


Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με 
ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην 
παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών.  

Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και 
στους πολιτισμούς της Αμερικής, της Μέσης Ανατολής 
(όπου έχει σχήμα πίτας) και της Βόρειας Αφρικής, σε 
αντίθεση με την ανατολική Ασία, όπου η βασική τροφή 
είναι το ρύζι. 

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι , νερό , 
αλάτι, μαγιά ή προζύμι. 
 

Γνωστό και ως «η ουσία της ζωής», το ψωμί παρασκευάζεται 
εδώ και 30.000 χρόνια. Θεωρείται η πλέον πλήρης και φτηνή 
τροφή και θεωρείται βασικό βοηθητικό τρόφιμο σε περιόδους 
ακραίας διατροφικής ένδειας. 
 
 



Δημητριακά στην αρχαία Ελλάδα.  

Στα συνηθισμένα γεύματα, τα δημητριακά παρουσιάζονταν 
σε απλούστερες και βασικότερες μορφές. Σύμφωνα με τα 
λογοτεχνικά κείμενα, από τις πιο αγαπητές ήταν το σιταρένιο 
ψωμί και ο πολτός του κριθαριού.  

Οι φρατζόλες παρασκευάζονταν συχνότερα από το ασπροσίτι 
παρά από εξελιγμένα είδη σιταριού. Το κριθάρι δεν ήταν και 
τόσο κατάλληλο για ψωμί. Τόσο το άσπρο όσο και το μαύρο 
ψωμί ήταν ήδη γνωστά, όπως άλλωστε ήταν ήδη γνωστές οι 
αρετές του δεύτερου όσον αφορά την χώνεψη.  

 Αρκετές από τις αρχαίες μεθόδους παρασκευής των 
δημητριακών τις βρίσκουμε ακόμα στην σημερινή Ελλάδα.  



Το γιορτινό ψωμί. 

Το ψωμί έχει και πολλές συμβολικές σημασίες γι αυτό και 
παρασκευάζονται πολλά είδη ψωμιού όλο το χρόνο σε πολλές 
γιορτές και με πολλές αφορμές: ψωμί για δώρο, ψωμί για τον 
αποχαιρετισμό, ψωμί για τη γέννηση, ψωμί για τη χαρά, ψωμί 
για τη γιορτή, ψωμί για τους σταθμούς της ζωής (βάφτιση, 
γάμος), ψωμί για το τάμα, ψωμί για την αγάπη. 
 • Χριστόψωμο. 
Το ψωμί των Χριστουγέννων ή Χριστόψωμο είναι παραδοσιακά 
το σπουδαιότερο έδεσμα των εορτών του δωδεκαημέρου και η 
διακόσμηση του ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή. Συνήθως το 
κέντρο κοσμείται με ένα σταυρό για την προστασία της 
οικογένειας και γύρω του είναι «κεντημένα» άφθονα στολίδια, 
όπως καλικάντζαροι, άνθη, καρποί, κλαδιά, σπίτια, ευχές... ή 
ζωόμορφα όντα που αποτρέπουν το «κακό», όπως φίδια και 
σαύρες.  



Την περίοδο του εορτασμού του Πάσχα ζυμώνονται πολλά 
ψωμιά που συμβολίζουν την αναγέννηση της φύσης αλλά 
και την ανάσταση του Χριστού. Τα έθιμα των ανοιξιάτικων 
ζυμωμάτων είναι πανάρχαια. 

• Λαμπροκούλουρα 



Τα πασχαλινά ψωμιά είναι πολύ εντυπωσιακά γιατί συνήθως 
κοσμούνται με κόκκινο αυγά και με περίτεχνα σχήματα ή 
διακοσμήσεις που θυμίζουν  την άνοιξη και τη βλάστηση, 
όπως άνθη, φωλιές πουλιών και ζωάκια. Τα αυγά στα ψωμιά 
μπορεί να είναι λίγα ή μέχρι και 100, κόκκινα ή ζωγραφισμένα 
πολύχρωμα ενώ η ονομασία τους διαφέρει από περιοχή σε 
περιοχή.  
 



• Γαμήλια κουλούρα. 
Τα ψωμιά του γάμου είχαν ιδιαίτερη σημασία για  την ευτυχία 
των μελλόνυμφων και η προετοιμασία τους ήταν τελετουργική. 
Σε πολλές περιοχές τα προσκλητήρια του γάμου, το δώρο του 
κουμπάρου, του παπά, τα κεράσματα των προσκεκλημένων και 
οι μπομπονιέρες ήταν ψωμιά. Σε άλλες περιοχές ο γαμπρός 
έδινε ένα ψωμί για να πάρει τη νύφη από την οικογένεια της, 
ψωμί κρεμούσαν στο φλάμπουρο(τη σημαία) του γάμου και ένα 
ψωμί έσπαγε η νύφη στο καινούριο της σπίτι για να ευτυχήσει 
το ζευγάρι.  



Πολλά είναι τα δίστιχα που τραγουδούν οι γυναίκες στη 
χρονοβόρα προετοιμασία των ζυμωτών του γάμου, που μπορεί 
να διαρκέσει τρεις ολόκληρες μέρες, όπως στην Κάρπαθο: 
 …Νύφη μου καλονύμφη μου το πρώτο  ζυμωτό σου, 
ζάχαρη να τα αλεύρια σου τσαι μέλι το νερό σου… 
…Πλάστε κοπέλες όμορφα τω κουλουργιώ τις κλώνους 
και δώστε εθκές στο ανδρόγυνο, να ζήσει χίλιους χρόνους… 
Τα ψωμιά του γάμου έχουν ειδικό διάκοσμο με σύμβολα που 
διώχνουν το κακό και φέρνουν τύχη στο ζευγάρι.  



Είδη ψωμιών τον 5ο αιώνα π. Χ.  

Με αφορμή το αφιέρωμα στο ψωμί, ας ρίξουμε μια ματιά στην 
ιστορία του. Οι πρόγονοι ήταν πολύ υπερήφανοι για τα τρία 
βασικά συστατικά της διατροφής τους: το λάδι, το κρασί(οι 
βάρβαροι έπιναν μπίρα) και ψωμί. Όλοι οι λαοί της Εγγύς 
Ανατολής και της ανατολικής Μεσογείου έτρωγαν πίτες, όπως 
άλλωστε κάνουν μέχρι και τώρα. Οι Έλληνες είναι οι πρώτοι που 
φτιάχνουν ψωμί όπως το ξέρουμε σήμερα. 
 

Κάθε σπίτι έφτιαχνε το ψωμί του. Η νοικοκυρά με τις 
δούλες της αφιέρωναν τουλάχιστον πέντε ώρες για να 
κοπανίσουν, να αποφλοιώσουν, να αλέσουν, να ζυμώσουν 
και να ψήσουν το ψωμί.  



Μερικά είδη ψωμιών. 

•Εσχαρίτης: ψωμί ψημένο πάνω σε πλάκα. 
 •Μάζα: το ψωμί του απλού λαού, φτιαγμένο από αλεύρι 
κριθαριού και ζυμωμένο σαν γαλέτα. 

•Ιπνίτης: ψωμί ψημένο σε γάστρα. 

•Σεμιγδαλίτης: από σιμιγδάλι. 

•Συγκομιστός: ψωμί από διάφορα γεννήματα(πολύσπορο). 

•Λάγανο ή αρτολάγανο: ο πρόγονος της σημερινής λαγάνας 
και των λαλαγιών, που φτιάχνουν ακόμα στη Μάνη. 
 
•Υγεία: θυσιαστικό ψωμί από κριθάρι. 

•Πλακούντες: κάτι ανάλογο με τα σημερινά κέικ, με ζύμη 
ψωμιού, γάλα, λίπος, μυρωδικά και μπαχαρικά. 



•Πλυτός ή Βασυνία: βραστό ψωμί που, όταν ψήνεται, 
ανεβαίνει στην επιφάνεια. 
 

Μαζί με τα πρώτα αρτοποιεία εμφανίστηκαν 
και οι πρώτοι σύλλογοι αρτοποιών, οι οποίοι 
έθεσαν κανονισμούς για τη νυχτερινή εργασία.  
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