
Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Επιρροές στις διατροφικές 
συνήθειες των δύο λαών



Πίνακας του Ε.Dodwell το 1801. 
Το παζάρι της Αθήνας στην εποχή της τουρκοκρατίας

(Σηµερινή οδός Πανδρόσου στην Πλάκα).



Η σκοτεινή περίοδος της τουρκοκρατίας µε 
τα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς των 
υπόδουλων Ελλήνων απετέλεσε τον 
σκοτεινό διατροφικό µεσαίωνα της 

Ελλάδας.



Η περίοδος της Τουρκοκρατίας 
τυπικά ξεκινά µε τη πτώση της 
Κωνσταντινούπολης το 1453, αν και 
πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου 
είχαν ήδη περιέλθει στην Λατινική και 
Τουρκική κυριαρχία, και φτάνει µέχρι την 
επανάσταση των Ελλήνων το 1821



• ∆ιάκριση ανάµεσα στα αστικά και τα αγροτικά 
πρότυπα κατανάλωσης

• Στις πόλεις, τα αγαθά διατροφής 
τα προϊόντα δηλαδή, διακινούνταν µε 
σχετική ευχέρεια και επάρκεια τόσο στην αγορά 
όσο και στα παζάρια. 

• Στoυς αγροτικούς πληθυσµούς αντιθέτως λειτο
υργούσαν µε µεγαλύτερη ένταση οι 
αυτοκαταναλωτικές διατροφικές πρακτικές, οι 
οποίες περιόριζαν την επαφή των ανθρώπων µε 
την αγορά όπως την είδαµε παραπάνω στα 
µεγάλα αστικά κέντρα



• Οι κρίσεις διατροφής και επάρκειας προϊόντων 
που σηµειώνονταν κατά καιρούς, στις πόλεις 
µαρτυρούν την έλλειψη, τη νόθευση ή και την 
ακρίβεια των βασικών ειδών διατροφής, γεγονός 
άλλωστε που ήταν γνώριµο φαινόµενο της 
εποχής αυτής. 

• Οι αστικοί πληθυσµοί ωστόσο, σε αντίθεση µε 
τους αγροτικούς αναγκάζονταν σε µια µόνιµη 
και καθηµερινή αναζήτηση προϊόντων µε 
αποτέλεσµα τη στενότερη επαφή µε την αγορά ή 
το παζάρι 



• Στην Κωνσταντινούπολη, λόγου 
χάριν, συνυπήρχαν φραγµοί αλλά και 
αλληλοεπιδράσεις στη διατροφή µεταξύ 
των Οθωµανικών και Χριστιανικών οµάδων. 

• Το ψητό κρέας (κεµπάπ) και τα ψητά 
κοτόπουλα αποτελούσαν για τους Οθωµανούς 
κύρια τροφή.

• Οι χριστιανικοί πληθυσµοί του Πέραν (περιοχή 
της Κωνσταντινούπολης) ψάρευαν ψάρια, τα 
καθάριζαν, τα τηγάνιζαν και στη συνέχεια τα 
πωλούσαν στους Τούρκους 



• Oι Tούρκοι ήδη από τον 15ο αιώνα ενσωµατώνουν το 
ψάρι στη διατροφή τους όπως και τη περίφηµη σάλτσα 
των Βυζαντινών τον "γάρον" (βλέπε η διατροφή στο 
Βυζάντιο), παραµένουν όµως αρνητικοί σε διάφορα είδη 
θαλασσινών όπως τα οστρακοειδή και τα µαλάκια. 

• Στην αγορά επίσης υπάρχουν µαγαζιά που πουλάνε 
διάφορα γλυκίσµατα, γαλακτοκοµικά προϊόντα, διάφορα 
είδη από σερµπέτια και µάλιστα µε πάγο. 

• Πάγο δεν µπορούσαν βέβαια να παρασκευάσουν αυτή 
την εποχή, µετέφεραν όµως χιόνι από τα βουνά που µε 
κάποιο τρόπο το διατηρούσαν για κάποιο µικρό χρονικό 
διάστηµα. 

• Μια άλλη κατηγορία καταστηµάτων πωλούσε σούπες, 
κεφαλάκια βραστά, ποδαράκια, κοιλίτσες 



• Στους αγροτικούς πληθυσµούς η λιτότητα 
του καθηµερινού γεύµατος, του τουρκικού, 
ελληνικού και εβραϊκού στοιχείου σε όλη 
σχεδόν την επικράτεια της οθωµανικής 
αυτοκρατορίας ήταν εµφανής.

• Αυτό τουλάχιστον καταµαρτυρούν όλα τα 
κείµενα που αναφέρονται στις αγροτικές 
κοινότητες που ήταν διασκορπισµένες 
στον σηµερινό ελλαδικό χώρο.



Επίσηµο γεύµα στο σπίτι του επισκόπου Σαλώνων στο Χρυσό Φωκίδας. Το φαγητό
στρώνεται στο σοφρά, συνήθεια των Τούρκων που απόκτησαν και οι Έλληνες
Ο πίνακας είναι του Ιρλανδού ζωγράφου Ε.Dodwell από την περιοδεία του

στην Ελλάδα λίγο πριν την Ελληνική επανάσταση το 1821.


