολνμβάδες έλαϊαι 10, 3. 
χο(ν)διμέντον 17, 1. 

χονδίτον 104, 12. 
χοσιτη 90, 3. 

χόττα 42, 13 

χουχχέα 71, 12, 20, 

χονχχούβα 79. 16. 
χούμαρα 84, 2, 

χουμνιαστό χρέας 36, 13. 
χουρχούτη 14, 10. 

χουρουστιαστό χρέας 36, 14. 
χοχλίαι 68, 13. 
χραμοτιν 67, 8.

χρασάτον λαγό μαγείρου μα 25, 9.
χρασί(ο)ν 96, 3.

κροκάτη μαγειρεία 19, 24.
κρόκος 19, 22.

κρομμύδια 70, 19.

κρυστάλλινα σταφύλια 80, 6.
χτένια 62, 5.

κυδωνάτον 90, 14.

κυδώνια 80, 13. 83, 22.

χυδωνίτης οίνος 102. 18.
χυμινό'β'ερμον 106, 10.
λαβράκια 56, 4.

λάγανα 92, 14.

λαγηνάτζιδα 78, 14.
λά&υρος 72, <5.
λακέρτα 67, 1.

λακτέντον 23, 2.
λαλάγγια 93, 12.

λάοταΌ'α 65, 17.

λασιάρα 29, 14.

λαρδιν 37, 16,

λαχανόγουλον 68, 2. 
λάχανον 67, 6, 
λαψάνη 65, 17. 

λέσιτοκάρυα 77, 1. 

λετττολάχανα 63, 7. 
λιτρόμηλα 78, 3. 
λόβιον 71, 7. 
λοκάνικα 40. 3. 
λουιτινάρια 72, 11. 

μαγειρεία 13, 4, ύποσ. 1. 
μαγείρευμα 71, 1, 

μαγιούλιον 69, 4. 

μαζιξάνι(ο)ν 70, 17. 
μαλάχη 63, 9. 

μανιτάριν 75, 18. 

μαραϋ'άτον 107, 3. 

μαραϋ'ίτης οίνος 106, 1. 
μαρτζασιάς 91, 16. 
μαστιχάτον 105, 18. 
μέδος 108, 3. 
μελάνουροι 54, 8. 

μελίγαλα 107, 6. 
μελίκρατον 107, 7. 
μελίτιηκτον 86, 5. 

μελιτηρά 86, 7. 
μεσονέφριν 23, 8. 

μέσος άρτος 7, 8. 
μέσοτιλα 84, 1. 
μηλίτης οίνος 102, 16. 

μήλον 9Αρμενικόν 83, 17. 

μήλον Περσικόν 83, 19. 
μηλοστέοτων 82, 8. 

μιμαίκυλα 84, 2. 
μον&υλευτός 30, 6. 

μονόχυ&ρον 9, 20. 52, 8. 
μοσχοκάρυδον 18, 10. 
μουρούνα 58, 7. 
μουστόιτιττα 88, 14. 

μούστος 98, 1, 

μουχτερόν 27, 3. 
μστουχουβάλα 13, 14. 

μηουχράς 107, 1. 

μιτουλντούνα 33, 16. 
μσιροσφάϊ 9, 13. 

μυζή&ρα 7, 19. 

μϋλλοι 59, 7. 
μυρτίτης οίνος 102, 14.
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νάρκαι 58, 6. 

νεύρον 40, 3. 
νήσσαι 48, 13. 

νόστιμος 16, 13. 
ξιδάτον 26, 2. 

ξινόμηλον 78, 6. 

ξυλοκράμβη 68, 16. 

οϊνάρι(ο)ν 96, 3. 

οίνόμελι 104, 6. 
οίνοϋττα 88, 13. 

όκτάποδες 61, 5. 
όλόσκορδον 24, S. 
όμύδια 62, 6. 

οξύγαλα 95, 18. 
όξωτοί Ιχϋ'ϋς 58, 13. 

όπτομίνσου μίνσος 6, 9. 

όπτορροψητά ώά 41, 6. 

ορνι&ες 9Ινδικοί 43, 17. 
ορνι&ες Παιάνων 44, 2. 

ορνις 42, 13. 
ορτύκια 45,[8. 

οστρεα 62, 7. 

ούλοβίνα 104, 5.
(ό)ψρύγιον 67, 7. 

όψτά 22,,3. 
όψάρια 53, 5. 

όψάρωγες 59, 1. 
παγούρια 62, 4. 
παλαιό&ερμος οίνος 101, 3. 
παλαμίδα 56, 12. 59, 3. 
παλούδιν 94, 23. 
πανάδα 13, 14. 

πάπια 48, 13. 
παραγεμιστός 30, 6. 

πασπαλας 36, 22. 
πασπάλη 14, 18. 

παστά όψάρια 58, 13. 
πάστελλος 87, 4. 

παστιλλάριος 87, 13. 
παστομαγερεία 13, 19. 
πεπόνιν 82, 3. 
περδίκιν 44, 17.

περιστεραί, περιστερόπουλλα 43, 18.
περίχυμα 15, 12.

πεταλίδες 62, 6.

πετεινός 42, 11.

πηκτη 28, 14\

πίννα 62, 9.

πιπεράδες 26, 2. 

πιπεράτος οίνος 104, 17. 
πισσάριον 72, 10. 

πιστάκια 77, 3. 

πλεκτή 31, 1. 
πλύμμα 28, 3. 

πνικτά κρέατα 33, 21. 
πνικτά ώά 41, 7. 

ποδοκέφαλα 29, 13. 
πουσκάριος 73, 1. 
πραικόκιον 83, 17. 

προδόρπια 6, 8. 11, 2. 

προκοίλι 28, 8. 
προσφάγιν 8, 12. 
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σφαχτά 22, 14. 

σφουγγατερόν 42, 1. 
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