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Γενικά
Το ψωμί ή αλλιώς άρτος είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική 

αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή , ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. 
Γνωστό και ως «η ουσία της ζωής», το ψωμί παρασκευάζεται εδώ και 30.000 

χρόνια. Θεωρείται η πλέον πλήρης και φτηνή τροφή και βασικό βοηθητικό 
τρόφιμο σε περιόδους λιμού. 



Ετυμολογία

• Στην αρχαία Ελληνική γλώσσα το ψωμί λέγεται άρτος. Η λέξη έχει 
αμφίβολη ετυμολογική προέλευση. Ο άρτος χρησιμοποιήθηκε ως 
σύμβολο, κατά κόρον από θρησκείες αλλά και από καθεστώτα 
όπως οι Ρωμαίοι στο Κολοσσαίο. Η λέξη ψωμί είναι 
μεταγενέστερη και αποτελεί υποκοριστικό του Ψωμuς (= 
τεμάχιον), ψωμίον (κομματάκι, μπουκιά), ψωμί. Όλα είναι 
παράγωγα του ρήματος ψώω = τρίβω.



Ιστορία του ψωμιού

Δεν γνωρίζουμε πότε και που οι άνθρωποι άρχισαν να τρώνε 
ψωμί. Λέγεται πως 6-7 χιλιάδες χρόνια πριν εμφανίστηκαν τα 
πρώτα ψωμιά, αλλά η φράση «Βγάζω το ψωμί μου» μάλλον 
κρατάει από την Αίγυπτο. Το πρώτο ψωμί που φτιάχτηκε πιθανόν 
να ήταν μια εκδοχή πάστας σιτηρών, φτιαγμένης από 
καβουρδισμένους και αλεσμένους κόκκους δημητριακών και 
νερό, και μπορεί να πρόεκυψε τυχαία κατά το μαγείρεμα η και 
σκόπιμα μετά από πειραματισμό με αλεύρι και νερό. Το πιο 
πιθανό είναι να ήταν άζυμο. 



Αίγυπτος

Όπως περιγράφει ο Ηρόδοτος στην Αίγυπτο 
το ψωμί έλαβε για πρώτη φορά οικονομική 

και κοινωνική υπόσταση, αφού 
χρησιμοποιήθηκε ως νόμισμα, και μάλιστα 

για την κάλυψη των μισθών όχι μόνο απλών 
χωρικών αλλά και υψηλόβαθμων κρατικών 

αξιωματούχων. Οι Αιγύπτιοι έθαβαν τους 
νεκρούς τους μαζί με το ψωμί, ώστε να 

συμβάλουν στην μεταθανάτια σίτιση του 
αγαπημένου τους προσώπου.



Αρχαία Ελλάδα

• Στην αρχαία Ελλάδα το ψωμί παρασκευαζόταν και 
ψηνόταν στα σπίτια. Τα αρτοποιία εμφανιστήκαν το 
2ο αιώνα μ. Χ . Ανάμεσα στις πολλές ποιότητες 
ψωμιού που παρασκευαζόταν στην Αρχαία Ελλάδα 
ήταν ο ζυμίτης από αλεύρι, νερό και προζύμι, ο 
άζυμος από αλεύρι και νερό, ο συμιγδαλίτης από 
λεπτότατο αλεύρι προερχόμενο από καλής ποιότητας 
σιτάρι.

• Από αρχαία κείμενα προκύπτει ότι οι Έλληνες 
προσέφεραν άρτους στους Θεούς, τους οποίους 
ονόμαζαν θεαγόρους άρτους. Στο ναό της Δήμητρας 
στην Ελευσίνα, κατά την εορτή των θεσμοφορίων, 
προσφερόταν στη Θεά μεγάλος άρτος από τον οποίο 
η συγκεκριμένη γιορτή ονομαζόταν «μεγαλάτρια» .



Μεσαίωνας

Στο Μεσαίωνα, στην Ευρώπη, το ψωμί αποτελούσε όχι 
μόνο βασική τροφή, αλλά και μέρος του σερβίτσιου. 

Πιο συγκεκριμένα, ένα κομμάτι μπαγιάτικο ψωμί 
χρησιμοποιούνταν σαν απορροφητικό πιάτο, που 
κατά την ολοκλήρωση του γεύματος μπορούσε να 

φαγωθεί, να δοθεί στους φτωχούς ή να ταϊστεί στα 
σκυλιά. Μόλις το 15ο αιώνα άρχισε να αντικαθίσταται 

από ξύλινες πιατέλες. Στο Βρετανικό μουσείο 
φυλάσσεται μια φρατζόλα η ηλικία της οποίας 

ξεπερνά τα 4000 χρόνια. 



Κύπρος

Η Κύπρος ήταν μια από τις σιταποθήκες του ελληνικού 
κόσμου. Κατά τα λεγόμενα του Πλινίου το σιτάρι της 

Κύπρου έδινε ένα περίφημο καστανόξανθο ψωμί. 
Από τα αρχαία χρόνια οι κάτοικοι του νησιού είχαν 

καθιερώσει ψωμί ως ένα από τα πιο βασικά στοιχειά 
της καθημερινής τους διατροφής ενώ η καλή 

ποιότητα του κυπριακού σιταριού ήταν διαδεδομένη . 
Το ψωμί είχε κυρίαρχη παρουσία  στις μεγάλες 

θρησκευτικές γιορτές σε σημαντικά γεγονότα όπως ο 
γάμος , η βάφτιση, η γέννηση κ.α.



Το ψωμί στην παράδοση της Κύπρου

Στην Κύπρο ,πέρα από μεγάλη 
διατροφική αξία, το ψωμί 
φαίνεται να έχει και μεγάλη 
παράδοση. Άλλωστε δεν είναι 
λίγα τα γλυκίσματα καθώς και τα 
εδέσματα που συσχετίζονται με 
το ψωμί στην παράδοση της.



Είδη ψωμιού

Υπάρχει πλέον σήμερα μεγάλη ποικιλία από είδη ψωμιού, μερικά από τα οποία 
παρατίθενται παρακάτω:

• Λευκό ψωμί

• Μαύρο ψωμί

• Ψωμί ολικής αλέσεως

• Πολύσπορο ψωμί

• Χωριάτικο ψωμί

• Καλαμποκόψωμο

• Ψωμί σίκαλης

• Μπαγκέτα 

• Ελαιόψωμο 

• Λαγάνα 



Παρασκευή του Ψωμιού

Το ψωμί παρασκευάζεται βασικά 
από αλεύρι και νερό. Επιπλέον, το αλάτι και οι 
διογκωτικοί παράγοντες, όπως είναι η μαγιά και 
η μαγειρική σόδα είναι παρόμοια συστατικά. 
Συνήθως, το ψωμί φτιάχνεται από αλεύρι και 
νερό αναμειγμένο με μαγιά. Ο παραγόμενος 
πολτός λέγεται ζύμη ή προζύμι. Η ζύμη αφήνεται 
να φουσκώσει και τελικά ψήνεται στο φούρνο. 
Κατά την ζύμωση, μύκητες της μαγιάς προκαλούν 
διάσπαση του αμύλου και έτσι το ψωμί 
φουσκώνει. Αυτό απαιτεί 1 έως 5 ώρες. Αν 
αφεθεί λιγότερο είναι άνοστο και δύσπεπτο, ενώ 
αν αφεθεί περισσότερο φουσκώνει πολύ και 
ξινίζει. Εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας 
σε γλουτένη, το μαλακό σιτάρι είναι το πιο κοινό 
είδος δημητριακού που χρησιμοποιείται για την 
παρασκευή του.



Ο κύκλος του ψωμιού

1. Όργωμα : Ξεκινάει κατά το 
φθινόπωρο. Η διεργασία του 
χώματος  κάνοντας το χώμα 
καταλληλότερο για την 6 του 
σπόρου. Παλιότερα 
χρησιμοποιούσαν ζώα ενώ 
πλέον η διαδικασία γίνεται με 
ειδικά μηχανήματα.

2. Σπορά : Ξεκινάει το 
Σεπτέμβρη και τελειώνει τον 
Δεκέμβριο. Ανέκαθεν 
απαιτούσε χειρονακτική
εργασία.



Ο κύκλος του ψωμιού

3.Θερισμός: Ο θερισμός είναι το 
κόψιμο των σταχυών και γίνεται από 
τον Ιούνιο μέχρι το αργότερο τον 
Αύγουστο. Μέχρι σήμερα στις χώρες 
όπου δεν υπάρχουν μηχανήματα , ο 
θερισμός γίνεται ως χειρονακτική
εργασία με ένα ειδικό εργαλείο , το 
δρεπάνι.

4. Αλώνισμα: Είναι η διαδικασία 
κατά την οποία χωρίζονται τα σπυριά 
των σταχυών από το άχυρο- κοτσάνι. 



Ο κύκλος του ψωμιού

5. Το άλεσμα : Άλεσμα είναι η διαδικασία 
μετατροπής του σπυριού του σιταριού σε 
σκόνη, δηλαδή σε αλεύρι. Οι κόκκοι του 
σιταριού αλέθονται ανάμεσα σε δύο τροχούς, 
τις μυλόπετρες. Έπειτα , το αλεύρι στέλνεται 
στο εργοστάσιο αρτοποιίας.

6. Η παρασκευή του ψωμιού

Με τα διαφορετικά είδη αλευριού 
φτιάχνουμε διαφορετικά είδη ψωμιών. 
Προστίθενται στο αλεύρι , νερό, μαγιά, αλάτι, 
γίνεται ζυμάρι. Το ζυμάρι κόβεται και αποκτά 
κατάλληλο σχήμα. Τώρα είναι έτοιμο να πέσει 
σε ειδικές φόρμες όπου το ψωμί θα 
φουσκώσει και θα γίνει αφράτο. Κατόπιν 
ψήνεται και παίρνει ένα ροδοκόκκινο χρώμα.



Διατροφική αξία ψωμιού

Επιστημονικές μελέτες καταλήγουν ότι η κατανάλωση ψωμιού 
αποτελεί υγιεινή επιλογή, καθώς περιέχει θρεπτικά συστατικά, 
που ωφελούν πολλαπλά τον οργανισμό. Το ψωμί, όπως και όλα 
τα υπόλοιπα δημητριακά, αποτελεί σημαντικότατη πηγή 
υδατανθράκων και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, με μέτρο, 
στο καθημερινό διαιτολόγιο.

Η διατροφική αξία του ψωμιού εξαρτάται από το αλεύρι, που 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή του, επειδή η διαδικασία 
της άλεσης καταστρέφει μεγάλο μέρος των θρεπτικών 
συστατικών.



Το ψωμί στην λατρεία

• Το ψωμί είναι ένα από τα 3 θεμελιώδη αγαθά 
της ελληνικής διατροφής, σύμβολο δύναμης 
που συνοδεύει κάθε στιγμή της ζωής από την 
γέννηση μέχρι τον θάνατο. Ιερή σημασία του 
ψωμιού που σφραγίζεται για να προσφερθεί 
στον ναό(πρόσφορο) ώστε να γίνει σώμα 
Χριστού, μεταδίδεται στο ψωμί που βάζει η 
οικογένεια στο τραπέζι .Καθώς έκαναν το 
ψωμί, ξεκινούσαν με προσευχή και κατέληγαν 
με δοξολογία. «δόξα σοι το θεό» έλεγαν και 
έκαναν τον σταυρό. Αφού έβγαζαν από τον 
φούρνο το ψωμί το έβαζαν στην μέση του 
τραπεζιού, το σταύρωναν και μετά το έκοβαν. 
Όταν έπεφτε ένα κομμάτι του ψωμιού κάτω το 
φιλούσαν και το έβαζαν κάπου να το φάνε τα 
πουλιά, ενώ δεν έπρεπε να αφήσουν «την 
μπουκιά» τους γιατί αυτό αποτελούσε 
έλλειψη σεβασμού . Στην ανατολική Ευρώπη, 
όταν υποδέχονται κάποιο σημαντικό 
πρόσωπο, στέκονταν μπροστά του κρατώντας 
ένα καρβέλι και ένα πιάτο με αλάτι. Με αυτό 
τον τρόπο θέλουν να δείξουν ότι τον δέχονται 
σαν ένα κόκκο του σίτου, που θα ζυμωθεί μαζί 
τους, για να κάνουν ένα ψωμί όλοι μαζί .



Πρόσφορο

Τη λειτουργία του την φτιάχνουν από 
κοκκινισμένο αλεύρι, αλάτι και λίγο προζύμη 
για να μην φουσκώσει πολύ. Πλάθεται 
αρχικά σε σχήμα μπάλας, μετά πιο λεπτό και 
παίρνει σχήμα κλεψύδρας. Τα δυο μέρη της 
ζύμης  συμβολίζουν την διπλή ζύμη του 
Χριστού. Τρίβουν τρεις φόρες το ζυμάρι 
χωρίς να κοπεί και το σφραγίζουμε . Αφού 
φουσκώσει κάνουν γύρω-γύρω εννέα 
τρύπες, όσα και τα τάγματα των αγγέλων .
Συγκεκριμένα κομμάτια από την λειτουργία 
ενώνονται με το κρασί για να γίνουν σώμα 
και αίμα Χριστού στη Θεια Ευχαριστία, ενώ 
το υπόλοιπο ψωμί μοιράζεται σαν αντίδωρο 
. Κρατώντας στο χέρι του το πρόσφορο 
βυθίζει την λόγχη στις τέσσερις πλευρές της 
σφραγίδας με το όνομα Ι. Σ. Χ. Σ. Κάνοντας 
κάτω από την τετραπλεύρως κομμένη 
σφραγίδα μια οριζόντια τομή και την 
τοποθετεί στο Άγιο δισκάριο χαράζοντας το 
κάτω μέρος με το σχήμα του σταυρού.



Το ψωμί στην τέχνη

Λεονάρντα ντα Βίντσι

«Το Μυστικό Δείπνο»

(1495 – 1498)

Θεόφιλος

«Μέγα Αρτοποιείον Γεωργίου 
Παναγιώτου Κοντουφούρναρη.» 

(1933)



Το ψωμί στην τέχνη

Ζαν – Φρανσουά Μιλλέ

«Οι σταχολογήτρες(1848)

Ζαν – Μπατίστ Σαρντέν 

«Η προμηθεύτρα» (1779)



Το ψωμί στην λογοτεχνία

• Το ψωμί (Γεώργιος Δροσίνης)

• Το ψωμί (Μίλτος Σαχτούρης)

• Πολιορκία (Αλέξανδρος Κοτζιάς)

• Το χριστόψωμο (Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη)

• H σταχομαζόστρα (Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη)

• Δυο αφράτες φραντζόλες (Βαγγέλης Ιωάννου) 

• Η ιστορία ενός καλοψημένου τηγανόψωμου (Π. Κρ. Ασμπγιόρνσεν και Γ. 

Μόε)



Παροιμίες για το ψωμί

• Βγάζει από κρύο φούρνο ζεστό ψωμί. (Όταν κάποιος είναι ικανός).

• Για να ζυμώσεις το πρωί, αποβραδίς κοσκίνισε. (Όταν χρειάζεται 

προετοιμασία για κάτι).

• Φάγαμε μαζί ψωμί κι αλάτι. (Δείχνει δεσμούς δυνατής φιλίας).

• Αυτό είναι ψωμοτύρι για μένα. (Εύκολη δουλειά).



Παροιμίες για το ψωμί

• Η βιάση ψήνει το ψωμί μα δεν το καλοψήνει (Οι βιαστικές 
ενέργειες δεν έχουν καλά αποτελέσματα)

• Ο λόγος σου με χόρτασε, και το ψωμί σου φα’ το(Όταν βοηθάμε 
τόσο επιδεικτικά ή ταπεινωτικά κάποιον, ώστε να αρνηθεί την 
προσφορά μας, γιατί θίγουμε την αξιοπρέπειά του.)

• Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.(Όποιος επιθυμεί κάτι, 
συνεχώς αυτό σκέφτεται.)

• Όποιος έχει νου και γνώση, πριν πεινάσει θα ζυμώσει. (Όποιος 
είναι προνοητικός και συνετός, προετοιμάζεται κατάλληλα για 
κάθε περίσταση)



Ελληνικά τραγούδια με τη λέξη ψωμί

•Φτερά από στάχυα Πρωτοψάλτη 

•Δόξα να λες Πρωτοψάλτη

•Άνθρωποι μοναχοί Βίκυ Μοσχολιού

•Παξιμαδοκλέφτρα Kώστας Μπέζος

•Άπονη ζωή Γρηγόρης Μπυθηκότσης 



Το κρασί στη ζωή και στη 
θρησκεία

4ο Γενικό 
Λύκειο 

Μυτιλήνης 



ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗ ΖΩΗ



• Το κρασί είναι οινοπνευματώδες ποτό προϊόν της ζύμωσης των σταφυλιών ή του 
χυμού τους (μούστος).

• Ποτά παρεμφερή του κρασιού παράγονται επίσης από άλλα φρούτα ή άνθη ή 
σπόρους, αλλά η λέξη κρασί από μόνη της σημαίνει πάντα κρασί από σταφύλια. 
Το κρασί είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για διάφορους λόγους.

• Είναι αφενός ένα δημοφιλές ποτό που συνοδεύει και ενισχύει ένα ευρύ φάσμα 
ευρωπαϊκών και μεσογειακών γεύσεων, από τις πιο απλές και παραδοσιακές ως 
τις πιο σύνθετες και αφετέρου αποτελεί σημαντικό γεωργικό προϊόν που 
αντικατοπτρίζει την ποικιλία του εδάφους και το κλίμα ενός τόπου.

• Το κρασί χρησιμοποιείται επίσης σε θρησκευτικές τελετές σε πολλούς 
πολιτισμούς ενώ το εμπόριο κρασιού είναι ιστορικής σπουδαιότητας για πολλές 
περιοχές.



Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
• Οι ρώγες του σταφυλιού, που αποτελούν και την πρώτη ύλη του κρασιού, περιέχουν σάκχαρα, 

οργανικά οξέα και νερό (πάνω από 70%). 

• Η περιεκτικότητα σε αυτές τις ουσίες εξαρτάται κάθε φορά από την ποικιλία, το υπέδαφος, τις 
κλιματικές συνθήκες, αλλά και από την χρονική στιγμή της ωρίμανσης του σταφυλιού. 

• Μετά την διαδικασία του τρύγου (συγκομιδής), ακολουθεί  η διαδικασία  κατά την οποία εξάγεται 
το γλεύκος (ή συνήθως μούστος) από το σταφύλι.

• Για την έκθλιψη του μούστου χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, συνηθέστερα με χρήση 
ειδικών μηχανημάτων που λειτουργούν συνθλίβοντας το σταφύλι ανάμεσα σε περιστρεφόμενους 
κυλίνδρους. Κατά τη γλευκοποίηση, επιβάλλεται η αφαίρεση των κοτσανιών  του σταφυλιού, 
καθώς είναι επιζήμια τόσο για την γεύση του τελικού κρασιού, όσο και για την υγεία του 
καταναλωτή. Στη συνέχεια ακολουθεί η τελική διαδικασία της ζύμωσης.

• Το οινόπνευμα που περιέχει το κρασί παράγεται από τα σάκχαρα τοu μούστου με την αντίδραση 
της αλκοολικής ζύμωσης, που επιτελείται από ειδικά ένζυμα, τις ζυμάσες των ζυμομυκήτων.



Η παραγωγή του κρασιού
 Είναι σύνηθες, να παρατείνεται ή να διακόπτεται η ζύμωση με τεχνητά μέσα, 

κυρίως μέσω της διατήρησης της θερμοκρασίας σε χαμηλά ή υψηλά επίπεδα 
αντίστοιχα. Ο χρόνος της ζύμωσης είναι καθοριστικός για το κρασί που θα 
παραχθεί τελικά. 

Επιπλέον γίνεται συνήθως λόγος για λευκή και ερυθρή οινοποίηση, ανάλογα με 
το χρώμα του παραγόμενου κρασιού. Ιδιαίτερη αξία έχει τέλος και η διαδικασία 
ωρίμανσης του κρασιού. Θεωρείται γενικά πως ένα κρασί γίνεται καλύτερο όσο 
παλιώνει, ωστόσο διαφορετικά είδη κρασιού χαρακτηρίζονται και από 
διαφορετική διάρκεια ζωής. 

Θα αποτελούσε παράλειψη να μην αναφερθεί πως ένα κρασί μπορεί να υποστεί 
και γήρανση, οπότε και δεν πρέπει να καταναλώνεται. Κύρια επιδίωξη αποτελεί 
στην πράξη η αργή και ελεγχόμενη οξείδωση του κρασιού. Η διάρκεια της 
ωρίμανσης του ποικίλλει και συνήθως κυμαίνεται από μερικούς μήνες έως λίγα 
χρόνια. Γενικά ελάχιστα κρασιά έχουν διάρκεια ζωής άνω των 50 ή 100 ετών, ενώ 
τα περισσότερα φθάνουν στην ποιοτική τους κορύφωση εντός μερικών χρόνων.





Καλλυντικά φτιαγμένα από κρασί

• Υπάρχει ένα brand το οποίο λέγεται Chateau 
Laviotte και το οποίο μόλις λάνσαρε  μια σειρά 
από κραγιόν, gloss, balm και tints όχι απλώς με 
συσκευασία ή γεύσεις που θυμίζουν κρασί, αλλά 
από πραγματικό κρασί. Έτσι, οι λάτρεις του λευκού 
μπορούν να απολαύσουν το Chardonnay Orange, 
όσοι αγαπούν το κόκκινο να πειραματιστούν με τα 
Shiraz Red και Merlot Burgundy ενώ υπάρχει και 
σειρά για όσες προτιμούν τα ροζέ.
Επιπλέον, η συσκευασία του balm θυμίζει μπουκάλι
από κρασί! Στην ερώτηση, τώρα, πόσο... μεθυστικά 
είναι αυτά τα προϊόντα χειλιών, πρέπει να 
καταναλωθούν  υπερποσότητες για να πλησιάσει 
κανείς ελάχιστα αυτό το σημείο!



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

• Το αμπέλι, από το οποίο προέρχεται το κρασί έχει σύμφωνα με τους παλαιοντολόγους, 
προϊστορία πολλών εκατομμυρίων ετών. Πριν ακόμα από την εποχή των παγετώνων 
ευδοκιμούσε στην πολική ζώνη, κυρίως στην Ισλανδία, στη Βόρεια Ευρώπη αλλά και τη 
βορειοδυτική Ασία. Οι παγετώνες περιόρισαν σημαντικά την εξάπλωσή του και επέβαλαν 
κατά κάποιο τρόπο την γεωγραφική απομόνωση πολλών ποικιλιών, μέρος των οποίων 
εξελίχθηκαν και σε διαφορετικά είδη. Στην πορεία των χρόνων, διάφοροι πληθυσμοί 
άγριων αμπέλων μετακινήθηκαν προς θερμότερες ζώνες, κυρίως προς την ευρύτερη 
περιοχή του νοτίου Καυκάσου. Στην περιοχή αυτή, μεταξύ Ευξείνου Πόντου, Κασπίας 
θάλασσας και Μεσοποταμίας, γεννήθηκε το είδος Αμπελος η οινοφόρος (λατ. Vitis 
vinifera). Οι διαφορετικές ποικιλίες αυτού του είδους καλλιεργούνται και σήμερα.



Aρχαία  ευρήματα κρασιού
• Αρχαιολόγοι βρήκαν κόκκινο κρασί ηλικίας 4.000 ετών μέσα σε πήλινα δοχεία. Τα 

ευρήματα εντοπίστηκαν σε ένα αγνώστου ταυτότητας παλάτι με αίθουσες 
συμποσίων στο βόρειο Ισραήλ. Έχει ομοιότητες με αυτό της Κνωσού στην Κρήτη.  
Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο βόρειο Ισραήλ, αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα 
συγκρότημα ανακτόρων με 120 μεγάλα δοχεία κρασιού. Κάποια από αυτά 
περιείχαν ίζημα κρασιού και κουκούτσια σταφυλιών ηλικίας 4.000 ετών. 



Το κρασί στην Αρχαία Ελλάδα

Οι Αρχαίοι Έλληνες έπιναν το κρασί αναμειγνύοντας το με νερό, σε αναλογία 
συνήθως 1:3 (ένα μέρος οίνου προς τρία μέρη νερού). Διέθεταν ειδικά σκεύη τόσο 
για την ανάμειξη (κρατήρες) όσο και για την ψύξη του. Η πόση κρασιού που δεν 
είχε αναμειχθεί με νερό ("άκρατος οίνος") θεωρείτο βαρβαρότητα και 
συνηθιζόταν μόνο από αρρώστους ή κατά τη διάρκεια ταξιδιών ως τονωτικό. 
Διαδεδομένη ήταν ακόμα η κατανάλωση κρασιού με μέλι καθώς και η χρήση 
μυρωδικών. Η προσθήκη αψίνθου στο κρασί ήταν επίσης γνωστή μέθοδος 
(αποδίδεται στον Ιπποκράτη και αναφέρεται ως "Ιπποκράτειος Οίνος") όπως και η 
προσθήκη ρητίνης



Το κρασί στην ρωμαίκη αυτοκρατορία 

Οι Ρωμαίοι ήρθαν σε επαφή με το κρασί από τους Έλληνες αποίκους και τους 
γηγενείς Ετρούσκους και επιδόθηκαν επίσης στην αμπελοκαλλιέργεια. Με την 
κατάρρευση της Ρώμης και τις μεταναστεύσεις των λαών η αμπελουργία 
γνώρισε περίοδο ύφεσης. Σε κάποιες περιοχές η αμπελουργία εγκαταλείφθηκε 
για αιώνες. Σημαντικό ρόλο στην διάσωση της οινοποιίας είχαν οι κληρικοί και 
μοναχοί, που χρειάζονταν το κρασί για τελετουργικούς σκοπούς. Την εποχή 
του Καρλομάγνου και του Μεσαίωνα, η τέχνη του κρασιού γνώρισε ξανά 
άνθιση.



ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

• Τα κρασιά είτε ονομάζονται από την ποικιλία σταφυλιών τους είτε από τον τόπο παραγωγής 
τους. Ιστορικά, τα κρασιά από την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη 
Γερμανία ονομάστηκαν αποκλειστικά από την ποικιλία σταφυλιών τους, ενώ κρασιά από τη 
Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία ή την Ελλάδα προσδιορίστηκαν κυρίως από το γεωγραφικό 
τόπο παραγωγής τους Σημαντικό διακριτικό κάθε κρασιού είναι και το χρώμα του.

• Τα κρασιά διακρίνονται γενικά σε λευκά, κόκκινα και ροζέ. 

• Τα κρασιά μπορούν να ταξινομηθούν επίσης ως ξηρά, γλυκά ή ημίγλυκα. 

• Η γλυκύτητα των κρασιών μπορεί να μετρηθεί κατά τη διαδικασία της συγκομιδής 
αν και στην πράξη καθορίζεται από το ποσό της ζάχαρης που παραμένει στο κρασί 
μετά από τη ζύμωση. Έτσι, το ξηρό κρασί δεν περιέχει υπόλοιπο ζάχαρης. 

• Στην Ελλάδα, κύριες αμπελουργικές περιοχές είναι η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η 
Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, η Μακεδονία και η Θράκη. Σημαντικές αμπελουργικές 
εκτάσεις υπάρχουν επίσης στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, στα Δωδεκάνησα 
και στη Θεσσαλία.



Το κρασί στα βυζαντινά χρόνια και στον μεσσαίωνα 
Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, οι μεγαλύτερες εκτάσεις γης ανήκαν στην 

εκκλησιαστική περιουσία και οι μοναχοί επωμίστηκαν την καλλιέργεια των 
αμπελιών καθώς και την παραγωγή του κρασιού. Αυτή την περίοδο 
μάλιστα πρέπει να εγκαταλείφθηκε και η πρακτική της ανάμειξης του 
κρασιού με νερό.

Στη Δύση, την ίδια περίοδο, η τέχνη του κρασιού γνώρισε μεγάλη 
ανάπτυξη. Το 16ο αιώνα είχε εξαπλωθεί στην Ισπανία αλλά και στη Γαλλία. 
Την εποχή αυτή προωθούνται και αρκετές τεχνικές καινοτομίες, όπως η 
χρήση γυάλινης φιάλης και φελλού. Επιπλέον γίνεται γνωστή η παρασκευή 
αφρώδους οίνου (όπως για παράδειγμα η σαμπάνια, που αποδίδεται στον 
Γάλλο βενεδικτίνο μοναχό Περινιόν).



Το Κρασί στη Μουσική

https://www.youtube.com/watch?v=j28oqlbk7qU (Βαθύ Ποτάμι)

https://www.youtube.com/watch?v=gOaMva1OpWk (Summer Wine)

https://www.youtube.com/watch?v=xSFwR1Gheu8 (Red Wine)

https://www.youtube.com/watch?v=SdSCCwtNEjA (Cherry Wine)

https://www.youtube.com/watch?v=QRXiHpDxExc (Good Times, Cheap Wine)

https://www.youtube.com/watch?v=AjS3yZo6IcQ (Με το τραγούδι με το κρασί)

https://www.youtube.com/watch?v=6fD6newSGI4 (Το Κρασί Είναι η Ζωή Μου)

https://www.youtube.com/watch?v=j28oqlbk7qU
https://www.youtube.com/watch?v=gOaMva1OpWk
https://www.youtube.com/watch?v=xSFwR1Gheu8
https://www.youtube.com/watch?v=SdSCCwtNEjA
https://www.youtube.com/watch?v=QRXiHpDxExc
https://www.youtube.com/watch?v=AjS3yZo6IcQ
https://www.youtube.com/watch?v=6fD6newSGI4


Η Σαμπάνια
• Η σαμπάνια (γαλλ. champagne) είναι εκλεκτός αφρώδης 

οίνος που παράγεται από σταφύλια που καλλιεργούνται στη 
Γαλλία και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Καμπανίας 
(γαλλ. Champagne) απ' όπου πήρε και το όνομα της. Ο όρος 
"σαμπάνια" χρησιμοποιείται ως γενικός όρος για τον 
αφρώδη οίνο, αλλά πολλές χώρες τον χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά για αφρώδεις οίνους που προέρχονται απ' την 
Καμπανία και παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες της 
διπλής ζύμωσης και παλαίωσης.





Το κρασί στην Αρχαία Ελληνική θρησκεία 



Η σημασία του οίνου στην αρχαία Ελλάδα

•Η σημασία του οίνου στην αρχαία Ελλάδα φαίνεται  
από τη λατρεία του Διόνυσου και τις γιορτές που 
γίνονταν προς τιμήν του, τα Διονύσια. 

•Με αυτό τιμούσαν οι αρχαίοι Έλληνες τους θεούς στις 
σπονδές και με αγγεία κρασιού για συνοδεία, 
αποχαιρετούσαν τους νεκρούς τους.





Ο Θεός Διόνυσος
• Ήταν ο πιο πρόσχαρος από τους θεούς και από τους πιο 

αγαπητούς στους ανθρώπους (αφού τους πρόσφερε το 
αμπέλι και το κρασί).

• Μητέρα του ήταν η Σεμέλη και πατέρας του ο Δίας. Η 
Σεμέλη ήταν κόρη του βασιλιά Κάδμου, έμεινε έγκυος από το 
Δία. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της κυοφορίας
εμφανίστηκε μπροστά της ο Δίας αλλά οι φλόγες της 
λάμψης του ήταν έντονες και την έκαψαν. Πεθαίνοντας, 
έβγαλε από την κοιλιά της τον μικρό Διόνυσο. Ο Δίας, για  να 
το σώσει, το μάζεψε και το έκρυψε μέσα στο μηρό του, μέχρι 
να ολοκληρωθεί η κυοφορία. Ο Διόνυσος γεννιέται από τον 
μηρό του πατέρα του, στην Ικαρία, και παραδίδεται σε 
δώδεκα νύμφες τις Υάδες, οι οποίες φρόντιζαν το θεϊκό 
παιδί. 



•Φημολογείται πως για πρώτη φορά ο Διόνυσος 
φανέρωσε το κρασί στον Οινέα ,το βασιλιά της 
Αιτωλίας. 

•Ο  Στάφυλος ,ο τσοπάνης του, είχε βρει ένα φυτό 
γεμάτο καρπούς κι ενθουσιασμένος από τη γεύση 
τους έφερε και στο βασιλιά του για να τον 
ευχαριστήσει. 

•Ο Οινέας έστυψε τους καρπούς και απόλαυσε τον 
χυμό τους. Από τότε ο Διόνυσος ονόμασε αυτόν το 
χυμό οίνο και τους καρπούς σταφύλια από το όνομα 
του τσοπάνη Στάφυλου . 

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ



Ο θεός Διόνυσος ήταν θεός:



•Λατρευτικές εκδηλώσεις για το θεό του αμπελιού 
γίνονταν σε πολλές περιοχές. Όσοι 
παρευρίσκονταν σε αυτές τις εκδηλώσεις έπρεπε 
να συμμετέχουν ενεργά πίνοντας κρασί και 
χορεύοντας υπό την επήρεια της μέθης. Όσοι 
αρνούνταν, ήταν εχθροί του θεού και 
προκαλούσαν  την οργή του.



Η σημασία του θεού Διονύσου στην καλλιέργεια και την 

αμπελουργία φαίνεται από τα παρακάτω επίθετα:

Ανθεύς,

Άνθιος, 

Κισσοφόρος, 

Κισσοχονίτης, 

Δενδρίτης

•Ειδικότερα για την 

αμπελοκαλλιέργεια από τα 

ονόματα των γιων του: 

Άμπελος, Στάφυλος, 

Οινέας, Οινοπίωνας.



Διονύσια
•Περιλάμβαναν οινοποσία, ευθυμία , άκρατο 
ενθουσιασμό, κύμβαλα, τύμπανα, θιάσους, πομπές 
και διθυράμβους .

•Τα Διονύσια χωρίζονταν σε «Μικρά» και «Μεγάλα» 
που τελούνταν σε διαφορετικές εποχές του χρόνου.

• Οι πανηγυριστές ανταλλάζανε χειρονομίες με τους 
περαστικούς, ενώ γίνονταν πομπές κανηφόρων, 
μασκαράτες ,δραματικοί αγώνες, δημόσιοι κώμοι, 
προς τιμή του Θεού, δηλαδή
συμπόσιο μετά μουσικής και χορού.



Τα χαρακτηριστικά της Διονυσιακής λατρείας :

Ιερή μανία.

Θεοληψία.

 Έξαλλος ενθουσιασμός

Μιμητικό στοιχείο – συναισθηματική  έκφραση .

Τραγούδι διθύραμβος.

Μεταμφίεση πιστών σε σατύρους.    



• Μεγάλα  ή εν άστει Διονύσια

•Μικρά ή κατά αγρούς  Διονύσια

•Ανθεστήρια 

•Λήναια





Το κρασί στις σπονδές
• Σπονδή είναι είδος θυσίας της αρχαιοελληνικής 

θρησκείας και της λατρείας των Εθνικών.

• Στις σπονδές ανήκουν οι προσφορές προς τους Θεούς με 
έκχυση επάνω στον βωμό διαφόρων θρεπτικών ή 
πολυτίμων υγρών (αρωμάτων, οίνου, μελιού, γάλακτος, 
ελαίου, χυμών φρούτων, κ.ά.)

• Οι σπονδές που περιλαμβάνουν οίνο λέγονται οινόσπονδα, 
όλες οι άλλες νηφάλιες. Οι δεύτερες, εκτός από 
τις θεότητες και τα προγονικά πνεύματα προσφέρονται 
επίσης και σε ουράνιες θεότητες  ( Μούσες, Ήλιος, Σελάνα 
κτλ)





Ορθόδοξη Χριστιανική θρησκεία



Ο οίνος στην ορθόδοξη εκκλησία χρησιμοποιείται κατά τα 
εγκαίνια ναού προς απόπλυση της αγίας τράπεζας καθώς και 
στην πλύση των νεκρών λαϊκών.

Στην αρτοκλασία μαζί με τους άρτους παρατίθενται φιάλες 
ελαιόλαδου και κρασιού. Η εξήγηση είναι ότι παλιότερα οι 
αρτοκλασίες τελούνταν κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας και 
προς ενίσχυση των πιστών δίνονταν  τεμάχιο άρτου με οίνο 
ως πρόχειρη τροφή. 

• Η κατανάλωση οίνου επιτρέπεται  στις μη νηστίσημες μέρες 
και κατά την σαρακοστή στις γιορτές.





Θεία Ευχαριστία

•Είναι το σημαντικότερο μυστήριο της εκκλησίας. 
Το καθιέρωσε ο Κύριος στο Μυστικό Δείπνο, τη 
Μεγάλη Πέμπτη μπροστά στους μαθητές του. Το 
ψωμί και το κρασί, με τη χάρη του Αγίου 
Πνεύματος μετουσιώνονται σε Σώμα και Αίμα 
Χριστού και γίνονται τροφή για τους πιστούς. 

Mε τη Θεία Κοινωνία ενωνόμαστε με το Χριστό 
και ο Χριστός ενώνεται μαζί μας έτσι γινόμαστε 
μέτοχοι της αιώνιας ζωής. 



• Κατά τον Ιγνάτιο Φιλαδελεφείας η Θεία κοινωνία αποτελεί 
:«φάρμακον αθανασίας, αντίδοτον του μη αποθανείν αλλά 
ζην εν Χριστώ Ιησού δια παντός».



Ο ΓΑΜΟΣ

Ο γάμος είναι ένα από τα επτά μυστήρια της εκκλησίας. 
Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα στάδια του μυστηρίου
καθώς και οι συμβολισμοί τους  

Τα δαχτυλίδια συμβολίζουν την αγάπη τους και την ελεύθερη 
δέσμευση που έχουν μεταξύ τους. 

Τα στέφανα συμβολίζουν την ευλογία και την συναδελφικότητα 
στο βασίλειο του Θεού.

Ο  γαμπρός και η νύφη πίνουν από το ίδιο ποτήρι γλυκό κρασί. 
Το ποτήρι με το κρασί συμβολίζει ότι όλες οι στιγμές της ζωής 
τους θα είναι κοινές και ότι θα μοιράζονται τα πάντα. Από εκείνη 
τη στιγμή όλα θα τα δοκιμάζουν μαζί, και τις χαρές και τις λύπες.





 Χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο και κρασί, που συμβολίζουν τη 
θεραπευτική ενέργεια του Θεού.

Μέσα στο κανδήλι βάζουμε κρασί, όπως στην Παραβολή του 
Καλού Σαμαρείτη (το κρασί απολύμανε τις πληγές ). 

 Χρησιμοποιούμε αλεύρι( που προορίζεται να γίνει πρόσφορο 
για την Μεγάλη Πέμπτη ),επτά κεριά σε συμβολισμό της 
αγιότητας ,διαβάζονται επτά ευαγγέλια, επτά αποστολικά 
αναγνώσματα ,επτά ευχές. 

Στο τέλος οι πιστοί γονατίζουν και ο ιερέας διαβάζει την 
συγχωρητική ευχή και μυρώνει τους πιστούς σε διάφορα μέρη 
του σώματος

ΕΥΧΕΛΑΙΟ 



Παλαιά διαθήκη 

• Πρώτος αμπελουργός ο Νώε που μετά τον κατακλυσμό 
φυτεύει αμπέλι. Στην Έξοδο των Εβραίων ο Θεός υπόσχεται να 
ευλογήσει τον άρτο, τον οίνο και το ύδωρ, απαραίτητα για τη 
ζωή των ανθρώπων. Ο Δαυίδ υμνεί συχνά το προϊόν της 
αμπέλου «οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου…» (Ψαλμ 
103,15) ή «έδωκας ευφροσύνην εις την καρδίαν μου από 
σίτου, οίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν» (Ψαλμ4,8). 
Θεωρεί το κρασί βασικό αγαθό για τον άνθρωπο που 
ευχαριστεί την καρδιά του, δηλαδή το κέντρο όλων των 
συναισθημάτων του. 



Καινή διαθήκη



Το πρώτο θαύμα που έγινε από τον Ιησού 
πραγματοποιήθηκε σε γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας και 
αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο της Καινής 
Διαθήκης. Σύμφωνα με την εκεί περιγραφή ο Ιησούς, η 
μητέρα του και οι μαθητές του είχαν κληθεί στον γάμο. 
Από σφάλμα το κρασί δεν έφθασε και κάποια στιγμή 
τελείωσε. Ο Ιησούς το πληροφορήθηκε από την μητέρα 
του («Οἶνον οὐκ ἔχουσιν») και φωνάζοντας τους υπηρέτες 
τους έδωσε εντολή να γεμίσουν έξι μεγάλες πέτρινες 
υδρίες με νερό. Όταν έγινε αυτό, ο Ιησούς τους είπε 
«Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ», καθώς ο 
Ιησούς είχε μόλις πραγματοποιήσει το πρώτο από τα επτά 
του θαύματα, την μετατροπή νερού σε κρασί



Μετατροπή νερού σε οίνο στο γάμο της Κανάς 

της Γαλιλαίας

Το κρασί όμως αποκτά την ιερή σημασία του στον 
Μυστικό Δείπνο όταν ο Χριστός έδωσε στους 
μαθητές το ποτήρι λέγοντας «πίετε εξ αυτού 
πάντες τούτο γαρ εστί το αίμα μου το της καινής 
διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν
αμαρτιών». Έτσι ο οίνος μαζί με τον άρτο είναι τα 
μοναδικά αγαθά που προσφέρονται ως δώρα της 
θείας Ευχαριστίας. 





Στο Ισλάμ
Στο Ισλάμ απαγορεύεται η χρήση οίνου

Σύμφωνα με την ισλαμική νομοθεσία ( Σαρία ) υπάρχουν τέσσερα είδη 
δικαιωμάτων που πρέπει να ικανοποιούνται από κάθε άνθρωπο.

Α) τα δικαιώματα του Θεού

Β) τα δικαιώματα του εαυτού

Γ) τα δικαιώματα των συνανθρώπων

Δ) τα δικαιώματα όλων των στοιχείων που είναι στη διάθεση του σ’ αυτή τη 
ζωή, όλα όσα μεταχειρίζεται και επωφελείται απ’ αυτά.

Στα δικαιώματα του εαυτού αναφέρεται ότι : απ’ τα βασικά σημεία αδυναμίας 
που είναι έμφυτα στον άνθρωπο, είναι η τέλεια υποταγή του σε κάποια ηδονή 
που τον υπερνικά, χωρίς να νοιάζεται για τη ζημιά που μπορεί να του 
προκαλέσει και άσχετα απ’ το αν το συνειδητοποιεί αυτό ή όχι. Ένας 
άνθρωπος που τον μαγεύει το ποτό, τυφλώνεται, γι’ αυτό και υπομένει για 
χάρη του τις επιζήμιες συνέπειες στην υγεία του, το χρήμα του, την 
αξιοπρέπεια του. Και επειδή επιδίωξη της ισλαμικής νομοθεσίας είναι η 
επιτυχία και η ευημερία του ανθρώπου, επικεντρώνει την προσοχή του στην 
αλήθεια που λεει : « και ο εαυτός σου έχει δικαίωμα πάνω σου ». Τον 
εμποδίζει έτσι απ’ ότι τον βλάπτει, όπως είναι τα οινοπνευματώδη ποτά.



Το κρασί σε άλλους πολιτισμούς

 Στους Βίκιγκς ο Φρέι ήταν ο Θεός του γάμου και της 
βλάστησης. Όταν έσπερναν τις συγκομιδές τους, 
σκόρπιζαν ψωμί και έχυναν κρασί ή μπύρα στο 
χώμα. Το έκαναν αυτό γιατί ελπίζαν ότι θα 
ευχαριστιόταν ο Φρέι και θα έκανε τις συγκομιδές 
τους μεγάλες.

 Στην Αρχαία Αίγυπτο πιθάρια οίνου συνόδευαν τον 
νεκρό, όπως μας αποκαλύπτει ο τάφος του 
Τουταγχαμών, στο ταξίδι του πέραν του τάφου.



Το λάδι στη ζωή και στη λατρεία

Το δέντρο της ελιάς και το λάδι έχουν για τον 
βυζαντινό άνθρωπο πέρα από την καθημερινή 
διατροφική σημασία, μια σειρά από 
συμβολικές σημασίες. Το ελαιόλαδο συχνά το 
χρησιμοποιούσαν κατά την χριστιανική 
δοξασία, οι άγιοι ως «θαυματουργό» φάρμακο 
και μ’ αυτό θεράπευαν ασθένειες που οι 
γιατροί αδυνατούσαν να θεραπεύσουν. 
Ετυμολογικά, η λέξη “έλαιον” συνδέεται με την 
λέξη “έλεος” και έτσι καταγράφεται ένας 
μεγάλος αριθμός αναφορών στην σχέση των 
δυο αυτών λέξεων, ιδιαίτερα σε αγιολογικά 
κείμενα. Για παράδειγμα, στον βίο του Αγίου 
Ιωάννη του Ελεήμονος, ένα στεφάνι ελιάς στο 
κεφάλι μιας γυναίκας συμβολίζει την 
ελεημοσύνη.



Το λάδι στην χριστιανική λατρεία

Η χριστιανική Εκκλησία, αφομοίωσε όσα στοιχεία υπηρετούσαν την ιδιαίτερη 

ταυτότητα και αποστολή της. Ανάμεσα σε αυτά και η συμβολική χρήση του λαδιού. 

Στην Καινή Διαθήκη το ελαιόλαδο εξακολουθεί να εκτιμάται ως πολύτιμη πηγή 

φωτισμού και μέσο θεραπείας. Την ιαματική ιδιότητα του λαδιού ο Χριστός συνδύασε 

με την πνευματική και απελευθερωτική δύναμη της αλήθειας. Επίσης στην καινή 

Διαθήκη το λάδι χρησίμευε και ως μέσο καλλωπισμού αλλά και ένδειξη τιμής, φιλίας 

και αγάπης.



Φαίνεται, λοιπόν πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του λαδιού 

στην χριστιανική πίστη και έτσι παρουσιάζεται και κατά την 

μεταγενέστερη εποχή. Μέσα στο βάθος του χρόνου η 

εκκλησία αναγνωρίζει την σημασία του καρπού της ελιάς. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από πολλές, ευρύτατα διαδεδομένες 

συνήθειες. 



Η επίσημη ορθόδοξη εκκλησία χρησιμοποιεί το ελαιόλαδο σε τρία 

μυστήρια, ο βάπτισμα, το χρίσμα και το ευχέλαιο. Οι πιστοί έδειχναν 

και δείχνουν έμπρακτα την βαθιά πεποίθηση ότι ο αποκλειστικός 

φορέας της ζωής είναι Θεός, προσφέροντας στον ναό και 

ζητώντας την ευλογία των πρώτων καρπών των ελαιώνων, 

προκειμένου η σοδειά να είναι πλούσια. Μια άλλη εκκλησιαστική 

πρακτική που την ιερότητα του καρπού της ελιάς φανερώνεται και 

από άλλες συνήθειες των πιστών, όπως αυτή που τους θέλει να 

μυρώνονται με λάδι από το καντήλι που καίει μπροστά σε 

θαυματουργές εικόνες.





Το λάδι στην εβραϊκή λατρεία

Η εβραϊκή θρησκεία συνέδεσε 
την επαρκή παραγωγή 
ελαιόλαδου με την θεία εύνοια 
και θεωρούσε την ελιά και το 
λάδι σύμβολα ειρήνης και 
συμφιλίωσης του ανθρώπου 
με τον θεό. Στην ιουδαϊκή 
λατρεία, το λάδι αποτελούσε 
μέρος των προσφορών προς 
τον Δημιουργό, γι’ αυτό και η 
χρήση ελαιόλαδου στις 
ειδωλολατρικές τελετές 
θεωρείτο ως ασέβεια.



Το λάδι στην αρχαία λατρεία

Το δέντρο της ελιάς στην αρχαία 
Ελλάδα θεωρούνταν ένα σύμβολο 
ειρήνης, γονιμότητας, εξαγνισμού, 
ισχύος, νίκης και μετάνοιας, 
διαδραματίζοντας ένα βασικό ρόλο 
στην ιστορία και τον πολιτισμό των 
αρχαίων. Η σημασία του ελαιολάδου
ήταν επίσης ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς 
το λάδι πέρα από την καθημερινή 
χρήση του στο φαγητό, 
χρησιμοποιούνταν και σε διάφορες 
άλλες εφαρμογές, όπως στη 
βυρσοδεψία, στην υφαντική, στο 
φωτισμό, στην αρωματοποιία, στη 
φαρμακευτική, στην ιατρική, αλλά και 
σε διάφορες λατρευτικές τελετές.



Το λάδι στην αρχαία λατρεία

Γενικά οι αρχαίοι στηρίζονταν κατά 

κύριο λόγο στο λάδι της ελιάς για την 

προμήθεια του λίπους που τους ήταν 

απαραίτητη. Αντίθετα, τα ζωικά λίπη 

χρησιμοποιούνταν σε περιορισμένο 

βαθμό, ενώ το βούτυρο, αν και γνωστό, 

προορίζονταν για συγκεκριμένες 

θρησκευτικές τελετές ή κάποιες ιατρικές 

συνταγές. Έτσι η ελιά αποτέλεσε ένα 

δέντρο γύρω από το οποίο 

αναπτύχθηκε μία ιδιαίτερη τεχνολογία, 

τόσο ως προς τη συγκομιδή των 

καρπών της, όσο και ως προς την 

παραγωγή του λαδιού της.



Το λάδι στην ζωή



Το δέντρο της ελιάς είναι στενά συνδεδεμένο με 
την ιστορία της Μεσογείου. Το ήπιο κλίμα που 
επικρατεί στο χώρο αυτό ευνόησε τη διάδοση 
και καλλιέργειά της. Από τα προϊστορικά χρόνια 
η ελιά συμβιώνει με τους λαούς που κατοίκησαν 
τη Μικρά Ασία, τη Συρία, και την Παλαιστίνη, 
τον Ελλαδικό χώρο και την Κύπρο, την Ιταλία 
και τη Σικελία, την Ιβηρική Χερσόνησο, τη Νότια 
Γαλλία και τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.



Τα υποπροϊόντα της ελιάς, από τους αρχαίους 
χρόνους χρησιμοποιούνται στο χώρο της 
φαρμακευτικής και του καλλωπισμού. Ακόμη 
και η υγιεινή του σώματος γινόταν αρχικά με 
το λάδι και αργότερα με το σαπούνι. Για τον 
φωτισμό χρησιμοποιούσαν στα λυχνάρια λάδι 
και για τη θέρμανση τον πυρήνα των καρπών 
της ελιάς. Το γερό της ξύλο χρησιμοποιείται 
από την αρχαιότητα για την κατασκευή 
εργαλείων, επίπλων και σαν οικοδομικό υλικό. 
Επιπλέον το φύλλωμά της αποτελεί πολύτιμο 
λίπασμα.



Ελαιόλαδο είναι το λάδι που προέρχεται από τους καρπούς 
της ελιάς. Το παρθένο ελαιόλαδο παράγεται με μηχανική 
επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία. Είναι βασικό 
στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και θεωρείται προϊόν υγιεινής 
διατροφής λόγω της περιεκτικότητάς του σε μονοακόρεστα λιπαρά, 
αντιοξειδωτικές ουσίες κλπ. 



Η ελιά αποτελεί ένα πολύτιμο δώρο 
της φύσης, που από την αρχαιότητα 
“ζει” στην περιοχή της Μεσογείου. Ο 
καρπός της ενέπνευσε καλλιτέχνες, 
έγινε το σύμβολο του πολιτισμού, το 
σύμβολο της ειρήνη, το βραβείο της 
υπέρβασης των ανθρώπινων 
δυνατοτήτων, ένα από τα αγαθά για 
τις βάσεις της ιατρικής, η γευστική 
ένωση των λαών.



Το πρώτο στάδιο παραγωγής του λοιπόν, ξεκινάει με την βιολογική 
καλλιέργεια των ελαιόδεντρων.

Από την καλλιέργεια δηλαδή της ελιάς με φυσικό τρόπο, δίχως ανεπιθύμητες 

παρεμβάσεις, για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, από ελαιώνες καλλιεργημένους 

με βάση την βιολογική γεωργία.

Με λίγα λόγια, απαγορεύεται η χρήση χημικών λιπασμάτων, (που μολύνουν και τους 

υδάτινους πόρους) και η λίπανση των ελαιόδεντρων, γίνεται μόνο με φυσικά 

λιπάσματα, όπως είναι η κοπριά, τα φουσκιά και η λίπανση με οργανικό υλικό.

Απαγορεύεται η χρήση τοξικών ή χημικών φυτοφαρμάκων που είναι δηλητήρια για 

τον παραγωγό, τον καρπό, και τον καταναλωτή.

Στη βιοκαλλιέργεια, η αντιμετώπιση των ασθενειών και των "εχθρών" της ελιάς, 

(έντομα, παράσιτα, ζιζάνια) γίνεται μόνο με απόλυτα φυσικό τρόπο (φυσικές 

παγίδες).





Το δεύτερο στάδιο παραγωγής του, 
ξεκινάει με το μάζεμα του καρπού από 
τα ελαιόδεντρα

•Για να πάρουμε λάδι εξαιρετικής ποιότητας, οι ελιές πρέπει 
να μαζευτούν με τα χέρια, και όσο είναι ακόμη αγουρωπές 
και το λάδι να "βγει", ιδανικά σε 2 ή το αργότερο σε 3 
μέρες. Σε κάποιες περιοχές, επιλέγουν να τις μαζέψουν 
όταν είναι τελείως ώριμες, με τίναγμα του δέντρου, ή με 
μηχανικά μέσα, ενώ σε άλλα μέρη, όπως η Μυτιλήνη, τις 
αφήνουν να πέσουν μόνες τους από τα δέντρα, πάνω σε 
απλωμένα δίχτυα. 



•Απαγορεύεται η χρήση τοξικών ή χημικών 

φυτοφαρμάκων που είναι δηλητήρια για τον 

παραγωγό, τον καρπό, και τον καταναλωτή.

Στη βιοκαλλιέργεια, η αντιμετώπιση των 

ασθενειών και των "εχθρών" της ελιάς,γίνεται

μόνο με απόλυτα φυσικό τρόπο.



•Αφού λοιπόν στρώσουμε τα ελαιόπανα ή τα 

δίχτυα κάτω από τα δέντρα, κόβουμε τα κλαδιά 

που πρέπει να κλαδευτούν και μαζεύουμε τον 

υπόλοιπο καρπό με τα χέρια μας και ραβδιά, ή 

χρησιμοποιώντας μικρά τσουγκρανάκια , 

προσπαθώντας να μην κάνουμε ζημιά , στα 

κλαδιά.





•Όταν τελειώσουμε το δέντρο, καθαρίζουμε τις ελιές που 

έχουν πέσει στο πανί, από κλαδιά, ξύλα και όσα φύλλα 

μπορέσουμε να αφαιρέσουμε εκεί, και στη συνέχεια τις 

τοποθετούμε σε δοχεία ή σε λινατσένια σακιά για να τις 

μεταφέρουμε στον χώρο αποθήκευσης.





Όταν προμηθευόμαστε χύμα ελαιόλαδο από παραγωγούς στο 
ελαιοτριβείο, ξέρουμε την ακριβή προέλευσή του και 
γνωρίζουμε με ακρίβεια ότι:

• 1. Είναι φρέσκο και όχι περυσινό.
• 2. Δεν έχει νοθευτεί με σπορέλαια ή και χρωστικές ουσίες.
• 3. Δεν είναι οξειδωμένο.
• 4. Δεν έχει αποθηκευτεί σε άσχημες συνθήκες μέχρι να 
φτάσει στα σπίτια μας.
• 5. Δεν έχει υψηλή οξύτητα.
• 6. Δεν έχει μολυνθεί.





ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Στην ομηρική εποχή το ελαιόλαδο γνωρίζουμε ότι 
χρησιμοποιούνταν ευρέως για την επάλειψη του σώματος ως 
καλλυντικό, πριν και μετά τους αγώνες στα γυμνάσια και στα 
βαλανεία, καθώς και για την επάλειψη του σώματος των νεκρών. 
Το λάδι ως προϊόν εισήλθε στη διατροφή με τον καιρό, 
αποτελώντας μέρος των περισσότερων φαγητών και αρτημάτων. 
Παράλληλα, εκτός των άλλων χρησιμοποιούνταν και για την 
κατεργασία του λίνου αλλά και για τον καθαρισμό των ενδυμάτων. 
Στην εποχή του Σόλωνα μάλιστα το ελαιόλαδο καλλιεργούνταν 
συστηματικότατα, ώστε να θεσμοθετηθούν και οι σχετικοί νόμοι 
που να αφορούν την κυκλοφορία του. 



ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ



Αξίζει να σημειωθεί, ότι η δράση 
του ελαιόλαδου έχει κεντρίσει το 
ενδιαφέρον των μεγάλων 
βιομηχανιών τροφίμων, οι οποίες τα 
τελευταία χρόνια προβαίνουν στην 
παραγωγή προϊόντων με βάση το 
ελαιόλαδο ως κύριο λιπίδιο. Έτσι, 
υπάρχουν πλέον προϊόντα, όπως 
αλλαντικά με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε ζωικό λίπος και 
τα οποία είναι εμπλουτισμένα με 
ελαιόλαδο.



Το ελαιόλαδο κατέχει σημαντικό ρόλο στους παράγοντες που θωρακίζουν την καλή 

υγεία του οργανισμού μας.

Αυξάνει την καλή και μειώνει την κακή χοληστερίνη, καθυστερεί την γήρανση των 

κυττάρων, μας προστατεύει από ορισμένες μορφές καρκίνου, ισορροπεί την 

αρτηριακή πίεση του αίματος, είναι βοήθεια για το ανοσοποιητικό μας σύστημα, 

ενισχύει την υγιή ανάπτυξη του εμβρύου.



Το ελαιόλαδο αποτελεί τη μεγαλύτερη 
πηγή λίπους τόσο για τους ενήλικες όσο 
και για τα παιδιά, καθώς περιέχει στη 
σύστασή του πολύτιμα θρεπτικά 
συστατικά που είναι απαραίτητα για τη 
διατήρηση της υγείας και για την ομαλή 
ανάπτυξή τους, όπως τα μονοακόρεστα
λιπαρά, βιταμίνη Ε, αλλά και άλλα 
συστατικά που έχει αποδειχθεί ότι έχουν 
έναν ιδιαίτερα προστατευτικό ρόλο. 





ΛΑΔΙ ΣΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ





https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%8
7%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1

http://earthshareme.com/to-iero-eyxelaio/

https://www.pemptousia.gr/2014/06/to-krasi-sti-christianiki-thriskia/

https://www.pemptousia.gr/2014/06/to-krasi-sti-christianiki-thriskia/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF
%CF%82

http://www.nikaria.gr/pages/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF
%CF%82.html

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%8
7%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%93%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%
83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC_(%CE%92%CE%B5%CF%81
%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CE%B6%CE%B5)#/media/File:Paolo_Veronese_008.jpg

http://www.makeleio.gr/%CF%84%CE%BF-
%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5-%CE%B4%CF%85%CE%BF-
%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1-
%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF-
%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://earthshareme.com/to-iero-eyxelaio/
https://www.pemptousia.gr/2014/06/to-krasi-sti-christianiki-thriskia/
https://www.pemptousia.gr/2014/06/to-krasi-sti-christianiki-thriskia/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82
http://www.nikaria.gr/pages/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CF%85%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%93%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC_(%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CE%B6%CE%B5)#/media/File:Paolo_Veronese_008.jpg
http://www.makeleio.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5-%CE%B4%CF%85%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF-%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD/


http://www.tlife.gr/default.php?pname=Tags&tag=%20%CE%9
A%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9
A%CE%91%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%9A%CE%A1%CE%9
1%CE%A3%CE%99

•Slideshare.net

•Loulismuseum.gr

•Fournosveneti.gr

•Youtube.com

•Βικιπαίδια

http://www.tlife.gr/default.php?pname=Tags&tag=%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%20%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%99


Πηγές

 http://www.eleokarpos.com/%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C

%CF%82/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/%CE%B7

-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%84%CE%BF-%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B9-

%CF%83%CF%84%CE%B7-
%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1/

 http://archaia-ellada.blogspot.gr/2014/04/blog-post_25.html

 https://www.sansimera.gr/articles/1012

 http://apostolosandreasplati.org/index.php/el/2015-01-10-11-55-47/2015-03-30-11-

38-21

 https://www.bombonieres.com.gr/tag/ladi/page/2

%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1/
http://archaia-ellada.blogspot.gr/2014/04/blog-post_25.html
https://www.sansimera.gr/articles/1012
http://apostolosandreasplati.org/index.php/el/2015-01-10-11-55-47/2015-03-30-11-38-21

