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Πρόλογος
Το 1982 δηµοσιεύθηκε ένα εξαιρετικής σηµασίας επιστηµονικό
άρθρο των L. Foxhall και H.A. Forbes σχετικά µε το ρόλο των
δηµητριακών στην ελληνική κυρίως κλασική αρχαιότητα1. Στο άρθρο
εκείνο για πρώτη φορά έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί µε ακρίβεια ο
ρόλος και το ποσοστό συµµετοχής των δηµητριακών στην καθηµερινή
δίαιτα του κλασικού κόσµου. Ιδιαίτερης σηµασίας υπήρξε το γεγονός ότι
οι συγγραφείς εκτός από παραδοσιακά φιλολογικά ή επιγραφικά στοιχεία
χρησιµοποίησαν σε αυξηµένο βαθµό και διάφορα δεδοµένα προερχόµενα
από το χώρο της βιοανθρωπολογίας. Το συµπέρασµα στο οποίο
κατέληξαν ήταν ότι η δίαιτα στον κλασικό ελληνικό κόσµο
αποτελούνταν κατά 70 µε 75 τοις εκατό από δηµητριακά.
Το 1986 κατά τις ανασκαφές που πραγµατοποιούνταν στην
Αρχαία Αγορά των Αθηνών, ήρθε στο φως µια σηµαντική µαρµάρινη
επιγραφή η οποία χρονολογείται γύρω στο 374/3 π.Χ. Αποτελεί ένα
ψήφισµα της Εκκλησίας του Δήµου το οποίο αφορά τη διαδικασία
φορολόγησης και διάθεσης εισαγόµενων δηµητριακών από νησιά του
Αιγαίου στην πόλη των Αθηνών, όπως διαβάζουµε στις γραµµές 4-5 της
επιγραφής :
Νόμος περί τῆς δωδεκάτης τοῦ σίτου
τῶν νήσων
Η συνολική ποσότητα και ποιότητα των διακινούµενων προϊόντων
δεν είναι γνωστή. Στη µόνη σχετική διασαφήνιση που υπάρχει στις
γραµµές 8-10 της επιγραφής, µια μερίς των δηµητριακών αυτών
ισούται µε 500 µεδίµνους, οι 100 από τους οποίους αφορούν σιτάρι ενώ
οι υπόλοιποι κριθάρι :
ἡ δέ μερίς ἑκ[ά]στη ἔσται πεντακόσιοι μέδιμνοι, πυ[ρῶ]ν μέν ἑκατόν, κριθῶν δέ τετρακόσιοι⋅ 2
Η επιγραφή έρχεται να επιβεβαιώσει γνωστές και από άλλες πηγές
πρακτικές της Πόλεως των Αθηνών. Σε τακτά διαστήµατα στο λιµάνι του
Πειραιά εισρέουν ποσότητες δηµητριακών για την κάλυψη αναγκών των
κατοίκων της πόλης. Πέρα από τους καθαρά εµπορικούς µηχανισµούς,
την εποπτεία της όλης διαδικασίας έχουν τα θεσµοθετηµένα όργανα της

1
2

Foxhall & Forbes (1982).
Για το κείµενο και τα υπόλοιπα στοιχεία της επιγραφής που αναφέρονται βλ. Stroud (1998).
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Πόλεως ενώ τη λεπτοµερή διεκπεραίωση αναλαµβάνει η ίδια η Εκκλησία
του Δήµου.
Εκτός όµως από διαφωτιστικές λεπτοµέρειες της παραπάνω
διαδικασίας, η επιγραφή δεν µπορεί να µας δώσει περισσότερα στοιχεία
για τις καθηµερινές πρακτικές που ακολουθούσαν οι κάτοικοι της
Αθήνας προκειµένου να διασφαλίσουν µια ανάγκη τόσο επιτακτική όσο
η ανθρώπινη διατροφή. Συνδυάζοντας κανείς την πρόταση των Foxhall
και Forbes µε τα όσα αναγράφονται στην επιγραφή, εύλογα θα
σχηµατίσει την εντύπωση ότι οι κάτοικοι της Αθήνας τρέφονταν κατά
κύριο λόγο µε εισαγόµενα δηµητριακά. Αν ελέγξουµε όµως την εικόνα
αυτή µε περισσότερη προσοχή, θα διαπιστώσουµε ότι υπάρχει πληθώρα
ενδείξεων οι οποίες σκιαγραφούν µια κοινωνική πραγµατικότητα αρκετά
διαφορετική.
Εντρυφώντας κανείς στη σύγχρονη σχετική βιβλιογραφία, θα
διαπιστώσει πως υφίστανται τουλάχιστον δύο ξεκάθαρες ερευνητικές
τάσεις όσον αφορά τα ζητήµατα διατροφής µιας κοινωνίας. Τόσο σε
επίπεδο Ιστορίας όσο και Ανθρωπολογίας, από τη µια «πλευρά»
βρίσκεται η καθαρά υλιστική/οικονοµική αντιµετώπιση του φαινοµένου
ενώ από την άλλη η περισσότερο θεωρητική/πολιτισµική3. Παρόλα αυτά
και οι δύο σχολές σκέψης σχεδόν συγκλίνουν στο γενικό συµπέρασµα ότι
ο ρόλος των δηµητριακών υπήρξε θεµελιώδης στην καθηµερινή
διατροφή, χωρίς να προχωρούν σε βαθύτερη διερεύνηση των
παραµέτρων µιας τέτοιας διαπίστωσης. Η επιστηµονική τάση που θεωρεί
τα δηµητριακά ως κυρίαρχο συστατικό της καθηµερινής διατροφής µιας
αρχαίας κοινωνίας, παρά την πληθώρα ενδείξεων που µαρτυρούν
διατροφική ποικιλία, οφείλεται ενδεχοµένως τόσο στη µονόπλευρη
αντιµετώπιση αρχαίων πηγών όσο και στον εξαιρετικά προβεβληµένο
πολιτισµικό χαρακτήρα που τα δηµητριακά έχουν αποκτήσει4.
Πιστεύουµε όµως ότι το εύρος της διατροφικής ποικιλίας είναι θέµα που
πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο.
Πέρα από την εικόνα που παρουσιάζεται στα διάφορα κείµενα
φιλοσόφων,
κωµωδιογράφων
ή
λογογράφων,
υπάρχει
µια
καθηµερινότητα του αρχαίου κόσµου αρκετά διαφορετική και
πολυσχιδής. Ορισµένες από τις πλευρές της πραγµατικότητας αυτής στην
Κλασική Αθήνα θα επιχειρήσουµε να ανιχνεύσουµε στις γραµµές που
ακολουθούν, χωρίς απαραίτητα να εγκλωβιζόµαστε σε µεθοδολογικά
σχήµατα και αξιωµατικές παραδοχές που ίσως ανήκουν στο παρελθόν.
Πρώτα θα ξεκαθαρίσουµε το ιστορικό αντικείµενο της καθηµερινής
διατροφής και στη συνέχεια θα συζητήσουµε περί αυτού.
3

Για τις δύο αυτές τάσεις στην επιστηµονική αντιµετώπιση του ζητήµατος της διατροφής από την
πλευρά της Ιστορίας και της Ανθρωπολογίας βλ. Garnsey (1999) 1-11 και Harris (1987).
4
Horden & Purcell (2004) 269.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Το ζήτηµα της διατροφής και η Πόλις των Αθηνών

α) Εισαγωγή

Αντικείµενο της παρούσας έρευνας είναι ο ρόλος όχι µόνο των
δηµητριακών αλλά και των υπολοίπων τροφών στο καθηµερινό
διαιτολόγιο των κατοίκων της πόλης των Αθηνών κατά την κλασική
περίοδο του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ.. Προτού προχωρήσουµε στη
διερεύνηση του ζητήµατός µας, επιβάλλεται να διευκρινίσουµε τους
λόγους µιας τέτοιας µελέτης και τις παραµέτρους εκείνες που είναι
απαραίτητες για την κατανόηση του φαινοµένου συνολικά. Τι µπορεί να
προσφέρει στην ιστορική έρευνα η ενασχόληση µε το ζήτηµα της
διατροφής κατά την αρχαιότητα ;
Ένας από τους λόγους διαπραγµάτευσης του όλου θέµατος
έγκειται στο ότι η διατροφή αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα, ο οποίος
καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τις περαιτέρω δυνατότητες και προοπτικές
µιας κοινωνίας. Χωρίς να είναι ο µοναδικός τέτοιος παράγοντας,
ασφαλώς διαδραµατίζει ρόλο πρωτεύοντα, αφού ρυθµίζει καθοριστικά
την επιβίωση, λειτουργία και συνέχεια µιας οποιασδήποτε κοινωνίας. Το
περιεχόµενο της διατροφής µπορεί να είναι αποτέλεσµα ενός φυσικού
περιβάλλοντος αλλά και προϊόν ατοµικών ή συλλογικών επιλογών,
οικονοµικών και πολιτισµικών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, συνιστά
ουσιώδη παράµετρο που αποτελεί τµήµα της ευρύτερης εικόνας µιας
κοινωνίας.
Προχωρώντας σταδιακά, θα διαπιστώσουµε ότι η κατανόηση των
φαινοµένων που σχετίζονται µε τη διατροφή αποτελεί ένα µεθοδολογικό
εργαλείο που ανοίγει νέες προοπτικές για τη σύγχρονη ιστορική έρευνα
του αρχαίου κόσµου. Στο σηµείο όπου οι διάφορες πολιτικές και
κοινωνικές γνωστές µέχρι τώρα πληροφορίες σταµατούν, η διερεύνηση
του τοµέα της διατροφής µπορεί να προσφέρει νέα στοιχεία τόσο στο
πεδίο της οικονοµικής όσο και της κοινωνικής πραγµατικότητας. Για να
έχει κάποιος µια πλήρη εικόνα του πολιτισµού και των συνολικών
επιτευγµάτων µιας ιστορικής περιόδου, όπως είναι οι κλασικοί χρόνοι
στην Αθήνα, δεν µπορεί παρά να αναζητήσει τα θεµέλια του όλου
οικοδοµήµατος.
4

Προκειµένου λοιπόν να κατανοήσουµε τις συγκεκριµένες υλικές
βάσεις ενός πολιτισµού, πρέπει να διαλευκάνουµε όσο µπορούµε το
πραγµατιστικό µέρος των φαινοµένων διατροφής. Αφαιρετικές αναλύσεις
σε επίπεδο ιδεών, για το συµβολισµό του ενός ή του άλλου είδους τροφής
και συνήθειας, αποκτούν ένα επιπλέον νόηµα στην περίπτωση που έχει
ξεκαθαριστεί το υλικό περιεχόµενο κάποιου είδους διατροφής. Πριν
φτάσει κάποιος ερευνητής στην αιτιολόγηση ενός φαινοµένου, πρέπει να
έχει ξεκαθαρίσει νωρίτερα µε µια σχετική βεβαιότητα την εικόνα του
ίδιου του ζητήµατος.
Οι παράµετροι που συνιστούν κατά κύριο λόγο το ζήτηµα της
διατροφής µιας κοινωνίας είναι δύο : Αφενός το είδος των τροφών, το
οποίο καθορίζει το γενικό περιεχόµενο και αφετέρου η ποσότητα, η
οποία καθορίζει το επίπεδο διατροφής. Ο προσδιορισµός ενός γενικού
µόνο περιεχοµένου, δεν επαρκεί για το σχηµατισµό µιας ολοκληρωµένης
εικόνας. Ο ποσοτικός παράγοντας είναι αυτός που µπορεί να µας
βοηθήσει ακόµα περισσότερο, ώστε να αντιληφθούµε αν έχουµε να
κάνουµε µε µια κοινωνία που φυτοζωεί ή ακµάζει, µε ποιο τρόπο το
πετυχαίνει αυτό και ποιες είναι τελικά οι συνέπειες για όσους βιώνουν
µια τέτοια πραγµατικότητα.
Τα ζητούµενα για το χώρο της Ιστορίας πρέπει να υπερβαίνουν τη
γαστρονοµική πληροφόρηση και να πηγαίνουν στην καρδιά της
κοινωνικής πραγµατικότητας. Ο συνδυασµός λοιπόν του ποιοτικού και
του ποσοτικού προσδιορισµού αποτελεί ζωτικής σηµασίας ζητούµενο σε
µια ιστορική µελέτη για τη διατροφή µιας συγκεκριµένης κοινωνίας.
Χωρίς τη διευκρίνιση αυτή, η οποιαδήποτε συνέχεια παραµένει µετέωρη.
Μια τέτοιου είδους συνδυαστική ανάλυση οδηγεί, όπως θα δούµε, στην
αποκάλυψη πολλών περαιτέρω παραγόντων γύρω από το ευρύτερο
ζήτηµα της διατροφής, ως αναπόφευκτο µέρος της καθηµερινότητας µιας
κοινωνίας.
Η καθηµερινότητα αυτή, δεν αποτυπώνεται µε τόση ακρίβεια σε
ιδιάζουσες περιπτώσεις κατανάλωσης τροφίµων όπως θρησκευτικές λ.χ.
εκδηλώσεις ή γεύµατα συµποσιακού χαρακτήρα. Η αναπόδραστη
πραγµατικότητα της πλειονότητας ενός πληθυσµού βρίσκεται κυρίως σε
αυτό που ονοµάζουµε καθηµερινή διατροφή, η οποία όµως είναι
περισσότερο δύσκολο να αποκατασταθεί µε ιστορική ακρίβεια από ό,τι οι
προηγούµενες ξεχωριστές καταστάσεις. Για τις συγκεκριµένες
διαθέτουµε αρκετά αναλυτικές πληροφορίες, τουλάχιστον για την
περιοχή της Αθήνας, καθώς προκύπτουν από σχετικά διασωθέντα
κείµενα της αρχαιότητας όπως τα συµποσιακά συγγράµµατα του
Πλάτωνα και του Ξενοφώντα. Ο τοµέας στον οποίο η άγνοια µας είναι
µεγαλύτερη βρίσκεται στη συνήθη διατροφή των κατοίκων των Αθηνών,
η οποία είναι απαρέγκλιτα συνδεδεµένη µε την καθηµερινότητα της
ζωής τους.
5

β) Γεωπολιτικό πλαίσιο
Τι µπορούµε να κερδίσουµε από µια γεωγραφική εξειδίκευση του
ζητήµατος της καθηµερινής διατροφής στην πόλη της Αθήνας ;
Το πρώτο σκέλος της απάντησης στο παραπάνω ερώτηµα
εντοπίζεται στον απαραίτητο µεθοδολογικά τοπικό περιορισµό κάθε
ιστορικής µελέτης. Τα γεωγραφικά όρια έχουν τη σηµασία τους καθώς
βοηθούν να µην υποπίπτει κάποιος στο σφάλµα της γενίκευσης και της
αοριστολογίας. Όταν οι συνθήκες και οι παράµετροι δεν αλλάζουν,
µπορεί ο κάθε ερευνητής να κινείται ελεύθερα στο χώρο και στο χρόνο
χωρίς ανασφάλειες και κινδύνους. Στην περίπτωση όµως που βασικά
δεδοµένα διαφοροποιούνται, ο γεωγραφικός προσδιορισµός κρίνεται
απαραίτητος. Σε µια εξειδικευµένη µελέτη για το περιεχόµενο της
διατροφής, επιβάλλεται να είµαστε προσεκτικοί καθώς δεν µπορούµε να
συµπεριλαµβάνουµε κάτω από ένα κοινό µανδύα περιοχές µε
διαφορετικές παραγωγικές δυνατότητες, κλιµατολογικές συνθήκες και
κοινωνικές ανάγκες.
Σε ένα επόµενο στάδιο η συγκεκριµένη έρευνα διατηρεί µια
επιπρόσθετη αξία ως προσπάθεια ποιοτικής και ποσοτικής διερεύνησης
του περιεχοµένου της αθηναϊκής διατροφής αφού ουσιαστικά κάτι τόσο
εξειδικευµένο δεν υφίσταται στη σχετική επιστηµονική βιβλιογραφία.
Μεγαλύτερη πρόοδος έχει συντελεστεί όσον αφορά τη διερεύνηση
θρησκευτικών και συµποσιακών γευµάτων5. Το γεγονός όµως ότι στην
παρούσα φάση δεν υπάρχει καταγεγραµµένη µια προσπάθεια σε ένα τόσο
σηµαντικό ζήτηµα για την κατανόηση της ιστορικής πραγµατικότητας
της Πόλεως των Αθηνών, όπως είναι το ζήτηµα της καθηµερινής
διατροφής, θα µπορούσε να αποτελεί από µόνο του ικανοποιητική
απάντηση στο προαναφερθέν ερώτηµα, χωρίς να είναι η µόνη.
Επιπροσθέτως, η γεωγραφική εξειδίκευση αποτελεί προϊόν του
κλασικού περιορισµού των πηγών και των πληροφοριών που διαθέτουµε.
Όπως σε τόσα άλλα θέµατα έτσι και στο συγκεκριµένο, οι περισσότερες
πληροφορίες που κατέχουµε σε σχέση µε το ζήτηµα της διατροφής
προέρχονται ή συγκεντρώνονται στην περιοχή της Αθήνας. Αυτό βέβαια,
δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία -και σηµαντικά πολλές φορές- για
άλλες περιοχές. Για τη Σπάρτη λ.χ. διαθέτουµε διάφορες αναφορές για
τον τρόπο σίτισης των πολιτών, όπως αυτές που µας δίνει ο Ξενοφώντας
σχετικά µε τα συσκήνια (συσσίτια) της πόλης (Λακεδαιµονίων Πολιτεία,
2.5, 5.1-9, 6.3-4). Αν όµως δεν ξεκινήσουµε από την Αθήνα όπου
υπάρχει σχετική πλειάδα αναφορών για την ανασύσταση µιας συνολικά
ακριβούς εικόνας, τότε στις υπόλοιπες περιοχές του ελληνικού κόσµου η
5

Ενδεικτικά : Murray (1990), Slater (1991).
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προσπάθεια καθίσταται ακόµα περισσότερο δύσκολη. Αν η προσπάθεια
αυτή στεφθεί µε επιτυχία, τότε θα µπορούµε να διαθέτουµε µια στέρεη
βάση υπόθεσης ή σύγκρισης και για την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια.
Τέλος, αλλά σηµαντικότερο ίσως από όλα, έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον να διερευνήσουµε το ζήτηµα της διατροφής ως αναγκαίο και
κοινό υπόβαθρο περαιτέρω εξελίξεων, πολιτικών, πολιτισµικών κ.α..
Καθώς σε δεδοµένη ιστορική περίοδο οι εξελίξεις αυτές παρουσιάζονται
στην Αθήνα κατά τρόπο ίσως µοναδικό, επιβάλλεται να αναζητήσουµε
µέρος από τις γενεσιουργούς αιτίες και τους στυλοβάτες της όλης
προόδου. Οι πολιτικές διαδικασίες όπως η συµµετοχή των Αθηναίων
πολιτών στις συνελεύσεις της Εκκλησίας του Δήµου, καθώς και τα
σηµαντικά καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά και ευρύτερα πνευµατικά
επιτεύγµατα καθιστούν την περίοδο αναµφίβολα αξιοπρόσεκτη. Με τον
τρόπο αυτό προκύπτει συνεκδοχικά και η χρονολογική αιτιολόγηση και
τοποθέτηση του θέµατος µας. Από τη σκοπιά αυτή µας ενδιαφέρουν ο 5ος
και ο 4ος αιώνας στην Αθήνα καθώς τότε σηµειώνονται µοναδικές
πολιτικές και πολιτιστικές διεργασίες. Θα ήταν χρήσιµο να δούµε πέρα
από τους µέχρι τώρα γνωστούς παράγοντες, ποιες άλλες συνθήκες
αποτέλεσαν την πρωταρχική βάση η οποία στήριξε το συγκεκριµένο
οικοδόµηµα.
Πρέπει όµως να διατηρούµε υπόψιν ότι τα καλλιτεχνικά και
πνευµατικά επιτεύγµατα της περιόδου όσο αξιοπρόσεκτα και αν είναι,
προέρχονται από προηγούµενες διαδικασίες και διατηρούν µια συνέχεια
µέσα στο χρόνο και στους επόµενους αιώνες. Εκτός αυτού, πολλά από τα
δεδοµένα αυτά µπορεί να αφορούσαν απλώς µια περιορισµένη µερίδα
καλλιεργηµένων πολιτών. Το µοναδικό στοιχείο που διαφοροποιεί σε
βαθµό καθοριστικό την περίοδο αυτή και αφορά το σύνολο της κοινωνίας
είναι το φαινόµενο της Αθηναϊκής Δηµοκρατίας. Δε χρειάζεται να
υιοθετήσει κανείς απόψεις περί πολιτικού ή άλλου θαύµατος της
αρχαιότητας. Απλά αναφερόµαστε σε µια αναµφίβολη πραγµατικότητα
ενός συγκεκριµένου συνόλου πολιτικών θεσµών οι οποίοι για να
λειτουργήσουν χρειάζονταν την αυξηµένη συµµετοχή των ανθρώπων που
βρίσκονταν υπό τη σκέπη τους. Επειδή ένα πολίτευµα δεν αφορά µόνο
αυτούς που συµµετέχουν άµεσα σε αυτό αλλά επηρεάζει το σύνολο της
κοινωνίας µέσα στην οποία λειτουργεί, επιβάλλεται να εξεταστεί η υλική
βάση του συνολικού κοινωνικού γίγνεσθαι.
Όταν αναφερόµαστε στο κεφάλαιο Αθηναϊκή Δηµοκρατία, πρέπει
να έχουµε καταρχήν υπόψη µας ότι το πολιτικό αυτό φαινόµενο αποτελεί
ουσιαστικά µια υπόθεση δύο περίπου αιώνων, από τις µεταρρυθµίσεις
του Κλεισθένη γύρω στο 508/5076 έως την τελική µακεδονική
κατάκτηση το 322. Αν και κάποιοι µελετητές όπως ο K. Raaflaub
6
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διαφωνούν ως προς το προηγούµενο σχήµα7, εδώ υιοθετούµε την
κλασική χρονολόγηση για λόγους ευκολίας, καθώς η αντιπαράθεση δεν
αφορά και δεν επηρεάζει το δικό µας ζήτηµα.
Η βάση λειτουργίας της αθηναϊκής δηµοκρατίας, η Εκκλησία του
Δήµου, απαριθµούσε γύρω στις 40 ετήσιες συνελεύσεις. Σε κάθε µία από
αυτές τις συγκεντρώσεις παραβρίσκονταν τουλάχιστον 6000 Αθηναίοι
πολίτες (ελεύθεροι, άνω των 18 ετών, Αθηναίοι άνδρες δηλαδή). Στον
ίδιο αριθµό ανερχόταν και το σώµα των Αθηναίων δικαστών, µέρος των
οποίων συνέρχονταν στα ειδικά κάθε φορά δικαστήρια, συνολικά γύρω
στις 150 µε 200 δικάσιµες ηµέρες το χρόνο. Στο δικαστικό αυτό σώµα
συµµετείχαν πολίτες οι οποίοι υπερέβαιναν το τριακοστό έτος της ζωής
τους. Το ίδιο ηλικιακό όριο ίσχυε και για τα µέλη της Βουλής των
Πεντακοσίων, τα οποία είχαν ετήσια θητεία. Στα προηγούµενα νούµερα8
πρέπει να προσθέσουµε ακόµη ορισµένες εκατοντάδες αξιώµατα9, για να
έχουµε µια πρόχειρη εικόνα του αθηναϊκού πολιτεύµατος.
Δε χρειάζεται κανείς να ανατρέξει στην Αθηναίων Πολιτεία
(41.3) ή στα Πολιτικά (1291b18) του Αριστοτέλη για να καταλάβει ότι το
ποσοστό συµµετοχής των πολιτών στους δηµοκρατικούς θεσµούς,
προκειµένου να λειτουργήσουν, δείχνει ή πρέπει να ήταν πολύ µεγάλο.
Οποιοδήποτε πληθυσµιακό µοντέλο και αν υιοθετήσουµε, το κλασικό
του A. W. Gomme10 ή τις αναθεωρηµένες προτάσεις του M. H. Hansen11,
κατανοούµε πως ένα τεράστιο τµήµα των Αθηναίων πολιτών
επιβαλλόταν να λαµβάνει µέρος τακτικά στα πολιτικά δρώµενα της
πόλης. Ακόµα και η επαυξηµένη πρόταση του Hansen, που κάνει λόγο
για 31000 τουλάχιστον πολίτες κατά τον 4ο αιώνα, δεν αφήνει πολλά
περιθώρια πολιτικής ιδιώτευσης12, δεδοµένου ότι ορισµένα αξιώµατα,
όπως το βουλευτικό, συνήθως και υπό οµαλές συνθήκες,
καταλαµβάνονταν από κάποιον µόνο µια φορά. Για τον 5ο αιώνα, πριν
από τον Πελοποννησιακό Πόλεµο, µε βάση τουλάχιστον τα στοιχεία που
µας παραδίδει ο Θουκυδίδης (3.87.3), ο αριθµός των πολιτών µπορούµε
να πούµε πως ήταν αυξηµένος κατά 20 τοις εκατό, αν όχι περισσότερο13.
Σε κάθε περίπτωση είναι εύλογο πως ο Αθηναίος πολίτης θα
έπρεπε να έχει ικανοποιήσει στοιχειωδώς τις προσωπικές και
οικογενειακές του διατροφικές ανάγκες πριν αναλάβει τον κόπο ή την
υποχρέωση να υπηρετήσει τους πολιτικούς θεσµούς της πόλης. Εξάλλου
στους ίδιους αυτούς θεσµούς, όπως στην Εκκλησία του Δήµου, βασικό
7
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θέµα πολλών συνεδριάσεων ήταν ακριβώς η προµήθεια και η διάθεση
τροφίµων όπως µας πληροφορεί ο Αριστοτέλης (Ρητορική, 1360a, 1215). Η Αθήνα όµως δεν κατοικούνταν προφανώς µόνο από ελεύθερους
ενήλικες άνδρες που αποτελούσαν το σώµα των πολιτών. Κατά συνέπεια
το ζήτηµα της διατροφής δεν αφορά µόνον αυτούς.
Αν ακολουθήσουµε την κλασική σχηµατοποίηση της αθηναϊκής
κοινωνίας των κλασικών χρόνων σε άνδρες-πολίτες, γυναίκες και παιδιά,
µέτοικους και δούλους, τότε αναµφίβολα διαπιστώνουµε πως για ακόµη
µια φορά οι περισσότερες από τις πληροφορίες που διαθέτουµε
αναφέρονται στην πρώτη κατηγορία. Οι προσπάθειες εξειδικευµένης
διερεύνησης των υπολοίπων οµάδων, συναντούν σηµαντικές δυσκολίες
καθώς πολλές φορές τα πρόσωπα αυτά κινούνται στη σκιά των
κεντρικών πρωταγωνιστών των κειµένων. Ο Dalby14 π.χ. στηριζόµενος
ουσιαστικά σε ένα και µόνο χωρίο µιας κωµωδίας του Αριστοφάνη
(Σφήκες, 605-16), όπου η σύζυγος του Φιλοκλέωνα προσφέρει στον
άντρα της φυστὴ μᾶζα, ψωμί δηλαδή από ελαφρώς ζυμωμένο
κριθάλευρο μαζί με κρασί, και περιµένει µέχρι αυτός να φάει, σε
συνδυασµό µε σύγχρονες παρατηρήσεις από οµάδες όπως οι
Σαρακατσάνοι, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι γυναίκες σερβίριζαν
πρώτα τους άνδρες τους και οι ίδιες αρκούνταν σε ό,τι περίσσευε. Στους
στίχους όµως αυτούς ο Φιλοκλέων απλώς διακωµωδεί τη συµπεριφορά
και τις γαλιφιές της κόρης και της γυναίκας του, όταν τον βλέπουν να
επιστρέφει στο σπίτι έχοντας πάρει το δικαστικό µισθό. Εξάλλου η
συγκεκριµένη πρακτική, όπως σηµειώνει και ο Wilkins, δε φαίνεται να
έχει σοβαρά ερείσµατα σε καµία άλλη αναφορά όσον αφορά την Αθήνα
και ως εκ τούτου οφείλουµε να είµαστε αρκετά επιφυλακτικοί15.
Αναγκαστικά λοιπόν επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε είδους
γενικεύσεις αλλά και διαφοροποιήσεις όταν αναφερόµαστε σε διάφορα
κοινωνικά σύνολα, καθώς τα στοιχεία πολλές φορές δεν επαρκούν για
τέτοιου είδους φορµαλισµούς.
Κατόπιν όλων αυτών, θα θεωρήσουµε την ανάγκη διατροφής ως
κάτι ανεξάρτητο από κοινωνικές οµάδες. Όλοι πρέπει να τραφούν. Αν
υπάρχει διαφοροποίηση, αυτή βρίσκεται στην ποιότητα και στην
ποσότητα της διατροφής, κάτι που γίνεται εµφανέστερο όσο
ανερχόµαστε στην κορυφή της κοινωνικής πυραµίδας και πιστεύουµε ότι
δεν επηρεάζει την ευρύτερη εικόνα. Η διαφοροποίηση που προκύπτει
όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα, σχετίζεται περισσότερο µε
οικονοµικά δεδοµένα παρά µε κοινωνικούς αποκλεισµούς και
στερεότυπα. Ένας ιδιοκτήτης δεν µπορεί να στερεί το δούλο του από
κάποιου είδους τροφή εξ αιτίας κοινωνικής προκατάληψης, παρά
ενδεχοµένως για λόγους οικονοµικού συµφέροντος. Αν όµως
14
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αναλογιστούµε στο σηµείο αυτό ότι ένας εξαιρετικά υποσιτισµένος
δούλος γρήγορα θα ασθενούσε και µπορεί να πέθαινε ή έστω ότι δε θα
µπορούσε να παράγει το µέγιστο δυνατό έργο, συµπεραίνουµε πως και
τέτοιου είδους απλουστεύσεις δεν οδηγούν σε ένα µόνο αποτέλεσµα.
Επιβάλλεται λοιπόν να είµαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε κάθε πιθανή
εµπλοκή στους συλλογισµούς µας διαφοροποιηµένων κοινωνικών
οµάδων. Όπου υπάρχει διαφοροποίηση, αυτή γίνεται µε βάση τον πλούτο
και την κοινωνική θέση. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπάρχει
διαφοροποίηση της καθηµερινής βιολογικής ανάγκης για σίτιση.
γ) Χρονολογικό πλαίσιο
Δικαιολογηµένα κάποιος θα µπορούσε να προβάλλει αντιρρήσεις
ισχυριζόµενος ότι το χρονικό διάστηµα του 5ου και 4ου αιώνα δεν είναι
ενιαίο αφού καλύπτεται από πολλές επιµέρους φάσεις όπως η
Πεντηκονταετία, ο Πελοποννησιακός Πόλεµος κλπ. Οι πολιτικές,
οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες διαφοροποιούνται αναντίρρητα σε
µεγάλο βαθµό και σε πολλά επιµέρους τµήµατα των δύο αυτών αιώνων.
Εξάλλου η ίδια αµφιβολία ίσως να προκύπτει και από τη χρονολογική
αντιπροσώπευση διαφορετικών πηγών οι οποίες παρατίθενται εδώ.
Παρόλα αυτά είναι γενικά αποδεκτό ότι το περιεχόµενο της
διατροφής παρέµεινε στις βασικές του παραµέτρους αναλλοίωτο κατά τη
διάρκεια του 5ου µέχρι και τα τέλη τουλάχιστον του 4ου αιώνα, µε
εξαίρεση ίσως τα χρόνια του Πελοποννησιακού Πολέµου, στα οποία
όµως θα αναφερθούµε στη συνέχεια. Για λόγους όχι µόνο
µεθοδολογικούς συµµεριζόµαστε την ίδια αντίληψη. Οι όποιες διαφωνίες
στους ερευνητές του φαινοµένου εντοπίζονται κυρίως στην περίοδο µετά
τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου και την εισαγωγή νέων διατροφικών
ειδών από την Ανατολή. Για τον Dalby το γεγονός αυτό οδήγησε σε
σηµαντικές ανακατατάξεις όσον αφορά το περιεχόµενο της καθηµερινής
δίαιτας16, ενώ κοντά στην άποψη αυτή βρίσκεται και ο Garnsey17.
Αντίθετα για τον Wilkins, οι Έλληνες στην πλειονότητά τους συνέχισαν
να καταναλώνουν τις ίδιες τροφές και µε τους ίδιους τρόπους
παρασκευής18. Η θέση µας βρίσκεται πλησιέστερα στον τελευταίο, καθώς
πέρα από τις λογοτεχνικές αναφορές, δυσκολευόµαστε να αποδεχτούµε
ότι σε µια προβιοµηχανική κοινωνία µπορεί να αλλάξει δραµατικά και
άµεσα το περιεχόµενο διατροφής από τις εκλεκτικές και περιορισµένες
εισαγωγές προϊόντων που απευθύνονταν σε µια µάλλον εύπορη τάξη
16
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γαιοκτηµόνων, στρατιωτικών και επιχειρηµατιών. Ακόµα και στη
σύγχρονη πραγµατικότητα, η ύπαρξη εξεζητηµένων λιχουδιών στα ράφια
κάποιων πολυκαταστηµάτων τροφίµων, δε συνεπάγεται ταυτόχρονα και
µαζική κατανάλωση από τα ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα. Εκτός αυτού,
από πλευράς οικονοµικής θεωρίας, είναι εύλογο πως για να περάσει ένα
διατροφικό είδος στο καθηµερινό τραπέζι µιας (προβιοµηχανικής)
κοινωνίας πρέπει απαραίτητα να µπει στη διαδικασία της εγχώριας
αγροτικής παραγωγής, όπως έγινε µε την πατάτα ή την τοµάτα µετά την
ίδρυση του ελληνικού κράτους. Μαζική διατροφή στηριζόµενη
αποκλειστικά σε εισαγωγές δύσκολα εντοπίζεται19. Εξάλλου η άποψη
περί διατροφικής µεταστροφής στηρίζεται σε έναν αριθµό χαµένων ή
αποσπασµατικά σωζόµενων έργων, όπως η Ηδυπάθεια του Αρχέστρατου
που χρονολογείται γύρω στο 330 και σώζεται αποσπασµατικά από τον
Αθήναιο. Τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν ορισµένες νέες γαστρονοµικές
συνήθειες µιας περιορισµένης µάλλον ελίτ.
Περισσότερο βάσιµες αµφιβολίες ως προς την οµοιοµορφία της
περιόδου θα µπορούσε κάποιος όντως να εγείρει όσον αφορά το
διάστηµα του Πελοποννησιακού Πολέµου. Η δραµατική αλλαγή των
συνθηκών παραγωγής πράγµατι θα µπορούσε να οδηγήσει και σε µια
µεταστροφή ως προς το περιεχόµενο της διατροφής των Αθηναίων. Τα
πράγµατα όµως δεν είναι σίγουρο πως εξελίχθηκαν τόσο ριζικά.
Τουλάχιστον ο Hansen πιστεύει ότι πριν το 413 η καταστροφή της
παραγωγικής βάσης δεν ήταν ιδιαίτερα µεγάλη20. Αυτό που άλλαξε
φαίνεται να ήταν περισσότερο η ποσόστωση κάποιων ειδών διατροφής
παρά η ποιότητα, το είδος καθαυτό. Έτσι λοιπόν τα χρόνια του
Πελοποννησιακού δεν αποκλείονται από το πεδίο διερεύνησής µας. Δε
θα χρησιµοποιηθούν όµως ως µέσο σχηµατισµού µιας καθολικής εικόνας
παρά ως βάση άντλησης συγκριτικών πληροφοριών για την υπόλοιπη
περίοδο. Προκειµένου να αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες µιας
κοινωνίας απαιτούνται ευρύτερες και συχνά µακροχρόνιες οικονοµικές
µεταβολές και κοινωνικές αναδιαρθρώσεις. Μετά το τέλος του πολέµου
µπορεί οι Αθηναίοι να χρειάστηκαν αρκετά χρόνια προκειµένου να
επαναφέρουν τις καλλιέργειες τους στο αρχικό µέγεθος παραγωγής, τα
βασικά συστατικά όµως παρέµειναν τα ίδια (ελαιόδεντρα, αµπέλια,
δηµητριακά κλπ). Ως εκ τούτου λοιπόν πιστεύουµε πως το περιεχόµενο
της αθηναϊκής διατροφής παρέµεινε αναλλοίωτο στα βασικά του
συστατικά όχι µόνο κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού αλλά και
µετά τους χρόνους του Αλεξάνδρου. Το γεγονός αυτό µας επιτρέπει να
χρησιµοποιήσουµε, έστω και µε επιφυλάξεις, πηγές που προέρχονται και
από τη µετακλασική περίοδο. Οι ελληνιστικοί όµως χρόνοι, δε
19
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συµπεριλαµβάνονται στο παρόν πόνηµα όχι µόνο γιατί τα ευρύτερα
πολιτισµικά και κοινωνικά δεδοµένα µεταβάλλονται άλλά κυρίως επειδή
οι πολιτικές συνθήκες της περιόδου είναι εντελώς άλλης φύσεως.
Όταν κάποιος ξεκινήσει να διερευνά το ζήτηµα της ποσοτικής
σύνθεσης µιας διατροφής δεν µπορεί παρά να έχει ως αφετηρία το ρόλο
των δηµητριακών στη διατροφή των ανθρώπινων κοινωνιών. Η
καλλιέργεια των δηµητριακών αποτελεί το ορόσηµο ουσιαστικά για τη
µετάβαση από µια ιστορική περίοδο σε άλλη. Η εισαγωγή µεθόδων
γεωργίας η οποία άρχισε να συντελείται πριν από δέκα περίπου χιλιάδες
χρόνια στην κοιλάδα του Τίγρη και του Ευφράτη, σηµατοδοτώντας έτσι
τη λεγόµενη Νεολιθική περίοδο, αναµφίβολα υπήρξε το γεγονός που
έδωσε µια πρωταρχική ώθηση σε διάφορες κοινωνίες να µετεξελιχθούν.
Σε γενικές γραµµές δεν αµφισβητείται λοιπόν η λειτουργία των
δηµητριακών ως διατροφική βάση, καθώς παραµένει θεµελιώδης από την
αρχαιότητα µέχρι και σήµερα. Εκείνο που διαφοροποιείται είναι ο
βαθµός συµµετοχής τους στο καθηµερινό διαιτολόγιο. Μπορούµε να τον
προσδιορίσουµε µε βεβαιότητα και ακρίβεια, ειδικά στην περιοχή της
Αθήνας η οποία αποτελεί το γεωγραφικό επίκεντρο του ενδιαφέροντός
µας ;
δ) Το ζήτηµα
Δυστυχώς από το χώρο των ελληνικών πόλεων δε διαθέτουµε
δηµόσια αρχεία τα οποία να δείχνουν παραδείγµατος χάριν διανοµές
δηµητριακών στους πολίτες µιας πόλης ως καθιερωµένο θεσµό όπως
συνέβαινε στη Ρώµη. Η ύπαρξη των συγκεκριµένων στοιχείων επιτρέπει
στην τελευταία περίπτωση να γίνουν σοβαρές υποθέσεις για το επίπεδο
διατροφής των κατοίκων της21. Στην Αθήνα όµως όπου παρόµοια
δεδοµένα απουσιάζουν, είµαστε αναγκασµένοι να προχωρήσουµε σε
κάποιες ποσοστώσεις στηριγµένοι σε άλλα στοιχεία, όπως σποραδικές
φιλολογικές αναφορές, πιθανούς παραγωγικούς υπολογισµούς και
στοιχεία τα οποία προέρχονται από τη σύγχρονη ανθρωπολογία και
βιολογία.
Μια σηµαντική και ευρέως διαδεδοµένη προσπάθεια προς αυτήν
την κατεύθυνση είναι η µελέτη των L. Foxhall και Η.Α. Forbes σχετικά
µε το ρόλο και τη συµµετοχή των δηµητριακών ως βάση στην
καθηµερινή διατροφή του κλασικού ελληνικού κόσµου22. Στη
συγκεκριµένη έρευνα γίνεται λόγος για ένα ποσοστό συµµετοχής των
δηµητριακών στην καθηµερινή δίαιτα σε ένα ποσοστό της τάξης του 70
21
22

Garnsey (1991).
Foxhall & Forbes (1982).
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µε 75 τοις εκατό. Ο λόγος που θα χρησιµοποιηθεί η συγκεκριµένη µελέτη
ως αφετηρία της παρούσας έρευνας έγκειται σε τρεις κυρίως
παραµέτρους.
Καταρχήν αποτελεί τοµή στη σχετική ιστορική έρευνα αφού για
πρώτη φορά επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί ο ακριβής ρόλος των
δηµητριακών και των άλλων µορφών διατροφής ως ποσοστό της
καθηµερινής δίαιτας στον αρχαίο ελληνικό χώρο. Αν και η µελέτη
επαναλαµβάνει παραδοσιακές αντιλήψεις για την απόλυτη σχεδόν
κυριαρχία των δηµητριακών, τουλάχιστον προσπαθεί να το πράξει µε
βάση διεπιστηµονικά στοιχεία, ξεφεύγοντας από παραδοσιακούς
φιλολογικούς µόνο περιορισµούς. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και η
δεύτερη παράµετρος για τη χρήση της µελέτης αυτής, καθώς η σύγχρονη
µεθοδολογία που εφαρµόζει, ανοίγει νέες κατευθύνσεις για γόνιµο
προβληµατισµό. Εκτός όµως από τα προηγούµενα, το άρθρο των Foxhall
και Forbes έχει ασκήσει σηµαντική επιρροή σε πολλούς ερευνητές αφού
το ποσοστό που προτείνει χρησιµοποιείται ως αφετηρία και για την
περιοχή της Αθήνας, είτε σαν υπόθεση εργασίας23 είτε σε ευρύτερο
επίπεδο µε σκοπό την αναθεώρηση του24. Παράλληλα όµως, έχουν
διατυπωθεί αντιρρήσεις για το αν µπορεί να διασαφηνιστεί εν τέλει ένα
τέτοιο ποσοστό χωρίς να υπολογιστούν επιπλέον παράµετροι όπως ο
τοπικός παράγοντας25. Καθώς συµφωνούµε µε τη συγκεκριµένη
παρατήρηση, θα επιχειρήσουµε να ανιχνεύσουµε το προαναφερόµενο
ποσοστό λαµβάνοντας ακριβώς υπόψη µας παρεµφερείς συνιστώσες. Το
ποσοστό λοιπόν συµµετοχής των δηµητριακών στην καθηµερινή
διατροφή που προτείνουν οι Foxhall και Forbes αποτελεί ουσιαστικά την
αφετηρία της µελέτης µας, αφού κατά κάποιο τρόπο συνιστά την
κυρίαρχη σύγχρονη αντίληψη για το συγκεκριµένο ζήτηµα, µε βάση την
οποία µάλιστα έχουν γίνει και οι όποιες περαιτέρω προεκτάσεις του
γενικότερου θέµατος της διατροφής στην κλασική Αθήνα.
Ο βαθµός συµµετοχής των δηµητριακών σε µια καθηµερινή δίαιτα
δηµιουργεί πληθώρα θεµάτων, αφού δε λύνει µονοµερώς τα ερωτηµατικά
για κάποιου είδους διατροφή. Αντίθετα δηµιουργεί σειρά
προβληµατισµών για το ρόλο που οι υπόλοιπες τροφές καλούνται να
διαδραµατίσουν στο κενό που εναποµένει. Αν το ποσοστό συµµετοχής
δηλαδή είναι µικρότερο, µεγαλύτερο ή ίσο µε το προαναφερθέν, τότε πώς
καλύπτεται το ποσοστό που αποµένει και ποιες είναι οι συνέπειες που
προκύπτουν σε επίπεδο κοινωνικό, οικονοµικό ή άλλο ;
Πολύ λίγα είναι µε βεβαιότητα γνωστά για τις ώρες και τις µερίδες
γευµάτων στην Αθήνα, αλλά ο συνήθης κανόνας φαίνεται πως ήταν δύο
23
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κυρίως γεύµατα κατά τη διάρκεια της ηµέρας26. Το πρώτο λαµβανόταν
κάποια στιγµή ανάµεσα στο πρωί και στο µεσηµέρι και αποτελούσε το
ἄριστον, ένα ελαφρύ, πρόχειρο γεύµα το οποίο µε δυσκολία µπορούµε
εµείς σήµερα να χαρακτηρίσουµε ακριβώς σαν πρωινό ή µεσηµεριανό.
Το επόµενο, ακολουθούσε κατά τις βραδινές ώρες, συνιστούσε το
κατεξοχήν γεύµα, ονοµαζόταν δεῖπνον και συγκέντρωνε περισσότερη
βαρύτητα και προετοιµασία. Οι συγγραφείς ιατρικών εγχειριδίων, όπως ο
Ιπποκράτης, χρησιµοποιούσαν µειωµένο ή αυξηµένο αριθµό γευµάτων
ως µέσο θεραπείας (Αρχαία Ιατρική, ΙΙ, Δίαιτα Οξέων, ΙΙ,28,32), ενώ ο
Πλάτωνας (Επιστολές, 326b) αναφέρεται αποδοκιµαστικά στη συνήθεια
των κατοίκων της Ιταλίας και της Σικελίας να παραγεµίζουν φορτικά τα
στοµάχια τους. Κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ότι ο αριθµός και η
ποσότητα των γευµάτων διαπνέονταν και από µια ηθική σηµασία.
Σπάνιες αναφορές όπως αυτή σε πρωινά µε καπνιστό χοιροµέρι που
κάνει ο ποιητής Αντιφάνης (περίπου 407-333), ο σηµαντικότερος µαζί µε
τον Άλεξι εκπρόσωπος27 της Μέσης Κωµωδίας, σε απόσπασµα έργου του
που µας διασώζει ο Αθήναιος (Γ,49), αποτελούν µάλλον εξωφρενική
πολυτέλεια την οποία θα µπορούσε κάποιος να συναντήσει µόνο σε λίγα
νοικοκυριά εύπορων Αθηναίων.
Το ἄριστον αποτελεί το απλό, σύνηθες, καθηµερινό κολατσιό που
κάθε Αθηναίος παίρνει κατά τη διάρκεια της ηµέρας µεταξύ των
εργασιών και των υποχρεώσεών του. Δε διαθέτει την πολυπλοκότητα ή
την επιδεικτική µορφή που ενδεχοµένως µπορούσε να πάρει το δεῖπνον
καθώς σε αυτό θα µπορούσαν να παραβρίσκονται και ξένοι καλεσµένοι ή
συγγενείς. Έτσι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το ἄριστον προβάλλεται
περισσότερο στα έργα της κωµωδίας, των οποίων η δράση εξελίσσεται
κατά κύριο λόγο στη διάρκεια της ηµέρας. Αξίζει να αναφερθεί πως κατά
την ύστερη περίοδό της η κωµωδία αρχίζει να ασχολείται περισσότερο
συστηµατικά και µε τα δείπνα αφού η πλοκή των έργων ξεκινά από την
αυγή και καταλήγει στο σούρουπο28.
Σηµαντικό µέρος βέβαια από τη διατροφή των πολιτών
πραγµατοποιούνταν σε δηµόσια γεύµατα και λατρευτικές εκδηλώσεις
που διοργανώνονταν από την πόλη, τους δήµους, τις φυλετικές ή
θρησκευτικές ενώσεις πολιτών ( οργεώνες ) κλπ. Πολλές φορές η πλοκή
της κωµωδίας ξεδιπλώνεται µέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
Παρόλα αυτά δεν είναι πάντοτε εύκολο να διαχωρίσουµε τη δηµόσια από
την ιδιωτική σφαίρα καθώς πολύ συχνά µπορεί να βρεθεί κάποιος να
γευµατίζει στο σπίτι µε κάποιους φίλους στη διάρκεια εορτών της πόλης.
Κατά τον ίδιο τρόπο δεν είναι πάντοτε απόλυτη η διασαφήνιση µεταξύ
άριστου και δείπνου. Στο έργο Δύσκολος του κατεξοχήν εκπροσώπου της
26
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Νέας Κωµωδίας Μενάνδρου (περίπου 341-291), το γεύµα που ακολουθεί
τη θυσία αποκαλείται ἄριστον παρά την εκτεταµένη προεργασία των
υλικών και την παρασκευή του (Δύσκολος, 555).
Πέρα από λατρευτικές και κοινωνικές συνήθειες, οι εκδηλώσεις
αυτές κάλυπταν όµως και διατροφικές ανάγκες. Η κατανάλωση κρέατος
στην αρχαιότητα από την ευρύτερη µάζα του πληθυσµού
πραγµατοποιούνταν κατά κύριο λόγο σε τέτοιου είδους περιστάσεις. Με
εξαίρεση λίγους ευκατάστατους γαιοκτήµονες, η συντριπτική
πλειονότητα του κόσµου χρησιµοποιούσε τα ζώα περισσότερο για
διαφορετικούς ρόλους παρά ως άµεσο διατροφικό είδος. Τα βοοειδή
χρησίµευαν για το όργωµα της γης, τα αιγοπρόβατα για το µαλλί και το
γάλα ενώ µόνο το χοιρινό απολάµβανε περισσότερο το ρόλο του
εδώδιµου είδους, αλλά και πάλι για όσους είχαν την πολυτέλεια για κάτι
τέτοιο. Κατά συνέπεια το κρέας αποτελούσε το κατεξοχήν γεύµα
λατρευτικών εκδηλώσεων, δηµόσιων ή ιδιωτικών και δε συνιστούσε σε
καµία περίπτωση τµήµα της απλής καθηµερινής διατροφής29. Ως εκ
τούτου, βρίσκεται πέρα από τη σφαίρα ενασχόλησης της παρούσας
µελέτης.
Αφήνοντας κατά µέρος τις δηµόσιες εκδηλώσεις, οι µερίδες των
ιδιωτικών καθηµερινών γευµάτων που κυρίως µας ενδιαφέρουν,
εκτιµάται ότι αποτελούνταν στο µεγαλύτερο ποσοστό από παράγωγα
δηµητριακών. Σύµφωνα λοιπόν µε τους υπολογισµούς των Foxhall και
Forbes, το 70-75% των θερµιδικών αναγκών καλύπτονταν από
παρεµφερή προϊόντα30. Το ποσοστό αυτό διαφέρει αρκετά από τη
σύγχρονη πραγµατικότητα στην Ελλάδα όπου το αντίστοιχο µέγεθος
κυµαίνεται ανάµεσα στο 30-60%31. Το γεγονός αυτό βέβαια, δε σηµαίνει
ότι µπορεί να γίνει άµεση σύγκριση ανάµεσα στις δύο χρονικές
περιόδους, αφού στην περίοδό µας έχουν εισέλθει στο καθηµερινό
διαιτολόγιο νέα είδη όπως η πατάτα. Αν πάντως αναλογιστούµε τα
νούµερα αυτά τότε εύλογα γεννώνται ορισµένα ερωτήµατα. Καταρχήν
πόσο αγγίζουν την πραγµατικότητα και µάλιστα τι συνεπάγεται αυτό σε
επίπεδο ανθρώπινης υγείας ; Δεύτερο και σηµαντικότερο, κατά πόσο έχει
εφαρµογή το προηγούµενο µοντέλο στην πόλη των Αθηνών ; Μια δίαιτα
η οποία στηρίζεται τόσο πολύ σε ένα µόνο προϊόν, τι κινδύνους
εγκυµονεί σε περιόδους κρίσεων, ειδικά µάλιστα αν όντως η Αθήνα
στηριζόταν αποκλειστικά σε εισαγωγές δηµητριακών προκειµένου να
καλύψει τις ανάγκες της, όπως ισχυρίζονται ορισµένοι ερευνητές που θα
δούµε στη συνέχεια ;
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ε) Μέθοδος – Πηγές
Προκειµένου να απαντηθούν ερωτήµατα όπως τα προηγούµενα ή
άλλα παρεµφερή, στην παρούσα εργασία υιοθετείται µια σπονδυλωτή
µέθοδος που αντλεί πληροφορίες από τρεις επιστήµες :
βιοανθρωπολογία, οικονοµία, επιγραφική και µελέτη αρχαίων πηγών.
Το πρώτο µέσο που θα χρησιµοποιήσουµε βρίσκεται στην εξέταση
και αντιπαράθεση πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από το χώρο της
βιολογίας και της φυσικής ανθρωπολογίας. Κατά πόσο δηλαδή θα
µπορούσε να ισχύει ένα τέτοιο διατροφικό σχήµα και ποιες είναι οι
συνέπειες που αυτό θα συνεπαγόταν. Για αυτό κρίνεται απαραίτητη η
συµβολή της σύγχρονης επιστηµονικής γνώσης που θα µας προφυλάξει
από ενδεχόµενα γνωσιολογικά ατοπήµατα. Επειδή η µεταγενέστερη ρήση
OÙk ™p' ¥rtJ mÒnJ z»setai Ð ¥nqrwpoj (Κατά Ματθαίον, κεφ.4,4)
πέρα από την όποια πνευµατική αξία έχει αναµφίβολα πρωταρχική
βιολογική σηµασία, πρέπει να είµαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε
απλουστευτικές γενικεύσεις. Καταναλώνοντας κάποιος σε σχεδόν
αποκλειστικό βαθµό προϊόντα δηµητριακών είναι ιατρικώς βέβαιο πως
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα παρουσιάσει σοβαρά προβλήµατα
αβιταµίνωσης µε τραγικές περαιτέρω συνέπειες32. Εδώ λοιπόν κρίνεται
επιτακτική η χρησιµοποίηση σύγχρονων µεθοδολογικών εργαλείων όπως
οι ποσοτικές µέθοδοι ώστε να διακρίνουµε το εφικτό από το φανταστικό.
Με τον τρόπο αυτό µπορούµε π.χ. να διερευνήσουµε τις διατροφικές
αναφορές των αρχαίων πηγών και να ελέγξουµε κατά πόσο συνεισφέρει
το ένα ή το άλλο είδος τροφίµων στον ανθρώπινο οργανισµό. Τα στοιχεία
από την αρχαιότητα πολλές φορές µπορεί να µη βοηθούν, η εφαρµογή
όµως διεπιστηµονικών γνώσεων και µεθόδων από τη σύγχρονη
πραγµατικότητα µπορεί να οδηγήσει σε µια ασφαλέστερη προσέγγιση
του όλου θέµατος.
Με βάση το προηγούµενο πρίσµα, στις αρχικές προθέσεις της
έρευνας ήταν και η χρήση στοιχείων που προέρχονται από τα
επιστηµονικά πεδία της παλαιοπαθολογίας και της παλαιοεθνοβοτανικής.
Δυστυχώς όµως η αρχαιολογική σκαπάνη για την κλασική περίοδο δεν
έχει να παρουσιάσει αξιόλογα στοιχεία σε σχέση µε τα προηγούµενα. Η
¨εµµονή¨ της κλασικής αρχαιολογίας στα καλλιτεχνικά επιτεύγµατα και
η παράβλεψη του όρου «άνθρωπος» από το πεδίο ερευνών της, έχει ως
αποτέλεσµα την παντελή σχεδόν απουσία µελετών που να σχετίζονται µε
το επίπεδο υγείας των κατοίκων της κλασικής Αθήνας ή µε υπολείµµατα
τροφών τους. Αντίθετα µε την προϊστορική περίοδο, οι αρχαιολόγοι της
κλασικής περιόδου συχνά παραβλέπουν µια σειρά στοιχείων, όπως οστά
32
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ζώων και ανθρώπων, υπολείµµατα καρπών και ζώων, τα οποία αν
συλλεχθούν και µελετηθούν συστηµατικά, αποτελούν µια πλούσια εν
δυνάµει πηγή πληροφοριών για το πραγµατικό περιεχόµενο και επίπεδο
της καθηµερινής διατροφής. Ως εκ τούτου λοιπόν, στο ευρύτερο πλαίσιο
εξέτασης βιοανθρωπολογικών στοιχείων εντάσσεται κατ’ ανάγκη µόνο
µία σχετική µελέτη την οποία καταφέραµε να εντοπίσουµε33.
Το επόµενο και κύριο στάδιο διερεύνησης του ζητήµατος έχει να
κάνει µε την εξέταση στοιχείων από το χώρο της εφαρµοσµένης
οικονοµίας. Χρησιµοποιούµε τον όρο µε µια έννοια σχετικά
διαφοροποιηµένη από αυτή που του αποδίδεται στις µέρες µας.
Αναφερόµαστε σε µια οικονοµική δραστηριότητα που δε σκοπεύει τόσο
πολύ στο κέρδος αλλά στην ίδια τη διαβίωση και την αυτοτέλεια.
Πρόκειται ουσιαστικά για τον ορισµό της οικονοµίας όπως προκύπτει
από τα Πολιτικά (1253a, 40 κ.ε.) του Αριστοτέλη. Στη διαδικασία αυτή,
πρωτογενή ρόλο διαδραµατίζει η ¨οικονοµία του οίκου¨, όρος που στον
αρχαίο φιλόσοφο θα φάνταζε οξύµωρος, αφού ο ίδιος προσδίδει στην
οικονοµία την έννοια διαχείρισης και νοµής των του οίκου, εξού και η
ετυµολογία της λέξης. Ο συνδυασµός στοιχείων που εξυπηρετούν ένα
τέτοιο ρόλο της οικονοµίας, θα µας δώσει την ευκαιρία να αντιληφθούµε
ποιες συνέπειες θα µπορούσε να έχει µια διατροφή λιγότερο ή
περισσότερο στηριγµένη σε δηµητριακά σε επίπεδο οικονοµικό,
κοινωνικό αλλά και πολιτικό για την πόλη των Αθηνών. Ένα από τα
πρώτα ερωτήµατα που ανακύπτουν εδώ είναι το ποιες επιπτώσεις µπορεί
να είχε µια τέτοια πραγµατικότητα τόσο σε επίπεδο οικογενειακό όσο και
δηµόσιο, αν εφαρµόσουµε µια τέτοια παραδοχή σε µακροχρόνια βάση.
Στο σηµείο αυτό θα διαπιστώσουµε πως η ευρύτατα αποδεκτή αντίληψη
περί συντριπτικής κατανάλωσης δηµητριακών από τους κατοίκους των
Αθηνών, δηµιουργεί πολλαπλά προβλήµατα και ίσως απέχει αρκετά από
την πραγµατικότητα. Ως εκ τούτου, η συµµετοχή άλλων ειδών τροφίµων
στο καθηµερινό διαιτολόγιο αποκτά έτσι σαφώς µεγαλύτερη βαρύτητα.
Επειδή όµως χωρίς πηγές και µόνο µε ερωτήµατα και σύγχρονες
εκτιµήσεις ιστορική έρευνα δεν µπορεί να έχει στέρεη βάση, είµαστε
παράλληλα υποχρεωµένοι να στραφούµε µε προσοχή στις όποιες
πληροφορίες δίνουν οι γραπτές πηγές της εποχής. Αναφορές σε σχέση µε
το φαινόµενο της διατροφής, τα υλικά, τις περιπτώσεις και τους τρόπους
παρασκευής, µπορεί να βρει κανείς διάσπαρτες σε ένα τεράστιο σύνολο
κειµένων της ελληνικής γραµµατείας. Περισσότερο ίσως χαρακτηριστικά
ως προς αυτήν την κατεύθυνση είναι κείµενα µε ένα ιδιαίτερο
ενδιαφέρον πάνω σε συµποσιακά θέµατα όπως τα οµώνυµα έργα του
Πλάτωνα και του Ξενοφώντα.

33

Βλ. Παρακάτω σελ. 39
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Τα παραδείγµατα όµως που παρουσιάζονται σε κείµενα όπως τα
παραπάνω, καταγράφουν µια εικόνα περιπτωσιολογική. Εκείνοι που
είχαν τη δυνατότητα να παραθέτουν πλουσιοπάροχα γεύµατα σε κύκλους
φίλων και γνωστών, ασφαλώς ήταν περιορισµένη µειονότητα ανάµεσα
στους κατοίκους των Αθηνών. Το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού της
πόλης αντιµετώπιζε µια κατάσταση αβεβαιότητας σχετικά µε το
καθηµερινό τους τραπέζι. Μια χρονιά µπορούσε να αποφέρει καλή
σοδειά, η επόµενη όµως να είχε πενιχρά αποτελέσµατα. Αν
συνυπολογίσουµε και τις περιπτώσεις πολιτών που δεν είχαν έγγεια
ιδιοκτησία και στηρίζονταν αποκλειστικά στην εργασιακή τους ιδιότητα
προκειµένου να κερδίσουν τα προς το ζην, τότε η κατάσταση
διατροφικής αγωνίας προφανώς θα έπαιρνε µεγαλύτερες διαστάσεις. Αν
στα προηγούµενα προσθέσουµε επιπλέον τους µέτοικους και τους
δούλους που de facto δεν κατείχαν γη, η κατάσταση περιπλέκεται ακόµα
περισσότερο. Όσο και αν τα δηµητριακά αποτελούσαν διατροφική βάση,
θα έπρεπε κάποιος να έχει πάντα διαθέσιµες εναλλακτικές πηγές
κάλυψης των αναγκών του. Αυτό το οποίο λοιπόν χρειάζεται είναι η
ανίχνευση τέτοιων πληροφοριών οι οποίες να δείχνουν στοιχεία είτε
ιδιωτικών είτε δηµόσιων πρακτικών προς αυτήν την κατεύθυνση.
Το γραµµατειακό είδος που περιέχει τις περισσότερες
συγκεντρωµένες πληροφορίες προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η αρχαία
κωµωδία. Ίσως είναι το είδος µε την περισσότερη συνάφεια ως προς την
καθηµερινότητα των κατοίκων της Αττικής. Τόσο η τραγωδία όσο και η
κωµωδία ασχολούνται µε ηθικά ή πολιτικά ζητήµατα µέσα στο πλαίσιο
του οίκου34. Ενώ όµως η πρώτη επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε
επίπεδο ανακτόρων, η κωµωδία προβάλει κατά κύριο λόγο οικογενειακές
δοµές αναγνωρίσιµες και πιθανότατα βιώσιµες από την πλειονότητα των
θεατών. Η επαφή των έργων µε την άµεση υλική πραγµατικότητα είναι
γεγονός αναντίρρητο, ανεξάρτητα από το σκοπό35 που εξυπηρετεί. Το
χαρακτηριστικότερο ίσως χωρίο κωµωδίας που φανερώνει τη σύνδεση
αυτή προέρχεται από τον Πλούτο, το τελευταίο έργο που δίδαξε ο
Αριστοφάνης το 388 και αποτελεί ουσιαστικά µετάβαση από την Αρχαία
στη Μέση κωµωδία36. Πρόκειται για ένα διάλογο του Χρεµύλου και του
δούλου Καρίωνα, στον οποίο πραγµατοποιείται µια νοητή αντιστοιχία
ανάµεσα σε ηθικές ή πνευµατικές έννοιες και διάφορα είδη τροφίµων :
{Πλούτος} Ἐγὼ τοσαῦτα δυνατός εἰμ' εἷς ὢν ποεῖν;
{Χρεμύλος} Καὶ ναὶ μὰ Δία τούτων γε πολλῷ πλείονα·
ὥστ' οὐδὲ μεστός σου γέγον' οὐδεὶς πώποτε.
Τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ἐστὶ πάντων πλησμονή·
34

Wílkins (2000) xvi-xvii.
Wílkins (2000) 3-12.
36
Ξυπνητός (1990) 238.
35
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ἔρωτος,
{Καρίων} ἄρτων,
{ΧΡ.}
μουσικῆς,
{ΚΑ.}
τραγημάτων,
{ΧΡ.}
τιμῆς,
{ΚΑ.}
πλακούντων,
{ΧΡ.}
ἀνδραγαθίας,
{ΚΑ.}
ἰσχάδων,
{ΧΡ.}
φιλοτιμίας,
{ΚΑ.}
μάζης,
{ΧΡ.}
στρατηγίας,
{ΚΑ.}
φακῆς,
{ΧΡ.}
σοῦ δ' ἐγένετ' οὐδεὶς μεστὸς οὐδεπώποτε.
(Αριστοφάνης, Πλούτος, 187-203)
Αναλογιζόµενοι τα προηγούµενα και δεδοµένου ότι ο οίκος
διαδραµατίζει εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην ανάλυση που πρόκειται
να ακολουθήσει, οι πληροφορίες που αντλούµε επί του θέµατος από την
αρχαία κωµωδία είναι ελαφρώς αυξηµένες σε σχέση µε άλλες πηγές.
Ταυτόχρονα όµως πρέπει να έχουµε υπόψη και την ενδεχόµενη
υπερβολή που διαπνέει τα έργα αυτά και εξυπηρετεί δραµατουργικούς
σκοπούς. Η απλή αποδελτίωση τέτοιων στοιχείων, δε µας προσφέρει από
µόνη της κάτι που να ξεπερνά σε αξία µια ενδιαφέρουσα αλλά
περιορισµένη λαογραφική καταγραφή37. Υποχρεούµαστε λοιπόν
αναγκαστικά, να κινηθούµε σε ένα σύνολο µη οµοειδών πηγών που
κυµαίνονται από διατροφικές αναφορές αρχαίων κωµωδιογράφων,
αντίστοιχες περιπτώσεις συµποσιακών κειµένων, ρητορικούς λόγους ή
άλλα κείµενα, πολλές φορές µάλιστα διαφορετικών χρονολογικών
περιόδων. Το συγκεκριµένο υλικό αν και προσφέρει αµέτρητες αναφορές
σε ζητήµατα διατροφής, εντούτοις παραµένει αρκετά δύσκολο να
οδηγήσει από µόνο του σε συµπεράσµατα για τα ερωτήµατα τα οποία
έχουµε θέσει. Ένα κλασικό κείµενο σύγχρονων αναφορών για τη
διατροφή στην αρχαιότητα, οι Δειπνοσοφιστές του Αθήναιου δηλαδή,
αποτελεί για πολλούς την κύρια πηγή πληροφοριών για την αρχαία
ελληνική διατροφή. Το συγκεκριµένο έργο, γραµµένο το 2ο αιώνα µ.Χ.,
µπορεί να διαθέτει µεγάλο εύρος πληροφοριών σχετικά µε το ζήτηµα της
διατροφής, δεν εµπεριέχει όµως καµία διευκρίνιση ούτε για στατιστικά
στοιχεία ούτε βέβαια πολύ περισσότερο για τις οικονοµικές και
37

Εξαιρετικά χρήσιµη ως προσπάθεια αποδελτίωσης διατροφικών αναφορών στην αρχαία κωµωδία η
Μίχα – Λαµπάκη (1984) χωρίς περαιτέρω όµως εµβάθυνση σε πολλά ενδιαφέροντα ερωτήµατα που
προκύπτουν στην ίδια µελέτη.
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κοινωνικές συνέπειες ενός διατροφικού µοντέλου σε µία συγκεκριµένη
πόλη όπως η Αθήνα. Προτού διερευνήσουµε τέτοιου είδους ζητήµατα,
είναι απαραίτητο να σχηµατίσουµε µια πρόχειρη εικόνα για το φυσικό
περιβάλλον της Αττικής, καθώς αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
οποιασδήποτε παραγωγικής διαδικασίας που σχετίζεται µε τη διατροφή.
στ) Περὶ μὲν οὖν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως
(Αριστοτέλης, Μετεωρολογικά, 338a,20)
Ποιες είναι οι παραγωγικές δυνατότητες της Αττικής και τι θα
µπορούσε να συµπεριλαµβάνει δυνητικά το καθηµερινό πιάτο ενός
κατοίκου της ;
Πρώτα από όλα βρίσκονται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες οι
οποίοι καθορίζουν τις περαιτέρω παραγωγικές δυνατότητες. Δε
συµµεριζόµαστε τις αρχές ενός γενικευµένου γεωγραφικού
ντετερµινισµού που ανάγει και εξηγεί τα πάντα στη βάση των
χαρακτηριστικών ενός συγκεκριµένου φυσικού περιβάλλοντος. Παρόλα
αυτά θεωρούµε πως το ευρύτερα εννοούµενο οικολογικό στοιχείο σαφώς
και διαδραµατίζει ρόλο πρωταγωνιστικό, τουλάχιστον ως προς τις
εναρκτήριες παραµέτρους µιας οικονοµικής διαδικασίας.
Η πόλη της Αθήνας και η ευρύτερη περιοχή της Αττικής
ουσιαστικά ανήκουν στο γεωγραφικό χώρο της Μεσογείου. Παρά τις
κατά τόπους διαφοροποιήσεις, υπάρχουν ορισµένα βασικά γνωρίσµατα
τα οποία συνιστούν το λεγόµενο µεσογειακό κλίµα. Ταυτόχρονα όµως
πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι η συγκεκριµένη διατύπωση αναφέρεται
σε µια µεθοδολογική γενίκευση η οποία συνήθως γίνεται για λόγους
ευχέρειας. Υπάρχουν πολλές κατά τόπους διαφοροποιήσεις38 οι οποίες
εξαρτώνται από το γεωγραφικό πλάτος, το υψόµετρο, το µικροκλίµα και
αρκετούς άλλους παράγοντες της εκάστοτε περιοχής.
Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, ως το νότιο τµήµα της βαλκανικής
χερσονήσου, εντάσσεται και η ελληνική γεωγραφική περιφέρεια που
συγκεντρώνει
τα
περισσότερα
µεσογειακά
κλιµατολογικά
χαρακτηριστικά. Τραχείς αλλά µε ηλιόλουστα διαστήµατα χειµώνες και
µακρά ξηρά καλοκαίρια είναι ορισµένα από τα κύρια γνωρίσµατα.
Έντονες χειµερινές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα, που στα δυτικά
παράλια ξεπερνούν τα 100 εκατοστά, παγωµένοι βόρειοι άνεµοι από τις
ρωσικές στέπες αλλά και λαµπερές ηµέρες στην καρδιά του χειµώνα, οι
γνωστές Αλκυονίδες κατά τους αρχαίους, δίνουν στο κλίµα και στο χώρο
µια ποικιλοµορφία συνεχών εναλλαγών.
38

Jeskins (1998) 2.
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Πενιχρές ενδείξεις οι οποίες καταγράφονται σε αρχαίες πηγές
όπως του Πλίνιου του Νεώτερου (Επιστολές, V.6.7) ή του Θεόφραστου
(Άνεµοι, 13) για ένα ψυχρότερο κλίµα, θεωρούνται περιστασιακές και δε
στοιχειοθετούν κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση από την αρχαιότητα
µέχρι τουλάχιστον και τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες39 του 20ου
αιώνα. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι ελάχιστα πράγµατα έχουν αλλάξει
στο κλίµα της περιοχής αλλά και της ευρύτερης Μεσογείου40.
Η µορφολογία του εδάφους µαρτυρά την έντονη γεωλογική
δραστηριότητα του παρελθόντος. Στην Ελλάδα η διαδικασία απότοµης
ανύψωσης και κατακρήµνισης του εδάφους που υπήρξε και ο βασικός
τρόπος σχηµατισµού και των υπολοίπων µεσογειακών οροσειρών, σε
συνδυασµό µε την περιβάλλουσα θάλασσα, είχε σαν αποτέλεσµα το
σχηµατισµό εξαιρετικά περιορισµένων πεδινών εκτάσεων ανάµεσα στους
ορεινούς όγκους. Καµία άλλη µεσογειακή χώρα δεν έχει τόσο
ποικιλόµορφο και «χαοτικό» έδαφος καθώς υπολογίζεται ότι λιγότερο
από το 20% του εδάφους είναι πραγµατικά επίπεδο41. Ο χαοτικά
ποικιλόµορφος αυτός χαρακτήρας παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές
όσον αφορά τις µικροκλιµατικές διαφοροποιήσεις, όχι µόνον ανάµεσα
στις αποµακρυσµένες γεωγραφικά περιφέρειες της ελληνικής
χερσονήσου αλλά ακόµα και σε περιοχές των οποίων η απόσταση
περιορίζεται σε λίγα χιλιόµετρα42.
Εξειδικεύοντας σταδιακά πρέπει να εξετάσουµε την περιοχή της
Αττικής. Αποτελεί µια από τις πιο ξηρές περιοχές της Ελλάδας αφού
καταγράφονται µικρότερα ποσοστά βροχοπτώσεων ακόµα και από τη
νοτιότερη σηµερινή ελληνική πόλη της Ιεράπετρας. Σε υψόµετρο 105
µέτρων από τη θάλασσα, έχει µέση ετήσια συγκέντρωση βροχοπτώσεων
µόλις 384 χιλιοστά και µέση θερµοκρασία 17.4ο βαθµούς Κελσίου43.
Τα βουνά της Αττικής αποτελούνται από σκληρά ασβεστολιθικά
πετρώµατα. Είναι σχετικά χαµηλού ύψους µε αποτέλεσµα να χάνουν
νωρίς την άνοιξη τα χιόνια που έχουν συγκεντρωθεί το χειµώνα. Στα
βόρεια η Πάρνηθα µε δυσκολία φτάνει τα 1550 µέτρα ενώ δυτικά ο
Υµηττός και το Πεντελικό δεν ξεπερνούν τα 1072 και 1204 µέτρα
αντίστοιχα. Οι δύο κεντρικές πεδιάδες, του Κηφισού και τα Μεσόγεια
καθώς και οι παράλιες κοιλάδες του Θριάσιου Πεδίου και του Μαραθώνα
εµπεριέχουν σχετικά µικρές αλλά εξαιρετικά γόνιµες εκτάσεις εδάφους
(βλ. Παράρτηµα, Χάρτης).
Θα ήταν σίγουρα παραπλανητική εικόνα αν χαρακτηρίζαµε
συνολικά άγονη τη γεωγραφική περιφέρεια της Αττικής. Ίσως αυτή να
39

Cary M. (1949) 3.
Grove & Rackham (2001) 141-150.
41
Cary M. (1949) 40.
42
Grove & Rackham (2001) πίνακας 2.1, σελ.24.
43
Grove & Rackham (2001) πίνακας 2.1 σελ. 24.
40
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είναι η αντίληψη ενός επισκέπτη της περιοχής από κάποια βόρεια
εύκρατη ζώνη, η πραγµατικότητα όµως είναι αρκετά διαφορετική. Το
ελαφρύ υπέδαφος των κοιλάδων και των πλαγιών της Αθήνας και της
Ελευσίνας µπορεί να προσφέρει ικανοποιητική καλλιέργεια για
δηµητριακά, ελαιόλαδο και φυσικά κρασί, ενώ ο Μαραθώνας και τα
Μεσόγεια µπορούν να συγκριθούν ακόµα και µε εδάφη βορειότερων
ζωνών44. Το συγκεκριµένο στοιχείο δεν πρέπει να λανθάνει διόλου της
προσοχής µας. Μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι λογικό ότι οι παραγωγικές
δυνατότητες του αττικού εδάφους ακολουθούν σε γενικές γραµµές το
ευρύτερο µεσογειακό πρότυπο.
Όπως συνήθως αποτιµάται σε κάθε σχετική µελέτη, τα
ελαιόδεντρα, τα αµπέλια και τα δηµητριακά αποτελούσαν τη βασική
τριάδα των καλλιεργούµενων ειδών µε σηµαντική συµβολή στην
καθηµερινή δίαιτα των ανθρώπων της Μεσογείου45 όσο και της πόλης
των Αθηνών46. Στις σελίδες που ακολουθούν θα προσπαθήσουµε να
εξετάσουµε µε ποιο τρόπο και σε ποιο ποσοστό εφαρµόζεται το ευρύτερο
αυτό διατροφικό µοντέλο στην περιοχή της Αθήνας, καθώς και τις
ενδεχόµενες µεταβολές, προσθήκες και τροποποιήσεις που µπορεί να
δεχθεί το σχήµα αυτό.

44

Philippson (1952) 783.
Garnsey (1999) 13.
46
Sallares (1991) 294.
45
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ToÝj „diètaj ïde cr¾ diait©sqai·
(Ιπποκράτης, Υγιεινή Δίαιτα, 1,1)

Διατροφή και υγεία

Ο καταλληλότερος τρόπος που προτείνουµε αρχικά προκειµένου
να ελέγξουµε το προαναφερόµενο ποσοστό συµµετοχής των
δηµητριακών στην καθηµερινή διατροφή των Αθηναίων είναι η
εφαρµοσµένη βιολογία. Το πρώτο σηµείο δηλαδή που µας ενδιαφέρει,
είναι να εξετάσουµε αν ένα ποσοστό συµµετοχής των δηµητριακών στην
καθηµερινή δίαιτα των Αθηναίων κατά 70% µε 75%, καλύπτει τις
ανάγκες µιας στοιχειωδώς «υγιούς» διαβίωσης. Καθοριστικής επίσης
σηµασίας είναι η εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων επίτευξης του
παραπάνω στόχου. Επιβάλλεται εδώ να κάνουµε µια διευκρίνιση προς
αποφυγή παρεξηγήσεων.
Όταν αναφερόµαστε στον όρο «υγιή», ουσιαστικά εδώ εννοούµε
το επίπεδο µιας ανεκτής, ικανοποιητικής διαβίωσης που προσφέρει τις
στοιχειώδεις δυνατότητες κάλυψης των βασικών ανθρώπινων αναγκών
όπως η επιβίωση, η εργασία, η αναπαραγωγή κλπ. Δεν πρέπει να γίνει
σύγχυση µε τη σύγχρονη έννοια του όρου, σύµφωνα µε την οποία
εννοείται η άριστη βιολογική κατάσταση ενός ζώντος οργανισµού. Ο
λόγος της αναφοράς αυτής βασίζεται στο γεγονός ότι πολλά στοιχεία
συνηγορούν πως κατά την αρχαιότητα το διατροφικό επίπεδο και
υπόβαθρο πιθανότατα ήταν χαµηλό για µεγάλα σύνολα του πληθυσµού,
ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης47. Ο διαφαινόµενος όµως αυτός
υποσιτισµός δεν έχει σχέση µε την έννοια της µόνιµης διατροφικής
ένδειας ή πείνας. Υποσιτισµός δε σηµαίνει ιατρικά ότι κάποιος βρίσκεται
στο όριο ζωής και θανάτου αλλά ότι απλώς έχει έλλειψη κάποιων
συστατικών. Το γεγονός αυτό δεν έχει άµεσες αλλά µακροπρόθεσµες
συνέπειες στον οργανισµό του. Ο υποσιτισµός σαν έννοια αναφέρεται
στο σύνολο λοιπόν της κοινωνίας48.
47
48

Garnsey (1999) 60.
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Διαθέτουµε πλέον επιστηµονικές µεθόδους προερχόµενες από το
χώρο των θετικών επιστηµών, οι οποίες είναι σε θέση να µας πουν αν
κάποιο είδος διατροφής πληροί τους κανόνες προκειµένου να θεωρείται
επαρκές ή µη για την επίτευξη των βασικών ανθρώπινων αναγκών. Ο
συνδυασµός σύγχρονων βιολογικών γνώσεων και ιστορικών στοιχείων
από το χώρο της αρχαιότητας αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο που µπορεί
να µας επιτρέψει να ανιχνεύσουµε το περιεχόµενο και το επίπεδο
διατροφής κοινωνιών όπως της κλασικής Αθήνας.
α) Ο ρόλος των δηµητριακών
Από τα πρωταρχικά στοιχεία που προσµετρώνται σε οποιαδήποτε
µελέτη σχετικά µε την ποιότητα ενός είδους διατροφής είναι τα ποσοστά
της προσλαµβανόµενης θερµιδικής ενέργειας. Ως τέτοια λογίζεται η
ενέργεια που έχει ανάγκη το ανθρώπινο σώµα προκειµένου να
αντεπεξέλθει στη σειρά των βασικών δραστηριοτήτων του. Στην
περίπτωση που ένας οργανισµός δεν καλύπτει τις βασικές ενεργειακές
του ανάγκες µέσω των απαραίτητων τροφίµων, προχωρά σε διάσπαση
όλων των υπολοίπων ουσιών που βρίσκονται µέσα σε αυτόν, µέχρι
ακόµα και το σηµείο ιστών του ίδιου του σώµατος49. Τα δηµητριακά σε
γενικές γραµµές ανήκουν στα είδη τροφίµων µε ιδιαίτερα αυξηµένα
ποσοστά ενέργειας (βλ. Παράρτηµα, Πίνακα 1).
Οι Foxhall και Forbes προκειµένου να καταλήξουν στο
συγκεκριµένο ποσοστό στη σχετική µελέτη τους, σε πρώτο στάδιο
στηρίχτηκαν σε στοιχεία του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των
Ηνωµένων Εθνών (F.A.O.). Σύµφωνα µε το υποθετικό αυτό µοντέλο που
υιοθέτησαν, µια «πολύ δραστήρια» ενήλικη γυναίκα µεταξύ 20 και 39
ετών, µε σωµατικό βάρος 52 κιλών, χρειάζεται ηµερησίως 2434
θερµίδες50 προκειµένου να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες της, ενώ
ένας «πολύ δραστήριος» ενήλικας άνδρας της ίδιας ηλικίας, µε σωµατικό
βάρος 62 κιλών, απαιτεί 3337 θερµίδες51. Ένα από τα πρώτα προβλήµατα
που ανακύπτουν εδώ, δεν είναι κατά πόσο τα στοιχεία αυτά
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα της αρχαίας Αθήνας αλλά κυρίως
κατά πόσο αντικατοπτρίζουν τις πραγµατικές διατροφικές ανάγκες ενός
ανθρώπινου οργανισµού εν γένει, ακόµα και στις µέρες µας, γεγονός το
οποίο θα αναλυθεί στη συνέχεια.
49

Wing (1979) 21-23, 34-35.
Εφεξής µε τον όρο «θερµίδες» εννοούµε τον ποσοτικά απόλυτο αριθµό θερµίδων ( cal ) και όχι την
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Αν βέβαια θεωρήσουµε τα στοιχεία που στηρίζονται οι Foxhall
και Forbes βάσιµα όσον αφορά τη σύγχρονη πραγµατικότητα, έστω και
σαν αρχική υπόθεση εργασίας, τότε όντως µε µικρές τροποποιήσεις θα
µπορούσαν να βρουν ικανοποιητική εφαρµογή και σε σχέση µε ό,τι
αφορά την αρχαιότητα. Θεωρείται δεδοµένο πως κατά τις τελευταίες
χιλιετίες οι βιολογικοί νόµοι δε µεταβλήθηκαν σχεδόν καθόλου, ενώ οι
ιδιότητες του ανθρώπινου σώµατος δε διαφοροποιήθηκαν παρά
ελάχιστα52. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν είναι µεθοδολογικό λάθος να
κάνουµε αναγωγές στις θερµιδικές ανάγκες των κατοίκων της αρχαίας
Αθήνας στηριζόµενοι σε σύγχρονα δεδοµένα που προέρχονται από την
περιοχή της Μεσογείου, µε την επιφύλαξη ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι
απόλυτα ούτε για τη σύγχρονη πραγµατικότητα. Έχοντας λοιπόν κατά
νου τη συγκεκριµένη επιφύλαξη µπορούµε να κάνουµε ορισµένες
ποσοτικές εκτιµήσεις.
Ένας παράγοντας που πρέπει να έχουµε καταρχήν υπόψιν, είναι τα
είδη και οι ποικιλίες των δηµητριακών για τις οποίες µιλάµε. Οι
υπολογισµοί παρακάτω γίνονται µε βάση το κριθάρι αφού αυτό είναι το
κυρίαρχο είδος που καταναλώνεται στην αρχαία Ελλάδα και στην
Αττική. Οι µαρτυρίες που έχουµε συνηγορούν προς αυτήν την
κατεύθυνση. Όσον αφορά τις παραγωγικές δυνατότητες της αττικής γης,
ο Θεόφραστος αποφαίνεται καταφατικά :
Ἀθήνῃσι γοῦν αἱ κριθαὶ τὰ πλεῖστα ποιοῦσιν ἄλφιτα·
κριθοφόρος γὰρ ἀρίστη·
(Ιστορία φυτών, 8,8,2.2-4)
Εκτός αυτού όµως και η σύγχρονη έρευνα έχει καταλήξει στο
συµπέρασµα53 ότι το κυρίαρχό είδος που καταναλώνονταν από τις
ευρείες µάζες ήταν το κριθάρι, καθώς το σιτάρι αποτελούσε προνόµιο
ολίγων οικονοµικά ευκατάστατων, παρασυρµένων ίσως από τη
λανθασµένη άποψη των ιατρών της εποχής για µεγαλύτερη θρεπτική αξία
( π.χ. Ιπποκράτης, Υγιεινή Δίαιτα, 2.40-42). Όσον αφορά την ποικιλία,
στους υπολογισµούς που παραθέτουµε παρακάτω υιοθετούµε ως
κυρίαρχο είδος για το κριθάρι το γένος Hordeum Vulgare όπως ήδη έχει
γίνει από άλλους ερευνητές54. Ιδιαίτερα όµως σηµαντικό στοιχείο που
πρέπει να επισηµανθεί εδώ είναι η µεταβολή της περιεκτικότητας και της
διατροφικής αξίας των διαφόρων τροφών ανάλογα µε τον τρόπο
αποθήκευσης, συντήρησης και παρασκευής55. Ενώ παραδείγµατος χάριν
100 γραµµάρια κριθαριού σε µορφή αλεύρων περιέχουν περίπου 350
52

Grmek (1989) 22.
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θερµίδες , όταν αυτό βραστεί τότε η θερµιδική του περιεκτικότητα
µειώνεται κατακόρυφα (βλ. Παράρτηµα, Πίνακα 1 και 2). Για να
καταλάβουµε όµως καλύτερα τι σηµαίνει σε επίπεδο υγείας το ποσοστό
που προτείνουν οι Foxhall και Forbes, ας περάσουµε σε ορισµένους
υπολογισµούς.
Παίρνοντας ως βάση το µικρότερο ποσοστό που προτείνουν οι
ερευνητές σε σχέση µε τις θερµιδικές ανάγκες τις οποίες έχει ο
ανθρώπινος οργανισµός, µε βάση τα στοιχεία του F.A.O. που οι ίδιοι
στηρίχτηκαν, τότε προκύπτει :
70% ποσοστό συµµετοχής δηµητριακών x
2434 απαιτούµενες
ηµερησίως θερµίδες για τις γυναίκες µε βάση F.A.O. = 1703,8 θερµίδες
προερχόµενες από δηµητριακά για τις γυναίκες.
70%
ποσοστό συµµετοχής δηµητριακών
x 3337 απαιτούµενες
ηµερησίως θερµίδες για τους άνδρες µε βάση F.A.O. = 2335,9 θερµίδες
προερχόµενες από δηµητριακά για τους άνδρες.
Προκειµένου να αντιληφθούµε τη σηµασία των ποσοστών αυτών
πρέπει καταρχήν να βρούµε την ποσότητα δηµητριακών που ισούνται οι
θερµίδες αυτές. Αυτή προκύπτει αν διαιρέσουµε τα αντίστοιχα ποσοστά
για γυναίκες και άνδρες µε την περιεκτικότητα των δηµητριακών σε
θερµίδες, όπως εξάγεται από τους πίνακες που παραθέτουµε στο τέλος
της µελέτης µας (βλ. Παράρτηµα, Πίνακας 1). Έτσι λοιπόν προκύπτει :
1703,8 θερµίδες από δηµητριακά για τις γυναίκες ÷ 345 θερµίδες που
περιέχονται σε 100 γραµµάρια κριθαριού = 4,93 (x 100 γρ.) = 493
γραµµάρια κριθαριού ηµερησίως για µία γυναίκα προκειµένου να
καλύψει το 70% των καθηµερινών θερµιδικών αναγκών της.
2335,9 θερµίδες από δηµητριακά για τους άνδρες ÷ 345 θερµίδες που
περιέχονται σε 100 γραµµάρια κριθαριού = 6,77 (x 100 γρ.) = 677
γραµµάρια κριθαριού ηµερησίως για έναν άνδρα προκειµένου να
καλύψει το 70% των καθηµερινών θερµιδικών αναγκών του.
Κάνοντας την αναγωγή στη διάρκεια ενός έτους απαιτούνται :
493 γρ. x 365 ηµέρες =179945 γρ. ÷ 1000 γρ/Κιλό = 179,9 Κιλά
κριθαριού ετησίως για µια γυναίκα προκειµένου να καλύψει το 70% των
ετήσιων θερµιδικών αναγκών της.
και
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677 γρ. x 365 ηµέρες = 247105 γρ. ÷ 1000 γρ/Κιλό = 247.10 Κιλά
κριθαριού ετησίως για έναν άνδρα προκειµένου να καλύψει το 70% των
ετήσιων θερµιδικών αναγκών του.
Αν κάνουµε τους ίδιους υπολογισµούς µε βάση το υψηλότερο
ποσοστό του 75% τότε προκύπτει :
1825,5 απαιτούµενες ηµερησίως θερµίδες από δηµητριακά / 529 γρ.
κριθαριού ηµερησίως / 193 Κιλά κριθαριού ετησίως για µια γυναίκα
2502,7 απαιτούµενες ηµερησίως θερµίδες από δηµητριακά / 725 γρ.
κριθαριού ηµερησίως / 264 Κιλά κριθαριού ετησίως για έναν άνδρα
Οι ποσότητες αυτές πιστεύουµε πως στην καλύτερη περίπτωση
µπορούν να χαρακτηρίσουν γενναιόδωρες ενώ ταυτόχρονα, όπως θα
δείξουµε στη συνέχεια, δηµιουργούν πολλαπλά ερωτηµατικά. Το πρώτο
σηµείο ελέγχου των προηγούµενων υπολογισµών εντοπίζεται γύρω από
το ζήτηµα της σύγχρονης εφαρµογής τέτοιων στοιχείων, όπως ήδη
θίχτηκε νωρίτερα. Ένας αρχικός ενδοιασµός που προκύπτει από τα
παραπάνω δεδοµένα, σχετίζεται µε την εγκυρότητα και την αξιοπιστία
στοιχείων τα οποία προέρχονται από έρευνες διεθνών φορέων και
οργανισµών όπως ο F.A.O. O T. W. Gallant έχει επισηµάνει το
συγκριµένο ζήτηµα και έχει καταγράψει µε σαφήνεια τις αµφιβολίες που
µπορεί να προκύψουν από τα στοιχεία παρεµφερών ερευνών56. Σε
τέτοιου είδους σύγχρονες µελέτες που προέρχονται από διεθνείς
οργανισµούς και συνήθως αποβλέπουν σε οικονοµικές ενισχύσεις
περιοχών ή κρατών, πολλές φορές ενυπάρχουν και πολιτικές
σκοπιµότητες. Σύµφωνα µε τις οικονοµικές δυνατότητες της κάθε χώρας
ή κάθε οργανισµού και ανάλογα µε τις αγαθές κυριολεκτικά προθέσεις
του εκάστοτε αρµόδιου συντάκτη τέτοιων µελετών, οι θερµιδικές
εκτιµήσεις µπορεί να αυξοµειώνονται µε τρόπο θεαµατικό. Εκτός αυτού
οι γενικευµένες αυτές µελέτες σχεδόν πάντα αφήνουν κατά µέρος τοπικές
διαφοροποιήσεις και κατά ανάγκη χρησιµοποιούν οµαδοποιηµένα
σύνολα. Καθοριστικής σηµασίας είναι και η µέθοδος η οποία κάθε φορά
χρησιµοποιείται προκειµένου να συνταχθεί ένας πίνακας των
διατροφικών/θερµιδικών αναγκών των ανθρώπων µιας γεωγραφικής
περιοχής.
Ως προς τα παραπάνω, είναι αποκαλυπτικό το γεγονός ότι σε
τέσσερις διαφορετικές µελέτες για τις καθηµερινές θερµιδικές ανάγκες
των κατοίκων της νεότερης Ελλάδας, οι οποίες έγιναν ανάµεσα στις
δεκαετίες του 1940 και του 1950 καταγράφονται έξι διαφορετικές
56
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εκτιµήσεις µε σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ τους57. Η πρώτη λοιπόν
επιφύλαξη που πρέπει να διατηρούµε κατά νου σχετικά µε το ποσοστό
που τα δηµητριακά κατείχαν στην καθηµερινή διατροφή της κλασικής
Αθήνας δεν προέρχεται από την αρχαιότητα αλλά από τη σύγχρονη
αµφισβητούµενη επιστηµονική πραγµατικότητα.
Στο ίδιο µήκος κύµατος βρίσκεται η αµφιβολία που προκύπτει σε
σχέση µε τη διακύµανση των θερµιδικών αναγκών, ανάλογα µε την
ηλικία των ανθρώπων της εκάστοτε περιοχής. Για να είµαστε
ακριβοδίκαιοι πρέπει να αναφέρουµε πως και οι Foxhall και Forbes
παραδέχονται πως τα στοιχεία του F.A.O. στα οποία στηρίζονται, συχνά
θεωρούνται από άλλους ερευνητές αρκετά γενναιόδωρα κυρίως ως προς
τα νεογνά και τα παιδιά58 και αφήνουν να εννοηθεί πως διαφορετικά
δεδοµένα µπορεί να οδηγήσουν σε χαµηλότερες συνολικές εκτιµήσεις59.
Έχοντας αυτό κατά νου, αναζητήσαµε περισσότερο σύγχρονα στοιχεία,
ώστε να δούµε αν στο µεταξύ χρονικό διάστηµα έχουν προκύψει
διαφορετικά δεδοµένα. Έτσι λοιπόν, µια νεότερη µελέτη των S.E.
Gebhardt και R.G. Thomas που δηµοσιεύεται το 2002, µειώνει αρκετά τις
πιθανές θερµιδικές ανάγκες ενός ανθρώπινου οργανισµού, τόσο σε σχέση
µε τις προηγούµενες έρευνες που αναφέρει ο Gallant, όσο και µε εκείνη
που οι Foxhall και Forbes στηρίχτηκαν. Σύµφωνα µε αυτήν, για έναν
άνδρα και µία γυναίκα 25-50 ετών απαιτούνται 2900 και 2200 θερµίδες
αντίστοιχα60. Στην περίπτωση αυτή και µε βάση το µικρότερο ποσοστό
της κατά 70% κατανάλωσης δηµητριακών έχουµε :
1540 θερµίδες ηµερησίως από δηµητριακά / 446 γρ. κριθαριού
ηµερησίως / 162 Κιλά ετησίως για τις γυναίκες
2030 θερµίδες ηµερησίως από δηµητριακά / 588 γρ. κριθαριού
ηµερησίως / 214 Κιλά ετησίως για τους άνδρες.
Συγκρίνοντας τα νούµερα αυτά µε εκείνα τα οποία οι Foxhall και
Forbes στηρίχτηκαν, διαπιστώνουµε πως η µείωση που προκύπτει είναι
αξιοσηµείωτη αφού αγγίζει ετησίως τα 18 κιλά περίπου για τις γυναίκες
και ξεπερνά τα 33 κιλά για τους άνδρες. Ακόµα περισσότερο ενδεικτικά
είναι τα ποσά που εξάγονται µε βάση το ποσοστό του 75% καθώς σε
αυτήν την περίπτωση οι διαφορές προσδιορίζονται στα 31 και 50 κιλά
λιγότερα ετησίως για γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα. Αν τα στοιχεία των
Gebhardt και Thomas είναι περισσότερο βάσιµα από εκείνα του F.A.O
που οι Foxhall και Forbes στηρίχτηκαν, φτάνουµε στο συµπεράσµατα
57
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ότι χρειάζονται σηµαντικά λιγότερα δηµητριακά για να καλυφθούν οι
ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπινου οργανισµού όχι µόνο σε απόλυτα
νούµερα αλλά και κατ’ αναλογία.
Ο ισχυρισµός µας όµως θεµελιώνεται ακόµα περισσότερο, αν
λάβουµε υπόψη µας τις µικρότερες περιεκτικότητες των δηµητριακών
όπως το κριθάρι στην περίπτωση που µαγειρευτεί (βλ. Παράρτηµα,
Πίνακα 2). Τότε, και µε βάση µόνο το 70%, η τελική απαιτούµενη
ποσότητα θα αυξηθεί εντυπωσιακά :
1703,8 απαιτούµενες ηµερησίως θερµίδες από δηµητριακά / 1385 γρ.
κριθαριού καθηµερινά / 505 Κιλά κριθαριού ετησίως για µια γυναίκα
2335,9 απαιτούµενες ηµερησίως θερµίδες από δηµητριακά / 1899 γρ.
κριθαριού καθηµερινά / 693 Κιλά κριθαριού ετησίως για έναν άνδρα
Στη γραφική παράσταση που ακολουθεί αναγράφονται
συγκεντρωτικά όλα τα προηγούµενα ποσοστά ετήσιας κατανάλωσης
δηµητριακών.

Όπου FAO = τα στοιχεία που στηρίχτηκαν οι Foxhall & Forbes.
Όπου G&T = Gebhardt&Thomas (2002) 7.

Ειδικά οι παραπάνω ποσότητες θα αρκούσαν από µόνες τους για
να δείξουν ότι ένα ποσοστό συµµετοχής των δηµητριακών στην
καθηµερινή δίαιτα των κατοίκων της Αττικής κατά 70-75% δείχνει
εξαιρετικά µεγάλο, καθώς είναι λογικό ότι οποιαδήποτε δηµητριακά και
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να κατανάλωναν, αυτά θα περνούσαν από κάποιες φάσεις προετοιµασίας
µέχρι να φτάσουν στην µορφή ενός γεύµατος. Από τη στιγµή όµως που
κανείς δεν µπορεί να αποφανθεί µε βεβαιότητα για το ποιες είναι οι
πραγµατικές θερµιδικές ανάγκες ενός ανθρώπινου οργανισµού στη
σύγχρονη απτή πραγµατικότητα, τότε θα πρέπει να διατηρούµε σοβαρές
επιφυλάξεις για το αντίστοιχο ποσοστό και κατά την αρχαιότητα.
Σε συνάρτηση όµως µε τα προηγούµενα βρίσκεται µία ακόµα
παρατήρηση που έχουµε να κάνουµε σε σχέση µε την εγκυρότητα των
στοιχείων που χρησιµοποιούν οι Foxhall και Forbes και η οποία αφορά
τον κύκλο κατανάλωσης ενός τέτοιου θερµιδικού ποσοστού, τόσο από
άνδρες όσο και από γυναίκες. Οι υπολογισµοί του FAO, ως σύγχρονοι,
αναφέρονται σε µια βάση οκτάωρης καθηµερινής εργασίας. Δε
γνωρίζουµε φυσικά αν κάτι τέτοιο είχε κάποια εφαρµογή κατά την
αρχαιότητα. Εκτός αυτού υπάρχουν µελέτες61, που οι ερευνητές µάλιστα
παραθέτουν62, οι οποίες εκλαµβάνουν ως βάση σε κάποιες αγροτικές
κοινωνίες µια τετράωρη καθηµερινή ενασχόληση στα κτήµατα. Αν
υποθέσουµε πως το γεγονός αυτό ίσχυε και στην αρχαιότητα,
αντιλαµβανόµαστε πως οι όποιοι υπολογισµοί έχουν γίνει θα πρέπει σε
αυτήν την περίπτωση να αναθεωρηθούν δραµατικά. Ειδικά στις
γεωργικές εργασίες, δεν υπάρχει σταθερό καθηµερινό ωράριο µέχρι και
σήµερα καθώς οι υποχρεώσεις ενός γεωργού βρίσκονται σε άµεση
συνάρτηση µε το είδος της καλλιέργειας και την εποχή κατά την οποία
αυτή γίνεται. Οπότε ένας απόλυτος αριθµός θερµίδων δεν αρκεί από
µόνος του για να καταλάβουµε αν ανταποκρίνεται στις καθηµερινές
ανάγκες των κατοίκων της Αττικής, αφού δε γνωρίζουµε µε βεβαιότητα
τον ηµερήσιο κύκλο µέσα στον οποίο οι θερµίδες αυτές
καταναλώνονταν.
Για το τέλος αφήσαµε τη διασαφήνιση των όρων «πολύ
δραστήριος» άντρας και «πολύ δραστήρια» γυναίκα και η οποία
πιστεύουµε πως είναι εξαιρετικά κρίσιµη. Οι ερευνητές υιοθετούν τους
παραπάνω όρους από µια κλίµακα63 του FAO τεσσάρων διαβαθµίσεων,
οι οποίες κυµαίνονται από το «ελαφρά δραστήριος» µέχρι το «εξαιρετικά
δραστήριος». Για τους άνδρες ο χαρακτηρισµός που υιοθετείται
αναφέρεται σε αγρότες, στρατιώτες και τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων.
Για τις γυναίκες όµως ο όρος «πολύ δραστήριες» προσδιορίζει σύµφωνα
µε την κλίµακα εργαζόµενες σε κτήµατα, χορεύτριες και αθλήτριες. Κατ’
αρχήν δε γίνεται να παραβλέψουµε το γεγονός ότι η κλίµακα αυτή
προέρχεται από τη σύγχρονη πραγµατικότητα, οπότε η οποιαδήποτε
σύγκριση της «µέσης» Αθηναίας µε σύγχρονες αθλήτριες βρίσκεται
εκτός οποιασδήποτε ρεαλιστικής σύγκρισης. Η συγκεκριµένη λοιπόν
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παράµετρος αποκλείεται µάλλον αυτονόητα. Με βάση επίσης τη λογική,
η κατηγορία των χορευτριών, αν και εδώ ίσως να µην έχουν αλλάξει
πολλά από την αρχαιότητα, προφανώς δεν µπορεί να αφορά παρά ένα
ελάχιστο τµήµα του γυναικείου πληθυσµού της Αθήνας. Εναποµένει
λοιπόν να δούµε τι συµβαίνει σχετικά µε τον χαρακτηρισµό που αφορά
εργαζόµενες σε κτήµατα.
Αν εξαιρέσουµε τις γυναίκες και τα κορίτσια των εύπορων και µε
αριστοκρατικές αρχές οικογενειών, είναι όντως βέβαιο ότι σηµαντικό
µέρος του υπόλοιπου γυναικείου πληθυσµού απασχολούνταν σε κτήµατα,
ειδικά στην περίπτωση που τα έσοδα της οικογένειας δεν επαρκούσαν για
την αγορά ενός δούλου ή έστω την ενοικίαση κάποιου εργάτη. Η
αντίληψη αυτή γίνεται ευρύτατα αποδεκτή από τη σύγχρονη ιστορική
έρευνα64, καθώς αρχαιολογικές65 και γραπτές µαρτυρίες συνηγορούν
προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Ησίοδος αναφέρει γυναίκες βοηθούς σε
αγροτικές εργασίες (Έργα και Ηµέρες, 405-406) ενώ ο Δηµοσθένης κάνει
λόγο για τρυγήτριαι (Κατά Ευβουλίδη, 45). Το ίδιο ασφαλώς µπορεί να
συνέβαινε και στην περίπτωση των µετοίκων καθώς, αν και δε διέθεταν
έγγεια ιδιοκτησία, οι σύζυγοι τους θα µπορούσαν να εργάζονται σε
κτήµατα ως εργάτριες. Εδώ όµως ανακύπτουν δύο ζητήµατα.
Ο συγκεκριµένος χαρακτηρισµός µπορεί να ενταχθεί και στην
αµέσως προηγούµενη στον πίνακα66 του F.A.O. κατηγορία περί
«συνήθους» δραστηριότητας, που περιλαµβάνει οικιακές εργασίες και
συµµετοχή σε ελαφρά βιοτεχνία. Αφενός στο χαρακτηρισµό του F.A.O.
δεν υπάρχει διασαφήνιση για το αν µιλάµε για µόνιµη ή περιστασιακή
εργασία. Αφετέρου οι γεωργικές ασχολίες είναι από τη φύση τους
εποχικές, οπότε η περιστασιακή εργασία είναι περισσότερο βάσιµη ως
πιθανότητα. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν θεωρούµε πως, υπό
ορισµένες προϋποθέσεις, οι δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων µπορούν να
έχουν σηµεία ταύτισης. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ακόµα λιγότερες
θερµιδικές ανάγκες. Υφίσταται όµως ένα επιπλέον κεφαλαιώδες ζήτηµα
που µάλλον διέφυγε τελείως από την προσοχή των ερευνητών.
Σε αντίθεση µε τους άνδρες, οι γυναίκες έχουν κατά πολύ
αυξηµένες ανάγκες σε δύο επιπλέον στοιχεία. Στο βιολογικό κύκλο µιας
γυναίκας υπάρχουν τρεις περίοδοι οι οποίες θεωρούνται κλειδιά ως προς
τα ζητούµενα µας. Η έµµηνος ρήση, η εγκυµοσύνη και τέλος η
εµµηνόπαυση, δηµιουργούν µια αναντίρρητη διαχρονική πραγµατικότητα
κατά την οποία απαιτούνται απαραιτήτως µεγάλες ποσότητες σιδήρου
και ασβεστίου, ώστε µια γυναίκα να ανταποκριθεί σε αυτό που
ονοµάσαµε στοιχειώδη υγιή διαβίωση. Ειδικά στην περίπτωση της
εγκυµοσύνης, µια γυναίκα χρειάζεται ποσοστά ασβεστίου διπλάσια από
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έναν άνδρα ενώ για το σίδηρο τα ποσοστά κυµαίνονται στο τριπλάσιο
έως εξαπλάσιο67. Τα συγκεκριµένα στοιχεία ανιχνεύονται βέβαια στα
δηµητριακά, αλλά σε ποσότητες συγκριτικά λιγότερες από άλλου είδους
τροφές τις οποίες θα δούµε και παρακάτω. Οπότε, ανεξαρτήτως των
απλών καθηµερινών θερµιδικών αναγκών που έχει µια γυναίκα
προκειµένου να αντεπεξέλθει σε κάποιου είδους εργασίες, πρέπει να
έχουµε υπόψη πως τα δηµητριακά από µόνα τους δεν προσφέρουν και
πολλά από τη σκοπιά µιας υγιούς και ολοκληρωµένης διαβίωσης.
Η διερεύνηση του επιπέδου της ανθρώπινης διατροφής από την
πλευρά της θερµιδικής και µόνο πρόσληψης, αποτελεί όµως σοβαρό
µεθοδολογικό σφάλµα όχι µόνον όσον αφορά τις γυναίκες αλλά φυσικά
και τους άνδρες. Συνολικά 45 θρεπτικά συστατικά θεωρούνται βασικά
για την οµαλή ανθρώπινη ανάπτυξη και διαβίωση. Χωρίζονται σε πέντε
κύριες κατηγορίες οι οποίες περιλαµβάνουν : 9 αµινοξέα, υδατάνθρακες,
διάφορα λίπη, 17 ιχνοστοιχεία και 13 βιταµίνες68. Οι γυναίκες και οι
άνδρες των κλασικών χρόνων ασφαλώς δεν είχαν τη δυνατότητα να
γνωρίζουν διατροφικές παραµέτρους τέτοιου είδους παρά µόνον ίσως
εµπειρικά. Παρόλα αυτά εµείς σήµερα επιβάλλεται να λάβουµε υπόψη τα
στοιχεία αυτά, καθώς η παράβλεψη της συγκεκριµένης παραµέτρου
αποτελεί µονόπλευρη αντιµετώπιση του ζητήµατος. Επιβάλλεται λοιπόν
να αναζητήσουµε τόσο εναλλακτικούς τρόπους κάλυψης ενός γενικού
ποσοστού θερµίδων όσο και τροφές που να εµπεριέχουν βασικά στοιχεία
για την ανθρώπινη υγεία και τα οποία δεν ανευρίσκονται σε ποσότητες
ικανοποιητικές στα δηµητριακά.
Η αναζήτηση αυτή δεν µπορεί να γίνει σε θεωρητικό πλαίσιο.
Επιβάλλεται να αναζητήσουµε πληροφορίες και στοιχεία που να
επιβεβαιώνουν τη χρήση τέτοιων παράλληλων ή εναλλακτικών τρόπων
διατροφής µέσα από πηγές οι οποίες να δείχνουν την εφαρµογή των
πρακτικών αυτών στην Αθήνα των κλασικών χρόνων. Δεν αναζητάµε
σκόρπιες αναφορές που να αποδεικνύουν τη χρήση της µίας ή της άλλης
τροφής, αυτό είναι ίσως αυταπόδεικτο. Σκοπός µας είναι η διερεύνηση
και ανάδειξη τροφών βαρύνουσας σηµασίας πέρα από τα δηµητριακά.
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β) Πέρα από τα δηµητριακά
Ως αφετηρία θα εκλάβουµε την ακροτελεύτια φράση από τον
Όρκο των Αθηναίων Εφήβων, ο οποίος αποτελούσε ουσιαστικά το
προπαρασκευαστικό στάδιο πριν κάποιος πολίτης εισέλθει στην
ολοκληρωµένη πολιτική ζωή:
…., ὅροι τῆς πατρίδος πυροί, κριθαί, ἄμπελοι, ἐλάαι, συκαῖ.
(Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους, 77, 11-12)
Η πρώτη παρατήρηση που µπορεί κάποιος να κάνει διαβάζοντας
τα λόγια αυτά είναι ότι οι Αθηναίοι ορκίζονται και εκλαµβάνουν ως
σύνορα της πατρίδας τους, όχι γεωγραφικά χαρακτηριστικά όπως
ποτάµια ή βουνά, αλλά πέντε καλλιεργήσιµα εδώδιµα είδη. Το περίεργο
ίσως είναι ότι και τα πέντε αυτά είδη δεν αποτελούν ίδιον της Αττικής
αλλά κοινό σε γενικές γραµµές χαρακτηριστικό του ευρύτερου ελλαδικού
χώρου. Κατά συνέπεια, αυτό που αναδεικνύεται ίσως περισσότερο δεν
είναι τόσο η ιδιαιτερότητα αλλά µάλλον η ιδιότητα των ειδών αυτών ως
βασικών συστατικών της ίδιας τους της ζωής. Δεν αναφέρονται στην
υπεράσπιση «γεωλογικών» συνόρων αλλά στην προάσπιση των
στοιχείων εκείνων που εξασφαλίζουν τόσο την ατοµική τους ύπαρξη όσο
και την υπόσταση της ίδιας της Πόλεως.
Οι τέσσερις πρώτοι ὅροι ουσιαστικά επαναλαµβάνουν την
κεντρική διατροφική τριάδα καλλιεργούµενων ειδών, όπως αναφέρθηκε
στην προηγούµενη ενότητα, δηλαδή δηµητριακά, ελαιόδεντρα και
αµπέλια. Ο ρόλος των δηµητριακών σαφώς υπήρξε βασικός όσον αφορά
τη διατροφή των κατοίκων της Αθήνας. Ένα από τα ζητούµενα της
παρούσας µελέτης είναι σε τι ποσοστό ίσχυε κάτι τέτοιο.
Τα ελαιόδεντρα που συναντάµε στη συνέχεια, έχουν την ιδιότητα
να απορροφούν τις θρεπτικές ουσίες του εδάφους χωρίς να χρειάζονται
πλούσιο υπέδαφος και χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα. Πέρα από
τους εδώδιµους καρπούς, πρωταρχικό ρόλο διαδραµάτισε και το
παραγόµενο από αυτούς ελαιόλαδο όπως συµβαίνει εξάλλου ακόµα και
στις µέρες µας. Ωµό ή µαγειρεµένο αποτελεί βασικό συστατικό
διατροφής σε µια περιοχή όπου η χρησιµοποίηση άλλων υποκατάστατων,
όπως το βούτυρο, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη για λόγους τόσο παραγωγής
όσο και συντήρησης. Ενδεικτικός εξάλλου είναι ο χαρακτηρισµός της
πόλης ως «λιπαρής» από τον Αριστοφάνη εξ αιτίας της µεγάλης
παραγωγής ελαιολάδου (Αχαρνείς, 639). Η εξαιρετική όµως σηµασία του
ελαιολάδου δεν πρέπει να αποτελεί λόγο παράβλεψης αντίστοιχων
δυνατοτήτων άλλων φυτών ή δέντρων.
Παράδειγµα εξίσου υψηλών διατροφικών χαρακτηριστικών
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αποτελεί η συκιά, η αναφορά της οποίας µάλλον δε βρίσκεται στον Όρκο
καθόλου τυχαία. Κανένα άλλο µείζον εδώδιµο φυτό της Μεσογείου αλλά
και ειδικότερα της Αττικής δεν έχει παραµεληθεί τόσο άδικα και τόσο
πολύ από την ιστορική έρευνα69. Σε σύγκριση µε τα δηµητριακά και το
ελαιόλαδο, τα σύκα παρέχουν εξίσου σηµαντικό αριθµό θερµίδων, ενώ
σε αποξηραµένη τουλάχιστον µορφή διαθέτουν υπερπολλαπλάσιες
ποσότητες σε ασβέστιο, κάλιο και βιταµίνη Κ (Βλ. Παράρτηµα, Πίνακα
3), χωρίς τα πλεονεκτήµατα τους να περιορίζονται µόνο στο επίπεδο
αυτό. Σύµφωνα µε τον όρκο η συκιά συγκαταλέγεται δίπλα στα
δηµητριακά, τα αµπέλια και τις ελιές ως φυσικό σύνορο της αττικής γης,
αποκτώντας έτσι σχεδόν την έννοια ενός εθνικού συµβόλου.
Τα σύκα εµφανίζονται σε διάφορες λογοτεχνικές µαρτυρίες ως
βασικό είδος διατροφής αλλά ταυτόχρονα και ως έδεσµα εξαιρετικής
ποιότητας. Ο Ηρόδοτος γράφοντας στο τελευταίο τρίτο του 5ου αιώνα,
θεωρεί πως και αρκετές δεκαετίες νωρίτερα κατά τους Περσικούς, η
έλλειψη οίνου και σύκων από το στρατόπεδο των Περσών καταδεικνύει
µια ακόµα διαφοροποίηση ανάµεσα σε αυτούς και τους Έλληνες,
προσδίδοντάς της εµµέσως πολιτισµικό χαρακτήρα :
Πρὸς δὲ οὐκ οἴνῳ διαχρέωνται, ἀλλὰ ὑδροποτέουσι, οὐ σῦκα
δὲ ἔχουσι τρώγειν, οὐκ ἄλλο ἀγαθὸν οὐδέν.
(1,71,12-13)
Στα κείµενα που διαθέτουµε γίνεται πάντα διάκριση µεταξύ σύκων
και ἰσχάδων, ανάµεσα δηλαδή σε νωπούς και αποξηραµένους καρπούς70.
Και στις δύο µορφές ως είδος διατροφής προκύπτει πως ήταν εξαιρετικά
διαδεδοµένο. Ο ήρωας του Αριστοφάνη Τρυγαίος, περιλαµβάνει τα σύκα
ανάµεσα στα ξεχασµένα τρόφιµα της «παλαιάς» δίαιτας που έχει χαθεί εξ
αιτίας του πολέµου :
Ἀλλ' ἀναμνησθέντες, ὦνδρες,
τῆς διαίτης τῆς παλαιᾶς,
ἣν παρεῖχ' αὕτη ποθ' ἡμῖν,
τῶν τε παλασίων ἐκείνων
τῶν τε σύκων, τῶν τε μύρτων,
τῆς τρυγός τε τῆς γλυκείας
τῆς ἰωνιᾶς τε τῆς πρὸς
τῷ φρέατι, τῶν τ' ἐλαῶν,
ὧν ποθοῦμεν,
ἀντὶ τούτων τήνδε νυνὶ
69
70

Horden & Purcell (2004) 279.
Μίχα – Λαµπάκη (1984) 294.

34

τὴν θεὸν προσείπατε.
( Ειρήνη, 571-79)
Το έργο διδάχτηκε κατά τα Μεγάλα Διονύσια του 421, τη χρονιά
δηλαδή που η Νικίειος Ειρήνη αναπτέρωσε τις ελπίδες της ειρηνόφιλης
µερίδας των κατοίκων της Αθήνας για λήξη του πολέµου71. Ο
αµπελουργός Τρυγαίος καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειµένου η
Ειρήνη να επιστρέψει στην πόλη, απαριθµώντας κατά κάποιο τρόπο τα
ευεργετήµατά της. Στη συνέχεια του έργου, όταν παρακαλά τους Θεούς
να του δώσουν πίσω όσα έχει απολέσει εξ αιτίας του πολέµου,
αναφέρεται για µία ακόµη φορά σε κριθάς, οἶνον και σῦκα ( Ειρήνη,
1316-32).
Οι ἀττικαὶ ἰσχάδες φαίνεται ότι αποτελούσαν σηµαντικό
διατροφικό προϊόν. Επανειληµµένες αναφορές72 του Αριστοφάνη
αποκαλύπτουν την εκτίµηση των Αθηναίων στο είδος, ενώ ο ποιητής της
Μέσης Κωµωδίας Άλεξις (περίπου 375-275) σε ένα σωζόµενο
απόσπασµα έργου του αναφέρεται σε αυτές µε εξαιρετικά τιµητικό
χαρακτήρα :
εἰσέβαινον ἰσχάδες,
τὸ παράσημον τῶν Ἀθηνῶν,
καὶ θύμου δέσμαι τινές.
(απ. 117)
Μετά από τέσσερις και πλέον αιώνες, ο Αθήναιος, αναφέρει µε
γραφικό ίσως τρόπο το πάθος των Αθηναίων για το δέντρο της συκιάς
και τους καρπούς του :
ἡ συκῆ ἡγεμὼν τοῦ καθαρείου βίου τοῖς ἀνθρώποις ἐγένετο.
δῆλον δὲ τοῦτο ἐκ τοῦ καλεῖν τοὺς Ἀθηναίους τὴν ἱερὰν συκὴν τὸν
τόπον ἐν ᾧ πρῶτον εὑρεθῆναι, τὸν δ' ἀπ' αὐτῆς καρπὸν ἡγητορίαν
διὰ τὸ πρῶτον εὑρεθῆναι τῆς ἡμέρου τροφῆς.
( Επιτοµή, 2,1,3,16)
Ανεξάρτητα πάντως από τις υπερβολές ή όχι διαφόρων
συγγραφέων αυτό που πρέπει να κρατήσουµε µέχρι εδώ είναι η
αναµφισβήτητη θρεπτική αξία των σύκων και η ιδιαίτερη θέση που
φαίνεται ότι καταλάµβαναν στο διαιτολόγιο των κατοίκων της Αττικής.
Παρόλα αυτά δεν είναι το µοναδικό προϊόν της αττικής γης µε πλούσιες
διατροφικές δυνατότητες που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Πληθώρα
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καρπών και φρούτων, σε νωπή ή αποξηραµένη µορφή, µπορούσαν να
προσφέρουν στους κατοίκους της Αττικής την ενέργεια που χρειάζονταν
για να αντεπεξέλθουν χωρίς κανένα πρόβληµα στις καθηµερινές τους
ανάγκες. Ενδεικτικά και µόνο µπορούµε να αναφέρουµε πως 100
γραµµάρια φρέσκα βερίκοκα εµπεριέχουν 48 θερµίδες ενώ αποξηραµένα
260 θερµίδες. 100 γραµµάρια σταφύλια έχουν 67 θερµίδες ενώ σε µορφή
σταφίδας 289 θερµίδες73. Τροφές όπως τα αποξηραµένα σύκα φαντάζουν
µάλλον σε µας σήµερα ως απλό περιστασιακό γλύκισµα, αντίληψη που
πιθανότατα, δε βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τη σκέψη των αρχαίων
Αθηναίων, µε βάση τις αναφορές που είδαµε. Ένας από τους λόγους
λοιπόν που οριοθετούσαν την αττική γη µε όριο τα δέντρα συκιάς και
ορκίζονταν για την υπεράσπισή τους, ίσως να βρίσκεται και στην
εµπειρική επίγνωση της διατροφικής αξίας του συγκεκριµένου είδους,
πέρα από κάθε συµβολικό επίπεδο.
Τελευταία, όσον αφορά τους όρους που προκύπτουν από τον Όρκο
των Αθηναίων Εφήβων, αφήσαµε τα αµπέλια και τον παραγόµενο από
αυτά οίνο. Όπως προκύπτει από διάφορες γραπτές µαρτυρίες και
σύγχρονες εκτιµήσεις, το κρασί ήταν αναπόσπαστο τµήµα της αθηναϊκής
διατροφής. Κάποια σηµεία της αναφοράς του Τρυγαίου στα χωρία της
Ειρήνης που είδαµε λίγο νωρίτερα ήταν ακριβώς για τον οἶνον. Αξίζει
λοιπόν να αναφέρουµε µερικά στοιχεία που σχετίζονται µε την ανάγκη
και την πιθανή αντικατάσταση ή συµπλήρωση µιας δίαιτας στηριγµένης
σε τόσο µεγάλο βαθµό σε δηµητριακά.
Τα κλήµατα των αµπελιών διαθέτουν δυνατότητες απορρόφησης
των θρεπτικών ουσιών χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερα πλούσιο υπέδαφος.
Ήδη από τις αρχές της έκτης χιλιετίας στο σπήλαιο Φράγχθι της
Αργολίδας έχουν βρεθεί κατάλοιπα άγριων σταφυλιών. Από τους
Νεολιθικούς χρόνους σηµειώνεται παράλληλη εκµετάλλευση ήµερων και
άγριων ποικιλιών ενώ κατά την Πρώιµη εποχή του Χαλκού βρίσκουµε
τις πρώτες ενδείξεις για την καλλιέργεια του είδους στην περιοχή του
σηµερινού Αγίου Κοσµά στην Αττική74. Πέρα από τον εδώδιµο καρπό
των αµπελιών σηµαντικό ρόλο ως µέρος της διατροφής διαδραµάτισε
και ο παραγόµενος οίνος. Διαθέτοντας υψηλά ενεργειακά αποθέµατα,
χρησιµοποιούνταν από την αρχαιότητα ακόµα και στη διατροφή των
βρεφών, αν τουλάχιστον υποθέσουµε ότι οι συµβουλές των ιατρών της
εποχής λαµβάνονταν έστω και ελάχιστα υπόψιν :
Τὰ δὲ παιδία χρὴ τὰ νήπια βρέχειν ἐν τῷ θερμῷ ὕδατι ἐπὶ
πουλὺν χρόνον, καὶ πίνειν διδόναι ὑδαρέα τὸν οἶνον καὶ μὴ ψυχρὸν
παντάπασι, τοῦτον δὲ διδόναι, ὃς ἥκιστα τὴν γαστέρα μετεωριεῖ
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καὶ φῦσαν παρέξει· ταῦτα δὲ ποιέειν, ὅκως οἵ τε σπασμοὶ ἧσσον
ἐπιλάβωσι, καὶ μείζονα γένηται καὶ εὐχροώτερα.
(Ιπποκράτης, Υγιεινή Δίαιτα, 6,1-5).
Σήµερα διατηρούµε µια αντίληψη που εκλαµβάνει το κρασί µόνο
ως ευχάριστο συνοδευτικό του κυρίως φαγητού ή έστω ως µέσο
ψυχαγωγίας και δηµιουργίας εύθυµης διάθεσης. Για τον αντίστοιχο ρόλο
του κρασιού κατά την αρχαιότητα µπορεί να βρει σίγουρα κάποιος πολλά
αν ανατρέξει στα διάφορα συµποσιακά κείµενα και τις σύγχρονες
µελέτες πάνω σε αυτά. Η πιθανή διατροφική αξία όµως του κρασιού ως
τµήµα της καθηµερινής δίαιτας, αποτελούσε µέχρι πρόσφατα µάλλον
παραµεληµένο θέµα για τους ερευνητές του χώρου. Αξίζει να εστιάσουµε
για λίγο στο ζήτηµα αφού οι σύγχρονες µελέτες καταδεικνύουν
ενδιαφέροντα στοιχεία.
Με βάση λοιπόν σύγχρονες εκτιµήσεις έχει υπολογιστεί ότι κατά
το παρελθόν στην περιοχή της Μεσογείου, το κρασί ίσως να προσέφερε
ακόµα και το 25% των απαιτούµενων ηµερήσιων θερµίδων, δεδοµένου
ότι ένα λίτρο κρασιού µπορεί να καλύψει τις µισές καθηµερινές
θερµιδικές ανάγκες για το βασικό µεταβολισµό ενός ανθρώπου µε ήπια
δραστηριότητα75. Ένα ποτήρι (των 100 ml περίπου) ερυθρού ή λευκού
κρασιού περιέχει περισσότερες από 70 θερµίδες , γεγονός που αποτελεί
µια πρώτη ένδειξη της διατροφικής αξίας του κρασιού. Πέρα όµως από
τη σηµαντική θρεπτική αξία του κρασιού σε επίπεδο καθαρά θερµιδικής
ενέργειας, υπάρχουν αρκετά επιπλέον ακόµα στοιχεία.
Σηµαντικότατη είναι και η περιεκτικότητα – του ερυθρού κυρίως
κρασιού - σε βιταµίνες Β2, Β6, µαγγάνιο (Mg), µαγνήσιο (Mn) και σίδηρο
(Fe). Όσον αφορά τις δύο πρώτες βιταµίνες, αποτελούν πρωταρχικό
συστατικό για την υγιή λειτουργία του οργανισµού. Επιπροσθέτως, η
περιεκτικότητα του σε σίδηρο δίνει τη δυνατότητα σε µια ενήλικη
γυναίκα να καλύψει τις ανάγκες του οργανισµού της σε ποσοστό που
φτάνει ακόµη και πάνω από 20%, ανάλογα µε την κατανάλωση ενός ή
περισσότερων ποτηριών κρασιού ηµερησίως76.
Όπως προκύπτει, δεν είναι καθόλου τυχαία η χρήση νερωµένου
οίνου στη βρεφική διατροφή όπως συµβουλεύει ο Ιπποκράτης. Τα
σύγχρονα λοιπόν βιολογικά δεδοµένα προσδίδουν στην αναφορά του
Τρυγαίου σε κριθάς, οἶνον και σῦκα (Ειρήνη, 1316-32) χαρακτήρα
βασικών συστατικών διατροφής και όχι µόνο απλών συνοδευτικών µιας
δίαιτας κυρίως δηµητριακών. Βλέπουµε ότι και τα τρία αναφερόµενα
είδη διατηρούν ισοβαρή σηµασία. Την άποψη αυτή ενισχύει και µία
αναφορά του Σωκράτη όπως παρατίθεται από τον Πλάτωνα στην
Πολιτεία (372a, 1). O Σωκράτης µιλώντας στον Αδείµαντο για τον τρόπο
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διαβίωσης των ανθρώπων στην ιδανική πολιτεία, κάνει αναφορά σε
σῖτον, οἶνον, ƒm£tia και Øpod»mata, ως πρωταρχικά είδη διαβίωσης.
Προφανώς οι δύο πρώτοι όροι ικανοποιούν την απαραίτητη συνιστώσα
της διατροφής ενώ οι επόµενοι την εξίσου βασική παράµετρο της
ένδυσης. Αυτό που επισηµαίνεται εδώ είναι ότι το κρασί συγκαταλέγεται
ανάµεσα στα δυο βασικά είδη για την ανθρώπινη διατροφή. Σίγουρα
όµως δεν αποτελεί το µοναδικό προϊόν της κατηγορίας αυτής.
Προχωρώντας πέρα από τα είδη που αναφέρονται στον Όρκο,
στην ίδια κατηγορία πολιτισµικής «παρεξήγησης» θεωρούµε πως
ανήκουν και άλλες τροφές µε ενδεικτικό παράδειγµα τα κρεµµύδια. Σε
µια εποχή όπου στον ελλαδικό χώρο τα πορτοκάλια απλά δεν υπήρχαν,
τα κρεµµύδια συνιστούσαν εδώδιµο είδος εξαιρετικά πλούσιο σε
βιταµίνες C , A και K σε ποσότητες σχεδόν µοναδικές ( βλ. Παράρτηµα,
Πίνακα 4). Επιπλέον, ενώ τα λαχανικά µε µεγάλα φύλλα χάνουν πολύ
γρήγορα την περιεκτικότητά τους σε βιταµίνη C, εκείνα στα οποία η
ανάπτυξη επικεντρώνεται στη ρίζα, όπως τα κρεµµύδια, µπορούν να
διατηρήσουν τη συγκεκριµένη βιταµίνη ακόµα και για έξι µήνες µετά τη
συγκοµιδή77. Αφήνοντας κατά µέρος τα καθαρά βιολογικά προτερήµατα,
θα εξετάσουµε συνολικά αυτού του είδους τις τροφές παρακάτω, σε
συνδυασµό µε επιπλέον πλεονεκτήµατα που διαθέτουν.
Η τελευταία επισήµανση µε σκοπό την ανάδειξη εναλλακτικών
τροφών βαρύνουσας διατροφικής σηµασίας σχετίζεται µε τα όσπρια, ένα
είδος το οποίο φέρει αρκετές παρανοήσεις από την αρχαιότητα µέχρι
σήµερα αλλά διαθέτει ιδιάζουσες δυνατότητες. Μέχρι πρότινος όπως και
τα σύκα, δε συγκέντρωναν τα βλέµµατα των σχετικών µελετητών. Ο
λόγος αναφοράς µας βρίσκεται στον αυξηµένο ρόλο των οσπρίων ως
µέσο διατροφής κατά την αρχαιότητα, όπως αρχίζει σταδιακά να
αποκαλύπτεται µέσα από νεότερες έρευνες78.
Όσπρια όπως οι φακές, τα κουκιά και τα ρεβίθια, συχνά
προβάλλονται σε διάφορες πηγές, ως η κατ’ εξοχήν τροφή των
κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων, αυτό όµως δεν αναιρεί τη
διατροφική αξία τους. Εξάλλου η χρήση τους από συγγραφείς όπως οι
κωµωδιογράφοι µπορεί απλώς να γίνεται για λόγους δεικτικής
διακωµώδησης και όχι υποβιβασµού ή απαξίωσης των τροφίµων αυτών.
Όπως και να έχει το ζήτηµα, το σίγουρο πάντως είναι ότι τα διάφορα είδη
οσπρίων βρίσκονταν σε τακτή χρήση ως τρόφιµα. Στις Σφήκες του
Αριστοφάνη που παρουσιάστηκαν στα Λήναια του 42279, όσπρια όπως οι
φακές αποτελούν καθώς φαίνεται ευχάριστα πιάτα, τα οποία ο φιλόδικος
Φιλοκλέων µπορεί και προσπορίζεται µε το δικαστικό µισθό :
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{Βδελυκλέων} καὶ πῦρ γε τουτί· καὶ προσέστηκεν φακῆ
ῥοφεῖν, ἐὰν δέῃ τι.
{Φιλοκλέων} τοῦτ' αὖ δεξιόν.
κἂν γὰρ πυρέττω, τόν γε μισθὸν λήψομαι·
αὐτοῦ μένων γὰρ τὴν φακῆν ῥοφήσομαι.
ἀτὰρ τί τὸν ὄρνιν ὡς ἔμ' ἐξηνέγκατε;
(Αριστοφάνης, Σφήκες, 811-816)
Οι φιλοσοφικές δοξασίες του Πυθαγόρα είχαν οδηγήσει αρχικά σε
µια παρανόηση και τους σύγχρονους ερευνητές γύρω από το θέµα της
κατανάλωσης των κυάµων. Παρόλα αυτά, είναι σίγουρο πως τα κουκιά
αποτελούσαν εξαιρετική πηγή διατροφής. Όπως όλα τα όσπρια έχουν το
πλεονέκτηµα να µπορούν να διατηρηθούν αποξηραµένα για µεγάλο
διάστηµα. Εξάλλου είναι σήµερα γνωστό πως τα κουκιά µαζί µε άλλα
είδη οσπρίων είναι ιδιαίτερα πλούσια σε πρωτεΐνες και για αυτό
αποτελούν θαυµάσιο υποκατάστατο του κρέατος. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν
ότι έχουν χαρακτηριστεί ως «κρέας των φτωχών»80. Ο Αριστοφάνης
πάντως στα λόγια του Χορού Γυναικών στη Λυσιστράτη ( 688-689) τα
παραθέτει δίπλα στα υπέρµετρα «εκτιµώµενα»81 από αυτόν σκόρδα :
Νῦν πρὸς ἔμ' ἴτω τις, ἵνα μήποτε φάγῃ σκόροδα, μηδὲ κυάμους μέλανας.
Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι 100 γραµµάρια βρασµένων και
αλατισµένων κουκιών περιέχουν πάνω από τρεις φορές περισσότερες
πρωτεΐνες από την αντίστοιχη ποσότητα κριθαριού ενώ για τα ρεβίθια η
αύξηση κυµαίνεται σχεδόν στο τετραπλάσιο. Εξίσου σηµαντικές
διαφορές προκύπτουν αν συγκρίνουµε τις περιεκτικότητες δηµητριακών,
όπως το κριθάρι, και οσπρίων σε επίπεδο στοιχείων όπως ο φώσφορος
και το κάλιο. Την ίδια στιγµή, τα όσπρια εµπεριέχουν απαραίτητα για τον
οργανισµό συστατικά όπως ασβέστιο και βιταµίνη C, η οποία απουσιάζει
πλήρως από τα δηµητριακά82. Δεδοµένου ότι είναι λάθος να αποτιµούµε
τη διατροφική αξία κάποιου είδους µε βάση µόνο τη θερµιδική
περιεκτικότητα και να παραβλέπουµε τα υπόλοιπα στοιχεία,
διαπιστώνουµε ότι πολλά όσπρια αποτελούν µια τροφή ουσιαστικά
πληρέστερη από ό,τι τα δηµητριακά.
Ολοκληρώνοντας µε τις βιολογικές παραµέτρους, είναι
ενδιαφέρον να παραθέσουµε ορισµένα διαφορετικά στοιχεία τα οποία
προέρχονται από το χώρο της αρχαιολογικής έρευνας και της οδοντικής
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παλαιοπαθολογίας. Αν και τα στοιχεία είναι προς το παρόν πενιχρά
εντούτοις µπορούν να χρησιµεύσουν ως ενδείξεις. Δυστυχώς οι µελέτες
πάνω σε οστέινα κατάλοιπα των κλασικών χρόνων στην Αθήνα
εξακολουθούν να παραµένουν σε σχετικά στάσιµο επίπεδο αφού η
προσπάθεια που εξακολουθεί να µας προσφέρει µια συνολική εικόνα της
υγείας των κατοίκων της Αθήνας είναι εκείνη του Angel, παρά τα
τεράστια κενά και τα περιορισµένα δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν83.
Σύµφωνα λοιπόν µε τον ίδιο κατά τους κλασικούς και ελληνιστικούς
χρόνους παρουσιάζονται σηµαντικά µικρότερα ποσοστά τερηδόνας σε
σχέση µε τις προηγούµενες αλλά και τις επόµενες περιόδους84. Βασική
αιτία πρόκλησης της τερηδόνας είναι οι υδατάνθρακες που βρίσκονται σε
µεγάλες ποσότητες στα δηµητριακά. Το γεγονός αυτό οδήγησε κάποιους
ερευνητές να υποθέσουν µια διατροφή µε µικρότερη περιεκτικότητα σε
δηµητριακά και αυξηµένο ρόλο τροφών όπως το µέλι και τα σύκα85.
Θεωρώντας κάπως µονόπλευρη τη συγκεκριµένη πρόταση, αφού
εξάλλου οι συγκεκριµένες τροφές διαθέτουν επίσης µεγάλη
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και κυρίως σάκχαρο που συµβάλλει και
πάλι στη δηµιουργία τερηδόνας, πιστεύουµε πως είναι ίσως ασφαλέστερο
να υποθέσουµε µια δίαιτα περισσότερο πλούσια σε λαχανικά και κυρίως
όσπρια. Η υψηλή περιεκτικότητα των τελευταίων σε πρωτεΐνες,
προσφέρει µια πλούσια διατροφική βάση που δε συµβάλλει στην αύξηση
της τερηδόνας. Περισσότερο διαφωτιστικό θα ήταν ως προς το
συγκεκριµένο ζήτηµα αν διαθέταµε ολοκληρωµένες αναλύσεις για τις
αναλογίες Στροντίου / Ψευδαργύρου για το δείγµα του Angel, γεγονός
που θα µας επέτρεπε να διαπιστώσουµε τα ποσοστά κατανάλωσης
κρέατος και λαχανικών αντίστοιχα. Καθώς όµως κάτι τέτοιο δυστυχώς
δεν υφίσταται προς το παρόν, είµαστε αναγκασµένοι να αρκεστούµε στις
φτωχές ενδείξεις των παλαιοδοντολογικών ευρηµάτων που ίσως
υποδεικνύουν µια µικρότερη συµµετοχή των δηµητριακών στην
καθηµερινή διατροφή των Αθηναίων.
Τι καταδεικνύουν όµως όλα αυτά ; Σίγουρα δεν είναι εύκολο να
κάνουµε ποσοτικές αναλύσεις για τη συµµετοχή των διαφόρων τροφών
στο καθηµερινό διαιτολόγιο ενός κατοίκου των Αθηνών. Μέχρι εδώ δεν
υπάρχει κανένα στοιχείο που να µπορεί να µας υποδείξει έστω και σε
κάποιο πιθανό βαθµό µια σχετική ποσόστωση. Το να δώσουµε κάποια
απόλυτα νούµερα µε βάση τις θρεπτικές και µόνον ιδιότητες ενός είδους
είναι κάτι παραπάνω από ριψοκίνδυνο. Ούτε υπάρχει κάποιος λόγος να
παραθέσουµε ατελείωτους πίνακες µε τα θρεπτικά στοιχεία που
εµπεριέχουν διάφορες τροφές για τις οποίες έχουµε µαρτυρίες.
Μπορούµε όµως να κινηθούµε επαγωγικά δια της αντίστροφης µεθόδου.
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Η ουσία των όσων περιγράψαµε µέχρι τώρα µπορεί να συνοψιστεί στα
εξής :
Τα στοιχεία των ενεργειακών αναγκών ενός ανθρώπινου
οργανισµού πάνω στα οποία στηρίχτηκαν οι Foxhall και Forbes δεν είναι
απόλυτα. Υιοθετώντας κανείς διαφορετικά µοντέλα µπορεί να οδηγηθεί
σε σηµαντικά διαφοροποιηµένα αποτελέσµατα. Εκτός αυτού, το να
προχωρεί κάποιος σε διάφορους υπολογισµούς µε βάση µόνο τις
ανάγκες του ανθρώπινου οργανισµού σε θερµίδες, είναι µεθοδολογικό
σφάλµα καθώς υπάρχει πληθώρα ακόµη στοιχείων που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψιν.
Βιολογικά δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος βάσει του
οποίου ένας κάτοικος των Αθηνών έπρεπε να στηρίζει την καθηµερινή
του διατροφή σε τόσο µεγάλο βαθµό σε δηµητριακά. Οι ενεργειακές
ανάγκες του ανθρώπινου οργανισµού µπορούν να καλυφθούν άριστα και
µε µικρότερες µερίδες δηµητριακών. Ταυτόχρονα αλλά εξίσου σηµαντικό
είναι το γεγονός ότι τα δηµητριακά από µόνα τους ως είδος, δεν είναι σε
θέση να προσφέρουν το σύνολο εκείνο των στοιχείων που χρειάζεται
προκειµένου να λειτουργεί απροβληµάτιστα ο ανθρώπινος οργανισµός.
Ειδικά στην περίπτωση των γυναικών, όπως είδαµε, πρωταρχικά
συστατικά πρέπει να αναζητηθούν υποχρεωτικά σε άλλες µορφές
τροφίµων. Τουλάχιστον µέχρι να δηµοσιευθούν βιολογικές µελέτες που
να µπορούν να καταλήξουν µε σχετική βεβαιότητα στις πραγµατικές
διατροφικές ανάγκες του ανθρώπινου οργανισµού, είµαστε αναγκασµένοι
να αρκεστούµε στην προηγούµενη διαπίστωση.
Τέλος αλλά σηµαντικότερο ίσως όλων, είναι το γεγονός ότι
υφίσταται µια πληθώρα τροφών οι οποίες µέχρι σήµερα έχουν θεωρηθεί
είτε απλώς συνοδευτικά εδέσµατα (όπως το κρασί, τα σύκα, τα
κρεµµύδια κ.α.) είτε συµπληρωµατικές σε περιόδους κρίσεων ( όπως τα
όσπρια). Ο ρόλος των τροφών αυτών είναι κάτι που µέχρι σήµερα έχει
αξιοποιηθεί ελάχιστα από τη σύγχρονη ιστορική έρευνα. Η άποψη που
διατυπώνουµε εδώ, διευρύνει τα πορίσµατα νεώτερων µελετών86, καθώς
προτείνεται ότι υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις πως η δίαιτα του µέσου
Αθηναίου ήταν περισσότερο διανθισµένη και πολυποίκιλη. Η διατροφική
ποικιλία δε συνεπάγεται αυτόµατα και µια ισορροπηµένη δίαιτα87, θέτει
απλώς τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Ασφαλώς στη βάση της
διατροφικής πυραµίδας βρίσκονταν τα δηµητριακά, αφήνοντας όµως ένα
σηµαντικό περιθώριο στα υπόλοιπα είδη τροφίµων. Τον τρόπο µε τον
οποίο η τελευταία πρόταση ενδεχοµένως πραγµατοποιείται και τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που προσφέρει όχι πια µόνο σε επίπεδο
φυσικής ανθρωπολογίας αλλά και οικονοµίας θα εξετάσουµε στη
συνέχεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

p©sa g¦r sÚgkeitai pÒlij ™x o„kiîn.
(Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1253b,2 )

Διατροφή και οικιακή οικονοµία

Ο επόµενος τρόπος τον οποίο προτείνουµε ώστε να ελέγξουµε αν
τα ποσοστά των Foxhall και Forbes ευσταθούν ως προς το περιεχόµενο
της µέσης αθηναϊκής διατροφής, είναι η διερεύνηση των οικονοµικών
παραµέτρων και συνεπειών που δηµιουργεί η πρόταση των ερευνητών,
στο επίπεδο µιας συνηθισµένης οικογένειας αλλά και της ευρύτερης
κοινωνίας. Προκειµένου να επιτύχουµε κάτι τέτοιο, κρίνεται απαραίτητος
ο συνδυασµός δηµογραφικών και οικονοµικών στοιχείων.
Στην πέµπτη παράγραφο του Οικονοµικού του Ξενοφώντα, ο
Σωκράτης ρωτάει τον Κριτόβουλο :
Οἶκος δὲ δὴ τί δοκεῖ ἡμῖν εἶναι;
Η απάντηση του Κριτόβουλου και ο διάλογος που ακολουθεί
περιορίζονται ουσιαστικά στα περιουσιακά αγαθά και τις κοινωνικές
σχέσεις όπως παρουσιάζονται εντός και εκτός των τειχών µιας οικίας. Αν
βρισκόµασταν στη θέση του Κριτόβουλου, υπό το πλέγµα της παρούσας
µελέτης, θα µπορούσαµε να απαντήσουµε στο Σωκράτη πως ο
οἶκος δεδοµένου ότι αποτελείται από ανθρώπους, είναι ένας ζωντανός
οργανισµός. Ως τέτοιος, διατηρεί σε πρωταρχικό επίπεδο την ανάγκη να
τρέφεται, από τη στιγµή που δηµιουργείται και έως ότου εξακολουθεί να
υφίσταται. Στην αυτονόητη αυτή παραδοχή, µάλλον δύσκολα θα
διαφωνούσε ο αρχαίος φιλόσοφος. Προκειµένου να µελετήσουµε τις
διατροφικές ανάγκες µιας αθηναϊκής οικογένειας, θα πρέπει αρχικά να
εξετάσουµε από ποια και κυρίως πόσα µέλη τη συναποτελούσαν.
α) Δηµογραφία
Η πρώτη τάξη µεγέθους στην οποία πρέπει να αναφερθούµε είναι
η σύσταση µιας τυπικής αθηναϊκής οικογένειας αφού ουσιαστικά
αποτελεί τον πρωταρχικό πυρήνα του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Χωρίς τη διευκρίνιση αυτή, οι όποιοι υπολογισµοί κατανάλωσης
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τροφίµων θα είναι ακόµα περισσότερο προβληµατικοί. Καθώς δεν
υπάρχουν επίσηµα δηµογραφικά στοιχεία, η σύγχρονη σχετική έρευνα
είναι αναγκασµένη να καταφύγει σε έµµεσες µαρτυρίες πηγών όπως
είναι επιτύµβιες επιγραφές και δικανικοί λόγοι του τέλους του 4ου αιώνα.
Δεδοµένων όµως των προκαταλήψεων της εποχής (ως παιδιά πολλές
φορές αναφέρονται µόνο τα αρσενικά τέκνα π.χ.) αλλά και του ίδιου του
αντιπροσωπευτικού δείγµατος (οι οικογένειες που εκπροσωπούνται
στους λόγους συνήθως είναι οι εύπορες που µπορούσαν να προσλάβουν
ένα λογογράφο), το υλικό αυτό αν και χρήσιµο, είναι ελλιπές.
Από την καταγραφή που κάνει ο Davies88 προκύπτει ότι οι
περισσότερες από τις αθηναϊκές οικογένειες που αναφέρει διαθέτουν δύο
παιδιά, τα περισσότερα από τα οποία είναι αγόρια. Αν αφήσουµε ένα
εναλλακτικό περιθώριο για ένα κορίτσι ανά οικογένεια φτάνουµε στον
πολλαπλασιαστή {x4} για το συνολικό πληθυσµό, τον οποίο
χρησιµοποιούν άλλωστε και κάποιες αρχαίες πηγές όπως λ.χ. ο
Διονύσιος Αλικαρνασσέας (Ρωµαϊκή Αρχαιολογία, ΙΧ.25.2). Το
πρόβληµα όµως και πάλι στην προηγούµενη µελέτη είναι ότι οι
οικογένειες που καταγράφονται είναι ενός συγκεκριµένου και µάλιστα
υψηλού κοινωνικού αναστήµατος. Για το λόγο αυτό δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως αντιπροσωπευτικό δείγµα κοινωνικής απεικόνισης.
Περισσότερες πιθανότητες να προσεγγίσουµε την πραγµατικότητα θα
έχουµε αν συνδυάσουµε σύγχρονες δηµογραφικές εκτιµήσεις µαζί µε
αρχαίες πηγές.
Παρά τις προηγούµενες δυσκολίες που καθιστούν τη
συγκεκριµένη προσπάθεια όχι µόνο περίπλοκή αλλά ίσως και αµφίβολη,
ας κάνουµε ορισµένους υπολογισµούς υιοθετώντας και εµείς τον
υποθετικό πολλαπλασιαστή {x 4}. Έστω ότι έχουµε την οικογένεια που
οι Foxhall και Forbes παραθέτουν89 στο άρθρο τους και η οποία
περιλαµβάνει δύο γονείς ηλικίας 20-39 ετών και δύο παιδιά, ένα αγόρι
13-15 ετών και ένα κορίτσι 10-12 ετών. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του
F.A.O. που στηρίχτηκαν και τους υπολογισµούς που έκαναν οι Foxhal
και Forbes θα απαιτούνταν 11358 θερµίδες ηµερησίως. Αν
πολλαπλασιάσουµε το νούµερο αυτό µε το 70% ως βάση, καταλήγουµε
τότε σε 7950 απαιτούµενες θερµίδες ηµερησίως από δηµητριακά. Ο
αριθµός αυτός αντιστοιχεί σε 2,3 κιλά ηµερησίως ή περίπου 839 κιλά
ετησίως κριθαριού και µάλιστα σε σχεδόν «πρωτογενή» µορφή όπως το
πλιγούρι, µόνο για αυτά τα τέσσερα άτοµα. Σε περίπτωση που κάνουµε
λόγο για την περιεκτικότητα της ίδιας τροφής σε θερµιδική ενέργεια µετά
από ορισµένες µορφές παρασκευής όπως βράσιµο ή ψήσιµο, σύµφωνα µε
τον Πίνακα 2 του Παραρτήµατος, θα απαιτούνταν ίσως η τριπλάσια
ποσότητα κριθαριού ανά οικογένεια προκειµένου να καλύψει τις
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στοιχειώδεις ανάγκες της στη διάρκεια του χρόνου. Η ποσότητα αυτή
δείχνει να είναι εξωφρενικά µεγάλη και πιθανόν ακριβή. Οι λόγοι που
αναιρούν µια τέτοια εικόνα θα αναλυθούν διεξοδικά παρακάτω. Πριν
οδηγηθούµε όµως στο σηµείο αυτό, η υπόθεση περιπλέκεται στην
πραγµατικότητα πολύ περισσότερο, καθώς ο αρχικός πολλαπλασιαστής
πιθανότατα και υπό προϋποθέσεις που µας ενδιαφέρουν, αναιρείται προς
τα πάνω. Οι δύο ερευνητές φαίνεται πως έλαβαν υπόψη τους το γεγονός
αυτό αφού στο υποθετικό µοντέλο οικογένειας που υιοθέτησαν, πέρα από
το δύο προηγούµενα τέκνα προσέθεσαν και ένα τρίτο µικρότερο παιδί
ηλικίας 7 - 9 ετών90. Η προσθήκη όµως αυτή, σε σχέση µε την ηλικία των
γονιών που παραθέτουν µάλλον δεν επαρκεί. Η εξήγηση βρίσκεται στην
ανάλυση ορισµένων βασικών δηµογραφικών στοιχείων της περιόδου.
Καταρχήν το ηλικιακό µοντέλο των γονιών που υιοθετείται στη
µελέτη των Foxhall και Forbes, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την ηλικία
των τέκνων που αναφέρουν. Είναι φύσει αδύνατον η µητέρα να είναι 20
ετών και να διαθέτει παιδιά στην ηλικία που αναφέρονται. Η µόνη πιθανή
εξήγηση που µπορούµε να υποθέσουµε είναι ότι οι ερευνητές υιοθέτησαν
την ηλικία των γονιών από τους γενικούς πίνακες θερµιδικών κατά
ηλικία αναγκών του FAO, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών, µε
µοναδικό σκοπό τη γενική διερεύνηση των απαιτούµενων κατά άτοµο
θερµιδικών αναγκών. Αυτό όµως είναι σίγουρα εσφαλµένο αφού η
εικόνα που προσπαθούν να σκιαγραφήσουν είναι µιας υποθετικής
οικογένειας91, και όχι τυχαία ευρισκόµενων ατόµων. Στην περίπτωση
αυτή η ηλικία των γονιών θα έπρεπε να έχει προσδιοριστεί µε
µεγαλύτερη ακρίβεια.
Με πιθανολογούµενο από τους σύγχρονους ιστορικούς ένα δείκτη
προσδόκιµου ζωής κατά τη γέννηση (eο ) µεταξύ 25 και 30 ετών (eο =25 –
eο =30)92 όσον αφορά τους κλασικούς χρόνους, για να φτάσει να
διατηρήσει σίγουρα µια οικογένεια 2 ή 3 παιδιά κατά τα εξηκοστά
γενέθλια του πατέρα, δηλαδή στο στάδιο της ώριµης ή προχωρηµένης
φάσης ενός οικογενειακού κύκλου, τότε θα έπρεπε να έχει αποκτήσει
τουλάχιστον ένα επιπλέον παιδί κατά τους νεανικούς χρόνους. Η µεγάλη
βρεφική και παιδική θνησιµότητα είναι δεδοµένη σε προβιοµηχανικές
κοινωνίες όπως αυτή της κλασικής Αθήνας. Ο Αριστοτέλης µάλιστα
ισχυρίζεται πως τα περισσότερα παιδιά πέθαιναν πριν καν
συµπληρώσουν την πρώτη εβδοµάδα της ζωής τους (Ιστορίες ζώων,
588a5). Αν υπολογίσουµε την ακόµα µεγαλύτερη θνησιµότητα ανάµεσα
στα αρσενικά τέκνα λόγω διαφόρων πολεµικών γεγονότων, τότε ίσως θα
έπρεπε να προσθέσουµε και ένα ακόµα θηλυκό τέκνο κατά τους
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νεανικούς χρόνους του ζευγαριού. Το γεγονός αυτό σηµαίνει πως σε
οποιουσδήποτε ποσοτικούς υπολογισµούς διατροφικών αναγκών της
µέσης αθηναϊκής οικογένειας και κατ’ επέκταση της αθηναϊκής
κοινωνίας, πρέπει να συνυπολογίζουµε µια ιδιαίτερα αυξηµένη βρεφική
και παιδική κατανάλωση. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ότι ο
πολλαπλασιαστής {x 4} πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Με τη
συλλογιστική αυτή, µια µέση οικογένεια ενός ζευγαριού κοντά στην
ηλικία των 25 µε 35 ετών για τη γυναίκα και τον άνδρα αντίστοιχα, θα
έπρεπε να έχει αποκτήσει νωρίτερα, τουλάχιστον 3 ή και 4 παιδιά ώστε
σε βάθος χρόνου στην προχωρηµένη πια ηλικία των 50 µε 60 ετών να
καταφέρει να διατηρεί τα 2 ή 3 από αυτά. Κατά την ηλικία αυτή των
γονιών, τα παιδιά βέβαια θα είχαν φύγει πιθανότατα από το πλαίσιο του
πατρικού τους οίκου έχοντας δηµιουργήσει δικές τους οικογένειες. Στη
βρεφική και παιδική ηλικία όµως επιβάρυναν καθοριστικά την οικονοµία
του σπιτιού τους, ανεξαρτήτως φύλου. Από το στάδιο της εφηβείας και
µετέπειτα τα δεδοµένα αλλάζουν καθώς το πιθανότερο είναι πως το
θηλυκό τέκνο σύντοµα αποχωρούσε αφού πλέον βρισκόταν σε ώριµη
ηλικία γάµου. Η πρακτική συνήθεια που κατά κόρον ακολουθούνταν
ήθελε τα θηλυκά τέκνα να παντρεύονται νωρίτερα από τα αρσενικά93. Η
συνιστώµενη τουλάχιστον ηλικία γάµου για ένα κορίτσι ήταν γύρω στα
14 (Ησίοδος, Έργα και Ηµέρες, 696-8, Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1335a6,
Ξενοφώντας, Οικονοµικός, 7,42), ενώ για τον άνδρα ήταν σχεδόν στο
διπλάσιο (Ησίοδος, Έργα και Ηµέρες, 700-1, Πλάτων, Νόµοι, 721b, 785b,
Πολιτεία, 460e, Αριστοτέλης, ο.π.).
Ακόµα όµως και σε αυτήν την περίπτωση, το αρσενικό που έµενε
πίσω για κάποια χρόνια ακόµη, είχε εξαιρετικά αυξηµένες διατροφικές
ανάγκες. Αν αναλογιστούµε ότι ένα παιδί ή έφηβος µέχρι την ηλικία των
18 ετών έχει πολύ µεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις, που φτάνουν µέχρι
και τις 3000 θερµίδες αν πρόκειται για αγόρι94 (x 70% = 2100
τουλάχιστον απαιτούµενες δηλαδή θερµίδες από δηµητριακά κατά
Foxhall και Forbes), τότε αντιλαµβανόµαστε ότι ο συνολικός
υπολογισµός για τις απαιτούµενες ποσότητες πρωτογενών δηµητριακών
παραµένει αυξηµένος ακόµα και στην περίπτωση που ένα κορίτσι
παντρευόταν και έφευγε από το πατρικό του. Μετά από όσα
αναφέρθηκαν, αντιλαµβανόµαστε ότι για τον τύπο αντρόγυνου τον οποίο
οι ερευνητές παραθέτουν, θα πρέπει στα πρώτα χρόνια έγγαµου βίου του
να προσθέσουµε τουλάχιστον ένα παιδί επιπλέον, φτάνοντας έτσι
συνολικά στα τέσσερα, προκειµένου να είµαστε πλησιέστερα ίσως στην
πραγµατικότητα µιας οικογένειας των κλασικών χρόνων στην Αθήνα.
Η υπόθεση της διευρυµένης οικογένειας ενισχύεται και από άλλα
στοιχεία. Η εξέταση των ηβικών συµφύσεων στα κατάλοιπα γυναικείων
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σκελετών από την αρχαία Ελλάδα φανερώνει ότι σε κάθε γυναίκα
αντιστοιχούσαν κατά µέσο όρο 5 τοκετοί. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη
µας ένα ποσοστό στειρότητας 10% τότε ο µέσος όρων ανά ενήλικη
γόνιµη γυναίκα ανέρχεται στους 5,5 τοκετούς. Ανάλογα στοιχεία, 5,5 έως
6 τοκετών ανά γόνιµη γυναίκα προκύπτουν και από υπολογισµούς µε
βάση τα ιπποκρατικά κείµενα95. Εξάλλου ο αυξηµένος για τα σηµερινά
δεδοµένα αριθµός µελών µιας προβιοµηχανικής οικογένειας αποτελεί
µάλλον κοινή παραδοχή πολλών σύγχρονων ερευνητών96. Αν µάλιστα
στηριχτούµε στο «πρότυπο» οικογένειας που οι Foxhall και Forbes
υιοθετούν, το οποίο περιλαµβάνει εκτός από τα παιδιά και µια
ηλικιωµένη γυναίκα97 στο ρόλο τροφού ή υπηρέτριας, αντιλαµβάνεται
κανείς µέχρι που µπορεί να φτάσουν οι σχετικοί υπολογισµοί.
Διαπιστώνουµε λοιπόν πως ένας γενικός πολλαπλασιαστής {x4}
για το σύνολο του πληθυσµού των Αθηνών, κρίνεται τουλάχιστον
ανεπαρκής. Με βάση τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν προηγουµένως
τα µέλη µιας µέσης αθηναϊκής οικογένειας κατά τα πρώτα στάδια της
ζωής της, πρέπει να ήταν αρκετά αυξηµένα. Το γεγονός αυτό έχει άµεση
ανταπόκριση ως προς τις διατροφικές ανάγκες των µελών του οίκου
αφού προφανώς όσο αυξάνονται τα πρόσωπα τόσο αυξάνονται
δραµατικά και οι ποσότητες δηµητριακών και άλλων τροφίµων που
απαιτούνται. Ανεξαρτήτως όµως από ακριβή µεγέθη, τι συνεπάγονται
τέτοια ποσοστά για τη βιωσιµότητα µιας οικογένειας αλλά και πολύ
περισσότερο για τη λειτουργία της πόλης των Αθηνών ;
Χωρίς να λάβουµε υπόψη µας την πραγµατική κατάσταση που
ίσχυε σε σχέση µε τις παραγωγικές δυνατότητες της πόλης των Αθηνών,
µπορούµε να διατυπώσουµε αρχικά ορισµένες υποθέσεις, αναζητώντας
τη σηµασία ενός ποσοστού κατανάλωσης δηµητριακών και άλλων
τροφών στο πλαίσιο του οίκου.
β) Στοιχεία οικονοµίας
Δυστυχώς, δε διαθέτουµε πολλές πληροφορίες για τις αγοραίες
τιµές των δηµητριακών ή των διαφόρων παραγώγων τους. Σκόρπιες
αναφορές σε διάφορες πηγές, χρονολογικά µάλιστα διάσπαρτες, δε
βοηθούν καθόλου την κατάσταση. Η αθηναϊκή επιγραφή του 374/373
που είδαµε στον πρόλογο και η οποία αναφέρεται στη φορολόγηση των
δηµητριακών, δεν εµπεριέχει κανένα χρήσιµο σχετικό στοιχείο98. Σε µια
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άλλη επιγραφή από την Ελευσίνα που χρονολογείται γύρω στο 329, ένας
µέδιµνος κριθαριού κοστολογείται στις τρεις δραχµές ενώ ένας µέδιµνος
σιταριού στις έξι δραχµές99. Αποσπασµατικές αναφορές όµως τέτοιου
είδους δεν µπορούν να µας προσφέρουν µια στέρεη βάση εργασίας, όχι
µόνο γιατί οι τιµές που αναφέρουν δεν είναι απόλυτες αλλά πολύ
περισσότερο γιατί αναφέρονται µόνο σε δηµητριακά. Κατά συνέπεια η
σύγχρονη ιστορική έρευνα δεν έχει προχωρήσει σηµαντικά στον
συγκεκριµένο τοµέα ώστε να µπορέσει να ανιχνεύσει ενδεικτικές τιµές
και για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων που πωλούνταν στην αγορά των
Αθηνών. Η µοναδική µελέτη που καταφέραµε να εντοπίσουµε και στην
οποία υπάρχουν κατά προσέγγιση εκτιµήσεις για τις συνολικές τιµές
διαφόρων ειδών τροφών, παραµένει εκείνη του Boeckh100. Παρά την
παλαιότητα και τα πολλά προβλήµατα του έργου, είναι το µόνο στο
οποίο εµείς ανιχνεύσαµε µια τέτοια λεπτοµερή προσπάθεια.
Είναι πιθανό ότι στην αγορά θα κατέφευγε ένα µέρος των
Αθηναίων πολιτών που είτε δεν κατείχαν έγγεια ιδιοκτησία είτε ήταν
τόσο µικρή ώστε δεν µπορούσε να τους προσφέρει µια ικανοποιητική
παραγωγή δηµητριακών. Είναι επίσης λογικό ότι η αγορά αποτελούσε
αναπόφευκτο σηµείο προσπορισµού ειδών που δεν µπορούσε εύκολα ο
οποιοσδήποτε είτε να παράγει είτε να βρει σε φυσική µορφή. Αν για
κάποιον ή κάποια ήταν εύκολο να µαζέψει λίγα χόρτα ή λαχανικά από
κάποιον αγρό, σίγουρα δεν ισχύει το ίδιο και για είδη όπως π.χ. τα
διάφορα θαλασσινά, τα οποία απαιτούν ειδικά µέσα και προϋποθέσεις.
Δε χρειάζεται ίσως να αναφέρουµε καν τους µέτοικους οι οποίοι κατ’
ανάγκη θα ακολουθούσαν τον ίδιο δρόµο, ως µη έχοντες ούτε το
δικαίωµα κατοχής γης.
Σηµειώνουµε προκαταβολικά ότι δε µας ενδιαφέρουν οι αγοραίες
τιµές ενός είδους τροφίµων, ώστε να αναχθούµε σε µια απλή εκτίµηση
της αγοραστικής δύναµης των κατοίκων της Αθήνας. Σκοπός µας είναι
να αντιληφθούµε το πλαίσιο δυνατοτήτων που είχε µια αθηναϊκή
οικογένεια, ανεξαρτήτως από το αν παρήγε η ίδια τα τρόφιµα ή τα
αποκτούσε µε βάση χρηµατιστικές διαδικασίες. Λαµβάνοντας δηλαδή
υπόψιν ότι οι διατροφικές ανάγκες µιας µέσης οικογένειας κατά την
πρώτη κυρίως δεκαετία της ζωής της ήταν ιδιαίτερα αυξηµένες, η
προσοχή µας εστιάζεται σε ένα µοντέλο διατροφής που θα µπορούσε να
είναι λιγότερο επισφαλές σε επίπεδο καθηµερινής διαβίωσης. Για το λόγο
αυτό πρέπει να έχουµε υπόψη µας µια βασική επισήµανση.
Το σύγχρονο µοντέλο ενός κατοίκου των πόλεων που πηγαίνει
καθηµερινά σε κάποιο κατάστηµα προκειµένου να αγοράσει διάφορα
είδη τροφίµων, δεν ισχύει επακριβώς για την αρχαιότητα. Σήµερα, η
καθηµερινή αγορά ψωµιού λ.χ. από κάποιο αρτοπωλείο αποτελεί κοινή
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αναγκαιότητα για τον κάθε νοικοκύρη ή νοικοκυρά, αφού δεν είναι σε
άµεση θέση να το παράγουν εύκολα οι ίδιοι. Μια τέτοια εικόνα όµως, δε
βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την κλασική αθηναϊκή κοινωνία,
τουλάχιστον στο µεγαλύτερο βαθµό της. Ο κανόνας που εκεί φαίνεται να
ισχύει είναι ότι η παραγωγή και παρασκευή τροφίµων πραγµατοποιείται
κατά το µεγαλύτερο ποσοστό στο πλαίσιο του οίκου101. Η νεότερη
επιστηµονική έρευνα δείχνει ότι το καθεστώς αγροτικής καλλιέργειας
αποτελούνταν µάλλον από πολλές µικρές ιδιοκτησίες102. Οι περισσότεροι
πολίτες ήταν µάλλον µικροµεσαίοι καλλιεργητές103, όπως π.χ. ο
ειρηνόφιλος Δικαιόπολις στους Αχαρνείς του Αριστοφάνη. Μοναδικός
σκοπός του πρωταγωνιστή του έργου που παρουσιάστηκε στα Λήναια
του 425, είναι η σύναψη ειρήνης ανάµεσα στις εµπόλεµες πλευρές, ώστε
να µπορέσει να επιστρέψει στην κατεστραµµένη από τον πόλεµο γη του.
Μόνον εκείνο που δεν µπορεί να φτιαχτεί µέσα σε αυτό το µοντέλο
οικιακής οικονοµίας, αναζητείται στο χώρο της αγοράς.
Η ίδια εικόνα ισχύει µέχρι και σήµερα σε πολλές αγροτικές
περιοχές και χωριά της Ελλάδας και όχι µόνο. Ο λόγος που αυτό
συµβαίνει είναι διττός. Αφενός επιδιώκεται µια στοιχειώδης αυτάρκεια
ενώ αφετέρου η αγορά είναι πάντα πιο ακριβή αφού συµπεριλαµβάνει το
κόστος των εµπορικών µηχανισµών. Ασφαλώς στην αρχαιότητα
κατέφευγαν και στο χώρο της αγοράς, η οποία µάλιστα παρουσιάζεται
αρκετά ανεπτυγµένη ειδικά στο χώρο των τροφίµων, όπως προκύπτει από
την πληθώρα των σχετικών επαγγελµάτων που µπορεί κάποιος να βρει
εκεί. Στην οπίσθια όψη µιας αθηναϊκής επιγραφής που χρονολογείται στο
τέλος του 5ου αιώνα διαβάζουµε για έναν ἐλαιοπώλη, έναν καρυοπώλη
και έναν ἀρτοπώλη104. Το γεγονός αυτό όµως δεν ανατρέπει τον
επιδιωκόµενο κανόνα. Κατόπιν τούτου, θα προσπαθήσουµε να
ανιχνεύσουµε ενδείξεις για τις τιµές διαφόρων τροφίµων που απλά
προδιαγράφουν ένα πλαίσιο δυνατοτήτων για µια µέση οικογένεια των
Αθηνών. Μονάχα από διάσπαρτες αναφορές µπορούµε να αναχθούµε σε
εκτιµήσεις για το επίπεδο των τιµών και αυτές όµως όχι χωρίς
αµφιβολίες.
Προκειµένου να αντιληφθούµε τι αντιπροσωπεύουν οι τιµές αυτές
σε σχέση µε τις διατροφικές δυνατότητες µιας µέσης οικογένειας,
απαραίτητη στους υπολογισµούς που θα ακολουθήσουν είναι και η
γνώση ενός πιθανού κατώτερου ηµεροµισθίου το οποίο θα καθορίζει τις
δυνατότητες διαβίωσης της οικογένειας αυτής. Δεδοµένου ότι δεν
υπάρχουν αντίστοιχα µε τα σύγχρονα στατιστικά στοιχεία για την
κλασική Αθήνα, είµαστε αναγκασµένοι να διατυπώσουµε την υπόθεσή
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µας µε βάση τους δηµόσιους µισθούς που προέβλεπε το αθηναϊκό
πολίτευµα. Οι µισθοί αυτοί αφορούν φυσικά τους πολίτες. Δεν υπάρχει
όµως κανένας ουσιαστικός λόγος να θεωρήσουµε ότι οι µέτοικοι λ.χ.
χρειάζονται λιγότερα χρήµατα για να ζήσουν. Ανατρέχοντας λοιπόν στις
αρχαίες πηγές, διαπιστώνουµε πως οι βασικοί µισθοί µε τη µικρότερη
διακύµανση αλλά που ταυτόχρονα αφορούσαν την µεγαλύτερη µερίδα
των πολιτών, υπήρξαν εκείνοι για τη συµµετοχή στα δηµόσια δικαστήρια
και στην Εκκλησία του Δήµου.
Ο δικαστικός µισθός, ξεκινώντας από το τέλος της δεκαετίας του
450 από τον Περικλή µε έναν ή δύο οβολούς (Αριστοτέλης, Αθηναίων
Πολιτεία, 27.3-4 κ.α.), αυξήθηκε στους τρεις οβολούς γύρω στο 424
(Αριστοφάνης, Ιππείς, 51,255-56, 800) και έµεινε σταθερός εκεί για
περίπου έναν αιώνα ακόµη (Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 60.2).
Αντιστοιχία ως προς το ποσό και ίσως την σταθερότητα παρουσιάζει και
ο εκκλησιαστικός µισθός που καθιερώθηκε πιθανά γύρω στο 403-2
(Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 41.3), µετά την αποκατάσταση του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Ο Loomis αναφέρεται στην πιθανότητα105
αύξησης του µισθού αυτού από τους τρεις οβολούς σε µία δραχµή µεταξύ
του 355 και 322, ακόµα όµως και ο ίδιος αµφιβάλει αν κάτι τέτοιο
συνέβη πραγµατικά106.
Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες για τη συµµετοχή στα
πολυπληθέστερα όργανα της πολιτείας, νοµίζουµε ότι είναι βάσιµο σε
γενικές γραµµές, να θεωρήσουµε τα ποσά των δύο και τριών οβολών για
τον 5ο και 4ο αιώνα αντίστοιχα, ως απαραίτητα για τη στοιχειώδη
οικογενειακή διαβίωση. Το µισθό έπαιρνε βέβαια µόνον ο άντρας
πολίτης αλλά η λογική λέει ότι το ποσό αυτό θεωρητικά αντιστοιχούσε
στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών ολόκληρης της οικογένειας,
κατά την ηµέρα που οι πολιτικές του υποχρεώσεις τον κρατούσαν µακριά
από τις συνήθεις επαγγελµατικές δραστηριότητες. Ο αριθµός των
συνεδριάσεων των δικαστηρίων και της εκκλησίας περιοριζόταν σε
ορισµένες ηµέρες κατά τη διάρκεια του χρόνου107. Το ποσό λοιπόν αυτό
προδιαγράφει ένα κατώτερο πλαίσιο διατροφής µόνο για τις ηµέρες αυτές
και είναι αυτό που κυρίως προσπαθούµε να ανιχνεύσουµε. Ένας πολίτης
που κατείχε µια µικρή έγγεια ιδιοκτησία και παρήγαγε κάποια προϊόντα
µπορούσε να χρησιµοποιεί το ποσό αυτό ίσως και σαν περιστασιακό
πλεόνασµα. Κάποιος όµως που δεν είχε καµία δυνατότητα παραγωγής,
όπως ορισµένοι πολίτες αλλά σίγουρα και όλοι οι µέτοικοι, θα έπρεπε να
έχει µια παρεµφερή βάση οικογενειακής διαβίωσης.
Ξεκινώντας λοιπόν από τα δηµητριακά, αντιµετωπίζουµε ευθύς
αµέσως τις πρώτες δυσκολίες. Τα ¥leura και τα ¥lfita αποτελούσαν
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αντίστοιχα τα βασικά προϊόντα µετά το άλεσµα του σιταριού και του
κριθαριού, σύµφωνα µε το λεξικογράφο Πολυδεύκη του 2ου αιώνα µ.Χ.
(Ονοµαστικόν, Α, 247) και συνιστούσαν το κύριο αγαθό για την
παραγωγή διαφόρων τροφίµων. Σε πρώτο επίπεδο, πριν από οποιαδήποτε
άλλη διεργασία υπήρχε η δυνατότητα παρασκευής διαφόρων χυλών από
τα παραπάνω προϊόντα. Η πτισάνη σύµφωνα µε µεταγενέστερη
πληροφορία, ήταν χυλός από κριθάρι καθαρισµένο αλλά όχι
καβουρντισµένο (Γαληνός, Δυνάµεις τροφών, Α,6,467,12). Πρόκειται
προφανώς για ένα λιτό πιάτο χαµηλού µάλλον γαστρονοµικού και
κοινωνικού «αναστήµατος». Την άποψη αυτή επιτείνει ένα απόσπασµα
του Αριστοφάνη στο οποίο ο ποιητής παραθέτει την πτισάνη ανάµεσα σε
άλλα ταπεινά µάλλον προϊόντα διατροφής όπως βολβοί, φακές κλπ.
(Γηρυτάδης, απ.7,1). Πολλά χρόνια αργότερα στους Επιτρέποντες (140141) του Μενάνδρου, διαβάζουµε ότι δύο οβολοί είναι αρκετοί για να
µπορέσει κάποιος πεινασµένος να έχει τουλάχιστον ένα πιάτο πτισάνης.
Η τελευταία αναφορά επισφραγίζει την ευτέλεια της πτισάνης ως
φαγητό, δηµιουργεί όµως το εύλογο ερώτηµα όσον αφορά το τι
αντιπροσωπεύουν σε επίπεδο εισοδήµατος οι δύο οβολοί ανάµεσα στις
δύο εποχές.
Κατά το παρελθόν διατυπώθηκαν απόψεις οι οποίες απέκρουαν
την πιθανότητα ύπαρξης πληθωριστικών φαινοµένων σε µια κοινωνία
όπως αυτή της κλασικής Αθήνας εξ αιτίας της ανυπαρξίας
χαρτονοµισµάτων108. Στις σύγχρονες κοινωνίες τα χαρτονοµίσµατα έχουν
µια θεωρητική και όχι πραγµατική αξία, οπότε είναι εύκολη η τεχνητή
διακύµανση τους. Σύµφωνα µε τη λογική αυτή, η αλλοίωση της
σύστασης ενός νοµίσµατος στην αρχαιότητα δεν µπορούσε να
προκαλέσει µεγάλη διακύµανση των τιµών, δεδοµένης και της
µικρότερης κυκλοφορίας των νοµισµάτων αυτών. Αν και λογικοφανής, η
άποψη αυτή δεν ευσταθεί.
Με βεβαιότητα όπως ήδη είδαµε προηγουµένως, έχει παρατηρηθεί
διακύµανση στους δηµόσιους µισθούς αξιωµάτων για την πόλη των
Αθηνών και κατά συνέπεια µεταβολή στις τιµές των αγαθών.
Διαφορετικά, δε θα υπήρχε λόγος αύξησης των µισθών αυτών. Μπορεί
να µην έχουµε σε γενικές γραµµές ραγδαίες µεταβολές όπως σε
σύγχρονες κοινωνίες, παρόλα αυτά µακροχρόνιες τουλάχιστον
πληθωριστικές πιέσεις ασκούνται, έστω και αν δεν είναι εύκολο να
προσµετρηθούν σε απόλυτους αριθµούς109.
Αν δεχτούµε λοιπόν ένα ποσοστό υποτίµησης του νοµίσµατος της
τάξης του 100% κατά τον αιώνα που µεσολαβεί ανάµεσα στον
Αριστοφάνη και το Μένανδρο, τότε και πάλι ένας οβολός για ένα πιάτο
βρασµένου κριθαριού στους κλασικούς χρόνους δηµιουργεί ανυπέρβλητα
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προβλήµατα. Αν το τριώβολο για τη συµµετοχή του κάθε Αθηναίου
πολίτη στις δικαστικούς θεσµούς της πόλης αντιστοιχούσε σε ένα
θεωρητικά κατώτερο ηµεροµίσθιο, τότε είναι αδύνατη η διαβίωση µιας
µέσης οικογένειας όπως την περιγράψαµε παραπάνω αφού το ποσό αυτό
δεν αρκεί παρά µόνο για ένα απόλυτα λιτό γεύµα και µάλιστα τριών µόνο
µελών της οικογένειας στη διάρκεια µιας ηµέρας. Αυτό σηµαίνει ότι
οποιοδήποτε επιπλέον µέλος µιας οικογένειας είτε επρόκειτο για κάποιο
παιδί είτε για κάποιον δούλο, θα έµενε ουσιαστικά νηστικό εσαεί. Αν
φυσικά ίσχυε κάτι τέτοιο τότε µιλάµε για ένα επίπεδο απόλυτης
εξαθλίωσης ενός µέρους της αθηναϊκής κοινωνίας που ίσως αγγίζει την
πλειονότητα των κατοίκων. Ένα τέτοιο µοντέλο διαβίωσης προφανώς δεν
µπορεί να έχει καµία ορθολογική βάση. Καταλήγουµε λοιπόν είτε στο ότι
ο ισχυρισµός του Μενάνδρου, ακόµα και αποπληθωρισµένος, είναι
ανεδαφικός ως προς την αναλογική του εφαρµογή για τους κλασικούς
χρόνους, οπότε η πραγµατική τιµή θα πρέπει να ήταν κατά πολύ
χαµηλότερη, είτε στο ότι θα πρέπει να υπήρχαν τροφές ακόµα
φθηνότερες ώστε µια οικογένεια να µπορέσει να αντεπεξέλθει στις
ανάγκες της. Επιθυµώντας να εξετάσουµε περαιτέρω το πρώτο
ενδεχόµενο και χαµηλώνοντας ακόµα περισσότερο την υποθετική τιµή
για ένα πιάτο ευτελούς πτισάνης στο µισό οβολό, αν κάνουµε τους
υπολογισµούς, καταλήγουµε τότε και πάλι σε ένα επίπεδο ουσιαστικής
ανέχειας για µια οικογένεια που στηρίζεται τόσο πολύ σε προϊόντα
δηµητριακών. Υπάρχουν άραγε επιπλέον παραδείγµατα µέσα από
αρχαίες πηγές µε τα οποία µπορούµε να ελέγξουµε τον ισχυρισµό του
Μενάνδρου ;
Ένα µέτρο καθηµερινής διατροφής που παραδίδεται από τις πηγές
είναι ο αττικός χοῖνιξ110. Ο Ηρόδοτος περιγράφοντας το στρατό του
Ξέρξη, αναφέρει το χοίνικα ως ηµερήσια ποσότητα τροφής για κάθε
στρατιώτη (7.187). Έχοντας το παραπάνω ως αφετηρία, υιοθετήθηκε ως
µέτρο και από σύγχρονους ιστορικούς, ξεκινώντας από τον Boeckh111 και
φτάνοντας µέχρι τους Foxhall και Forbes στους δικούς τους
υπολογισµούς112. Το πρόβληµα όµως µε το συγκεκριµένο µέτρο είναι ότι
χρησιµοποιούνταν κατά την αρχαιότητα ως µονάδα µέτρησης τόσο
στερεών όσο και υγρών, δηλαδή όχι µόνο βάρους (Kg) αλλά και όγκου
(Lt). Το ίδιο συµβαίνει φυσικά µε όλα τα παράγωγα µέτρα του αττικού
µεδίµνου. Δεδοµένου λοιπόν ότι το κριθάρι έχει διαφορετικό ειδικό
βάρος από το σιτάρι, όπως και άλλα διατροφικά είδη µεταξύ τους ( λάδι,
κρασί κλπ) η συγκεκριµένη µονάδα δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα
υπολογισµών. Για τον Garnsey ένας µέδιµνος σιταριού αντιστοιχεί113 µε
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βάση σύγχρονα σταθµά σε 40 Κιλά ενώ ένας µέδιµνος κριθαριού σε 33,4
Κιλά. Οι Foxhall και Forbes όµως, τοποθετούν114 το µέδιµνο κριθαριού
στα 30,9 Κιλά. Εκτός αυτού, στα αρχαία αποσπάσµατα δεν υπάρχει
πάντα σαφής διαχωρισµός µεταξύ σιταριού και κριθαριού αλλά κυρίως
ούτε µεταξύ του εκάστοτε είδους καθεαυτού. Είναι δύσκολο π.χ. να
πούµε µε βεβαιότητα αν ένας χοίνικας αλφίτων σηµαίνει απλώς το σπόρο
του κριθαριού, το προϊόν αλέσεως ή ακόµα και ποιο προϊόν ακριβώς
(καβουρδισµένο ή όχι ; αποφλοιωµένο ή όχι ; ). Για τους λόγους αυτούς
εξάλλου δεν είχε αναφερθεί µέχρι τώρα, αφού προσπαθούµε να
ακολουθήσουµε µια ελαφρώς διαφορετική µεθοδολογία.
Στη βάση όµως των παραπάνω, υπάρχουν αναφορές σε κάποια
αρχαία κείµενα οι οποίες µπορούν να αντιπαραβληθούν µε εκείνη του
Μενάνδρου. Σύµφωνα µε τον Πλούταρχο, την εποχή του Σόλωνα ένας
µέδιµνος (απροσδιορίστου όµως περιεχοµένου) κόστιζε µία δραχµή115
(Σόλων και Ποπλίκολας, 23.3.1). Με βάση τον ίδιο συγγραφέα, την εποχή
του Σωκράτη ένας µέδιµνος αλφίτων είχε ανέλθει στις δύο δραχµές
καθώς επίσης, 4 χοίνικες κόστιζαν δύο οβολούς (Ηθικά, Περί
Ευθυµίας,10). Στη βιογραφία του κυνικού φιλόσοφου Διογένη (3ος
αιώνας π.Χ.) που συνέγραψε ο Διογένης Λαέρτιος (3ος αιώνας µ.Χ.)
αναφέρεται ότι στους χρόνους του πρώτου, ένας χοίνικας αλφίτων
κόστιζε 2 χαλκούντες και συνεπώς ο µέδιµνος ανέρχεται και πάλι σε δύο
δραχµές (Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, Διογένης, 6.35.10). Στις
Εκκλησιάζουσες (547) του Αριστοφάνη, ο Βλέπυρος παραπονιέται πως
έχασε πυρῶν ἑκτέα, ποσότητα που ισούται µε το 1/6 ενός µεδίµνου
σιταριού δηλαδή, επειδή δεν πήρε τους τρείς οβολούς από την
παρακολούθηση της εκκλησίας του Δήµου. Από αυτό υπολογίζουµε την
τιµή για ένα µέδιµνο σιταριού στις 3 περίπου δραχµές για την περίοδο
γύρω στο 396-92.
Οι παραπάνω τιµές είναι αµφίβολες και δύσκολα αναλύονται για
πολλούς λόγους. Προκειµένου να τις ερµηνεύσουµε σωστά θα έπρεπε να
γνωρίζουµε πολλά επιπλέον στοιχεία όπως ακριβείς και όχι γενικευµένες
χρονολογικές ενδείξεις, ακριβείς ποσότητες παραγωγής ή εισαγωγής
δηµητριακών στις ίδιες περιόδους, ακριβείς τιµές ηµεροµισθίων στο
χώρο της ιδιωτικής εργασίας και όχι µόνο των δηµόσιων αξιωµάτων και
πολλά άλλα. Παρόλα αυτά, αν θεωρήσουµε για λόγους εργασίας βάσιµη
µια ελάχιστη τιµή γύρω στις δύο δραχµές (12 οβολοί) για ένα µέδιµνο
κριθαριού από τα µέσα του 5ου µέχρι τα µέσα του 4ου αιώνα και αν η
ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 33.4Kg116, τότε µε δύο οβολούς θα
µπορούσε κάποιος να αγοράσει περισσότερα από πέντε κιλά κριθαριού,
ποσότητα υπεραρκετή για την ηµερήσια διατροφή µια πολυµελούς
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οικογενείας. Καθώς λοιπόν δεν έχουµε στοιχεία ενός καλπάζοντος
πληθωρισµού µεταξύ των δύο περιόδων, λογικά µπορούµε να
θεωρήσουµε τον προηγούµενο ισχυρισµό του Μενάνδρου υπερβολικό.
Πριν βιαστούµε όµως να αρκεστούµε σε µια εικόνα κατανάλωσης
άφθονων δηµητριακών µε βάση ένα υποθετικό ηµεροµίσθιο, καλό είναι
να επιστρέψουµε στην αρχική παρατήρηση µας.
Τους τρεις αυτούς οβολούς δεν τους έπαιρναν φυσικά ούτε όλοι οι
πολίτες, ούτε σε καθηµερινή βάση όπως προείπαµε. Και όµως, η
βαρύτητα του δηµόσιου αυτού µισθού φαίνεται να είναι τόσο µεγάλη που
ο Αριστοφάνης το είχε κάνει σχεδόν µοτίβο των έργων του. Στις Σφήκες
(605-16) ο Φιλοκλέων αναφέρεται στις χαρές της οικιακής ζωής αλλά και
στις δυνατότητες που του δίνει ο δικαστικός µισθός των τριών οβολών
όχι µόνο για να εξασφαλίσει το καθηµερινό του φαγητό αλλά επιπλέον
και για ικανή ποσότητα κρασιού. Στην περίπτωση που κάποιος δεν
έπαιρνε το µισθό πώς τα έβγαζε πέρα για πολλές ηµέρες αυτός και η
οικογένειά του; Οι µέτοικοι οι οποίοι δεν είχαν εξασφαλισµένη µια
τέτοια αποζηµίωση πώς ανταποκρίνονταν στις καθηµερινές ανάγκες της
οικογένειάς τους ;
γ) Αρχές Οἰκό-νομίας: Ευτέλεια, Προσβασιµότητα, Συντήρηση
Ο µοναδικός ίσως τρόπος µε τον οποίο βρίσκουν ικανοποιητική
απάντηση ερωτήµατα όπως τα προηγούµενα, βρίσκεται στο να
θεωρήσουµε ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό µοντέλο διαβίωσης πέρα από
την άφθονη κατανάλωση δηµητριακών, το οποίο επιτρέπει να
προσπορίζονται σχετικά εύκολα τα προς το ζην τόσο οι έχοντες έναν
µικρό κλήρο γης όσο και αυτοί που δε διαθέτουν καµία απολύτως έγγεια
ιδιοκτησία. Αναζητούµε δηλαδή ένα πλαίσιο διατροφής όπου η κατώτερη
αποζηµίωση όπως αντιπροσωπεύεται από το τριώβολο, επαρκεί για την
πλήρη κάλυψη των καθηµερινών διατροφικών αναγκών µιας πολυµελούς
οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να έχουµε τουλάχιστον µια
ενδεικτική αναλογία της διακύµανσης και ενδεχοµένως διαφοροποίησης
των τιµών µεταξύ δηµητριακών και άλλων ειδών τροφίµων. Υπάρχουν
άραγε τροφές οι οποίες στις αρχαίες πηγές να παρουσιάζονται έστω και
ενδεικτικά φθηνότερες ;
Οι ¢fÚai, κοινώς σαρδέλες, αποτελούσαν αγαπηµένη γεύση για
το λαό της Αθήνας. Η αλιεία τους ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγµένη στο
Φαληρικό όρµο και συνιστούσαν αρκετά διαδεδοµένη τροφή. Όταν ο
Βοιωτός έµπορος στους Αχαρνείς ( 901-2) του Αριστοφάνη ζητά να
φέρει στη γειτονική πατρίδα του προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά
στην Αθήνα, ο Δικαιόπολις του προτείνει φαληρικές σαρδέλες. Ο
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θεράπων του Έποπος (Όρνιθες, 75-79) συζητώντας µε τον Πισθέταιρο
για τις ανθρώπινες αδυναµίες του αφέντη του, αναφέρεται στην αγάπη
εκείνου προς τις φαληρικές σαρδέλες και πάλι. Ένδειξη της χαµηλής
τιµής και άρα της σύνδεσης του προϊόντος µε τις χαµηλότερες
εισοδηµατικές τάξεις, βρίσκουµε στο µονόλογο του αλλαντοπώλη στους
Ιππείς (624-82) του Αριστοφάνη, σύµφωνα µε τον οποίο ένας οβολός
αρκεί για την αγορά πολλών σαρδελών. Το ίδιο χαρακτηριστικό
επαναλαµβάνεται για µία ακόµη φορά στους Αχαρνείς (640) µε την
παροιµιώδη έκφραση “¢fÚwn tim¾n peri£yaj”. Σύµφωνα µε το
σχολιαστή του αρχαίου κειµένου η φράση χρησιµοποιείται αντί του
“eÙtelÁ tim»n ” (Σχόλια, 640b,1).
Είδος σαρδελών ήταν και οι τριχίδες. Κοινό και ευτελές µικρό
ψάρι που πωλούνταν σε άφθονες ποσότητες στην ιχθυαγορά και το οποίο
όπως αναφέρει ο Αριστοφάνης, έστω υπερβολικά, ήταν τόσο φθηνό ώστε
µε έναν οβολό µπορούσε ίσως κάποιος να αγοράσει εκατό τριχίδες
(Ιππείς, 662). Στην ίδια κατηγορία µικρών ευτελών ψαριών
συγκαταλέγονται και οι ˜yhto…. Μαγειρεύονταν βραστά και δύσκολα θα
µπορούσε να τα συναντήσει κάποιος σε πολυτελές δείπνο ( Αριστοφάνης,
απ.282).
Τα θαλασσινά είδη όµως προϋποθέτουν ειδικές διεργασίες. Ως
είδος δεν είναι πάντα εύκολα προσβάσιµο στον κάθε κάτοικο των
Αθηνών, αφού η αλιεία απαιτεί ειδικά µέσα. Κατά κύριο λόγο θα έπρεπε
να βρεθεί λοιπόν στο χώρο της αγοράς. Πέρα από αυτό όµως, είναι είδος
που δεν προσφέρει µεγάλη αυτονοµία όσον αφορά το πλαίσιο της
οικιακής οικονοµίας. Η αλιεία του εκάστοτε είδους δεν πραγµατοποιείται
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και εκτός αυτού, σαν οργανική ύλη δεν
µπορεί να συντηρηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Μόνο σε πολύ
συγκεκριµένες µορφές µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αλλά και πάλι µόνο
για ορισµένα είδη θαλασσινών όπως οι σαρδέλες (π.χ. παστές). Κατά
συνέπεια η οικονοµική ευτέλεια ενός προϊόντος, δε θα µπορούσε να είναι
το µοναδικό ζητούµενο για µια οικογένεια. Αυτό που χρειάζεται να
προστεθεί επιπλέον είναι η ευκολία από πλευράς µέσων και η διάρκεια
από πλευράς χρόνου για την απόκτηση µιας κάποιας τροφής. Ποια θα
µπορούσαν να είναι τα είδη που ανταποκρίνονται στις προηγούµενες
προϋποθέσεις µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ;
Τα διάφορα είδη λαχανικών κατείχαν σηµαντική θέση στο
καθηµερινό διαιτολόγιο των Αθηναίων. Ωµά ή βρασµένα, αποξηραµένα
ή τηγανισµένα (Ορειβάσιος , Ιατρικών Συναγωγών , 1, 15) αποτελούσαν
βασική τροφή των φτωχότερων στρωµάτων καθώς και των αγροτών. Ο
ήρωας του ποιητή της Νέας Κωµωδίας Φιλήµονα που έζησε ανάµεσα στο
360-265, συγκαταλέγει τα λαχανικά ανάµεσα στα ταπεινά αλλά θρεπτικά
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προϊόντα που του προσφέρει ο αγρός του και µε τα οποία διάγει
αξιοπρεπώς το βίο του :
ἐγὼ τὸν ἀγρὸν ἰατρὸν ἐλελήθειν ἔχων·
τρέφει γὰρ οὗτος ὥσπερ ἀρρωστοῦντά με,
σιτάρια μικρὰ προσφέρων οἴνου θ' ὅσον
ὀσμήν, λαχάνου τ' ἀεί τι καὶ νὴ τὸν Δία
τὰ πετραῖα ταῦτ' ὀψάρια, κάππαριν, θύμον,
ἀσπάραγον, αὐτὰ ταῦτα·
(απ. 98, 1-6)
Χαρακτηρίζει δεικτικά τον αγρό ως ἰατρὸν ενώ η αναφορά
διαφόρων άγριων φυτών ως πετραῖα ὀψάρια είναι µάλλον ενδεικτικός
για την διατροφική χρησιµότητα και αξία τέτοιων ειδών.
Στην κατηγορία των λαχανικών κατά την αρχαιότητα
συµπεριλαµβάνονταν πολλά είδη φυτών τα οποία σύµφωνα µε το
Θεόφραστο διαιρούνταν σε σκανδικώδη ή κιχοριώδη (Ιστορία Φυτών,
7.11.1,3) και σε σαρκόρριζα ή κεφαλόρριζα (Ιστορία Φυτών, 7.12.1). Στην
πρώτη οµάδα περιλαµβάνονται φυτά των οποίων ήταν εδώδιµοι οι
χλωροί καρποί, τα φύλλα και οι βλαστοί ενώ στη δεύτερη όσων έτρωγαν
τις ρίζες ή τους βολβούς.
Στα κωµικά χωρία πολλές φορές γίνεται λόγος για «λάχανα»
γενικά και αόριστα. Στην περίπτωση αυτή εννοούνται όλα τα
λαχανευόµενα φυτά που τα ονόµαζαν επίσης «άγρια χόρτα» ή «άγρια
εψήµατα»117 όπως κάνει και ο Αριστοφάνης σε ένα χωρίο του Πλούτου
(296-301). Στην κατηγορία λοιπόν αυτή ανήκει και το βλίτο, από την
ταπεινότητα του οποίου ως τροφή προέκυψε ήδη κατά την αρχαιότητα
και ο υποτιµητικός χαρακτηρισµός για το πνευµατικό επίπεδο κάποιου
(Αριστοφάνης, Νεφέλες, 1001). Τα βράκανα (άγρια λάχανα), τροφή
ευτελέστατη και εσχάτης ανάγκης αναφέρονται από το σύγχρονο του
Αριστοφάνη Φερεκράτη για όσους peinîsi sfÒdra (Άγριοι, απ.13). Η
Θρίδαξ η ήµερος ή το κοινώς λεγόµενο σήµερα µαρούλι βρίσκει συχνά
θέση σε κωµικά χωρία καθώς, αν και είναι δροσιστικό και εύχυµο
λαχανικό, αναστέλλει την ερωτική διάθεση όπως διαβάζουµε σε ένα
σωζόµενο απόσπασµα του Εύβουλου (Άστυτοι, απ.14), ποιητή που ανήκει
στην Μέση Κωµωδία. Ο Σκάνδιξ ήταν άγριο λάχανο µε γεύση καυστική
και το οποίο χρησιµοποιεί ο Αριστοφάνης προκειµένου να θίξει την
ταπεινή καταγωγή του Ευριπίδη (Αχαρνείς, 478).
Μεγαλύτερη προτίµηση ίσως σε σχέση µε σήµερα υπήρχε για την
¢kalύfh δηλαδή την τσουκνίδα. Ο Θεόφραστος σηµειώνει τις
θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού (Ιστορία φυτών, 7.7.2) ενώ συχνά
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γίνεται µνεία στους κωµικούς όπως στον Αριστοφάνη (Ιππείς, 422,
Σφήκες, 878-86 κ.α.). Εξίσου θεραπευτικές ιδιότητες αλλά ακόµη
µεγαλύτερη διάδοση αφού µπορούσε να καλλιεργηθεί σε κήπους ή
αγρούς, διέθετε η κράµβη. Ταυτίζεται µε την κράµβη την λαχανώδη
καφαλωτή και σταδιακά απέκτησε το γενικό όνοµα Λάχανο. Η κράµβη
ονοµαζόταν και ·£fanoj. Η διάδοση του συγκεκριµένου λαχανικού
φαίνεται και από το στίχο του Αριστοφάνη : ¢pÕ krambot£tou
stÒmatoj m£ttwn ¢steiot£taj ™pino…aj· (Ιππείς, 539) όπου σύµφωνα
µε το σχολιαστή ο ποιητής χρησιµοποιεί τον όρο αντί του χρηστοτάτου
(Σχόλια, 539a,3). Ο Αντιφάνης συγκαταλέγει το είδος ανάµεσα στις
ευτελέστερες για κάποιον αξιοπρεπή πολίτη τροφές (Παράσιτος, απ.
183). Το ίδιο φαίνεται να υπονοεί και ο Αριστοφάνης στο παρακάτω
χωρίο :
σιτεῖσθαι δ' ἀντὶ μὲν ἄρτων μαλάχης πτόρθους,
ἀντὶ δὲ μάζης φυλλεῖ' ἰσχνῶν ῥαφανίδων,…..
(Πλούτος, 543-44)
Η αντιπαράθεση τροφών που απαιτούν προεργασία και
παρασκευή µε τροφές που µπορούν να συλλεχθούν ελεύθερα από τη
φύση, δε δείχνει κατ’ ανάγκη µόνο ένα επίπεδο διαφοροποίησης ανάµεσα
στην κοινωνική ευµάρεια και ένδεια, καθώς η m©za είναι ήδη µια λιτή
και φθηνή τροφή. Ενδεχοµένως υποδεικνύει και εναλλακτικούς τρόπους
αναπλήρωσης των καθηµερινών διατροφικών αναγκών ενός µέσου ή
φτωχού Αθηναίου. Τον ίδιο ρόλο βλέπουµε να διατελεί και η µολόχα,
είδος σε άγρια αλλά και καλλιεργήσιµη µορφή την οποία αναφέρουν και
άλλοι κωµικοί όπως πάλι ο Αντιφάνης (Μίδων, απ. 158)
Ανάµεσα στα σαρκόρριζα ή κεφαλόρριζα είδη διαφόρων
λαχανικών, συγκαταλέγονται πολλοί βολβοί τους οποίους συνήθιζαν να
συλλέγουν λίγο πριν αρχίσουν να βλασταίνουν όπως µαρτυρείται από τον
Αριστοφάνη (Νεφέλες, 187-90) και πιστεύονταν πως είχαν ιδιαίτερα
αυξηµένες δυναµωτικές και διεγερτικές ιδιότητες. Στις Εκκλησιάζουσες
του Αριστοφάνη που ανέβηκαν ίσως γύρω στο 392118, το θέµα είναι η
ανάληψη της εξουσίας από τις γυναίκες. Ένας νεαρός που αναρωτιέται
στους στίχους 1090-2, πώς θα καταφέρει να αντεπεξέλθει στα νέα
αυξηµένα ερωτικά καθήκοντά του, παίρνει την απάντηση από µια
ηλικιωµένη γυναίκα να φάει µια χύτρα βολβούς.
Χαρακτηριστική ως προς τους βολβούς αλλά και τα λαχανικά
γενικότερα, είναι η συνέχεια του χωρίου από την Πολιτεία του Πλάτωνα
που ξαναείδαµε νωρίτερα (Πολιτεία, 373d). Όταν ο Γλαύκων αναφέρει
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στο Σωκράτη ότι ξέχασε να αναφέρει µε τι θα συνοδεύουν οι άνθρωποι
το ψωµί τους, ο δεύτερος συµπληρώνει ως ὄψον τα εξής :
ἐλάας καὶ τυρόν, καὶ βολβοὺς καὶ λάχανά γε,
οἷα δὴ ἐν ἀγροῖς ἑψήματα, ἑψήσονται.
Το σηµαντικό εδώ είναι ότι ο Σωκράτης συγκαταλέγει στο
διαιτολόγιο της ιδανικής πολιτείας, όχι ενδεχοµένως διάφορα είδη
κρεάτων, αλλά τροφές που µπορούν να βρεθούν ἐν ἀγροῖς. Τα τρία από
τα τέσσερα µάλιστα είδη που αναφέρει, µπορούν να συλλεχθούν
ελεύθερα στη φύση σε άγρια µορφή. Θα µπορούσε βέβαια κάποιος να
ισχυριστεί ότι η αναφορά του Σωκράτη διαπνέεται από έναν ηθικό
χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, µέσα από πολλές πηγές προκύπτει ότι τέτοιου
είδους τρόφιµα καταναλώνονταν από µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού
της Αθήνας, όχι µόνο ως τροφές ανάγκης. Ο Θεόφραστος θεωρούσε πως
ο ασφόδελος λ.χ. διέθετε και θεραπευτικές ιδιότητες (Ιστορία φυτών, 7,
12.1). Σε χρήση βρισκόταν ήδη από την εποχή του Ησίοδου ο οποίος
αναφέρεται στη διατροφική αξία της µολόχας και τού ασφοδέλου (Έργα
και Ηµέρες, 41), ενώ στην εποχή του Αριστοφάνη µαγειρεύεται σε
µεγάλες χύτρες (απ.674).
Την πρωτοκαθεδρία όµως ανάµεσα στο συγκεκριµένο είδος
ασφαλώς κατείχαν το κρόµµυον και το σκόροδον, τροφές γνωστές και σε
µας σήµερα. Οι µαρτυρίες που διαθέτουµε είναι πραγµατικά πολυάριθµες
και αντικατοπτρίζουν τη χρήση και των δύο σε πολλές περιπτώσεις είτε
ως ωµά συνοδευτικά είτε µαγειρεµένα. Τα κρεµµύδια επέχουν µάλλον
τιµητική θέση στα έργα του Αριστοφάνη παρόλο που ο ίδιος τα αναφέρει
ως ευτελή τροφή, συνήθως των στρατιωτών (Εκκλησιάζουσες , 306-8,
Ειρήνη, 529, 1126-29 κ.α.). Το γεγονός δεν είναι τυχαίο αφού τα
κρεµµύδια διαθέτουν µεγάλη θρεπτική αξία ως τροφή (βλ. Παράρτηµα,
Πίνακας 6). Για το λόγο αυτό προφανώς δεν είχαν την αποκλειστικότητα
της συγκεκριµένης οµάδας. Αντίθετα ο Σχολιαστής του Αριστοφάνη µας
ενηµερώνει πως οι φτωχοί κάτοικοι της Αττικής όταν δεν είχαν
πρόσφορες τροφές από δηµητριακά έτρωγαν κρεµµύδια (Σχόλια, 253b, 13 και 283,1-6).
Το σκόρδο κατέχει επίσης εξέχουσα θέση στον Αριστοφάνη. Οι
αναφορές είναι πραγµατικά πολλές και δε χρειάζεται να αναφερθούµε
διεξοδικά. Η ιδιάζουσα οσµή που το σκόρδο αφήνει έδωσε την αφορµή
στον ποιητή να σχολιάζει µε καυστικότητα και δηκτικότητα τα πρόσωπα
που έµπαιναν στο στόχαστρό του, όπως τον Παφλαγόνα (Ιππείς, 946).
Τον ίδιο ρόλο διαδραµατίζει και η σκορυδάλµη, η γνωστή µας σκορδαλιά
( π.χ. Εκκλησιάζουσες, 291) αλλά και ο µυττωτός, ένα είδος περισσότερο
εξευγενισµένης σκορδαλιάς µε τυρί, αυγά, µέλι και λάδι (Ειρήνη, 23037).
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Τα διάφορα είδη χόρτων και λαχανικών έχουν το πλεονέκτηµα ότι
µπορούν να καλλιεργηθούν σε ένα µικρό κοµµάτι αγρού χωρίς ειδικές
προϋποθέσεις και µέσα όπως τα θαλασσινά που αναφέραµε. Επίσης
υπάρχει η δυνατότητα να συλλεχθούν σε άγρια µορφή όπως τα βλίτα και
οι τσουκνίδες, χωρίς καµία προσπάθεια καλλιέργειας και για αυτό
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλές περιπτώσεις ως έσχατη τροφή
ανάγκης από πολλές κοινωνίες119. Τέλος, εξίσου σηµαντικό είναι το
γεγονός ότι κάποια από αυτά όπως λ.χ. τα κρεµµύδια, διατηρούν τη
δυνατότητα αποθήκευσης για ένα διάστηµα πολλών µηνών. Παρόλα
αυτά, η ιδιότητα της µακροχρόνιας αποθήκευσης είναι µάλλον εξαίρεση
για τα λαχανικά, όσον αφορά φυσικά τους κλασικούς χρόνους.
Ταυτόχρονα, σε σχέση µε άλλα είδη τροφίµων, τα λαχανικά σε
γενικές γραµµές παρουσιάζουν µια εικόνα σχετικά µειωµένης
θρεπτικότητας σε επίπεδο ενέργειας. Στα διάφορα χορταρικά ή λαχανικά
δύσκολα µπορούµε να συναντήσουµε τη θερµιδική περιεκτικότητα ή τα
ποσοστά πρωτεϊνών που ανευρίσκονται στα δηµητριακά ή στις ζωικές
τροφές. Οι εξαιρέσεις όπως τα κρεµµύδια, παρά την ευρεία κατανάλωσή
τους, δεν αρκούν ώστε να προσφέρουν σε µια οικογένεια πληθώρα
επιλογών. Οπότε σε µακροχρόνια βάση επιβάλλεται οι απαραίτητες αυτές
ουσίες να αναζητηθούν κάπου αλλού. Στο δίπτυχο λοιπόν των φθηνών
και εύκολα προσβάσιµων τροφών, πρέπει να προσθέσουµε και την έννοια
της συντήρησης προκειµένου να ικανοποιούνται µε τον καλύτερο τρόπο
οι ανάγκες µιας αθηναϊκής οικογένειας των κλασικών χρόνων. Υπάρχουν
πληροφορίες στις αρχαίες πηγές για την κατανάλωση κάποιου άλλου
είδους τροφίµων το οποίο πληροί ταυτόχρονα όλες τις προηγούµενες
προϋποθέσεις ;
Πρώτη εύκολη απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα αποτελούν
τα σύκα που ήδη εξετάσαµε νωρίτερα τη διατροφική τους αξία. Σε άγρια
ή καλλιεργήσιµη µορφή, µπορούν να συλλεχθούν εύκολα. Δε χρειάζεται,
ως δέντρο, ιδιαίτερη φροντίδα, έχει µικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
και αποτελεί χαρακτηριστικό πολλών εγκαταλελειµµένων τοποθεσιών120.
Το σηµαντικότερο όµως από όλα είναι ότι τα σύκα σε αποξηραµένη
µορφή µπορούν να συντηρηθούν για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα
προσφέροντας έτσι µια εξαιρετική διατροφική επιλογή για κάθε
οικογένεια, χωρίς να είναι η µόνη µε αυτά τα χαρακτηριστικά.
Τα όσπρια µαζί µε τα λαχανικά και διάφορα είδη ψαριών
αποτελούσαν κατά κύριο λόγο το λεγόµενο ὄψον, αυτό δηλαδή µε το
οποίο συνοδεύει κάποιος το ψωµί121 και παρουσιάζουν σηµαντική
διάδοση αντίθετα από την άποψη ορισµένων ερευνητών122. Σε σχέση µε
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δηµητριακά όπως το σιτάρι, το έδαφος της Αττικής προσέφερε αρκετές
δυνατότητες για την καλλιέργεια διαφόρων οσπρίων. Οι αρχαίοι
συµπεριλάµβαναν στα όσπρια όλους τους σπόρους εκείνους που δεν ήταν
κατάλληλοι για την αρτοποιία και τους διέκριναν από τα δηµητριακά
(Γαληνός, Δυνάµεις τροφών, Α, 6.524). Κατανάλωναν τα όσπρια είτε
πεφρυγµένα είτε µε τη µορφή œtnouj, δηλαδή χυλού123 (Αριστοφάνης,
Ιππείς, 1171). Οι αναφορές που έχουµε σε αρχαίες πηγές για όσπρια όπως
τα κουκιά, οι φακές, τα λούπινα, τα ρεβίθια κ.α., είναι δυσανάλογα
πολλές σε σχέση µε τη µικρότερη εκτίµηση που φαίνεται να αποσπά το
είδος αυτό από τους νεώτερους ερευνητές.
Οι φακές, τρόφιµο µάλλον χαµηλού κοινωνικού αναστήµατος,
αναφέρονται συχνά από τους κωµωδιογράφους στην προσπάθεια τους να
προβάλλουν ένα καθηµερινό και σύνηθες φαγώσιµο. Στον Πλούτο (10045) ο Χρεµύλος αναφέρει για κάποιον πως µετά τον πλουτισµό του oÙkšq'
¼detai fakÍ, ενώ παλαιότερα όταν ήταν φτωχός έτρωγε τα πάντα. Οι
φακές συνιστούν µια βάση διατροφής προερχόµενη από καλλιέργεια που
στα κείµενα συνδέεται περισσότερο είτε µε την οικονοµική αδυναµία είτε
µε όσους συνειδητά αντιτίθενται στην πολυτέλεια γευµάτων που
αποτελούνται από σπάνια είδη ψαριών και πλούσια κρέατα. Συχνά
καταναλώνονταν σε µορφή σούπας όπως κάνει ο Βδελυκλέων στις
Σφήκες (811-15). Το πρόσωπο στην Παρεκδιδοµένη του Αντιφάνη
(απ.185) κατακρίνει την πολυτέλεια του βασιλιά Σέλευκου λέγοντας πως
είναι προτιµότερο για κάποιον ένα πιάτο γλυκές φακές παρά να κάνει
δυστυχισµένο ύπνο σε πολυτελείς κλίνες. Χωρίς να αναφέρουµε δεκάδες
σχεδόν παραδείγµατα από άλλους συγγραφείς, η χρήση της λέξης fakÁ
µόνο στον Αριστοφάνη124 αρκεί για να καταδείξει ότι αποτελούσε
διατροφική βάση των κατώτερων οικονοµικά κοινωνικών στρωµάτων.
Αν αναλογιστούµε όµως ότι οι άνθρωποι αυτοί ενδεχοµένως
αποτελούσαν σηµαντικότατο ποσοστό του συνόλου της αθηναϊκής
κοινωνίας, αντιλαµβανόµαστε πως η σηµασία ενός τέτοιου είδους τροφής
ήταν τουλάχιστον πρωταρχική για αυτούς.
Οι κύαµοι ή τα κοινώς λεγόµενα σήµερα κουκιά, αποτελούσαν
στην πραγµατικότητα προσφιλές έδεσµα των αδύναµων κοινωνικών
τάξεων και όχι µόνο σε στιγµές ένδειας (Αριστοφάνης, Λυσιστράτη, 5358). Η καλλιέργεια τους ήταν εύκολη ενώ υπήρχαν περιοχές της Ελλάδας
όπως η Λήµνος, µε µεγάλη φήµη στην παραγωγή του είδους
(Αριστοφάνης, Λήµνιες, απ. 356). Όταν αναφερόµαστε στα κουκιά κατά
την αρχαιότητα πρέπει να έχουµε υπόψη µας πως µιλάµε για το είδος
vicia faba minor παρά maior125. Τα κουκιά όπως και τα υπόλοιπα όσπρια
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έχουν τα προτερήµατα της εύκολης αποθήκευσης και συντήρησης για
µεγάλο διάστηµα (κυρίως αποξηραµένα) αλλά και της µεγάλης θρεπτικής
αξίας. Πρόκειται ασφαλώς για το πιο παρεξηγηµένο και προβληµατικό
ως προς τη διερεύνηση του όσπριο126. Είναι γνωστή η στάση του
Πυθαγόρα και η φιλολογία γύρω από το ζήτηµα που ακολούθησε µέχρι
και σήµερα. Ταυτόχρονα όµως γνωρίζουµε ότι ο Επίκουρος προσέφερε
κουκιά σε φίλους του σε περίοδο διατροφικής ανεπάρκειας (Πλούταρχος,
Δηµήτριος και Αντώνιος, 34.3) ενώ κεντρική ήταν η θέση τους σε
θρησκευτικές γιορτές όπως τα Πυανόψια προς τιµή του Απόλλωνα
(Αθήναιος, 9.407c). Ενδεχοµένως στους κλασικούς χρόνους να υπήρχε
εµπειρική γνώση για τις εξέχουσες διατροφικές τους ιδιότητες πέρα από
προκαταλήψεις, αφού όπως είδαµε χρησιµοποιούνταν έστω και ως τροφή
ένδειας. Στους ρωµαϊκούς χρόνους πάντως ο Γαληνός τα χρησιµοποιούσε
συνειδητά, ως βασική τροφή για τους µονοµάχους που είχε υπό την
επίβλεψη του (Δυνάµεις τροφών, Α, 6.529). Είναι σήµερα γνωστό πως τα
κουκιά µαζί µε άλλα είδη οσπρίων είναι ιδιαίτερα πλούσια σε πρωτεΐνες
και για αυτό αποτελούν θαυµάσιο υποκατάστατο του κρέατος127. Επίσης
εµπεριέχουν απαραίτητα για τον οργανισµό συστατικά όπως ασβέστιο
και βιταµίνη C.
Ένα ακόµη όσπριο µε αρκετά µεγάλη διάδοση ως προς την
κατανάλωση ήταν τα λούπινα ή θέρµοι. Πέρα από τροφή των Κυνικών
(Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, 7.26,5), έβρισκε ασφαλώς µεγάλη
ανταπόκριση στο καθηµερινό τραπέζι των Αθηναίων και ιδίως εκείνων
που βρίσκονταν σε δύσκολη κατάσταση. Τόσο στον Αριστοφάνη (Γήρας,
απ.120) όσο και στον Άλεξι (Ολυνθία, απ.162) είναι σαφής η τοποθέτηση
των λούπινων ανάµεσα σε ευτελείς γενικά τροφές. Πολύ αργότερα, ένας
πορνοβοσκός σε έργο ενός εκπροσώπου της Νέας Κωµωδίας, του
Δίφιλου (απ.87,1-5) αναζητώντας µια λιγότερο αγχώδη εργασία θα
επιθυµούσε να πουλάει εµπορεύµατα όπως τριαντάφυλλα, ραπανάκια,
λούπινα και τσίπουρα, προϊόντα ανάξια µεν ενός σοβαρού επιχειρηµατία,
σίγουρης όµως εµπορευσιµότητας. Για το Δηµοσθένη (Κατά
Ανδροτίωνος, 22.15) το εµπόριο λούπινων στους δρόµους αποτελούσε
σηµάδι κακών καιρών.
Πολλές αναφορές µπορεί να βρει κάποιος σε διάφορα άλλα είδη
οσπρίων τα οποία καταναλώνονταν αποξηραµένα ή µαγειρεµένα. Τα
µπιζέλια που τα βρίσκουµε στον Αριστοφάνη στη µορφή œtnouj, δηλαδή
χυλού ή σούπας (Ιππείς, 1171-72) συγκαταλέγονται σε αυτή την
κατηγορία τροφίµων. Αν και τροφή βαριά και δύσπεπτη, εντούτοις
αποτελούσε κοινή αντίληψη ότι ήταν ιδιαίτερα θρεπτική. Δεν είναι
τυχαία άλλωστε η σύνδεση που πραγµατοποιείται σε κάποιες κωµωδίες
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ανάµεσα στον «αδηφάγο» αλλά ρωµαλέο Ηρακλή και την κατανάλωση
διαφόρων µορφών œtnouj (Αριστοφάνης, Βάτραχοι, 62-63 και 503-7).
Με τη µια ή την άλλη µορφή όσπρια, π.χ. οι ™ršbinqoi (Αριστοφάνης,
Ειρήνη, 1130-37) ή ο ¥rakoj (Αριστοφάνης, Ολκάδες, απ.412)
συµπλήρωναν το καθηµερινό διαιτολόγιο του µέσου Αθηναίου ως λιτές,
φθηνές αλλά δυναµωτικές τροφές.
Αν επιχειρήσουµε µια κοινωνική «ταξινόµηση» των τροφών, το
πρόβληµα που αναφύεται είναι ότι συχνά διάφορα είδη όπως τα
προαναφερόµενα φαίνεται να έχουν µια «υπερταξική» διάδοση και να
µην υπακούουν αυστηρά σε κανόνες κατηγοριοποίησης. Η κατάσταση
δηλαδή δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο π.χ. µε το κρέας. Ο Αθηναίος
πολίτης που τρέχει στα Πυανόψια µε ένα δοχείο µε κουκιά είναι ένας
ευκατάστατος γαιοκτήµονας από τις Αχαρνές ( Αθήναιος, 9.407c).
Δεν µπορούµε λοιπόν να κάνουµε εύκολα λόγο για κάθετη
διάκριση ανάµεσα στις τροφές, παρά τις προσπάθειες των κωµικών
ποιητών ή άλλων συγγραφέων. Την ίδια στιγµή που οι κύαµοι και οι
™ršbinqoi φρέσκοι ή πεφρυγµένοι αποτελούσαν θαυµάσια συνοδευτικά
του οίνου σε διάφορες εκδηλώσεις και συµπόσια ευκατάστατων πολιτών
ως τραγήµατα ή τρωγάλια (Αριστοφάνης, Πλούτος, 797-99), για τη
µεγάλη µάζα ίσως των κατοίκων της Αττικής συνιστούσαν το
περιεχόµενο της στοιχειώδους διατροφής τους, όπως φαίνεται από τα
λόγια του Χορού σε άλλο έργο πάλι του Αριστοφάνη (Ειρήνη, 1130-40).
Δεν υφίσταται λοιπόν ζήτηµα κοινωνικού αποκλεισµού. Αυτό που δείχνει
περισσότερο πιθανό είναι µια διαφοροποίηση ανάλογα µε τις περιστάσεις
αλλά ίσως και περισσότερο µε την ποιότητα και την παρασκευή των
υλικών128.
Μετά από όλα αυτά διαπιστώνουµε λοιπόν πως απέναντι στα
δηµητριακά υπήρχαν όχι µόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά σε χρήση,
αρκετές εφάµιλλες, ίσως και ανώτερες, µορφές διατροφής που
εξασφαλίζουν σε µια οικογένεια πολλαπλά πλεονεκτήµατα. Τα διάφορα
είδη λαχανικών αλλά κυρίως τα όσπρια, παρέχουν σε µια µέση αθηναϊκή
οικογένεια πολιτών ή µετοίκων µια δυνατότητα διατροφής θρεπτική,
φθηνή, εύκολης απόκτησης και µακροχρόνιας συντήρησης. Η µικρότερη
λοιπόν κατανάλωση δηµητριακών µπορούσε να προσφέρει σε µια
οικογένεια µεγαλύτερη βιωσιµότητα, αυτοτέλεια και αυτάρκεια.
Η έννοια της αυτάρκειας διατηρεί ιδιαίτερη σηµασία και δεν
πρέπει να παραβλέπεται ούτε λεπτό σε µια µελέτη πάνω στην αρχαία
διατροφή. Αποτελεί κεντρικό σηµείο αναφοράς για κάθε προβιοµηχανική
κοινωνία, τους µηχανισµούς της οποίας συχνά παρεξηγούµε έχοντας
υπόψη µας σύγχρονα δεδοµένα. Έχει αναφερθεί ήδη η ανάγκη των
ανθρώπων της περιόδου για τη διασφάλιση της καθηµερινής διαβίωσης.
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Σε µια εποχή και µια κοινωνία όπου ένα φυσικό γεγονός ή µια ανθρώπινη
παρέµβαση, θα µπορούσε να έχει τις συνέπειες µιας λιµοκτονίας, το
ζητούµενο είναι η όσο το δυνατό µεγαλύτερη αυτοδυναµία του οίκου. Η
αυτοτέλεια αυτή δεν µπορεί να εξασφαλιστεί µε την καθηµερινή αγορά
προϊόντων από το χώρο της αγοράς αλλά αντίθετα, µε την όσο το
δυνατόν µεγαλύτερη οικιακή παραγωγή και αποθήκευση αγαθών. Για να
δούµε τις ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις της παραπάνω αρχής, πρέπει
να διευρύνουµε το πεδίο έρευνας από το πλαίσιο του οίκου σε εκείνο της
ευρύτερης Πόλεως, η οποία συµπεριλαµβάνει το σύνολο των κοινωνικών
δοµών και οµάδων που ζούσαν στην Αθήνα των κλασικών χρόνων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

¹ d' aÙt£rkeia kaˆ tšloj kaˆ bšltiston
(Αριστοτέλης, Πολιτικά , 1253a, 1)

Διατροφή και δηµόσια οικονοµία

Η ανάγκη της ανθρώπινης αναπαραγωγής οδήγησε σύµφωνα µε
τον Αριστοτέλη στη συνένωση πολλών οίκων. Προϊόν της διαδικασίας
αυτής υπήρξε η Πόλις (Πολιτικά, 1253a41 κ.ε.). Αν ο οίκος όπως
προτείναµε αποτελεί ζωντανό οργανισµό µε συγκεκριµένες διατροφικές
ανάγκες, το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο πόλης και µάλιστα σε βαθµό
επαυξηµένο και περισσότερο πολύπλοκο. Απώτερος σκοπός σύµφωνα µε
τον Αριστοτέλη είναι το εὖ ζῆν ( Πολιτικά, 1252b, 30). Πρωταρχικός
όµως σκοπός αναµφισβήτητα είναι καταρχήν το ζῆν, το οποίο δεν
επιτυγχάνεται χωρίς τα αναγκαία όπως και ο ίδιος παραδέχεται:
ἄνευ γὰρ τῶν ἀναγκαίων ἀδύνατον καὶ ζῆν καὶ εὖ ζῆν.
(Πολιτικά, 1253b, 25)
Η προηγούµενη ενότητα ξεκίνησε µε τη διερεύνηση του αριθµού
και των αναγκών των µελών του οίκου στο πλαίσιο της αθηναϊκής
κοινωνίας. Την ίδια περίπου µέθοδο θα εφαρµόσουµε αρχικά και όσον
αφορά το επίπεδο του ευρύτερου πολιτικοκοινωνικού σχηµατισµού της
Πόλεως των Αθηνών.
α) Κοινωνία
Αν και πολλές µελέτες έχουν γραφεί σχετικά µε τον αριθµό των
πολιτών και το συνολικό πληθυσµό της Αθήνας κατά τον 5ο και 4ο αιώνα,
υπάρχουν ακόµα πολλές ενστάσεις και ελάχιστα πράγµατα θεωρούνται
βέβαια. Παλαιότεροι υπολογισµοί που φτάνουν σε ποσοστά εκατοντάδων
χιλιάδων δούλων, άρα και αντίστοιχα διογκωµένων ποσοστών συνολικού
πληθυσµού, ανήκουν µάλλον στη σφαίρα του εξωπραγµατικού129.
Μεταγενέστερες έρευνες130 στο συγκεκριµένο ζήτηµα δεν µπόρεσαν να
129
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καταλήξουν σε αδιαµφισβήτητα αποτελέσµατα αφού κάτι τέτοιο δεν
είναι φυσικά καθόλου εύκολο. Σαν υπόθεση εργασίας πάντως µπορούµε
να λάβουµε υπόψη µας τα κατώτερα πιθανά ποσοστά τα οποία
αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία. Αν αποδεχτούµε τις πιο
συντηρητικές εκτιµήσεις, κατά τον 4ο αιώνα οι κάτοικοι της Αθήνας
υπολογίζεται πως πρέπει να ήταν κατ’ ελάχιστο γύρω στους 120-150000
κατοίκους131. Κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα, πριν από τον
Πελοποννησιακό Πόλεµο, µε βάση και τα στοιχεία που µας παραδίδει ο
Θουκυδίδης (3.87.3), ο συνολικός πληθυσµός ενδεχοµένως ήταν
αυξηµένος κατά 20 τοις εκατό132. Όπως θα φανεί στη συνέχεια δεν έχει
ιδιαίτερο νόηµα όποιο ποσοστό αύξησης και αν αποδεχτούµε. Ένα
σηµαντικό ποσοστό των κατοίκων ήταν µέτοικοι από άλλες πόλεις, για
τους οποίους δεν έχουµε καµία ένδειξη σύµφωνα µε την οποία η
καθηµερινή διατροφή τους θα µπορούσε να διαφοροποιείται ουσιωδώς
από εκείνη των πολιτών. Με τους δούλους άραγε τα πράγµατα θα
µπορούσε να είναι διαφορετικά ;
Αν πάρουµε τις περιπτώσεις των οικιακών δούλων µε τους
οποίους είναι φυσικό πολλές φορές να αναπτύσσονταν σχέσεις αµοιβαίας
συµπάθειας και οικειότητας, µπορούµε να υποθέσουµε ότι µοιράζονταν
το φαγητό του σπιτιού είτε γύρω από ένα κοινό τραπέζι ή έστω σε κάποια
γωνία του σπιτιού. Προχωρώντας στους δούλους εκείνους που
εργάζονταν σε κτήµατα ή σε εργαστήρια, µόνοι τους ή συνεπικουρώντας
τον ιδιοκτήτη τους, δύσκολα µπορούµε να φανταστούµε ότι ο τελευταίος
θα άφηνε την «επένδυση» του να καταστραφεί από κακή ή ελλιπή
διατροφή. Η εικόνα µιας µαζικής εκµετάλλευσης µεγάλων εξαθλιωµένων
µαζών δούλων, µάλλον ανήκει σε άλλες εποχές και δε βρίσκει εφαρµογή
στην κλασική τουλάχιστον Αθήνα. Μπορεί ίσως να µην απολάµβαναν
ίδια µε τον ιδιοκτήτη ποιότητα φαγητό αλλά δεν προκύπτει από κάπου
ότι αφήνονταν να λιµοκτονούν. Όπως και να έχει λοιπόν, αν υποθέσουµε
ότι ένα ποσοστό 70-75% της διατροφής στηριζόταν σε δηµητριακά, αυτό
λογικά θα έπρεπε να έχει εφαρµογή λίγο έως πολύ σε όλες τις οµάδες του
πληθυσµού, έστω και µε κάποιες αποκλίσεις. Τι συνέπειες σε επίπεδο
πολιτείας θα µπορούσε να έχει ένα τέτοιο ποσοστό συµµετοχής των
δηµητριακών στη καθηµερινή δίαιτα ολόκληρου του πληθυσµού ; Για να
απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα πρέπει πρώτα να εξετάσουµε το
αν και που µπορούν να βρεθούν τέτοιες ποσότητες δηµητριακών.
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β) Η Αθήνα ζει µε εισαγόµενα δηµητριακά ;
Η παραδοσιακή αντίληψη που είχε εδραιωθεί για µεγάλο χρονικό
διάστηµα και εξακολουθεί να υιοθετείται ακόµα και σήµερα από πλειάδα
ερευνητών, εντοπίζεται από πολύ νωρίς. Σύµφωνα µε αυτήν, το έδαφος
της Αττικής είναι φτωχό σε συστατικές ουσίες. Το ένα τρίτο είναι
εντελώς ακατάλληλο για οποιαδήποτε καλλιέργεια ενώ το υπόλοιπο
διατηρεί χαµηλές παραγωγικές δυνατότητες εξ αιτίας του χαµηλού
επιπέδου ετήσιων βροχοπτώσεων και τη διάβρωση που παρατηρείται από
τις απότοµες χειµερινές πληµµύρες. Υπό αυτές τις συνθήκες παραγωγής
η Αθήνα µε δυσκολία µπορούσε να θρέψει το ¼ του πληθυσµού της
χωρίς εισαγωγές. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε την τάση για την
ανάπτυξη του αθηναϊκού ναυτικού ιµπεριαλισµού. Σε αυτό το µήκος
κύµατος, µε κάποιες τροποποιήσεις ως προς τα ακριβή νούµερα και
ποσοστά, βρίσκονται οι παραδοσιακές πλέον προτάσεις ερευνητών όπως
οι Gernet133, Jardé134 και Gomme135, η άποψη των οποίων διατηρεί
ευρύτατη επιρροή µέχρι σήµερα136. Τα πράγµατα όµως δεν είναι ακριβώς
έτσι.
Η προηγούµενη θεωρία ουσιαστικά στηρίζεται σε µερικές αρχαίες
πηγές πληροφόρησης και σε σύγχρονες πιθανολογούµενες εκτιµήσεις. Ο
χαρακτηρισµός του Θουκυδίδη για το έδαφος της Αττικής
ως
leptÒgewn (1.2.5) και η πολύ µεταγενέστερη αναφορά του Δηµοσθένη,
σύµφωνα µε τον οποίο η Αθήνα εισήγαγε περισσότερα σιτηρά από
οποιαδήποτε άλλη πόλη, συνολικά 800000 µεδίµνους ετησίως (Προς
Λεπτίνην, 30-33.), δηµιούργησαν τη βάση της προηγούµενης αντίληψης.
Ανήκει στα πραγµατικά ενδιαφέροντα ζητήµατα για την ιστορία και τη
φιλοσοφία της ιστορικής επιστήµης το γιατί ορισµένες απόψεις γίνονται
κάποια στιγµή ευρύτατα αποδεκτές και όχι λόγου χάρη κάποιες άλλες.
Με ένα τέτοιο παράδειγµα έχουµε να κάνουµε και εδώ.
Καταρχήν θα έπρεπε να έχει κάποιος υπόψιν ότι ο Θουκυδίδης
κάνει προφανώς µια σύγκριση µε άλλες περισσότερο εύφορες περιοχές
τη Ελλάδας137. Στη αντιπαραβολή που κάνει ο Πλάτωνας στον Κριτία
(110d-111e), µεταξύ της Αθήνας που ζει και εκείνη της
προκατακλυσµιαίας περιόδου, φαίνεται πως εξακολουθεί να τη θεωρεί
αρκετά γόνιµη περιοχή. Περισσότερο ίσως δεικτική είναι η παρατήρηση
που κάνει ο Ξενοφώντας στους Πόρους (1.2.3), όπου εκτός από το
εγκώµιο του κλίµατος και του εδάφους, αναφέρεται και στο πλούσιο
133
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θαλάσσιο περιβάλλον της Αττικής. Γεγονός λοιπόν είναι ότι η επιλογή
συγκεκριµένων µόνο γραπτών µαρτυριών, δεν µπορεί να µας οδηγήσει
πουθενά. Ακόµα και µε βάση αυτή τη λογική όµως, η πρώτη ουσιαστική
αναφορά σε εισαγωγές δηµητριακών εντοπίζεται στα λόγια του Νικία
λίγο πριν τη Σικελική Εκστρατεία το 415 (Θουκυδίδης, 6.20.4), κάτι που
προφανώς χρήζει ειδικής ένταξης στις συγκεκριµένες συνθήκες του
πολέµου.
Τις τελευταίες δεκαετίες άρχισαν να εµφανίζονται ορισµένες
επιστηµονικές απόψεις ερευνητών που εξετάζουν το παραπάνω ζήτηµα
υπό το πρίσµα τόσο µιας προσεκτικότερης ανάγνωσης των αρχαίων
πηγών όσο και ενός συνδυασµού στοιχείων πέρα από φιλολογικές
µαρτυρίες. Ο Garnsey λόγου χάρη, στηριζόµενος στην έλλειψη
αρχαιολογικών δεδοµένων και σε ιστορικές αναφορές, διαπιστώνει πως
δεν υπάρχει καµία απόδειξη για εισαγωγές τροφίµων πριν από την
ίδρυση της Δηλιακής Συµµαχίας, ενώ οι µαρτυρίες κάνουν λόγο για
τακτικές εισαγωγές πολύ αργότερα138. Το ζήτηµα των δυνατοτήτων
παραγωγής και εξάρτησης σε πιθανές εισαγωγές αποτελεί ουσιαστικά
ένα αγκάθι στη σχετική έρευνα καθώς πολλοί κρίσιµοι παράγοντες είναι
συχνά αµφισβητούµενοι και πολλές φορές αµφίβολοι. Ερευνητές όπως ο
Sallares προχωράνε τη σκέψη µας ακόµα περισσότερο θέτοντας επιπλέον
προβληµατισµούς. Αν στα 2400 τετραγωνικά χιλιόµετρα της Αττικής
(εξαιρουµένων του Ωρωπού και των Ελευθερών) προσθέσουµε τα εδάφη
που αποκτήθηκαν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο κατά τη διάρκεια της
Πεντηκονταετίας (κληρουχίες, αποικίες, συµµαχικές πόλεις κλπ) τότε
κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα το καλλιεργήσιµο έδαφος είναι προφανώς
περισσότερο139. Ποιος µπορεί τότε να καθορίσει µε ακρίβεια την έκταση
και τις παραγωγικές δυνατότητές του ;
Από τη στιγµή που δε γνωρίζουµε µε ακρίβεια τη συνολικά
διαθέσιµη έκταση που η Αθήνα είχε υπό τον έλεγχό της, καθίσταται
εξαιρετικά πολύπλοκο να καθορίσουµε όχι µόνο το ποσοστό αλλά και
την ποιότητα της καλλιεργήσιµης γης. Οι εκτιµήσεις που διαθέτουµε
µόνο για την περιοχή της Αττικής ξεκινούν από το 20% και φτάνουν
µέχρι το 50% της συνολικής επιφάνειας140. Ακόµα όµως και χωρίς να
γνωρίζουµε την ακριβή καλλιεργήσιµη έκταση, υπάρχουν στοιχεία που
µπορούν να µας βοηθήσουν προκειµένου να σχηµατίσουµε µια εικόνα
που να ανταποκρίνεται ακριβέστερα στην πραγµατικότητα της κλασικής
Αττικής.
Αναφέρθηκε στην εισαγωγή της έρευνάς µας πως δεν είναι σωστό
να θεωρείται σχετικά άγονη η γεωγραφική περιφέρεια της Αττικής.
Σηµαντική προς την παραπάνω κατεύθυνση είναι η χρήση της
138
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πολυκαλλιέργειας, όπου πολλά διαφορετικά είδη δέντρων, δηµητριακών
ή οσπρίων καλλιεργούνται σε ένα µόνο κοµµάτι γης. Πρόκειται για µια
παραδοσιακή γεωργική µέθοδο που εφαρµόζεται µέχρι και σήµερα σε
ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου µε σκοπό την αύξηση της
παραγωγής αλλά κυρίως τη µείωση του διατροφικού ρίσκου που
προκύπτει από τη διακύµανση των καιρικών συνθηκών και πιθανών
φυσικών καταστροφών141. Εξάλλου µε τον ίδιο τρόπο διατηρείται σε
καλύτερη κατάσταση το έδαφος χωρίς να εξαντλείται γρήγορα από τις
θρεπτικές του ουσίες. Οι καλλιεργητές στην Ελλάδα και στην περιοχή
της Αττικής φαίνεται πως ακολουθούσαν δύο διαφορετικές µεθόδους
πολυκαλλιέργειας142. Η πρώτη είναι η διαδοχική εναλλαγή ειδών
ανάλογα µε την περίοδο καρποφορίας τους. Μετά δηλαδή τη συγκοµιδή
κάποιων οσπρίων ακολουθεί λ.χ. η καλλιέργεια ενός άλλου είδους στον
ίδιο αγρό. Τη µέθοδο αυτή συµβουλεύει και ο Θεόφραστος ως πιο
αποδοτική (Iστορία φυτών, 8.1.2). Στον ίδιο διαβάζουµε και για τη
δεύτερη πρακτική στην οποία έχουµε ταυτόχρονα παράλληλη
καλλιέργεια διαφορετικών ειδών (Iστορία φυτών, 8.3.5, 8.6.1, Αιτίες
φυτών, 3.6.1).
Πρέπει να γίνει κατανοητό στο σηµείο αυτό ότι οι παραπάνω
µέθοδοι πολυκαλλιέργειας δεν είναι απλώς πιθανοί τρόποι
διαφοροποίησης ως προς την παραγωγή, οι οποίοι επιλέγονταν από τον
εκάστοτε γεωργό κατά το δοκούν. Αντίθετα, όπως προκύπτει από
νεότερες µελέτες, κατά κάποιο τρόπο επιβάλλονταν από το οικοσύστηµα
της περιοχής. Είναι αλήθεια ότι τα δηµητριακά απαιτούν λιγότερο κόπο
σε σχέση µε άλλες καλλιέργειες143. Ταυτόχρονα όµως είναι γεγονός ότι η
µονοκαλλιέργεια ειδών στην περιοχή της Μεσογείου οδηγεί σε
καταστροφή του ευρύτερου οικοσυστήµατος144. Εξάλλου κάποιες από τις
βασικές καλλιέργειες όπως αυτή των ελαιόδεντρων, προσφέρουν
εξαιρετικές δυνατότητες για πολυκαλλιεργητικά συστήµατα145. Δεν είναι
τυχαίο άλλωστε ότι στην εποχή µας, που αναβιώνει η βιολογική
λεγόµενη ελαιοκαλλιέργια, γύρω από τη ρίζα κάθε ελιάς φυτεύονται
διάφορα όσπρια όπως κουκιά ή αρακάς προκειµένου να εµπλουτίσουν το
χώµα µε άζωτο και να αποφευχθούν έτσι τα χηµικά λιπάσµατα.
Σε συνάρτηση µε τα παραπάνω, προκειµένου να κατανοήσουµε τις
παραγωγικές δυνατότητες του εδάφους, βρίσκονται και οι στρατηγικές
συνολικής εκµετάλλευσης του εδάφους οι οποίες σηµειώνονται στη
συγκεκριµένη περίοδο. Δεδοµένου του βραχώδους και µη επίπεδου
εδάφους, έπρεπε να βρεθούν τρόποι ώστε οι πλαγιές λόφων και βουνών
141
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να µπορούν να διατηρήσουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες χωρίς να
χάνουν κάθε θρεπτικό για τα φυτά ή τα δέντρα συστατικό εξ αιτίας της
αυξηµένης διάβρωσης. Στη σύγχρονη Μεσόγειο και Ελλάδα η µέθοδος
που ακολουθείται σε µεγάλη έκταση είναι εκείνη των αναβαθµίδων.
Όσον αφορά όµως την περιοχή της Αττικής δεν υπάρχουν αυξηµένα
στοιχεία που να καταδεικνύουν µε απόλυτη βεβαιότητα κάτι τέτοιο. Οι
γραπτές πηγές περιέργως σιωπούν πάνω σε αυτό το ζήτηµα ενώ και οι
ελάχιστες αρχαιολογικές µαρτυρίες είναι αβέβαιες, αφού κάποιες σειρές
λίθων που ερµηνεύτηκαν146 ως τεχνητές αναβαθµίδες σε κατωφερείς
πλαγιές, παραµένουν αµφισβητούµενες147. Αυτό βέβαια, δε σηµαίνει ότι
το σύστηµα αυτό δε χρησιµοποιούνταν. Εκείνο όµως που γνωρίζουµε µε
περισσότερη σιγουριά είναι η άσκηση σε µεγάλη έκταση µιας άλλης
µεθόδου γνωστής µέχρι και σήµερα στην περιοχή της κεντρικής Κρήτης
ως ξελάκκοισµα148. Πρόκειται ουσιαστικά για το συστηµατικό σκάψιµο
γύρω από τη ρίζα κάθε φυτού (ελιάς, κλήµατος, λαχανικών κ.α.) που
βρίσκεται σε κάποια µη επίπεδη επιφάνεια εδάφους, µε σκοπό τη
δηµιουργία µικρών αναχωµάτων ώστε να συγκρατείται η απαραίτητη
υγρασία149.
Οι παραπάνω τεχνικές δεν εξασφαλίζουν βέβαια πάντοτε την
απρόσκοπτη παραγωγή τροφίµων. Είναι σίγουρο ότι η Αθήνα είχε την
τεχνική δυνατότητα να εισάγει σοβαρές ποσότητες δηµητριακών και
άλλων τροφίµων από περιοχές της νότιας Ρωσίας, της Σικελίας ή της
Αιγύπτου. Ένα σύστηµα φυσικών όρµων µε αποκορύφωµα τον Πειραιά
και ένας στόλος πλοίων µε προδιαγραφές που διατηρήθηκαν για αιώνες,
αποτελούσαν βεβαιωµένα τεχνητά µέσα για ενδεχόµενες µεγάλες
εισαγωγές τροφίµων. Οι αποθηκευτικές δυνατότητες των πλοίων
κυµαίνονταν ανάµεσα σε 100 και 150 τόνους φορτίου ενώ σε σπάνιες
περιπτώσεις έφταναν τους 400150. Αβέβαιο είναι σε ποια κλίµακα και
συχνότητα χρησιµοποιούνταν ο στόλος αυτός.
Οι δυνατότητες παραγωγής και εισαγωγής δηµητριακών από την
πόλη της Αθήνας, απαιτεί επιπρόσθετη και σε έκταση µελέτη, στην οποία
δεν µπορούµε να προχωρήσουµε για ευνόητους λόγους. Εµείς το µόνο
που µπορούµε να κάνουµε είναι η εξέταση µιας µόνο παραµέτρου σε
σχέση µε το ζήτηµα που µας απασχολεί: Τι συνεπάγεται δηλαδή σε
επίπεδο πολιτείας µια κατανάλωση δηµητριακών της τάξης του 70-75%
σε σχέση µε τη λειτουργία, την ασφάλεια και εν τέλει την αυτάρκεια της
πόλης των Αθηνών.

146

Lohman (1992).
Foxhall (1996) 45-51, 60-64.
148
Ο όρος από προσωπική έρευνα του γράφοντος.
149
Foxhall (1996) 53-60.
150
Casson (1984) 25.
147

68

γ) Αυτάρκεια
Αν σε επίπεδο οικογένειας ο όρος αυτάρκεια διατηρεί κυρίως
αντίκρισµα πρακτικό, σε πολιτειακό επίπεδο υπεισέρχεται επιπλέον και
µια ηθική διάσταση. Όπως προκύπτει από το διάλογο του Ισχόµαχου µε
το Σωκράτη στον Οικονοµικό του Ξενοφώντα, η αυτάρκεια ως
αυτοσκοπός αποτελεί µάλλον κοινό προσανατολισµό για κάθε πολίτη
(Οικονοµικός, 4 και 5). Το σύνολο όµως της πόλης δεν περιλαµβάνει
µόνο πολίτες αλλά και πολλούς ελεύθερους ξένους που δεν έχουν τη
δυνατότητα έγγειας ιδιοκτησίας, όπως φυσικά και δούλους. Ως εκ τούτου
η πολιτεία επιβάλλεται να φροντίζει για το επίπεδο διαβίωσης και των
µελών αυτών, όχι µόνο αν θέλει να προβάλλει την εικόνα µιας
πραγµατικά εύρωστης πόλης, αλλά και προκειµένου ο κοινωνικός ιστός
της να διατηρείται σχετικά ισχυρός. Η έννοια της αυτάρκειας δεν
αποτελεί λοιπόν µόνο µέρος του πολιτικού στοχασµού ορισµένων
φιλοσόφων της εποχής αλλά πρωταρχική ατοµική και κοινωνική
µέριµνα. Όπως επανειληµµένα και εµφατικά τονίζει ο Αριστοτέλης
αποτελεί ουσιαστικά το λόγο δηµιουργίας και ύπαρξης ενός κοινωνικού
και πολιτικού συνόλου. Εκτός από το προοιµιακό χωρίο στην αρχή της
ενότητας, διαβάζουµε και αλλού:
…δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν ὅτι τὸ ζητούμενόν ἐστι καὶ τὸ ἁπλῶς
δίκαιον καὶ τὸ πολιτικὸν δίκαιον. τοῦτο δ' ἔστιν ἐπὶ κοινωνῶν βίου
πρὸς τὸ εἶναι αὐτάρκειαν,…
(Ηθικά Νικοµάχεια, 1134a,24-27)
Επίσης :
ἡ δ' ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις, ἤδη πάσης
ἔχουσα πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν,…
(Πολιτικά , 1252b, 27-29)
Ο λόγος που παραθέτουµε αυτούσια και όχι ως απλές παραποµπές
τα παραπάνω εδάφια, είναι για να τονίσουµε κι εµείς εµφατικά τη
σηµασία της αυτάρκειας, η οποία φαίνεται να έχει παραµεληθεί στις
µελέτες που σχετίζονται µε την παραγωγή και κατανάλωση δηµητριακών
και άλλων τροφίµων στην κλασική Αθήνα. Έως τώρα ερευνητές όπως ο
Sallares έχουν αναφερθεί στο ζήτηµα. Τα συµπεράσµατα151 όµως ήταν
τελείως διαφορετικά από όσα παρουσιάζονται στο παρόν κείµενο.
Σκοπός του συγγραφέα ήταν να αυξήσει τις δυνατότητες παραγωγής
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δηµητριακών στο έδαφος της Αττικής και όχι να αναδείξει
εναλλακτικούς τρόπους διατροφής. Είναι αλήθεια ότι µε σύγχρονους
όρους η έννοια της αυτάρκειας δεν είναι εύκολο να ερµηνευθεί απόλυτα.
Ο ορισµός του Πλάτωνα διαπνέεται από τον ηθικό εκείνο χαρακτήρα της
αυτάρκειας που από εµάς είναι δύσκολα αντιληπτός καθώς σκεφτόµαστε
κυρίως µε περισσότερο πραγµατιστικούς και οικονοµικούς όρους.
Αὐτάρκεια τελειότης κτήσεως ἀγαθῶν· ἕξις καθ' ἣν οἱ
ἔχοντες αὐτοὶ αὑτῶν ἄρχουσιν.
(Πλάτων, Ορισµοί, 412b, 6-7)
Την περισσότερο χαρακτηριστική ίσως ερµηνεία σχετικά µε το
ζήτηµα που µας ενδιαφέρει δίνει αρκετούς αιώνες αργότερα ο
Πλούταρχος, γεγονός το οποίο υπογραµµίζει κατά τη γνώµη µας τη
βαρύτητα και διαχρονικότητα της έννοιας ως ουσιαστικό γνώρισµα της
αρχαίας Πόλεως.
μέγα δ' εἰς πολιτείαν ἐφόδιον οὐχὶ πλοῦτος, ἀλλ' αὐτάρκεια…
(Αριστείδης και Κάτωνας, 4.2,3-4)
Ο στενά οικονοµικός πλούτος, όσο µεγάλος και να είναι, όσο και
να κοσµεί την πόλη µε λαµπρά µνηµεία, όσο και να εξασφαλίζει στην
πόλη ένα άψογα οπλισµένο στράτευµα, ανά πάσα ώρα και στιγµή µπορεί
να εκλείψει. Ένα φυσικό γεγονός σε καιρό ειρήνης ή µια απροσδόκητη
εξέλιξη σε καιρό πολέµου, µπορούν να φέρουν µια πόλη στα πρόθυρα
διάλυσης. Μόνο η αυτάρκεια αγαθών µπορεί να προσφέρει πραγµατική
αυτοτέλεια, αυτονοµία, ανεξαρτησία και τελικά αυτοδιάθεση σε έναν
κρατικό σχηµατισµό.
Ο Θουκυδίδης µας µεταφέρει τα λόγια του Περικλή στον
Επιτάφιο, ο οποίος χαρακτηρίζει την Αθήνα ως aÙtarkest£thn (2.36.3).
Θα µπορούσε κάποιος να βρει εδώ µια αντίφαση ανάµεσα σε αυτόν και
στον προγενέστερο ισχυρισµό του Θουκυδίδη περί «φτωχού» εδάφους. Η
αλήθεια είναι ότι ο Θουκυδίδης περιγράφει απλώς τη µορφή της αστικής
οικονοµίας που ο Περικλής ήθελε να εφαρµόσει152. Πρόκειται για µια
µορφή εµπορικής οικονοµίας στηριζόµενη περισσότερο στο εµπόριο
παρά στην ντόπια αγροτική παραγωγή. Αποτελεί ενδιαφέρον ερώτηµα
προς διερεύνηση αν ποτέ και σε ποιο βαθµό εφαρµόστηκε µια τέτοια
οικονοµική πολιτική. Ανεξαρτήτως όµως από αυτό, πώς είναι δυνατόν
από την aÙtarkest£thn πόλη του Θουκυδίδη να φτάσαµε στην -ας µας
επιτραπεί ο όρος- ανεπαρκέστατη πόλη που περιγράφει ο Δηµοσθένης ;
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Η απάντηση που συνήθως δίδεται είναι ότι την πρώτη περίοδο η
Αθήνα διέθετε τους πόρους των συµµαχικών πόλεων, τους οποίους
εκµεταλλευόταν και έτσι µπορούσε να εισάγει µε άνεση από παντού τα
τρόφιµα που είχε ανάγκη. Πέρα από την απλοϊκότητα όµως µιας τέτοιας
σκέψης, αν υιοθετήσουµε ως βάση το συλλογισµό αυτό, δε γίνεται
αντιληπτό το γεγονός ότι για τους αρχαίους η αγορά τροφίµων µέσω
εισαγωγών και εµπορίου δε συµβιβάζεται σε καµία περίπτωση µε την
έννοια της αυτάρκειας. Ίσως σε µια παγκοσµιοποιηµένη αγορά όπως η
σηµερινή αυτό να µη γίνεται εύκολα κατανοητό. Η ίδια αρχή σε τελική
ανάλυση ισχύει όµως και σήµερα, καθώς σε ένα κράτος χωρίς στοιχειώδη
και µακροχρόνια επάρκεια υλών, από διατροφικά αγαθά µέχρι οπλικά
συστήµατα, σε καιρό κρίσης προβλήµατα επάρκειας αργά ή γρήγορα θα
κάνουν την εµφάνιση τους.
Στον Οικονοµικό που αποδίδεται στον Αριστοτέλη, περιγράφεται
ο τρόπος µε τον οποίο µικροκαλλιεργητές που δεν είχαν κάποιο
αποθηκευτικό χώρο, πωλούσαν τα προϊόντα τους στην αγορά (1344b, 3133). Με τα χρήµατα που αποκόµιζαν µπορούσαν να αγοράσουν αργότερα
στη διάρκεια του χρόνου διαφορετικά αγαθά από το χώρο της αγοράς.
Με βάση την κοινή λογική µπορούµε να υποθέσουµε βάσιµα ότι κατά το
στάδιο της πώλησης οι τιµές των προϊόντων ήταν αρκετά χαµηλές, καθώς
η µαζική πώληση µιας σοδειάς αµέσως µετά τη συγκοµιδή δηµιουργεί
πολύ µεγάλη προσφορά. Αντίθετα, όταν κάποιος χρειαζόταν να αγοράσει
τα ίδια ή άλλα αγαθά από το χώρο της αγοράς, οι τιµές πρέπει να ήταν
υψηλότερες αφού είχε παρέλθει το στάδιο της µαζικής πώλησης αλλά
κυρίως επειδή συµπεριλαµβανόταν το κόστος/κέρδος των εµπορικών
µηχανισµών. Ότι αυτό προφανώς δεν ήταν ο προτιµότερος τρόπος
διαβίωσης φαίνεται και από την “πληροφορία” σχετικά µε τον Περικλή
που µας παραδίδει ο Πλούταρχος τον 1ο αιώνα µ.Χ.. Σύµφωνα µε αυτόν,
επειδή ο Περικλής τῶν ἀναγκαίων ἕκαστον ἐξ ἀγορᾶς ὠνούμενος
διῴκει τὸν βίον καὶ τὰ περὶ τὴν δίαιταν, τα µέλη της οικογένειάς του
ἐμέμφοντο τὴν ἐφήμερον ταύτην καὶ συνηγμένην εἰς τὸ
ἀκριβέστατον δαπάνην (Περικλής, 16,4-5). Το βασικό σηµείο που
πρέπει να εστιάσουµε την προσοχή µας είναι ότι η συγκεκριµένη
πρακτική χαρακτηρίζεται ως εφήµερη. Δε γνωρίζουµε βέβαια αν η
εικόνα αυτή ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Εξάλλου τα
παράπονα αυτά γίνονται από τα ενήλικα παιδιά και τις γυναίκες του
σπιτιού επειδή ο Περικλής έχει αναθέσει τη διαχείριση της ακίνητης
περιουσίας του σε ένα δούλο, τον Ευάγγελο (Περικλής, 16,6). Όπως και
να έχουν όµως τα πράγµατα το χωρίο αντικατοπτρίζει µια τακτική που
θεωρείται εσφαλµένη, τουλάχιστον για τον 5ο αιώνα.
Τα παραπάνω βέβαια, δε σηµαίνουν από µόνα τους ότι η Αθήνα
ήταν απολύτως αυτάρκης και δεν έκανε εισαγωγές δηµητριακών, ούτε
καθορίζουν µε ασφάλεια το ποσοστό συµµετοχής τους στην καθηµερινή
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δίαιτα των κατοίκων της πόλης. Αποτελούν όµως µια ένδειξη ότι µια
αρχαία πόλη του µεγέθους και της ακτινοβολίας της Αθήνας είναι
δύσκολο να στήριζε το «µεγαλείο» της µόνο σε εξωγενείς παράγοντες
και µέσα που ανά πάσα στιγµή µπορούσαν να ανατραπούν. Αν η
αυτάρκεια ήταν το ζητούµενο σε οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο
τότε, δε θα µπορούσε προφανώς να είναι διαφορετικά σε επίπεδο
πολιτειακού συνόλου. Αυτό, δε συνεπάγεται ασφαλώς ότι πάντα
επιτυγχάνονταν οι επιθυµητοί στόχοι. Η επιδίωξη όµως πρέπει να ήταν
προς την κατεύθυνση αυτή.
Με βάση το 70-75% σύστασης της καθηµερινής δίαιτας από
δηµητριακά η Αθήνα θα χρειαζόταν εκατοντάδες χιλιάδες τόνους
ετησίως. Αν και δε γνωρίζουµε ακριβείς τιµές, το σίγουρο είναι ότι το
µέγεθος αυτό θα συνεπαγόταν µια τεράστια δαπάνη ετησίως. Πέρα όµως
από τα οικονοµικά δεδοµένα υπάρχει πάντα η έννοια του ρίσκου σε
πιθανές ανώµαλες συνθήκες, η οποία προφανώς βρίσκεται σε πλήρη
αντιδιαστολή µε την έννοια της αυτάρκειας. Τι θα µπορούσε να συµβεί
αν η πόλη έπρεπε να στηριχτεί αποκλειστικά σε εισαγωγές τροφίµων ή
αν το εξωτερικό εµπόριο διακοπτόταν ; Τι συνέβη όταν πράγµατι οι
Αθηναίοι κλείστηκαν στα τείχη της πόλεως µετά την κατάληψη της
Δεκέλειας από τους Σπαρτιάτες το 413 ;
Ο Ober πιστεύει πως αν χανόταν ολόκληρη η σοδειά για µια
χρονιά κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα, η σίτιση όλου του «αγροτικού»153
πληθυσµού της Αττικής µέσω εισαγωγών θα είχε γονατίσει τη δηµόσια
οικονοµία της πόλης154. Την πιθανότητα επαλήθευσης της συγκεκριµένης
διατύπωσης, όχι µόνο λογικά θα έπρεπε να τη γνώριζαν και οι Αθηναίοι
πολύ πριν από εµάς, αλλά θα πρέπει και να την είχαν βιώσει νωρίτερα µε
δραµατικό τρόπο, µετά τον εγκλεισµό τους µέσα στα τείχη της πόλης
κατά το 413. Πρέπει λοιπόν να υπήρχαν εναλλακτικοί τρόποι διαβίωσης
όχι µόνο σε δύσκολες συνθήκες αλλά και σε οµαλές περιόδους.
Κατ’ανάγκη η πολιτεία θα έπρεπε να φροντίζει για µια όσο το δυνατόν
µικρότερη εξάρτηση από ένα και µόνο διατροφικό είδος. Ο όρος όµως
“πολιτεία” όσον αφορά την κλασική Αθήνα, δεν έχει κάποιο αφηρηµένο
νόηµα ενός αποµακρυσµένου και απρόσωπου κρατικού µηχανισµού.
Τουλάχιστον εδώ, ο όρος χρησιµοποιείται προκειµένου να περιγράψει το
σύνολο της κοινωνίας αφού αυτό, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θεσπίζει
τους ρυθµιστικούς κανόνες λειτουργίας του πολιτεύµατος. Ακόµα και οι
µέτοικοι που δεν έχουν τα ίδια πολιτικά δικαιώµατα µε τους πολίτες
συµµετέχουν κατά κάποιο τρόπο στη διαµόρφωση της λειτουργίας της
συγκεκριµένης κοινωνίας αφού παράγουν και καταναλώνουν αγαθά. Η
ευθύνη λοιπόν για την απρόσκοπτη επάρκεια των διατροφικών αγαθών
δε βαρύνει µόνο κάποια όργανα της επίσηµης πολιτείας. Πράγµατι
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υπήρχαν τέτοια, όπως οι σιτοφύλακες (Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία,
51.3), καθώς και περιοριστικοί νόµοι όπως αυτός του 350 περίπου155, ο
οποίος απαγόρευε τη δανειοδότηση πλοίου που µετέφερε σιτάρι σε άλλο
µέρος εκτός Αθηνών (Δηµοσθένης, Προς την Λακρίτου Παραγραφήν, 51).
Καθώς όµως τέτοιου είδους µέτρα δεν µπορεί να είχαν πάντα
αποτελεσµατικότητα, το σύνολο της κοινωνίας έπρεπε να «επαγρυπνεί»
και να εφαρµόζει παράλληλες πρακτικές. Όπως προκύπτει από ένα
κείµενο του Λυσία, η πρακτική της δηµιουργίας τεχνητών κρίσεων στην
αγορά είναι µακραίωνη παράδοση. Στο λόγο του Κατά των Σιτοπωλών
παρουσιάζεται η προσπάθεια κάποιων λιανοπωλητών να δηµιουργούν µε
διάφορα τεχνάσµατα τεχνητή ανεπάρκεια στην αγορά µε σκοπό να
πωλήσουν σε πολύ αυξηµένες τιµές στη συνέχεια.
Καταλήγουµε λοιπόν πως πέρα από το ατοµικό ή οικογενειακό
επίπεδο, και στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνίας και πολιτείας, ένα
τόσο υψηλό ποσοστό κατανάλωσης δηµητριακών θα συνεπαγόταν
εξαιρετικά µεγάλο ποσοστό διατροφικού ρίσκου και προβληµάτων.
Υπάρχουν τροφές που θα µπορούσαν να αντισταθµίσουν µια τέτοια
κατάσταση ;
Η προηγούµενη παρατήρηση του Ξενοφώντα στους Πόρους
(1.2.3) για το πλούσιο θαλάσσιο περιβάλλον της Αττικής δεν είναι
τυχαία. Προφανώς ο συγγραφέας κάνει την αναφορά αυτή µε σκοπό να
υποδείξει ένα ικανό µέσο για την παραγωγή τροφής. Έχουµε ήδη
αναφερθεί στα διάφορα είδη εδώδιµων θαλασσινών. Υπό προϋποθέσεις,
αποτελούν µια φθηνή µαζική τροφή, έστω και κατά περιόδους.
Πιστεύουµε όµως πως µια από τις καλύτερες δυνατότητες βελτίωσης της
παραπάνω κατάστασης βρίσκεται για µία ακόµη φορά στο είδος των
οσπρίων.
Ο Sallares στην προσπάθειά του να αναβαθµίσει τις δυνατότητες
της αττικής γης για την παραγωγή δηµητριακών, υποβαθµίζει την πιθανή
έκταση καλλιέργειας οσπρίων προκειµένου να δώσει περισσότερες
καλλιεργήσιµες εκτάσεις αφιερωµένες σε δηµητριακά156. Χωρίς να
µπούµε σε διεξοδική διερεύνηση των «γεωπονικών» και χηµικών
δεδοµένων της ανάλυσης του συγγραφέα, αφού εξάλλου δε διαφωνούµε
µε αυτές, έχουµε την εντύπωση πως ο ιστορικός ξέχασε µια πολύ
σηµαντική παράµετρο. Ο λόγος απόδοση προς καλλιεργήσιµη έκταση
των οσπρίων είναι κατά πολύ µεγαλύτερος από εκείνον των
δηµητριακών. Με λίγα λόγια, η ίδια έκταση γης αν καλλιεργηθεί µε
όσπρια θα έχει πολύ µεγαλύτερη απόδοση σε εδώδιµους καρπούς παρά
αν καλλιεργηθεί µε δηµητριακά. Κατά συνέπεια, δε χρειάζονται ιδιαίτερα
µεγάλες εκτάσεις προκειµένου να παραχθούν αξιοπρεπείς ποσότητες
οσπρίων, σε αντίθεση µε τα δηµητριακά στα οποία έχει δίκιο ο
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σύγχρονος ιστορικός. Οποιοσδήποτε αγρότης γνωρίζει πως ακόµα και
100τ.µ. γης µπορούν να αποδώσουν αρκετά κιλά κουκιά, φακές ή
ρεβίθια. Είδαµε ότι τέτοιοι µικροί κλήροι συνιστούσαν τον κανόνα
ανάµεσα στους Αθηναίους καλλιεργητές. Υπάρχει βέβαια πάντα η
πιθανότητα αποτυχίας µιας σποράς αλλά το ίδιο ισχύει και όσον αφορά
τα δηµητριακά.
Όσον αφορά τα όσπρια, ενυπάρχει ακόµη το πλεονέκτηµα της
δυνατότητας να γίνουν πολλαπλές σπορές ή φυτεύσεις σε ένα χωράφι
κατά τη διάρκεια του χρόνου, µεταξύ διαφορετικών οσπρίων αλλά
κυρίως λαχανικών. Μιλάµε βέβαια για σχετικά χαµηλές αποδόσεις αλλά
ένα κτήµα µετά τη συλλογή κουκιών π.χ. µπορεί να φιλοξενήσει κάποια
λαχανικά όπως κρεµµύδια κλπ. Έτσι, µπορεί να γίνεται εναλλαγή
ανάµεσα στα είδη ανάλογα µε την εποχή του χρόνου, ακολουθώντας τη
µέθοδο της πολυκαλλιέργειας. Αυτό δεν µπορεί να γίνεται βέβαια αενάως
καθώς θα οδηγήσει σε εξάντληση του εδάφους. Η αγρανάπαυση όµως
χρησιµοποιείται εξίσου και για τα δηµητριακά. Αντίθετα, για ένα
αγρόκτηµα που θα σπαρθεί µε κριθάρι ή σιτάρι δεν υπάρχει σχεδόν καµία
πιθανότητα να φιλοξενήσει ξανά στη διάρκεια του ίδιου έτους κάποιο
άλλο δηµητριακό.
Ακόµα λοιπόν και ένα
µικροσκοπικό κοµµάτι γης αν
καλλιεργηθεί µε είδη διάφορα των δηµητριακών, όπως είναι τα λαχανικά
και κυρίως τα όσπρια, µπορεί να προσφέρει φαγητό σε µια οικογένεια για
λίγες έστω ηµέρες το χρόνο. Η οποιαδήποτε σπιθαµή της Αττικής
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για αυτό το ρόλο, είτε επρόκειτο για
µικροσκοπικά κοµµάτια ανάµεσα σε βραχώδη σηµεία είτε κατάλληλα
διαµορφωµένα τµήµατα πλαγιών µε τη µέθοδο των αναβαθµίδων. Αν
βέβαια µεγαλώσουµε την έκταση γης τότε καταλαβαίνουµε ότι
αυξάνονται κατακόρυφα και οι αποδόσεις. Μια τέτοια ελάχιστη έκταση
γης προφανώς, σπαρµένη µε κριθάρι ή σιτάρι, όχι απλώς δεν επαρκεί για
τίποτα άξιο λόγου, αλλά µάλλον θα φάνταζε ως αστείο στα αυτιά του
κάθε Αθηναίου µικροκαλλιεργητή.
Στις πηγές δυστυχώς για µας δεν έχουµε πληροφορίες για
δηµόσιες διανοµές τροφίµων, όπως στη Ρώµη (plebs frumentaria), παρά
µόνο σε περιόδους κρίσεων. Μπορούµε όµως να βρούµε πενιχρές έστω
ενδείξεις για µια δηµόσια πολιτική πάνω στο ζήτηµα της διατροφής.
Κάποια στιγµή πρέπει να αντιληφθούµε ότι λίγο ψωµί, δύο κρεµµύδια
και τρεις ελιές που αναφέρει και ο Αριστοφάνης ως µέρος ίσως του
στρατιωτικού συσσιτίου (Εκκλησιάζουσες, 306-8), ενδεχοµένως να µην
αποτελούν µόνο ποιητική έµπνευση του κωµικού. Αφού αποβάλουµε τις
σύγχρονες πολιτισµικές προκαταλήψεις για ορισµένα είδη τροφίµων,
ίσως ανακαλύψουµε ότι η χρήση τους ήταν πολύ µεγαλύτερη.
Μπορεί στην αρχαία γραµµατεία οι αναφορές στον ¥rtoν και τη
m©zaν να είναι περισσότερες από ό,τι σε διαφορετικά τρόφιµα αλλά
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αυτό από µόνο του δε σηµαίνει τίποτα. Κατ’ αρχήν ο κατά πολύ
ακριβότερος σιταρένιος άρτος µάλλον αποτελούσε προνόµιο λίγων157,
ανεξάρτητα από τις αναφορές. Αν όµως διαβάσουµε προσεκτικά τα
σχετικά κείµενα και κυρίως εκείνα της κωµωδίας, η οποία ενδεχοµένως
βρίσκεται πλησιέστερα στην καθηµερινή ζωή της πόλης158, θα
διαπιστώσουµε ότι αυτό που προβάλλει είναι µια εικόνα περισσότερο
ισορροπηµένη. Στους στίχους αυτούς τα φθηνά θαλασσινά, τα διάφορα
χόρτα και λαχανικά αλλά και τα όσπρια σκιαγραφούν µια δίαιτα που έχει
περισσότερες πιθανότητες να πληροί τις προϋποθέσεις για την αυτάρκεια
της πόλης απ’ όσο φαντάζονται κάποιοι σήµερα.
Αν πράγµατι ισχύει η άποψη κάποιων ιστορικών που ισχυρίζονται
ότι από τον 5ο αιώνα η Αθήνα κάλυπτε τις διατροφικές της ανάγκες µόνο
µέσω µεγάλων εισαγωγών που χρηµατοδοτούσε από τη φορολογία εις
βάρος των συµµάχων της, τότε τον 4ο αιώνα όπου τα έσοδα βέβαια αυτά
απουσιάζουν αλλά οι κάτοικοι της πόλης είναι λιγότεροι, πως είναι
δυνατό να φαίνεται ότι γίνονται µεγαλύτερες εισαγωγές ; Ξεκινώντας από
τον Ξενοφώντα (Ελληνικά, 6.1.11, Αποµνηµονεύµατα, 3.6.13), περνώντας
από το Δηµοσθένη ( Προς Λεπτίνην, 30-33, Περί του στεφάνου, 87) και
φτάνοντας στον Αριστοτέλη (Ρητορική, 1.4.7,2), οι περισσότερες αρχαίες
µαρτυρίες προέρχονται από την περίοδο αυτή. Η πρώτη απάντηση που θα
µπορούσε να δώσει κάποιος σε αυτήν την παραδοξότητα είναι, είτε ότι οι
µαρτυρίες που έχουµε είναι υπερβολικές ή λάθος ερµηνευµένες, είτε ότι
οι εισαγωγές που σηµειώνονται είναι περιστασιακές. Σε συνδυασµό µε
όσα έχουν προαναφερθεί, υπάρχει όµως και τρίτος δρόµος ο οποίος
εξισορροπεί και τις δύο πιθανότητες και κατά την άποψη µας ίσως να
βρίσκεται πλησιέστερα στην πραγµατικότητα. Η προσέγγιση αυτή µπορεί
να βρεθεί συνοπτικά στην πρόταση που ακολουθεί.
δ) Πρόταση
Μέχρι τώρα αυτό που κάναµε ήταν να αµφισβητήσουµε
“αρνητικά” το παραδεδοµένο ποσοστό συµµετοχής κατά 70-75% των
δηµητριακών στην καθηµερινή διατροφή των κατοίκων της Αττικής. Για
λόγους συνέπειας θα ήταν χρήσιµο αν µπορούσαµε να προτείνουµε και
καταφατικά κάποιο αντίστοιχο ποσοστό, έστω και µε τρόπο συνοπτικό.
Για να γίνει αναλυτικά και εµπεριστατωµένα µια τέτοια πρόταση,
πιστεύουµε πως το θέµα πρέπει να αποτελέσει ζητούµενο µιας
διαφορετικής µελέτης, αφού επιβάλλεται να εξεταστούν µια σειρά από
επιπλέον ζητήµατα. Προκειµένου όµως να έχουµε µια σχετικά
ολοκληρωµένη διερεύνηση του θέµατος, µπορούµε να παρουσιάσουµε
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µια τέτοια πρόταση, δεδοµένου µάλιστα ότι, κατά κάποιο τρόπο, ήδη έχει
γίνει.
Ο Gallant στη µελέτη του σχετικά µε το ζήτηµα του διατροφικού
κινδύνου στο σύνολο του ελλαδικού χώρου, σύµφωνα µε δικές του
εκτιµήσεις, µειώνει το ποσοστό συµµετοχής των δηµητριακών στη δίαιτα
του αγροτικού αυτή τη φορά πληθυσµού του στο 65-70%, αφήνοντας ένα
20-25% για φρούτα, όσπρια, λαχανικά και ένα 5-15% για ελιές, κρέας
και κρασί159.
Η πρώτη παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε σε σχέση µε την
παραπάνω πρόταση έχει να κάνει µε το γεωγραφικό δείγµα του Gallant.
Στη συγκεκριµένη µελέτη σε όλους τους υπολογισµούς που γίνονται
οµαδοποιούνται γενικευτικά όλες οι περιοχές της Ελλάδας από τη
Θεσσαλία µέχρι την Πελοπόννησο. Για τους σκοπούς της µελέτης αυτό
είναι σωστό, στη δική µας όµως διερεύνηση επιβάλλεται να γίνει ένας
γεωγραφικός διαχωρισµός. Δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουµε την
περιοχή της Αττικής µε τις άλλες γεωγραφικές περιφέρειες. Όσο γόνιµη
και να είναι ασφαλώς δεν µπορεί να συγκριθεί µε περιοχές όπως ο
Θεσσαλικός κάµπος.
Η επόµενη και ίσως σηµαντικότερη παρατήρηση αφορά το
διαχωρισµό αγροτικών και αστικών πληθυσµών. Πολύ συχνά και
σύµφωνα µε σύγχρονα κριτήρια, διατηρούµε µια εσφαλµένη αντίληψη
που σχετίζεται µε έναν απόλυτο διαχωρισµό µεταξύ των δύο οµάδων
στην αρχαιότητα160 και κυρίως στην περιοχή της Αθήνας που µας
ενδιαφέρει. Η αντίληψη αυτή αποτελεί ουσιαστικά ένα βολικό ίσως αλλά
µάλλον ανεφάρµοστο αναχρονισµό. Σύµφωνα µε αυτόν θα µπορούσε
κάποιος να αντικρούσει την ποσοτική πρόταση του Gallant µε τη λογική
ότι δε µας ενδιαφέρει αφού µιλάµε για τον αστικό πληθυσµό της Αθήνας.
Τα πράγµατα όµως δεν είναι τόσο ξεκάθαρα.
Σύµφωνα µε το Θουκυδίδη πριν από την έναρξη του
Πελοποννησιακού Πολέµου οι περισσότεροι Αθηναίοι διαβιούσαν ™n
to‹j ¢gro‹j (2.16.1). Δεν υπάρχει κανένας λόγος να µην υποθέσουµε ότι
µετά το τέλος του πολέµου οι περισσότεροι επέστρεψαν στις
πατρογονικές τους περιουσίες, δεδοµένης µάλιστα της ηθικής αξίας που
έχει η κατοχή εγγείου ιδιοκτησίας κατά την αρχαιότητα. Εκτός αυτού και
η οικονοµική αξία της γεωργίας κατέχει υψηλή θέση στην εκτίµηση των
αρχαίων Αθηναίων, τουλάχιστον σύµφωνα µε τον Ξενοφώντα που
πιστεύει πως η γεωργία είναι το πιο προσοδοφόρο επάγγελµα που µπορεί
κάποιος να ασχοληθεί (Οικονοµικός, 20.22). Ο Gomme θεωρεί πως µέχρι
το 330 λίγο περισσότεροι από το µισό πληθυσµό ζούσαν εκτός πόλεως161.
Το ίδιο πιστεύει και ο Αριστοτέλης που ισχυρίζεται πως οι περισσότεροι
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άνθρωποι ζούσαν ¢pÕ tÁj gÁj ... kaˆ tîn ¹mšrwn karpîn (Πολιτικά,
1256a, 39).
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει ο συνήθης κανόνας που φαίνεται ότι
επικρατούσε ανάµεσα στους Αθηναίους πολίτες ήταν αυτός του µικρού
κλήρου. Για τον R. Osborne162 αυτοί οι µικροκαλλιεργητές δεν πρέπει να
θεωρούνται ακριβώς αγρότες µε τη σύγχρονη έννοια του όρου για τρεις
βασικούς λόγους. Καταρχάς, δε διέθεταν αγροτική νοοτροπία που να
τους διαφοροποιεί από τους κατοίκους αστικών περιοχών. Επιπροσθέτως,
είναι δύσκολο να βρούµε σαφή τοµή µεταξύ πόλης και υπαίθρου. Τέλος,
δεν είµαστε σε θέση να χαράξουµε απόλυτη διαχωριστική γραµµή
µεταξύ µικρών και µεγάλων ιδιοκτησιών. Σε ποια κατηγορία θα
µπορούσαµε πράγµατι να εντάξουµε ένα τεχνίτη που κατέχει ένα µικρό
κήπο αµέσως έξω από την Αθήνα και τον καλλιεργεί περιστασιακά ενώ η
γυναίκα του, ο ίδιος ή ένα οικιακός δούλος πουλάει το µικρό πλεόνασµα
των προϊόντων του στην αγορά ; Οι κατηγοριοποιήσεις τέτοιου είδους
σίγουρα δεν είναι εύκολες. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι σύµφωνα
µε το Δηµοσθένη οι περισσότεροι κάτοικοι του δήµου Αλιµούντα έµεναν
e„j toÝj ¢groÚj ( Κατά Ευβουλίδη, 10.1-6).
Δεδοµένης λοιπόν της πιθανότατης ανυπαρξίας κάθετων τοµών
στην κλασική αθηναϊκή κοινωνία, θεωρούµε πως το ποσοστό που
προτείνει ο Gallant µπορεί να βρει εφαρµογή και για τους πολίτες
τουλάχιστον της κλασικής Αθήνας, αφού οι µέτοικοι δεν µπορούσαν να
κατέχουν έγγεια ιδιοκτησία. Για λόγους όµως που έχουµε αναφέρει
νωρίτερα πιστεύουµε πως δεν υπάρχει κάποιο µεθοδολογικό σφάλµα αν
γενικεύσουµε το ποσοστό αυτό στο σύνολο του πληθυσµού,
τροποποιηµένο όµως αυτή τη φορά προς τα κάτω, στηριζόµενοι σε δύο
επιπλέον άξονες, στατιστικού χαρακτήρα. Ο πρώτος έχει εθνογραφικό
υπόβαθρο ενώ ο δεύτερος και περισσότερο ίσως επίφοβος καθαρά
φιλολογικό.
Μια εθνογραφική έρευνα που έγινε το 1948 στην περιοχή της
Κρήτης στο πλαίσιο των διεθνών προγραµµάτων βοήθειας της εποχής,
παρουσιάζει εξαιρετικά µειωµένα τα ποσοστά θερµίδων και πρωτεϊνών
που προέρχονται από δηµητριακά ενώ αντίθετα αποκαλύπτει το
σηµαντικό συµπληρωµατικό ρόλο που διαδραµατίζουν τα όσπρια163.
Είναι γεγονός ότι ενδέχεται το στατιστικό δείγµα σε µια περιοχή που
µόλις έβγαινε από τη δίνη του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου να µην
είναι αντιπροσωπευτικό. Είναι επίσης αλήθεια ότι ο συντάκτης της ήταν
σε διατεταγµένη υπηρεσία από τα Ηνωµένα Έθνη σε προγράµµατα
βοήθειας της νότιας Ευρώπης. Είναι όµως ταυτόχρονα γεγονός ότι και
άλλες παρεµφερείς µελέτες για το ίδιο ζήτηµα που είδαν το φως της
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δηµοσιότητας εκείνη την περίοδο, ανεξάρτητα από τις µεταξύ τους
διαφοροποιήσεις, παρουσιάζουν µια αυξηµένη συµµετοχή των
οσπρίων164. Τέλος, µπορεί ενδεχοµένως οι συνθήκες της µεταπολεµικής
Κρήτης, η οποία παρέµενε µέχρι τότε ουσιαστικά σε προβιοµηχανικό
στάδιο, να µην προσιδιάζουν απόλυτα σε εκείνες της κλασικής Αθήνας,
σίγουρα όµως δείχνουν πώς µια προβιοµηχανική περιοχή του ελλαδικού
χώρου µπορούσε να ανταποκριθεί στο θέµα της διαβίωσης ακόµα και
υπό δύσκολες συνθήκες.
Ο δεύτερος άξονας εδράζεται σε µια µικρή στατιστική έρευνα που
πραγµατοποιήσαµε στα έργα του Αριστοφάνη όπως βρίσκονται
καταγεγραµµένα στην ηλεκτρονική βάση TLG165. Η αναζήτηση αυτή
αποκάλυψε ότι οι όροι που σχετίζονται µε τα δηµητριακά και ορισµένα
άµεσα παράγωγα τους, έχουν συνολικά πολύ µικρή ποσοτική απόκλιση
σε σχέση µε όρους που σχετίζονται µε άλλα είδη τροφίµων.

Αντίθετα βλέπουµε ότι τα όσπρια βρίσκονται σε πολύ συχνή
χρήση. Ειδικότερα η φακή, παρουσιάζεται σε τόσο µεγάλη συχνότητα
που ξεπερνάει ακόµα και αυτήν την ίδια τη μᾶζα, ενώ εξαιρετικά
αυξηµένη παρουσία έχουν σαν είδος και οι ἰσχάδες. Επί συνόλου 75
αναφορών το 32% σχετίζεται µε δηµητριακά και παράγωγα τους, το 28%
µε όσπρια, ενώ ένα 12% αφορά αποξηραµένα σύκα. Σε καµία περίπτωση
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δεν πιστεύουµε βέβαια ότι η χρήση ορισµένων διατροφικών ειδών στο
λεξιλόγιο του κωµικού ποιητή αποτελεί από µόνο της ένδειξη της
αναλογίας κατανάλωσης των τροφίµων αυτών σε επίπεδο κοινωνικό.
Στην καλύτερη περίπτωση αποτελεί µια απλή ένδειξη και ως τέτοια
παρουσιάζεται εδώ.
Λαµβάνοντας υπόψη λοιπόν τα δυο τελευταία στατιστικά στοιχεία
σε συνδυασµό και µόνο µε τις παρατηρήσεις στην άποψη του Gallant, τις
δυνατότητες εναλλακτικής παραγωγής που αναφέραµε και τα όσα έχουµε
δει συνολικά στις προηγούµενες ενότητες, προτείνουµε σχηµατικά την
εξής διατροφική ποσόστωση :
60-65% δηµητριακά
25-35% φρούτα, λαχανικά και κυρίως όσπρια
5-15% ελιές, θαλασσινά, κρέας και κρασί
Το ποσοστό του 65% θεωρούµε πως πρέπει να αποτελεί το
ανώτατο όριο και µάλιστα υπό ορισµένες περιοριστικές συνθήκες.
Είδαµε ότι µια γυναίκα λ.χ. πρέπει να αναζητήσει τα πολύτιµα για τον
οργανισµό της θρεπτικά συστατικά σε τροφές διαφορετικές των
δηµητριακών. Παράλληλα σε επίπεδο οικογένειας και πολιτείας ένα
τέτοιο ποσοστό µειώνει τους όποιους κινδύνους διατροφικής
ανεπάρκειας σε περιόδους κρίσεων. Προφανώς τέτοιοι κίνδυνοι δεν
µπορούσαν να εξαλειφθούν τόσο εύκολα. Σίγουρα όµως ένα ποσοστό
ελαττωµένο κατά τέτοιο τρόπο, ασφαλώς προσφέρει µεγαλύτερες
δυνατότητες ισορροπηµένης και αυτάρκους διαβίωσης.
Η πρόταση αυτή δεν αναιρεί ούτε τις γραπτές αναφορές που
υπάρχουν σε µεγάλες εισαγωγές δηµητριακών ούτε σχετίζεται µε
λεπτοµερείς υπολογισµούς των παραγωγικών δυνατοτήτων του αττικού
εδάφους. Αποτελεί απλώς µια εναλλακτική οπτική γωνία µε την οποία
µπορεί να ξεπεραστούν κάποιες σκόπελοι της όλης σχετικής
θεµατολογίας. Ενδέχεται σε κάποιον ο µετασχηµατισµός προς τα κάτω
των αρχικών ποσοστών στο βαθµό των 5-10 ποσοστιαίων µονάδων να
φαντάζει µικρός και δίχως νόηµα. Αν όµως προσπαθήσει να κάνει
υπολογισµούς του τύπου που επιχειρήθηκαν θα διαπιστώσει ότι οι
διαφορές σε όλα τα επίπεδα είναι εξαιρετικά µεγάλες. Πιο συγκεκριµένα,
αν εφαρµόσουµε το ποσοστό 60% στη βάση των δεδοµένων του F.A.O.
που οι Foxhall και Forbes στηρίχτηκαν166 τότε προκύπτουν 154 κιλά
κριθαριού ετησίως για τις γυναίκες και 211 για τους άνδρες, ενώ αν
κάνουµε το ίδιο µε βάση τα στοιχεία των Gebhardt–Thomas167 τότε
καταλήγουµε σε 139 κιλά κριθαριού ετησίως για τις γυναίκες και 184 για
τους άνδρες. Η µείωση είναι θεαµατική αφού στην τελευταία περίπτωση
166
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Foxhall & Forbes (1982) 49, σηµείωση 26.
Gebhardt & Thomas (2002) 7.
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η διαφορά σχηµατίζεται στα 40 και 63 κιλά λιγότερα για µια γυναίκα και
έναν άνδρα αντίστοιχα, από ό,τι σε σχέση µε τα αρχικά ποσοστά των
Foxhall και Forbes.
Γνωρίζουµε ότι η συγκεκριµένη πρόταση παρουσιάζεται κάπως
συνοπτικά. Στο πλαίσιο όµως της παρούσας µελέτης, δε θα µπορούσε να
γίνει διαφορετικά. Θα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο αν κάποιος υιοθετώντας
την ανάλυση που έχει προηγηθεί, επιθυµούσε να προχωρήσει σε µια
αναλυτικότερα κατατοπιστική πρόταση επί του θέµατος.
Τέλος,
επιτρέπεται να διατυπώσουµε τις επιφυλάξεις αλλά ίσως και τις
προσδοκίες µας, πως µια σχετική και εις βάθος έρευνα θα µπορούσε να
προσδώσει πολύ µεγαλύτερα ποσοστά από όσα ήδη αναφέραµε όσον
αφορά το είδος των οσπρίων.

80

Συµπεράσµατα

Ανακεφαλαιώνοντας τα όσα συνολικά έχουµε δει µέχρι τώρα στις
προηγούµενες σελίδες, µπορούµε πλέον να εξάγουµε ορισµένα κρίσιµα
συµπεράσµατα σε σχέση µε την πιθανότερη σύσταση της αθηναϊκής
διατροφής. Ξεκινήσαµε από µια παραδεδοµένη και ευρύτατα αποδεκτή
αρχή και προσπαθήσαµε σταδιακά να την ανασκευάσουµε. Αυτό βέβαια,
δε σηµαίνει ότι εξετάσαµε όλες τις πιθανές παραµέτρους του φαινοµένου,
ούτε ενδεχοµένως σε κάποιο απόλυτο και µη αµφισβητήσιµο βαθµό.
Πέρα από λίγα παλαιοπαθολογικά ευρήµατα λ.χ., δε χρησιµοποιήσαµε
αρχαιολογικό υλικό άλλου τύπου όπως ευρήµατα αποθηκευτικών
αµφορέων. Τροφές όπως τα όσπρια έχουν το µειονέκτηµα να είναι
σχετικά αόρατα από την αρχαιολογία και την αρχαιοβοτανική168. Ακόµα
όµως και στην περίπτωση που βρεθούν, δύσκολα µπορεί κάποιος να
εξάγει ποσοτικά συµπεράσµατα από υλικά µε διαφορετικές συνθήκες
συντήρησης. Διερευνώντας όµως και αυτές τις λίγες πλευρές, θέλουµε να
πιστεύουµε ότι ορισµένα ζητήµατα αποκτούν πλέον διαφορετική
διάσταση :
1) Οι εκτιµήσεις των πραγµατικών θερµιδικών αναγκών ενός
ανθρώπου δεν είναι απολύτως βέβαιες. Με την πάροδο του
χρόνου υπάρχει µια τάση ελάττωςής τους σε σχέση µε τα
στοιχεία που στηρίχτηκαν οι Foxhall και Forbes. Κατά
συνέπεια οι όποιοι υπολογισµοί για τη βιολογική/θερµιδική
προσφορά των δηµητριακών πρέπει να αναθεωρηθούν. Η
εξέταση σε επίπεδο εφαρµοσµένης βιολογίας καταδεικνύει
κατ’ αρχήν ότι ένα ποσοστό συµµετοχής των δηµητριακών
στην καθηµερινή διατροφή των κατοίκων της Αθήνας κατά 7075% δεν είναι απαραίτητο για την κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών ενός ατόµου. Αντίθετα, αυτό µπορεί να γίνει και µε
τη συµµετοχή ενός µικρότερου ποσοστού δηµητριακών. Εκτός
αυτού όµως, υπάρχει µια πληθώρα τροφών η οποία µπορεί
θαυµάσια να αναπληρώσει ίσα ποσοστά θερµιδικών αναγκών
µε τα δηµητριακά. Επιπλέον οι τροφές αυτές, διαθέτουν µια
πλειάδα θρεπτικών στοιχείων που είναι µειωµένα ή άγνωστα
στα διάφορα είδη δηµητριακών. Το κρασί, διάφορα είδη
λαχανικών και φρούτων, πολλά άγρια χόρτα αλλά κυρίως το
είδος των οσπρίων δηµιουργούν µια διατροφική αλυσίδα αν µη
168
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τι άλλο περισσότερο εξισορροπηµένη ή έστω εφάµιλλη µε µια
κάπως µονόπλευρη διατροφή στηριγµένη τόσο πολύ σε
δηµητριακά.
2) Ο συνδυασµός δηµογραφικών και οικονοµικών στοιχείων
οδηγεί τουλάχιστον στην παρατήρηση ότι ένα τόσο υψηλό
ποσοστό κατανάλωσης δηµητριακών δηµιουργεί µια επάλληλη
σειρά προβληµάτων σχετικά µε τη διαβίωση µιας µέσης
οικογένειας. Τα προβλήµατα αυτά µπορεί να ξεκινούν από το
επίπεδο του περιοδικού υποσιτισµού µέχρι την πλήρη ένδεια.
Την ίδια ακριβώς στιγµή υπάρχουν εναλλακτικές πηγές
διατροφής, όπως παρουσιάζονται εξάλλου και σε πολλές
γραπτές πηγές της περιόδου, που µπορούν θαυµάσια να
προσφέρουν σε µια οικογένεια έναν αξιοπρεπή τρόπο
διαβίωσης. Για µία ακόµη φορά οι εναλλακτικές πηγές
διατροφής όπως τα λαχανικά και τα όσπρια φαίνεται να
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο και εδώ, όχι µόνο γιατί οι
µαρτυρίες είναι συχνές, αλλά γιατί σε επίπεδο οικιακής
οικονοµίας τα πλεονεκτήµατα που διαθέτουν είναι συγκριτικά
περισσότερα από τα δηµητριακά (κόστος, αποθήκευση,
διάρκεια κλπ).
3) Προσπαθήσαµε να κάνουµε µια διερεύνηση σε ευρύτερο
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο από µια διαφορετική οπτική
γωνία, η οποία σχετίζεται µε το ζήτηµα της αυτάρκειας. Θα
ήταν πραγµατικά παράξενο µια κοινωνία που δίνει τόσο πολύ
σηµασία στην αυτοδυναµία και αυτοτέλειά της, να στηρίζεται
σε τόσο µεγάλο βαθµό σε κάτι το οποίο δε διαθέτει σε
επάρκεια. Είτε θα έπρεπε να υπάρχει µεγαλύτερη παραγωγή
δηµητριακών είτε µικρότερη κατανάλωση. Ανεξάρτητα µε τις
δυνατότητες παραγωγής ή εισαγωγής δηµητριακών,
προτείναµε τη δεύτερη περίπτωση ως περισσότερο ρεαλιστική
καθώς δεν εξαρτάται από εξωγενείς και δύσκολα
ανιχνεύσιµους από εµάς σήµερα παράγοντες, σε συνδυασµό
όµως µε µια µεγαλύτερη πιθανόν παραγωγή σε είδη όπως πάλι
τα όσπρια. Η πρόταση αυτή δεν εξαλείφει τους κινδύνους,
απλά τους περιορίζει.
4) Τέλος, σε συνδυασµό µε όλα τα παραπάνω επιχειρήσαµε µια
σύντοµη πρόταση ως προς ένα περισσότερο πιθανό ποσοστό
συµµετοχής των δηµητριακών και των άλλων τροφών στο
καθηµερινό διαιτολόγιο του µέσου κατοίκου των Αθηνών. Η
πρόταση αυτή υποστηρίζει ένα ποσοστό 65%, κατ’ ανώτατο
όριο, όσον αφορά τα δηµητριακά, και µια τάξη µεγέθους µέχρι
και του ενός τρίτου ( 35%) όσον αφορά τα λαχανικά και τα
όσπρια.
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Κατόπιν όλων τούτων µπορούµε να καταλήξουµε σε ορισµένες
παρατηρήσεις. Τα στοιχεία που χρειάζονται προκειµένου να
σχηµατίσουµε ακριβείς ποσοστώσεις για τη συµµετοχή των δηµητριακών
και των άλλων τροφίµων στην καθηµερινή δίαιτα του µέσου Αθηναίου
είναι πολλά και προς το παρόν δυσεύρετα. Χρειάζονται ακόµα πολλές
επιπλέον µελέτες για να µπορέσουµε να έχουµε µια σχετικά µη
αµφισβητούµενη εικόνα. Μέχρι τότε οι τωρινές εκτιµήσεις φαντάζουν
αρκετά υψηλές και έχουµε βάσιµους λόγους να υποπτευόµαστε ότι η
µελλοντική έρευνα θα παρουσιάσει νούµερα αρκετά χαµηλότερα. Τα
δεδοµένα για τέτοιου είδους µελέτες µπορεί να προέλθουν από πηγές που
δεν έχουν καµία σχέση µε φιλολογικές µαρτυρίες.
Είναι όντως δύσκολο έως απίθανο να καταφέρει κάποιος να εξάγει
στατιστικά στοιχεία από κάποιο έργο του Αριστοφάνη ή από κάποιο
άλλο κείµενο µε γαστρονοµικές πληροφορίες. Το µόνο που µπορούµε να
κάνουµε είναι να αναζητήσουµε ενδείξεις που να συµφωνούν ή όχι µε
την προηγούµενη εικόνα καθώς και να ανιχνεύσουµε τη γενικότερη
αίσθηση που τα κείµενα αυτά αποπνέουν σχετικά µε τη συµµετοχή των
διαφόρων τροφών στο καθηµερινό διαιτολόγιο των κατοίκων της
Αττικής.
Το τελικό νόηµα της όλης προσπάθειας µπορεί να συνοψιστεί
επιγραµµατικά ως εξής : Πολλά πράγµατα επί του συγκεκριµένου
ζητήµατος παραµένουν ακόµη εξαιρετικά ρευστά. Ως εκ τούτου καλό
είναι σε οποιεσδήποτε σχετικές ή µη µελέτες, να χρησιµοποιείται µε
επιφύλαξη το ποσοστό του 70-75% όσον αφορά την κατανάλωση
δηµητριακών. Αν όµως συντρέχει κάποιος απαραίτητος λόγος ποσοτικών
υπολογισµών, τότε προτείνουµε πως ένα ποσοστό της τάξης του 60-65%
ίσως να πλησιάζει περισσότερο την πραγµατικότητα.
Οι προκαταλήψεις, οι αναχρονισµοί και οι αβίαστα αποδεκτές
απόψεις, αποτελούν τα µεγαλύτερα ίσως “αγκάθια” για την επιστήµη της
Ιστορίας. Οι µηχανισµοί διάδοσης και αποδοχής µιας επιστηµονικής
άποψης έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη φιλοσοφία της
Ιστορίας. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις κάποιων ερευνητών, οι ιδέες ή
οι προτάσεις τους µπορούν να διαδοθούν µε διάφορα µέσα και πολλές
φορές µε ανεξήγητη σκοπιµότητα. Καλό λοιπόν είναι να προσπαθούµε να
διυλίζουµε ακόµα και τις πιο αυτονόητες επιστηµονικές βάσεις καθώς
πολλές φορές υπάρχει περίπτωση να κρύβουν ανακρίβειες. Σε µια εποχή
όπου γίνονται ποικίλες προσπάθειες -βάσιµες ή µη- ανασκευής τέτοιων
παραδεδοµένων αρχών, έρχεται στο φως και η παρούσα µελέτη.
Μια τέτοια προσπάθεια επιχειρήσαµε να κάνουµε στις γραµµές
που προηγήθηκαν. Ο λόγος ασφαλώς δε βρίσκεται σε καµία πρόθεση
σπίλωσης της επιστηµονικής ακεραιότητας κάποιων µελετητών.
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Αντιθέτως µάλιστα, θεωρούµε πως η σχετική µελέτη των Foxhall και
Forbes αποτελεί ορόσηµο για το σχετικό ζήτηµα. Ουσιαστικά αποτελεί
µια από τις λίγες προσπάθειες όπου επιχειρείται να χρησιµοποιηθούν
σύγχρονα στοιχεία από άλλα επιστηµονικά πεδία σε συνδυασµό µε
παραδοσιακές ιστορικές πηγές. Δεδοµένου όµως του ότι κάποια από τα
στοιχεία όπου στηρίχτηκαν τείνουν να µεταβληθούν αλλά και του ότι οι
ίδιοι αφήνουν περιθώρια αµφισβήτησης των τελικών ποσοστών που
εξάγουν, πιστεύουµε πως ήταν µια καλή ευκαιρία για µια προσπάθεια
ανασκευής των παραδεδοµένων ποσοστών, τουλάχιστον για την περιοχή
της Αθήνας µε βάση περισσότερο σύγχρονα στοιχεία αλλά και ορισµένες
διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Σε κανένα σηµείο των όσων προηγήθηκαν δεν αµφισβητήθηκε η
πρωτοκαθεδρία των δηµητριακών ως διατροφική βάση ανάµεσα στα
άλλα είδη τροφών. Θα ήταν πραγµατικά πολύ ριψοκίνδυνο να γίνει κάτι
τέτοιο, αν και µπορεί να έχει κάποια βάση, έστω και υπό πολλές
προϋποθέσεις ή σε κάποιες περιστάσεις. Ούτε βέβαια είναι εύκολο να
αποτυπώσουµε µια σαφώς απόλυτη εικόνα του περιεχοµένου της
αθηναϊκής διατροφής, στηριζόµενοι στα στοιχεία που µέχρι τώρα
διαθέτουµε.
Ενώ κάποια από αυτά µπορεί να διευρυνθούν όσο περνάει ο
καιρός, όπως οι θερµιδικές εκτιµήσεις για τον ανθρώπινο οργανισµό,
κάποια άλλα ελαττώνονται. Η σύγκριση µε πρόσφατες αγροτικές
κοινωνίες δεν είναι πάντα εύκολη, ενώ αν επιχειρήσουµε κάτι τέτοιο µε
βάση σύγχρονες ανεπτυγµένες αγροτικές κοινότητες κινδυνεύουµε να
πέσουµε τελείως έξω. Ο κάτοικος ενός τέτοιου χωριού δεν πηγαίνει πια
στο κτήµα µε τα πόδια ή έστω πάνω σε κάποιο ζώο, αλλά
χρησιµοποιώντας το αυτοκίνητό του. Επίσης, λόγω της αύξησης του
βιοτικού επιπέδου, δε θα αρκεστεί σε ένα κρεµµύδι, λίγο κρασί και
µερικές ελιές. Το πιθανότερο µάλιστα είναι πως θα επιστρέψει στο σπίτι
για το µεσηµεριανό του.
Ο σωστότερος τρόπος προκειµένου να έχουµε µια ακριβή σύσταση
της καθηµερινής διατροφής στην κλασική Αθήνα θα ήταν η ανάπτυξη
και η εφαρµογή της χρονολόγησης ισοτόπων του άνθρακα καθώς και οι
αναλογίες Στροντίου/ Ψευδαργύρου σε ένα ικανό δείγµα οστών
προερχόµενα από την περιοχή. Η ανάλυση ενός τέτοιου δείγµατος µε τη
βοήθεια και επιπλέον µεθόδων όπως η παλαιοδοντολογία θα µπορούσε
να καταδείξει µε αρκετή λεπτοµέρεια στοιχεία που αναζητούµε πολλές
φορές µάταια στις ιστορικές µαρτυρίες και σε σύγχρονες ,µα συχνά
ανέλπιδες, θεωρητικές ποσοτικές εκτιµήσεις. Μέχρι οι σχετικές µέθοδοι
να προχωρήσουν σε αυτό το σηµείο, θα είµαστε αναγκασµένοι να
ψηλαφίζουµε τα αποµεινάρια µιας πραγµατικότητας τόσο επιτακτικής
για τους κατοίκους της κλασικής Αθήνας αλλά συνάµα «σκοτεινής» για
εµάς, σε λογοτεχνικές αναφορές και υπονοούµενα.
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Αν όντως στις απαρχές του «ελληνικού θαύµατος» υπήρχε ένα
δηµογραφικό θαύµα169, αυτό δε θα µπορούσε να έχει προκύψει,
λειτουργήσει και συνεχιστεί δίχως ένα διατροφικό «θαύµα». Το
τελευταίο, δε θα µπορούσε προφανώς να συνίσταται σε µια µονόπλευρη
αλλά αντίθετα σε µια σχετικά πολύπλευρη και ισορροπηµένη διατροφή,
ενδεικτικό παράδειγµα της οποίας είναι η καθηµερινή διατροφή στην
κλασική Αθήνα όπως αναλύθηκε στις προηγούµενες σελίδες.
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Corvisier & Suder (2002) 148.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α) Χάρτης

Η Αττική. Διακρίνονται οι γόνιµες αγροτικές περιοχές της πεδιάδας του Κηφισού και των Μεσογείων,
όπως επίσης της Ελευσίνας και του Μαραθώνα. Την υπόλοιπη έκταση καλύπτουν οροπέδια και δάση
µαζί µε τους ορεινούς όγκους του Υµηττού, της Πεντέλης και της Πάρνηθας. Ο χάρτης επίσης δείχνει
την κατανοµή του πληθυσµού στις αρχές της Κλασικής περιόδου (509 π.Χ.) : οι κύκλοι έχουν µέγεθος
ανάλογα µε το µέγεθος των οικισµών.

Πηγή : Boardman – Griffin – Murray ( 1996) 317.
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Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας 1) Κριθάρι σε µορφή αλεύρων (Hordeum Vulgare)
Θρεπτικές Ουσίες

Μονάδες Περιεκτικότητα ανά 100gr

Ενέργεια

Kcal

Πρωτεΐνες

G

10.50

Υδατάνθρακες

G

74.52

Ασβέστιο, Ca

Mg

32

Σίδηρος, Fe

Mg

2.68

Μαγνήσιο, Mg

Mg

96

Φώσφορος, P

Mg

296

Κάλιο, K

Mg

309

Νάτριο, Na

Mg

4

Ψευδάργυρος, Zn

Mg

2.00

Μαγγάνιο, Mn

Mg

1.034

Βιταµίνη C

Mg

0.0

Θειαµίνη

Mg

0.370

Νιασίνη

Mg

6.269

Βιταµίνη B-6

Mg

0.396

Βιταµίνη B-12

Mcg

0.00

Βιταµίνη A, IU

IU

0

mcg_RAE

0

Βιταµίνη A, RAE

345

Βιταµίνη E (alpha-tocopherol)

Mg

0.57

Βιταµίνη K (phylloquinone)

Mcg

2.2

Πίνακας 2) Κριθάρι, καθαρισµένο και βρασµένο
Θρεπτικές Ουσίες

Μονάδες Περιεκτικότητα ανά 100gr

Ενέργεια

kcal

123

Πρωτεΐνες

g

2.26

Υδατάνθρακες

g

28.22

Ασβέστιο, Ca

mg

11

Σίδηρος, Fe

mg

1.33
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Μαγνήσιο, Mg

mg

22

Φώσφορος, P

mg

54

Κάλιο, K

mg

93

Νάτριο, Na

mg

3

Ψευδάργυρος, Zn

mg

0.82

Μαγγάνιο, Mn

mg

0.259

Βιταµίνη C

mg

0.0

Θειαµίνη

mg

0.083

Νιασίνη

mg

2.063

Βιταµίνη B-6

mg

0.115

Βιταµίνη B-12

mcg

0.00

Βιταµίνη A, IU

IU

7

mcg_RAE

0

Βιταµίνη A, RAE
Βιταµίνη E (alpha-tocopherol)

mg

0.01

Βιταµίνη K (phylloquinone)

mcg

0.8

Πίνακας 3) Σύκα, αποξηραµένα

Θρεπτικές Ουσίες

Μονάδες Περιεκτικότητα ανά 100gr

Ενέργεια

Kcal

249

Πρωτεΐνες

g

3.30

Υδατάνθρακες

g

63.87

Ασβέστιο, Ca

Mg

162

Σίδηρος, Fe

Mg

2.03

Μαγνήσιο, Mg

Mg

68

Φώσφορος, P

Mg

67

Κάλιο, K

Mg

680

Νάτριο, Na

Mg

10

Ψευδάργυρος, Zn

Mg

0.55

Μαγγάνιο, Mn

Mg

0.510

Βιταµίνη C

Mg

1.2

Θειαµίνη

Mg

0.085

Νιασίνη

Mg

0.619

Βιταµίνη B-6

Mg

0.106

Βιταµίνη B-12

Mcg

0.00

88

Βιταµίνη A, IU
Βιταµίνη A, RAE

IU

10

mcg_RAE

0

Βιταµίνη E (alpha-tocopherol)

Mg

0.35

Βιταµίνη K (phylloquinone)

Mcg

15.6

Πίνακας 4) Κρεµµύδια, ωµά, ξηρά ή φρέσκα

Θρεπτικές Ουσίες

Μονάδες Περιεκτικότητα ανά 100gr

Ενέργεια

kcal

Πρωτεΐνες

g

1.83

Υδατάνθρακες

g

7.34

Ασβέστιο, Ca

mg

72

Σίδηρος, Fe

mg

1.48

Μαγνήσιο, Mg

mg

20

Φώσφορος, P

mg

37

Κάλιο, K

mg

276

Νάτριο, Na

mg

16

Ψευδάργυρος, Zn

mg

0.39

Μαγγάνιο, Mn

mg

0.160

Βιταµίνη C

mg

18.8

Θειαµίνη

mg

0.055

Νιασίνη

mg

0.525

Βιταµίνη B-6

mg

0.061

Βιταµίνη B-12

mcg

0.00

Βιταµίνη A, IU

IU

997

mcg_RAE

50

Βιταµίνη A, RAE

32

Βιταµίνη E (alpha-tocopherol)

mg

0.55

Βιταµίνη K (phylloquinone)

mcg

207.0
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Πίνακας 5) Κουκιά, βρασµένα και αλατισµένα (vicia faba minor)

Θρεπτικές Ουσίες

Μονάδες Περιεκτικότητα ανά 100gr

Ενέργεια

kcal

110

Πρωτεΐνες

g

7.60

Υδατάνθρακες

g

19.65

Ασβέστιο, Ca

mg

36

Σίδηρος, Fe

mg

1.50

Μαγνήσιο, Mg

mg

43

Φώσφορος, P

mg

125

Κάλιο, K

mg

268

Νάτριο, Na

mg

241

Ψευδάργυρος, Zn

mg

1.01

Μαγγάνιο, Mn

mg

0.421

Βιταµίνη C

mg

0.3

Θειαµίνη

mg

0.097

Νιασίνη

mg

0.711

Βιταµίνη B-6

mg

0.072

Βιταµίνη B-12

mcg

0.00

Βιταµίνη A, IU

IU

15

mcg_RAE

1

Βιταµίνη A, RAE
Βιταµίνη E (alpha-tocopherol)

mg

0.02

Βιταµίνη K (phylloquinone)

mcg

2.9

Πίνακας 6) Ρεβίθια, βρασµένα και αλατισµένα
Θρεπτικές Ουσίες

Μονάδες Περιεκτικότητα ανά 100gr

Ενέργεια

kcal

116

Πρωτεΐνες

g

9.02

Υδατάνθρακες

g

20.13

Ασβέστιο, Ca

mg

19

Σίδηρος, Fe

mg

3.33

Μαγνήσιο, Mg

mg

36

Φώσφορος, P

mg

180

Κάλιο, K

mg

369

90

Νάτριο, Na

mg

238

Ψευδάργυρος, Zn

mg

1.27

Μαγγάνιο, Mn

mg

0.494

Βιταµίνη C

mg

1.5

Θειαµίνη

mg

0.169

Νιασίνη

mg

1.060

Βιταµίνη B-6

mg

0.178

Βιταµίνη B-12

mcg

0.00

Βιταµίνη A, IU

IU

8

mcg_RAE

0

Βιταµίνη A, RAE
Βιταµίνη E (alpha-tocopherol)

mg

0.11

Βιταµίνη K (phylloquinone)

mcg

1.7

Πηγή : Υπουργείο Γεωργίας Ηνωµένων Πολιτειών, National Nutrient Database for
Standard Reference, Release 17 (2004), http://www.nal.usda.gov/fnic/
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Κατάλογος γραµµατειακών πηγών
-

-

-

-

Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές
Άλεξις, αποσπάσµατα 117, 162
Αντιφάνης, αποσπάσµατα 158, 183, 185
Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία
Ηθικά Νικοµάχεια
Ιστορίες ζώων
Μετεωρολογικά
Οικονοµικός
Πολιτικά
Ρητορική
Αριστοφάνης, Αχαρνείς
Βάτραχοι
Ειρήνη
Εκκλησιάζουσες
Θεσµοφόριαζουσες
Ιππείς
Λυσιστράτη
Νεφέλες
Όρνιθες
Πλούτος
Σφήκες
Αποσπάσµατα, 23, 120, 164, 165, 282, 356, 412
Γαληνός, Δυνάµεις τροφών
Δηµοσθένης, Κατά Ανδροτίωνος
Κατά Ευβουλίδη
Περί του στεφάνου
Προς την Άκριτου παραγραφήν
Προς Λεπτίνην
Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων
Διονύσιος Αλικαρνασσέας, Ρωµαϊκή Αρχαιολογία
Δίφιλος, απόσπασµα 87
Εύβουλος, απόσπασµα 14
Ηρόδοτος, Ιστορίες
Ησίοδος, Έργα και ηµέρες
Θεόφραστος, Αιτίες φυτών
Ιστορία φυτών
Θουκυδίδης, Ιστορία
Ιπποκράτης, Αρχαία Ιατρική
Δίαιτα Οξεών
Δίαιτα Υγιεινή
Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους
Λυσίας, Κατά των σιτοπωλών
Μένανδρο, Δύσκολος
Επιτρέποντες
Ξενοφώντας, Αποµνηµονεύµατα
Ελληνικά
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-

-

-

Λακεδαιµονίων Πολιτεία
Οικονοµικός
Πόροι
Ορειβάσιος, Ιατρικών Συναγωγών
Πλάτωνας, Επιστολές
Κριτίας
Νόµοι
Ορισµοί
Πολιτεία
Πλίνιος Νεώτερος, Επιστολές
Πλούταρχος, Αριστείδης και Κάτωνας
Δηµήτριος και Αντώνιος
Ηθικά
Περικλής
Σόλων και Ποπλίκολας
Πολυδευκης, Ονοµαστικόν
Φερεκράτης, απόσπασµα 13
Φιλήµων, απόσπασµα 981

Επιγραφές
-

Inscriptiones Graeae II2, 1672
Stroud (1998)
Tod (1951) τόµος 2, επιγραφή αρ. 100
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