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2nd Symposium of Greek Gastronomy: Food, Memory & Identity  in Greece & the Greek Diaspora 

 

 

 

 

Γαζηρονομική ηασηόηηηα: 
ηεκμήρια ζηα πολιηιζμικά προϊόνηα ηης ελληνικής διαζποράς» 

 

Μαρίνα Φράγκου 

Δπ. Ανθπωπογεωγπαθίαρ 

 

Περίληψη: Η κεηαλάζηεπζε ππήξμε θεληξηθόο άμνλαο ηεο ηζηνξίαο ηεο λεόηεξεο Διιάδαο, 

κε απνηέιεζκα ε ειιεληθή δηαζπνξά ζήκεξα λα απνηειεί κέγεζνο πνπ εθηηκάηαη όηη 

πξνζεγγίδεη πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ ειιαδηθνύ πιεζπζκνύ. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο 

δηαζπνξηθήο ηαπηόηεηαο ππήξμαλ ε ζξεζθεία, ε γιώζζα, ηα ήζε θαη έζηκα. Μήπσο, όκσο, 

είλαη θαη ε ειιεληθή θνπδίλα επίκνλν θαη δηαθξηηό πνιηηηζκηθό ζηνηρείν; Αλαδεηθλύεηαη απηή 

ε ηδηαηηεξόηεηα ζηα πνιηηηζκηθά πξντόληα ηνπ ειιεληζκνύ ηεο δηαζπνξάο; Η εηζήγεζε απηή 

επηρεηξεί λα θαηαγξάςεη ηελ ειιεληθή θνπδίλα όπσο απηή θαηαγξάθεηαη θαη πεξηγξάθεηαη 

ζηα έξγα ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο κε παξαδείγκαηα από ηε δηαζπνξηθή ινγνηερλία θαη 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

 

Η ηεθκεξίσζε ηεο γαζηξνλνκηθήο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξόηεηαο ζηελ ειιεληθή δηαζπνξά ζα 

δηεξεπλεζεί μεθηλώληαο από ηα έξγα ησλ πξσηνπόξσλ ηεο ειιελνακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο, 

όπσο ηνλ Harry Mark Petrakis, θαη θηάλνληαο κέρξη ηε ζύγρξνλε πνιηηηζκηθή παξαγσγή κε 

εθπξνζώπνπο ηνλ Jeffrey Eugenides, Christos Tsiolkas θαη Nia Vardalos. Μέζα από ηα 

πνιηηηζκηθά πξντόληα, ζα παξνπζηαζηεί ε ππόζεζε ηεο ζηαδηαθήο κεηάβαζεο από ην κνληέιν 

ηεο αθνκνίσζεο (όπνπ αθόκα θαη ε θνπδίλα εληζρύνπλ ηελ όμπλζε ηνπ δίπνινπ «ηνπηθό-

μέλν»), έσο ηελ επνρή ηεο πνιηηηθήο ηνπ πνιππνιηηηζκνύ (όπνπ ην ηδηαίηεξν αλαδεηθλύεηαη ζε 

ζεκαληηθό θαη απνδεθηό). 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Η κεηαλάζηεπζε ππήξμε θεληξηθόο άμνλαο ηεο ηζηνξίαο ηεο λεόηεξεο Διιάδαο, κε 

απνηέιεζκα ε ειιεληθή δηαζπνξά ζήκεξα λα απνηειεί κέγεζνο πνπ εθηηκάηαη όηη πξνζεγγίδεη 

πεξίπνπ ην ήκηζπ ηνπ ειιαδηθνύ πιεζπζκνύ. Αξρέηππα δηαζπνξώλ απνηεινύλ 

αλακθηζβήηεηα ηα έζλε ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ Αξκελίσλ, αιιά θαη ησλ Διιήλσλ, όπσο 

θαηαδεηθλύεη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία. Σνκή ζηηο κειέηεο ησλ δηαζπνξώλ ππήξμε ην θιαζηθό 

ζήκεξα εγρεηξίδην ηνπ Robin Cohen κε ηνλ γεληθό ηίηιν Global Diasporas (Παγθόζκηεο 

Γηαζπνξέο) κε πξώηε έθδνζε ην 1997.  Ο Cohen πξνζθέξεη κηα πξσηόηππε θαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ηππνινγία ζρεηηθά κε ηηο δηαζπνξέο, ρσξίδνληάο ηηο ζε πέληε ηύπνπο: 

 

Σε ζπκαηηθή δηαζπνξά, όπσο είλαη ε εβξατθή, ε αξκεληθή θαη ησλ αθξηθαλώλ  

Σελ απνηθηνθξαηηθή δηαζπνξά, όπσο απηή ησλ Βξεηαλώλ 

Σελ εκπνξηθή δηαζπνξά, όπσο ησλ Κηλέδσλ θαη ησλ Ληβαλέδσλ 

Σελ εξγαηηθή δηαζπνξά, όπσο ησλ Ιλδώλ 

Καη ηέινο, ηελ πνιηηηζκηθή δηαζπνξά, αλαθέξνληαο σο παξάδεηγκα ηε δηαζπνξά ησλ ιαώλ 

ηεο Καξατβηθήο [Cohen, 1997:178].  

 

Αλαξσηηέηαη θαλείο, ηόηε, αλ ζπληέιεζαλ πξάγκαηη, νη κεγάιεο κεηαλαζηεύζεηο από 

ηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνύ αηώλα ζηε δεκηνπξγία κηαο δηαζπνξάο. Μάιινλ 

λαη, αιιά ηη είδνπο δηαζπνξά είλαη ε ειιεληθή;  Σεθκαίξεηαη όηη ε ειιεληθή δηαζπνξηθή 

πεξίπησζε απνηειεί έλα άξηζην παξάδεηγκα κηθηήο δηαζπνξάο.  Η ειιεληθή δηαζπνξά είλαη 

ηαπηόρξνλα ζπκαηηθή, εξγαηηθή, εκπνξηθή, αιιά θαη πνιηηηζκηθή.  (Γηα ην ζύγρξνλν 

ειιεληθό παξάδεηγκα απνηθηνθξαηηθή δηαζπνξά δελ ππήξμε, αλ θαη ζηελ αξραηόηεηα νη 

αξραίνη Έιιελεο είραλ ηδξύζεη πιείζηεο απνηθίεο ζηνλ ηόηε γλσζηό θόζκν).   
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Ο κηθηόο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο απεηθνλίδεηαη πνηθηινηξόπσο ζηα 

πνιηηηζκηθά πξντόληα, δειαδή ζηε ινγνηερλία, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζηα ηξαγνύδηα καο, ζηηο 

θαιέο ηέρλεο.  ηελ εηζήγεζή κνπ ζα επηρεηξήζσ κηα πεξηήγεζε ζε πνιηηηζκηθά έξγα ησλ 

Διιήλσλ, έξγα κε ζεκαληηθή απήρεζε ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθό, 

αλαδεηθλύνληαο ηηο αλαθνξέο ζηελ ειιεληθή θνπδίλα  θαη αλαιύνληαο ηηο αλαθνξέο απηέο σο 

ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο δηαζπνξηθήο ηαπηόηεηαο, είηε είλαη ζπκαηηθή, εξγαηηθή ή εκπνξηθή. 

Μέζα από ηα πνιηηηζκηθά πξντόληα, ζα παξνπζηαζηεί ε ππόζεζε ηεο ζηαδηαθήο κεηάβαζεο 

από ην κνληέιν ηεο αθνκνίσζεο (όπνπ αθόκα θαη ε θνπδίλα εληζρύνπλ ηελ όμπλζε ηνπ 

δίπνινπ «ηνπηθό-μέλν»), έσο ηελ επνρή ηεο πνιηηηθήο ηνπ πνιππνιηηηζκνύ (όπνπ ην ηδηαίηεξν 

αλαδεηθλύεηαη ζε ζεκαληηθό θαη απνδεθηό).  

 
Γαζηρονομικές αναθορές και θσμαηική διαζπορά 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δύν ηειεπηαίσλ αηώλσλ, ε δηαζθόξπηζε ειιεληθώλ πιεζπζκώλ ζηα 

πέξαηα ηεο γεο ζπληειέζηεθε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο εμαηηίαο πνιέκσλ θαη δησγκώλ.  

Δλδεηθηηθά ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε ηηο πεξηπηώζεηο δηώμεσλ ησλ Διιήλσλ Πνληίσλ, 

ησλ Υησηώλ, ησλ Μηθξαζηαηώλ θαη ησλ πνιηηηθώλ πξνζθύγσλ κεηά ηνλ ειιεληθό εκθύιην. 

Γεκηνπξγήζεθε έηζη κηα κεγάινπ κεγέζνπο «ζπκαηηθή δηαζπνξά» θαη ηα ζπιινγηθά 

ηξαύκαηα ησλ ηξαγηθώλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ  πέξαζαλ ζε αλαξίζκεηεο πεξηπηώζεηο ζηα 

πνιηηηζηηθά πξντόληα, δειαδή ηελ ειιεληθή ινγνηερλία, ηε κνπζηθή θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν.  

ηα ίδηα έξγα, δελ ιείπνπλ νη αλαθνξέο ζηα ηνπηθά πξντόληα θαη ζηα θαγεηά: ε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο απνηεινύλ άιιν έλα ζηνηρείν πνπ ζπλζέηεη ηελ εηθόλα ηεο ρακέλεο παηξίδαο.  

 

Η Γηδώ σηεξίνπ ζηα Μαησκέλα Υώκαηα αλαπνιεί: 

 

«Αλ ππάξρεη απηό πνπ ιέλε παξάδεηζνο, ην ρσξηό καο, ν Κηξθηληδέο, ήηαλ έλα δείγκα ηνπ. 

Κνληά ζην Θεό δνύζακε, ςειά, αλάκεζα ζε θαηάθπηα βνπλά θαη μαγλαληεύακε νιόθιεξν 

ηνλ θαξπεξό θάκπν ηεο Έθεζνο, πνπ ήηαλε δηθόο καο ίζακε ηε ζάιαζζα, ώξεο δξόκν, όιν 

ζπθνκπαρηζέδεο θαη ιηόδεληξα, θαπλά, κπακπάθηα, ζηάξηα, θαιακπόθηα θαη ζνπζάκηα. […] 

Ο θάζε ρσξηαλόο ήηαλε λνηθνθύξεο ζηε γε ηνπ. Δίρε ην δίπαην ζπίηη ηνπ, είρε θαη ηνλ εμνρηθό 

θνύια ηνπ, κε κπνζηάληα, θαξπδηέο, κπγδαιηέο, κειηέο, αριαδηέο θαη θεξαζηέο. […] Γηα ηνλ 

ηόπν καο, κεγάιν έζνδν ήηαλε ην ιάδη. Μα ην ρσξηάηηθν θεκέξη γέκηδε ιίξα από ηα ζύθα, 

μαθνπζηά όρη κνλάρα ζην βηιαέηη η‟ Αηληηληνύ, κα ζε νιόθιεξε ηελ Αλαηνιή θαη ζηελ 

Δπξώπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Φηιόθινπδα, κεηαμέληα ζύθα, δαραξνπαζπαιηζκέλα κε νιόρξπζν 

κειέλην ρπκό, κε όιε ηε ζέξκε θαη ηε γιύθα ηεο Αλαηνιήο» [σηεξίνπ,1962:18-19]. 

 

Οη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πξόζθπγεο πνπ δηαζθνξπίζηεθαλ πνιύ καθξηά από ηελ 

Αλαηνιή, δελ μέραζαλ ηνλ ηόπν ηνπο ή ηα πξντόληα ηνπ.  ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, νη 

γαζηξνλνκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο απνηέιεζαλ αξρηθά κπζηήξηα, κηθξά θνκκάηηα ηνπ ηεξάζηηνπ 

παδι ηεο εζληθήο θαηαγσγήο. 

 

Η Ακεξηθαλίδα Thea Halo κε ην βηβιίν ηεο Ούηε ηο Όνομά μος εμηζηνξεί ηηο 

πεξηπέηεηεο ηεο κεηέξαο ηεο, κηαο Διιελίδαο Πόληηαο, πνπ ζηα 15 ηεο ρξόληα βξέζεθε 

παληξεκέλε κε Αζζύξην ηεο Ακεξηθήο, έρνληαο ράζεη όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο ζηηο 

πνξείεο ζαλάηνπ πνπ ππέζηεζαλ νη Υξηζηηαλνί ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηνπ Πόληνπ ηελ 

πεξίνδν 1914-1922.  

 

Η ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηα παηδηθά ηεο ρξόληα: 

 

«Μεγαιώζακε αλάκεζα ζε Ιξιαλδνύο θπξίσο, αλ θαη ππήξραλ θαη άιιεο θπιέο θαη 

εζληθόηεηεο ζηηο γύξσ γεηηνληέο θαη ζηα ζρνιεία καο. Η θαηαγσγή καο, όκσο, ήηαλ έλα 

κπζηήξην γηα εκάο ηα παηδηά. Καη νη δύν γνλείο καο ήηαλ από ηελ Σνπξθία θαη νη ιανί ηνπο 

είραλ δήζεη εθεί γηα ρηιηάδεο ρξόληα, αιιά δελ ήηαλ Σνύξθνη. […  Η κεηέξα κνπ] έθηηαρλε 

όια ηα παξαδνζηαθά θαγεηά ηεο Ακεξηθήο θαη έηζη ηα Υξηζηνύγελλα είρακε γαινπνύια κε 



 3 

γέκηζε από ξύδη θαη θάζηαλα, γιπθνπαηάηεο κε ζάιηζα αλαλά, ζάιηζα από θξέζθα κνύξα 

θαη θαξύδηα, πνπξέ παηάηαο κε ζάιηζα, κειόπηηεο θαη θνιπθπζόπηηεο. Τπήξραλ, όκσο θαη νη 

ληνικάδεο κε ηα ακπειόθπιια γηα ηηο γηνξηέο, θαη νη θξεαηόπηηεο, πνπ ε κεηέξα κνπ 

απνθαινύζε «ηζακπνξάθ» θαη ηηο έθηηαρλε ζην ηεγάλη θαη ηα εηδηθά ςσκάθηα πνπ έθηηαρλε 

κε καύξνπο ζπόξνπο. Όιεο απηέο νη εμσηηθέο κπξσδηέο πιεκκύξηδαλ αλάθαηεο ηνλ αέξα.  Ο 

παηέξαο κνπ αγόξαδε γιπθά από ηηο κεζαλαηνιίηηθεο αγνξέο: ινπθνύκηα, έλα ξνιό από 

βεξίθνθν πνπ ηα ιέγακε γθαξκαληίλ, έλα άιιν γιπθό από θαξύδηα ή θηζηίθηα βνπηεγκέλα ζε 

κνπζηαιεπξηά θαη παζπαιηζκέλα κε δάραξε άρλε θαη ηέινο, ραιβάδεο θαη κπαθιαβάδεο πνπ 

άπισλε πάλσ ζην ηξαπέδη. 

 

Απηά ινηπόλ, ηα κηθξά πξάγκαηα, όπσο νη ιέμεηο κε ηελ μεληθή πξνθνξά, θάπνηα 

μέλε ιέμε εδώ θαη εθεί, ηα ινπθνύκηα θαη νη ληνικάδεο, ηα ηξαγνύδηα θαη νη ηζηνξίεο καο 

ππελζύκηδαλ όηη νη γνλείο καο είραλ έξζεη από θάπνπ αιινύ. Όηη ππήξρε θάπνην κπζηήξην 

γύξσ ηνπο – όηη δηέθεξαλ από καο κε έλα πεξίεξγν θαη αλεμεξεύλεην ηξόπν» [Halo, 2001:19, 

22].  

 
Τα ελληνικά θαγηηά ως ζηοιτεία απομόνωζης / γκεηοποίηζης 

 

Όπσο όινη νη κεηαλάζηεο, έηζη θαη νη Έιιελεο αξρηθά απνκνλώζεθαλ από ην πεξηβάιινλ 

ηνπο θαη δεκηνύξγεζαλ κηθξέο Διιάδεο καθξηά από ηελ παηξίδα.  Σα ζηνηρεία πνπ ηνπο 

δηαθνξνπνηνύζαλ ήηαλ ε ειιεληθή γιώζζα, ε ζξεζθεία, αιιά θαη ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπο. 

Σα ξνύρα ηνπο ήηαλ δηαθνξεηηθά, ηα ζπίηηα ηνπο ήηαλ δηαθνξεηηθά, ηα θαγεηά ηνπο ήηαλ 

δηαθνξεηηθά. 

 

Η πξώηε γεληά κεηαλαζηώλ πξνθαλώο δελ είρε πνιιέο επηινγέο.  Γύζθνιν λα 

αθνκνησζεί θαλείο ζε μέλν πεξηβάιινλ κέζα ζε κηα γεληά, αθόκε θαη αλ ην επηζπκνύζαλ νη 

κεηαλάζηεο.  Άιισζηε, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε αθνκνίσζε (ή αιιηώο ε 

απνκάθξπλζε από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηαπηόηεηαο) δελ ήηαλ θάηη 

επηζπκεηό ή απνδεθηό. ηε δεύηεξε γεληά ησλ κεηαλαζηώλ, όκσο, ε δηαθνξεηηθόηεηα απηή 

επέθεξε αηζζήκαηα κεηνλεμίαο απέλαληη ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο, αιιά θαη αληηδξάζεηο 

ακεραλίαο. Σα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ δελ αληηιακβάλνληαλ ηελ ηδηαηηεξόηεηά ηνπο σο 

πιενλέθηεκα, νύηε κπνξνύζαλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ όζα ηνπο δηαθνξνπνηνύζαλ από ηνπο 

γύξσ ηνπο κε ινγηθό ηξόπν.  ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, αθόκε θαη ηα ειιεληθά θαγεηά 

θνξηίδνληαη σο ερζξηθά θαη αληηκεησπίδνληαη σο εκπόδηα ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη 

απνδνρή. 

 

Η Διιελνθαλαδέδα Νία Βαξληάινο, θάπνηε άζεκε θσκηθή εζνπνηόο, αξρηθά έγξαςε 

έλα ζεαηξηθό ζθεηο κε πεξηζηαηηθά από ηεο δσή ηεο, εζηηάδνληαο ζηελ γλσξηκία ηεο κε έλαλ 

«μέλν» πνπ θαηέιεμε κεηά από πνιιέο πεξηπέηεηεο ζε έλαλ επηπρηζκέλν γάκν. Σελ 

παξάζηαζε ζην Λνο Άληδειεο έηπρε λα παξαθνινπζήζεη ε επίζεο ειιεληθήο θαηαγσγήο 

παξαγσγόο θαη εζνπνηόο Rita Wilson, ζύδπγνο ηνπ γλσζηνύ εζνπνηνύ Tom Hanks. ύληνκα 

γπξίζηεθε ε ηαηλία “My Big Fat Greek Wedding” ζε ζελάξην ηεο Βαξληάινο, κε 

πξσηαγσλίζηξηα ηελ ίδηα. Η ηαηλία γλώξηζε απξόζκελε επηηπρία θεξδίδνληαο κεγάιε 

απνδνρή κεηά ηελ αξρηθά πεξηνξηζκέλε δηαλνκή ηεο.  

 

Γηα πνιινύο, ε ηαηλία βξίζεη από ππεξβνιέο θαη ζηεξεόηππα. Παξόια απηά, 

θαηαθέξλεη λα δηαπξαγκαηεπηεί κε κεγάιε επηηπρία ην πεξίπινθν δήηεκα ηεο 

ζύγθξνπζεο/ζπκβίσζεο δύν πνιηηηζκώλ, δειαδή ηνλ δηραζκό πνπ βηώλνπλ ηα παηδηά ησλ 

κεηαλαζηώλ (θπξίσο ηεο δεύηεξεο γεληάο) πνπ πξέπεη λα ηζνξξνπήζνπλ αλάκεζα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ ηνπο (ζπλήζσο ησλ κεηαλαζηώλ ηεο πξώηεο γεληάο) θαη όιε ηελ 

ππόινηπε θνηλσλία πέξα από απηό.  

 

Ο δηραζκόο απηόο είλαη εκθαλήο από ηηο πξώηεο θηόιαο ζθελέο ηνπ έξγνπ:  
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«Από παηδί ήμεξα όηη ήκνπλ δηαθνξεηηθή» ζπκάηαη ε Σνύια, πξσηαγσλίζηξηα ηεο ηαηλίαο. 

«Σα άιια θνξηηζάθηα ήηαλ μαλζά θαη εύζξαπζηα, ελώ εγώ ήκνπλ έλα κειαρξηλό εμάρξνλν κε 

θαβνξίηεο.  Ήζεια ηόζν πνιύ λα είκαη ζαλ ηα άιια θνξίηζηα, λα θαζόκαζηε όιεο καδί, λα 

ζπδεηάκε θαη λα ηξώκε ηα σξαία καο sandwich κε ςσκί Wonderbread».   

 

Αλη‟ απηνύ ε κεηέξα ηεο ηεο δίλεη έλα ηάπεξ κε κνπζαθά. 

«Mous-kaka…» γειάλε ηα θνξηηζάθηα. 

 

Φαληαζηείηε: ην θαηεμνρήλ ηνπξηζηηθό καο πηάην, εδώ είλαη εκπόδην απνδνρήο θαη 

απνηξεπηηθό ηεο ελζσκάησζεο. Οη αλαθνξέο ζην θαγεηό ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη πάξα 

πνιιέο.  Άιισζηε, ζύκθσλα κε ηελ πξσηαγσλίζηξηα, ν «θαιόο Έιιελαο» θαη ε «θαιή 

Διιελίδα» απηό θάλνπλ: ηξώλε, ηξώλε, ηξώλε! 

 

Ο γνεηεπηηθόο «μέλνο» θαη κεηέπεηηα ζύδπγόο ηεο, πξνζπαζεί ζε έλα από ηα πξώηα ξαληεβνύ 

ηνπο λα αλνίμεη ζπδήηεζε γηα λα γλσξηζηνύλ: 

 

«Καη ηη θάλεηε γηα ηα Υξηζηνύγελλα κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ;» ηε ξσηάεη επγεληθά. 

Απηή απαληάεη ιίγν αδηάθνξα: «Η κεηέξα κνπ θηηάρλεη ςεηό αξλί». 

«Μκκκ» γιείθεηαη εθείλνο.  «Με καξκειάδα κέληα….» 

Δδώ δηαθαίλεηαη ε κεγάιε πνιηηηζκηθή ζύγθξνπζε.  Γιπθό κε θξέαο; απηά δελ γίλνληαη.  Καη 

όκσο, νη Αγγινζάμσλεο ζπλνδεύνπλ όια ηα θξέαηά ηνπο κε θάηη παξόκνην. Cranberry sauce 

γηα ηε γαινπνύια. Apple sauce γηα ην ρνηξηλό. Mint jelly γηα ην αξλί. 

 

«Όρη» δηζηάδεη εθείλε. 

«Καη;» επηκέλεη απηόο. 

Καη ηόηε, μερύλεηαη νξκεηηθόο ρείκαξξνο βηαζηηθήο πεξηγξαθήο: 

«Καη; είκαη Διιελίδα, ζσζηά; Δ, ινηπόλ απηό πνπ γίλεηαη είλαη ην εμήο: ν παηέξαο κνπ θαη νη 

ζείνη κνπ, ηζαθώλνληαη γηαηί ζέινπλ όινη λα θάλε ηα κπαιά ηνπ αξληνύ. Καη κεηά ε ζεία κνπ 

ε Βνύια, κε θπλεγάεη κε ην κάηη ηνπ αξληνύ θαη κε πηέδεη λα ην θάσ γηαηί έηζη ζα γίλσ 

έμππλε.  Καη ελώ εζύ έρεηο 2 μαδέιθηα, εγώ έρσ 27 πξώηα μαδέιθηα, ππώηα μαδέιθηα, ρώξηα 

ηα ππόινηπα! Καη όιε ε νηθνγέλεηα κνπ θσλάδεη. Καη όιν αλαθαηεύνληαη ζε νινλώλ ηηο 

ππνζέζεηο.  πλέρεηα. Καη δελ έρεηο νύηε έλα ιεπηό λα ζθεθηείο. Γηαηί είκαζηε ζπλέρεηα καδί, 

θαη ηξώκε, ηξώκε θαη μαλαηξώκε.  Καη δελ μέξνπκε θαλέλαλ άιινλ, εθηόο από άιινπο 

Έιιελεο, γηαηί νη Έιιελεο παληξεύνληαη άιινπο Έιιελεο θαη γελλάλε άιινπο Έιιελεο πνπ 

θαη απηνί ζα θσλάδνπλ θαη ζα ηξώλε, ζα ηξώλε θαη ζα μαλαηξώλε!» 

 

Παξόκνην δηραζκό αληηκεησπίδεη θαη ν ήξσαο/εξσίδα ηνπ Jeffrey Eugenides ζην 

κπζηζηόξεκα Middlesex. Ο ειιελνακεξηθαλόο ζπγγξαθέαο απέζπαζε γηα ην κπζηζηόξεκα 

απηό ην βξαβείν Pulitzer ην 2002, ελώ κέρξη ην 2011 ην βηβιίν είρε αγνξαζηεί από 3 

εθαηνκκύξηα αλαγλώζηεο ζε όινλ ηνλ θόζκν. H ηζηνξία ηεο/ηνπ εξκαθξόδηηνπ  

Και/Καιιηόπεο ηεθαλίδνπ  αθνξά όρη κόλν ην θύιν, αιιά θαη ην ράζκα κεηαμύ Διιήλσλ 

θαη «μέλσλ», άζπξσλ θαη ιεπθώλ, ηνπ παιαηνύ θαη ηνπ λένπ θόζκνπ. Η ζύγθξνπζε απηή 

πεξηγξάθεηαη αθόκα θαη γηα ηα παζραιηλά ήζε θαη έζηκα θαη ηελ δηαθνξεηηθή κνίξα πνπ 

επηθπιάζζεηαη γηα ηα παζραιηλά απγά.  

 

«Κπξηαθή ηνπ Πάζρα, 1959.  Η πξνζήισζε ηεο ζξεζθείαο καο ζην Ινπιηαλό 

εκεξνιόγην καο αθήλεη πάιη εθηόο ζπληνληζκνύ κε ηε γεηηνληά καο.  Πξηλ από 2 Κπξηαθέο, ν 

αδειθόο κνπ παξαθνινύζεζε ηα άιια παηδηά ηεο πεξηνρήο λα ςάρλνπλ ηα πνιύρξσκα απγά 

ηνπο θξπκκέλνπο ζηνπο θνληηλνύο ζάκλνπο. [Σν θπλήγη ηνπ απγνύ]. Δίδε ηνπο θίινπο ηνπ λα 

ηξώλε ηα ζνθνιαηέληα θεθάιηα ησλ παζραιηλώλ θνπλειηώλ θαη λα θαηαβξνρζίζνπλ ρνύθηεο 

jelly beans πεηώληαο ηα ζηα ζηόκαηά ηνπο, πινύζηα ζε ζθξαγίζκαηα ηνπ νδνληίαηξνπ. Μόιηο 

ρζεο επηηξάπεθε ζηελ νηθνγέλεηά κνπ λα βάςεη απγά, θαη απηά ζε κνλάρα έλα ρξώκα: 

θόθθηλν.  Σν ζπίηη γέκηζε από απγά, θόθθηλα απγά παληνύ.  Φήλνληαη αθόκα θαη κε ηα 

ηζνπξέθηα ζην ζρήκα ηνπ ζηαπξνύ.» [Eugenides, 2002:15].  
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Εμπορική διαζπορά/αζηική διαηροθή 

 

ηηο νηθνγέλεηεο ησλ Διιελνακεξηθαλώλ δεύηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο, ηνπιάρηζηνλ ην θαγεηό 

ππάξρεη ζε αθζνλία.  Αθζνλία ππήξρε θαη ζε πεξηγξαθέο ηεο δσήο ησλ Διιήλσλ εκπόξσλ 

ηεο δηαζπνξάο, πξνεγνύκελσλ αηώλσλ θπξίσο, επεκεξία πνπ πεξηγξάθεηαη γιαθπξά ζε 

πνιιά πνιηηηζκηθά πξντόληα.  Ο Νίθνο Θέκειεο, πνιιά από ηα κπζηζηνξήκαηα ηνπ νπνίνπ 

αλαπιάζνπλ ηνλ θόζκν ησλ νκνγελώλ κεγαιεκπόξσλ ηεο θεληξηθήο Δπξώπεο θαη ηεο 

Μαύξεο Θάιαζζαο, δίλεη ην ζηίγκα ζην έξγν Για μια Σςνηποθιά Ανάμεζά μαρ: 

 

«Έκπνξνο μαθνπζηόο ηξίηεο, κπνξεί θαη ηέηαξηεο γεληάο, από πάππνπ πξνο πάππνλ 

[…] ήηαλ έλαο – θαη όρη ν ηειεπηαίνο – από ηνπο ηξηάληα έλα Γξαηθνύο, ζε ζύλνιν 120 

εκπόξσλ πξώηεο ηάμεσο ηεο πόιεο, θαηεμνρήλ αμόλσλ.  Ήηαλ κέινο επηθαλέο ηεο 

Δκπνξηθήο Κνκπαλίαο ησλ Γξαηθώλ, πνπ κε ηε βνύια ηνπ Μαγίζηξνπ είρε ζπζηαζεί ην 1678 

κε μερσξηζηέο ειεπζεξίεο θαη πξνλόκηα. [….] Λίγν πξηλ ζθνηεηληάζεη, ε Δπαλζία είρε αλάςεη 

ζην ζπίηη θαη ζηελ απιή όινπο ηνπο ιύρλνπο. Γπν ηξνθαληνί ιαγνί είραλ ζηγνςεζεί ζηε 

κεγάιε ρύηξα, ζθεπαζκέλνη από κηθξά θξεκκπδάθηα, κε ιηαζηό Μνλεκβαζηάο θαη ιίγν 

θξαζόμπδν ζην ηέινο, θαη βέβαηα θύιια δάθλεο, γαξηθαιόθαξθα ζε ηξία αριάδηα, δέθα 

θόθθνπο κπαράξη, θαζώο θαη πάπξηθα κε κέηξν. ε κία θξπζηάιιηλε θαλάηα από ηε Βνεκία, 

ην θαιύηεξν θξαζί ηνπ Θενθάλε. Έλα βνπλό νιόθξεζθα βαηόκνπξα ζθεπαζκέλα από 

δάραξε ζηξόπηαδαλ από λσξίο ζε βαζηά πηαηέια.  Καη ην ςσκί αθξάην, νιόθξεζθν, 

θνπξληζκέλν κόιηο ηελ πξνεγνύκελε.  Σν θαιό ζεξβίηζην από θαζζίηεξν πςειήο πνηόηεηαο 

λα γπαινθνπά ζαλ αζεκέλην.  Οη λαξγηιέδεο έηνηκνη, απαζηξάπηνληεο γηα ηε ζηηγκή πνπ ν 

αθέληεο ζα ηνπο αλαδεηνύζε.  Ο θαθέο εθείλε ηε ζηηγκή θξεζθαιεζκέλνο» [Θέκειεο, 

2005:17, 85].  

 

Σν θαγεηό δελ είλαη κνλάρα ζεκάδη επεκεξίαο, αιιά πνιιέο θνξέο εξγαιείν 

εμνπζίαο. Ο Γεκήηξεο ηεθαλάθεο ζηηο Μέπερ Αλεξάνδπειαρ επηηπγράλεη κηα 

κπζηζηνξεκαηηθή αλαδξνκή ζηνλ 20
ν
 αηώλα κε θόλην ηνλ θνζκνπνιηηηζκό ηεο πόιεο θαη ηελ 

ειιεληθή παξνηθία ηεο. Η αξρόληηζζα ηνπ ζπηηηνύ, Γάθλε Υάξακε, ζπλεζίδεη λα επηδίδεηαη 

ζε αζθήζεηο γαζηξνλνκηθήο δηπισκαηίαο: 

 

«Έθηνηε ε Γάθλε έπαςε λα δίλεη ζεκαζία ζε όζα θαηακαξηπξνύζαλ ζ‟ εθείλε θαη 

ζηελ νηθνγέλεηά ηεο. Απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη ηε δηθή ηεο πνιηηηθή, ζπλαγσληδόκελε ζε 

αζιηόηεηεο ηνπο θνζκηθνύο θύθινπο, θη έκαζε λα θιείλεη ηα ζηόκαηα ησλ αδηάθξηησλ κε 

δειεαζηηθά εδέζκαηα ζηηο δεμηώζεηο ηεο πνπ άθεζαλ επνρή ζηελ κεζνπνιεκηθή 

Αιεμάλδξεηα. Μπνξεί λα ηεο ζηνίρηδε θάηη παξαπάλσ, αιιά γλώξηδε θαιά πσο ε haute societe 

ηεο πόιεο εθηηκνύζε πάληα ηνπο γαιαληόκνπο νηθνδεζπόηεο.  Οη ρνξηαζκέλνη invites ηεο δε 

δπζθνιεύνληαλ λα κεηαθξάδνπλ θαηά ηνλ επηζπκεηό ηξόπν θαζεηί πνπ αθνξνύζε ηελ ίδηα 

θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο» [ηεθαλάθεο, 2007:491].  

 
Το ελληνικό θαγηηό και η εργαηική διαζπορά 

 

Η εηθόλα ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα έξγα ηνπ ηεθαλάθε θαη ηνπ 

Θέκειε, αιιά θαη ηεο Βαξληάινο, όπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιά άιια πνιηηηζκηθά πξντόληα, 

είλαη εηθόλα γεληθήο επεκεξίαο.  Δίλαη αιήζεηα όηη ε κέζε νηθνγέλεηα ηεο ειιεληθήο 

νκνγέλεηαο ζήκεξα, κπνξεί λα είλαη εθθεληξηθή, κπνξεί λα είλαη «ελνριεηηθά ειιεληθή» αιιά 

δελ πεηλάεη.  Σν θαγεηό δελ ιείπεη.  Κπξηαξρεί, θαζνξίδεη, θαηεγνξηνπνηεί.  

 

Καη όκσο, ην θαγεηό, ε ηξνθή, ή κάιινλ ε έιιεηςή ηεο, είλαη ην θαηεμνρήλ αίηην ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ε δηαπίζησζε απηή απνηειεί νηθνπκεληθή αιήζεηα.  Σα εθαηνκκύξηα 

κεηαλαζηώλ ζηνλ θόζκν ππάξρνπλ επεηδή νη παηξίδεο ηνπο δελ κπόξεζαλ, ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο, λα ηνπο ηαΐζνπλ.  

 

Η έιιεηςε θαγεηνύ ππιν ηε κεηαλάζηεπζε θαηαγξάθεηαη ζε πνιιά ηεθκήξηα ηεο 

ειιεληθήο ινγνηερλίαο.  Ο Θαλάζεο Βαιηηλόο ζην πνιύ γλσζηό έξγν ηνπ Σςναξάπι Ανηπέα 
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Κοπδοπάηη –Μέπορ Ππώηο: Αμεπική, καηαγπάθει ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο - ηέζζεξηο 

ζπλνιηθά - ηνπ ήξσα λα κεηαλαζηεύζεη ζηελ Ακεξηθή, ην ηαμίδη ηνπ καδί κε εθαηνληάδεο 

άιινπο βαιθάληνπο κεηαλάζηεο, ηελ παξάλνκε είζνδό ηνπ ζηηο ΗΠΑ, ηνπο κήλεο όπνπ έδεζε 

θαη εξγάζηεθε σο παξάλνκνο κεηαλάζηεο θαη ηελ άδνμε επηζηξνθή ηνπ, πνπ δε κείσζε 

σζηόζν νύηε ζην ειάρηζην ηελ επηζπκία ηνπ λα κεηαλαζηεύζεη εθ λένπ.    

 

Σν γηαηί επαλαιακβάλεηαη ζε πνιιά ζεκεία ηνπ κηθξνύ βηβιίνπ: 

 

«Σα ρσξηά ζηέλαδαλ. Καξπόο δε βξηζθόηαλ πνπζελά. Οη καλάδεο έζηειλαλ ηα παηδηά ζηα 

ξέκαηα θαη κάδεπαλ θαβνύξηα λα ηα ξίρλνπλ ζηα ιάραλα λα αξηεύνληαη.  Ύζηεξα, δελ 

βξηζθόληνπζαλ νύηε ιάραλα γηαηί θάλεθαλ νη αθξίδεο θαη έπεζαλ ζύλλεθν, ηνλ ζθέπαζαλ 

ηνλ ηόπν» [Βαιηηλόο, 1972:16].  

 

ηελ Μπαιάληα ηνπ Μεηαλάζηε ζε ζηίρνπο ηνπ Γηώξγνπ θνύξηε θαη κνπζηθή 

Γηάλλε Μαξθόπνπινπ, ν κεηαλάζηεο ζηε Γεξκαλία βξίζθεη πάιη πείλα θαη δπζηπρία: 

 

«Ρίρλεη θαη ρηόλη δπλαηό, κα εγώ δελ έρσ νύηε παιηό, ζηε ρώξα κνπ ην κήλα απηό γπξλάλε κε 

ζαθάθη.  Αλνίγεη ε πόξηα ηνπ κπηζηξό, πεηάλε έμσ έλαλ μαλζό, ζθύβσ ζην θσο γηα λα ηνλ 

δσ, θαη βιέπσ ηνλ ηακάηε.  Με πήξε ζπίηη ώξα δπό, θαη κνπ‟βξαζε βαξύ γιπθό, κα εγώ 

μεζπάσ ζε ιπγκό θαη κνπ‟δσζε νπδάθη».  

 

Πξνθαλώο, ζηνλ θαεκό απηό δελ ηαηξηάδεη ε κπίξα, νύηε ην νπτζθη. Μνλάρα ην 

νπδάθη. ηελ άιιε άθξε ηνπ Αηιαληηθνύ, ν εξγάηεο από ηε Υίν βξέζεθε ζηελ Ακεξηθή ζηηο 

αξρέο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα.  Η ώηε Σξηαληάθπιινπ ηνπ δίλεη θσλή ζηε λνπβέια 

«Πηηζηκπνύξγθν» θαη ε λνζηαιγία γηα ηνλ ηόπν ηνπ ζθηαγξαθείηαη από ηελ επηζπκία ηνπ γηα 

θάπνην έδεζκα ηεο παηξίδαο.   

 

«Διέγθσ κνπ, Διέγθσ κνπ, ζνπ γξάθσ θάζε βδνκάδα, θάκλεη πέληε ζέληζηα ην γξάκκα. Δδώ, 

δνπιεηά, όιε κέξα ζηέθνκαη κπξνζηά ζην θακίλη θαη ην βξάδπ πέθησ μεξόο, νύη‟ όλεηξα δε 

βιέπσ. [….] Έρσ βάιεη ζηελ πάληα δηαθόζηα ηξηάληα δύν ηάιεξα, ρξεηαδόκαζηε ηνπιάρηζην 

ρίιηα, γηα ην ηαμίδη ζνπ θαη γηα δσκάηην θαηαδηθό καο. Να‟ζαη έηνηκε, Διέγθσ κνπ, εδώ ν 

θόζκνο είλαη δηαθνξεηηθόο: πίλνπλε βίζθη ζα λεξνθίδεο θαη ν αγέξαο είλαη καύξνο.  Μαζηίρα 

ελ ππάξρεη, αζξύκπα ελ ππάξρεη, κόλν θακηά ιπγαξηά, πνπ κπνξεί λα κελ είλαη ιπγαξηά. […] 

Μπαο θαη κε ην επόκελν γξάκκα ζνπ κπνξείο λα κνπ ζηείιεηο ιίγν θνθθαιίηηθν ραιβά; Άκα 

ηόλε ηπιίμεηο θαιά θαη ηόλε θαλείο δέκα, ζα θηάζεη αράιαζηνο. Έρσ απνζπκήζεη ραιβά.»  

 

Σε δύζθνιε πξνζαξκνγή ζε λέεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο εμηζηνξνύλ ζηηο καξηπξίεο 

ηνπο θαη νη Έιιελεο εξγάηεο ηεο Γεξκαλίαο, 60 ρξόληα αξγόηεξα: 

 

«Δγώ είκαη πέληε ρξόληα ζηε Γεξκαλία θαη δελ κπνξώ λα θάσ ην κεζεκέξη ζηελ θαληίλα ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Γελ κπνξώ λα ζπλεζίζσ ηα θαγηά ηα γεξκαληθά, γη‟ απηό παίξλσ ηηο πην πνιιέο 

θνξέο καδί κνπ θαΐ από ην ζπίηη, πνπ ην καγεηξεύσ απνβξαδίο.  ηελ θαληίλα ηνπ 

εξγνζηαζίνπ είλαη θαιά, κπνξεί θαλείο λα θάεη δεζηό θαΐ θαη θηελά, αιιά δελ κπνξώ λα ην 

ζπλεζίζσ» [Μαηδνπξάλεο, 2000:68]. 

 
Ασηογνωζία και πολσπολιηιζμός 

 

Με απηά ηα ιίγα ηεθκήξηα (ππάξρνπλ πνιιά πεξηζζόηεξα) αλαδεηθλύεηαη, αθόκα θαη από ηηο 

αλαθνξέο ζηα θαγεηά, ν κηθηόο ραξαθηήξαο ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο.  Δίλαη κηθηόο, όκσο νη 

δηαθνξέο ηεο εξγαηηθήο, εκπνξηθήο θαη ζπκαηηθήο δηαζπνξάο παξακέλνπλ δηαθξηηέο, αθόκα 

θαη γαζηξνλνκηθά. Άιινο ν θαεκόο γηα ηηο ρακέλεο παηξίδεο, άιιε ε πνιπηέιεηα ησλ αζηώλ 

κεγαιεκπόξσλ, άιιε ε πείλα ηνπ εξγάηε. ήκεξα, βέβαηα, ζηελ ειιεληθή δηαζπνξά, έρνπλ 

ακβιπλζεί νη δηαθνξέο απηέο.  ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε γεληά ησλ κεηαλαζηώλ, ιίγε ζεκαζία 

έρεη ην πώο θαη ην γηαηί βξέζεθαλ νη Έιιελεο εθεί πνπ βξέζεθαλ. 

 



 7 

Πνιιέο θνξέο, όκσο, ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ αλαδεηνύλ ηηο ξίδεο ηνπο θαη απηή ε 

δηαδηθαζία πεξλάεη θαη κέζα από ην θαγεηό. Η Κάζξηλ Σέκκα Νηέτβηληζνλ, Ακεξηθαλίδα 

ηξίηεο γεληάο κε ειιεληθέο θαη εβξατθέο ξίδεο νλόκαζε ην κπζηζηόξεκά ηεο Ικάκ Μπατιληί. Η 

αλαδήηεζε ηνπ εαπηνύ ηεο κπιέθεηαη κε ηηο ζπληαγέο ηεο κεηέξαο ηεο θαη ηνπο αξραίνπο 

κύζνπο θαη ν έλαο ρξόλνο πνπ πεξλάεη ζηε ρώξα ησλ πξνγόλσλ ηεο (ηελ Διιάδα) 

κεηεμειίζζεηαη από ειαθξηά πεξηπέηεηα αλίρλεπζεο ηεο ηζηνξίαο ηνπο ζε επίπνλε άζθεζε 

απηνγλσζίαο. «Αλ ζέιεηο λα αληρλεύζεηο ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπο θαη λα αλαθαιύςεηο ηνλ 

εαπηό ζνπ, δελ κπνξείο λα ςάμεηο ζε βηβιία ή ζηελ ηζηνξία.  Θα πξέπεη λα μεθηλήζεηο κε ην 

ηκάκ. […] Σν πιήξεο όλνκα ηεο ζπληαγήο είλαη ηκάκ κπατιληί θαη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ 

ζεκαίλεη „Ο παπάο ιηπνζύκεζε‟.  Γηαηί ιηπνζύκεζε ν παπάο; Καλείο δελ μέξεη…» [Davidson, 

2001:12-13]. 

 

Η εζληθή θαηαγσγή παξακέλεη ζεκείν αλαθνξάο, αιιά πιένλ νη Έιιελεο 

ζπκβηώλνπλ θαη ζπλαιιάζζνληαη κε ηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

απνηεινύλ θαη απηνί έλα θνκκάηη ηνπο, πνιιέο θνξέο απιά κηα δηαθνξεηηθή ςεθίδα ζην 

πνιππνιηηηζκηθό ςεθηδσηό.  Η κεηάβαζε απηή, από ην εζληθό ζην πνιππνιηηηζκηθό 

αληαλαθιάηαη αθόκα θαη ζηηο πεξηγξαθέο ησλ εδεζκάησλ. 

 

Ο Υξήζηνο Σζηόιθαο είλαη Διιελναπζηξαιόο δεύηεξεο γεληάο θαη ηα εππώιεηα 

κπζηζηνξήκαηά ηνπ έρνπλ απνζπάζεη πνιιά δηεζλή βξαβεία.  ην έξγν ηνπ «Σν θακπίιη», ν 

Σζηόιθαο δηαπξαγκαηεύεηαη ην πεξίπινθν δήηεκα ησλ ππόγεησλ δηαπνιηηηζκηθώλ 

ζπγθξνύζεσλ κέζα από ηηο αληηδξάζεηο 8 ραξαθηήξσλ (νη 3 είλαη ειιεληθήο θαηαγσγήο) ζε 

έλα ζθακπίιη πνπ δίλεηαη ζε θάπνην παηδάθη κηαο κεζναζηηθήο νηθνγέλεηαο ζε κηα γηνξηή.  

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζύλζεζε ηνπ γηνξηηλνύ ηξαπεδηνύ: 

 

«Ήηαλ θαγνπόηη εμαίζην. Πατδάθηα ζηα θάξβνπλα θαη δνπκεξό θηιέην.  Τπήξρε ιαδεξό κε 

κειηηδάλα θαη ληνκάηα, πεγκέλν ζε θνκκάηηα ιησκέλεο θέηαο. Τπήξρε dahl καύξσλ 

θαζνιηώλ θαη ζπαλαθνπίιαθν ςεκέλν ζην θνύξλν.  Λαραλνζαιάηα ακεξηθάληθε θαη έλα 

κπνι ειιεληθήο ζαιάηαο κε ληνκαηίληα θαη ρνληξέο κεξίδεο θέηαο.  Παηαηνζαιάηα κε 

θόιηαλδξν θαη κηα πηαηέια γαξίδεο ηεξάζηηεο. Ο Έθηνξαο δελ είρε θαηαιάβεη ηε κεγάιε 

θηλεηηθόηεηα ζηελ θνπδίλα.  Η κεηέξα ηνπ είρε θέξεη παζηίηζην, ε Ατζά είρε θηηάμεη αξλί κε 

θάξπ από θάξδακν, θαη νη δπν ηνπο είραλ ςήζεη θαη δύν θνηόπνπια κε ιεκνλάηεο παηάηεο.  

Τπήξρε ηδαηδίθη θαη chutney από θξεκκύδη. Η ξνδ ηαξακνζαιάηα κνζρνβνινύζε θαη ην 

πηάην κε ηηο ςεηέο θόθθηλεο πηπεξηέο έπιεαλ ζην ειαηόιαδν θαη ζην βαιζάκηθν. Οη 

θαιεζκέλνη κπήθαλ ζηε ζεηξά γηα λα πάξνπλ ηα πηάηα θαη ηα καραηξνπήξνπλά ηνπο, ελώ ηα 

παηδηά έθαγαλ ζην ηξαπεδάθη ηνπ ζαινληνύ.  Οη θνπβέληεο ήηαλ ιηγνζηέο. Όινη ήηαλ 

απαζρνιεκέλνη κε ην θαγεηό θαη ην πηνηό. Πνπ θαη πνπ ζηακαηνύζαλ, κόλν γηα λα 

επαηλέζνπλ ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηε κεηέξα ηνπ γηα ηα σξαία θαγεηά
1
» [Tsiolkas, 2008:36].  

 
Μικηοί γάμοι, μικηά θαγηηά.  

 

Η εμέιημε ηεο δηαζπνξάο δηαθξηηή αθόκα θαη από ην ηξαπέδη πνπ πξνεηνίκαζαλ ε Διιελίδα 

κάλα θαη ε Ιλδή ζύδπγνο.   

 

ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ην θαγεηό είλαη αλακθηζβήηεηα ζηνηρείν ηεο 

εζληθήο/πνιηηηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο.  Όκνηα κε ηελ επαλάιεςε ελόο εζίκνπ, ην καγείξεκα 

ελόο θαγεηνύ κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη ηελ επίκνλε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο.  

 

                                                 
1
 Η κεηάθξαζε από ην αγγιηθό θείκελν δηθή κνπ.  
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Emigration has been a central pivot of Modern history of Greece, and as a 

consequence Greek „diaspora‟ today numbers approximately half of the population 

of Greece. Characteristics of the Greek‟s „diaspora‟s‟ identity were religion, 

language, and traditions. Could it also be that the Greek cuisine is, furthermore, an 

identifiable cultural element? Is this particularity of the cultural elements portrayed 

in the products of the Hellenism of the „diaspora‟?  

This paper will try to record Greek cuisine, as it is portrayed and described 

in the works of the Greeks of the „diaspora‟, using examples from the literature and 

film-making of the „diaspora‟. The validation of the gastronomic cultural identity 

in the Greek „diaspora‟ will be researched in the works of forerunners of Greek-

American literature such as Harry Mark Petrakis and reaching modern cultural 

productions with representatives such as Jeffery Eugenides, Christos Tsiolkas and 

Nia Vardalos.  

Through these cultural „products‟ we shall present the model of slow 

transfer which started with assimilation (where even the cuisine reinforces the 

acuteness of the bi-polar „local-foreign‟) until the time of political multi-

culturalism (whereby the particular/different is seen as important and acceptable). 

https://greekgastronomy.wordpress.com/

