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Αυτή η κραυγή αγωνίας για άµεση αποστολή άρτου 
στο στρατό που υπέφερε από πείνα στην περίοδο του 
εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1821, στάλθηκε 
στο Β. ∆ηµητρακόπουλο  στην Αλωνίσταινα και µέσω 
αυτού σε όλα τα κοντινά αρκαδικά χωριά. Ο 
αγωνιζόµενος λαός µας δεν είχε να αντιµετωπίσει µόνο 
τους Τούρκους και τα προβλήµατα της εξεύρεσης 
πυροµαχικών αλλά και το φοβερό εχθρό που λεγόταν 
πείνα. Αξίζει να διαβάσει κανείς το έγγραφο της 
Πελοποννησιακής Γερουσίας ,για να δει την αγωνία για 
εξεύρεση τροφής και να κατανοήσει µε τι κόστος 
πληρώθηκε η σηµερινή ανεξαρτησία της πατρίδας µας. 

 
 

 
 



«Παρασκευή παραδοσιακού ψωµιού µέσα από                            ΣΕΛ.  2 
  φωτογραφικό υλικό» 
Συντονιστής: Κυριακάκη Γεωργία 
Συνεργάτης: Αντωνάκης Νικόλαος 
 
 

Μήπως δεν αποτυπώνεται η πείνα στα πρόσωπα της 
µάνας και του Σουλιώτη κατά τη διάρκεια της β∋ 
πολιορκίας του Μεσολογγίου 1826, όπως την 
παρουσιάζει ο ∆. Σολωµός στο ποίηµα του «Ελεύθεροι 
Πολιορκηµένοι»;  

Μήπως στη διάρκεια της Κατοχής και Εθνικής 
αντίστασης 1941-44 δεν υπήρχε έντονο το πρόβληµα της 
έλλειψης του ψωµιού, εξαιτίας της οποίας πέθαναν 
χιλιάδες Έλληνες; 

Από αυτές τις µικρές ιστορικές αναφορές 
καθίσταται πλέον φανερή όχι µόνο η χρησιµότητα του 
ψωµιού για τη διατροφή του ανθρώπου αλλά και η 
συµβολή του στην αγωνιστική διάθεση του λαού 
εναντίον των Τούρκων και Γερµανών κατακτητών . 
Η επαρχία Μυλοποτάµου ήταν και είναι µια περιοχή 
κυρίως γεωργική και κτηνοτροφική. Παλαιότερα το κάθε 
νοικοκυριό είχε αυτάρκεια αγροτικών προϊόντων, γιατί 
διέθετε χωράφια δικά του ή νοικιασµένα ,τα οποία τα 
έσπερνε φακές, κουκιά, ρεβίθια, σιτάρι ,κριθάρι, βρώµη 
κ.τ.λ. 
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Αρχές του καλοκαιριού τα θέριζαν, τα αλώνιζαν και 
έτσι οι κάτοικοι είχαν πάντα φρέσκα και υγιεινά 
προϊόντα. Όσο για το σιτάρι το άλεθαν σε νερόµυλους 
και από το αλεύρι παρασκεύαζαν ψωµί, 
αρτοσκευάσµατα, φαγητά κ.τ.λ. Στην περυσινή µας 
εργασία είχαµε ασχοληθεί διεξοδικά µε την όλη 
διαδικασία της παρασκευής του ψωµιού και των 
παραγώγων του και φέτος αποφασίσαµε να ασχοληθούµε 
µε την φωτογράφησή της, δηλαδή το ανάπισµα, ζύµωµα, 
πλάσιµο, ανέβασµα, φούρνισµα και ξεφούρνισµα . 
Τα εργαλεία που χρησιµοποιούσαν για το άναµµα του 
φούρνου και το φούρνισµα και το ξεφούρνισµα του 
ψωµιού ήταν ο τρίφτης, ο πανιστής και το φτυάρι. 
Ακόµα πρόσεχαν, όταν έχτιζαν το φούρνο ,να µην είναι ο 
πόρος του προς το µέρος που φυσά ο αέρας ,γιατί ο 
φούρνος δεν πυρώνει ,ο αέρας θα τον «αποµπάνει» και 
δεν ψήνει το ψωµί. Τέλος η καµινάδα του φούρνου 
διαλαλούσε στο χωριό ποιο σπίτι ,ποια νοικοκυρά έχει 
ζυµωτό ψωµί . 
Πολλές φορές παρευρίσκονταν γειτόνοι ,χωριανοί ή 
περαστικοί. Τότε η νοικοκυρά έκοβε ζεστό ψωµί, έφερνε 
ελιές και τυρί και ένα µπουκάλι ντόπιο αγνό κρασί για να 
χαρούν τον κόπο τους και να ευχηθούν στα αφεντικά του 
σπιτιού «και στην άλλη µε το καλό».  
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∆εν παρέλειπαν βέβαια να στείλουν και στους 
µυλωνάδες της φάµπρικας ένα τριβίδι ή µισό ψωµί. Το 
έβρεχαν στο λάδι και το απολάµβαναν µε λίγο αλάτι και 
µια κούπα κρασί. Από ιστορική άποψη, το ψωµί άρχισε 
να χρησιµοποιείται σαν κύρια ή συµπληρωµατική τροφή 
του ανθρώπου από τη βαθιά αρχαιότητα. Σαν αρχικό 
είδος ψωµιού θα µπορούσε να θεωρηθεί η 
χρησιµοποίηση ,πιθανώς από τη µεσολιθική εποχή και 
µετά, των σιτηρών σε µορφή µουλιασµένων σε νερό 
κόκκων. Το άλµα προς την αλευροποίηση  των σιτηρών 
είχε γίνει και το ζύµωµα και ψήσιµο του πρώτου ψωµιού 
δεν άργησε να εµφανιστεί. Υπολογίζεται από τους 
επιστήµονες ότι αυτό πρέπει να έγινε κατά την 
πρωτονεολιθική εποχή, όταν εφευρέθηκαν οι πέτρινοι 
µύλοι τριβής. Ο χυλός σε µορφή άζυµης πίτας ψηνόταν 
πάνω σε πυρακτωµένες λιθόπλακες ,πηλόπλακες κτλ. 
Λέγεται ότι ο χώρος όπου πρωτοεµφανίστηκε το ψωµί 
ήταν το τµήµα της Άπω Ανατολής. Στην αρχαία Ελλάδα 
ο Όµηρος µιλάει σαφώς για σιτάρι, αλεύρι και άρτον ή 
πυρρόν. Στο ναό της θεάς ∆ήµητρας, στην Ελευσίνα ,στη 
γιορτή των Θεσµοφορίων, οι αρχαίοι Έλληνες 
προσέφεραν µεγάλα ψωµιά (άρτους), για αυτό και η 
γιορτή αυτή λεγόταν και Μεγαλάρτια .     
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   Ο άρτος αποτελεί τη βάση διατροφής των 
περισσοτέρων λαών της γης. Η θρεπτική του αξία 
προέρχεται από την περιεκτικότητά του σε 
υδατάνθρακες και λευκώµατα και από την εύκολη 
απορρόφησή τους από τον οργανισµό του ανθρώπου. Ο 
λευκός άρτος είναι περισσότερο εύπεπτος και θρεπτικός 
,ενώ ο πιτυρούχος είναι δύσπεπτος και λιγότερο 
θρεπτικός, γιατί τα πίτουρα περνάνε τελείως άπεπτα από 
τον εντερικό σωλήνα ,στον οποίο προκαλούν και 
διαταραχές. 
Όταν η παρασκευή του ψωµιού δεν είναι επιµεληµένη, 
αυτός παρουσιάζει ασθένειες βλαβερές για την υγεία του 
ανθρώπου. Αν π.χ. περιέχει πολλή υγρασία, 
αναπτύσσονται ευρωτοµύκητες, που τρέφονται από τα 
θρεπτικά συστατικά του άρτου, όποτε δηµιουργείται 
χαρακτηριστική οσµή και γεύση µούχλας. Από την ίδια 
αιτία και µε τη βοήθεια υψηλής εξωτερικής 
θερµοκρασίας, το καλοκαίρι αναπτύσσεται στην ψίχα 
και ο µεσεντερικός βάκιλος ,που δίνει στον άρτο µια 
γλοιώδη όψη και κακή οσµή και γεύση.  
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Η αφορµή για το θέµα της φετινής εργασίας της 
περιβαλλοντικής εκθ/σης ήταν η διαπίστωση που κάναµε 
ως οµάδα ότι δηλ. σε κάθε σπίτι υπήρχε και ένας 
ξυλόφουρνος, ο οποίος εχρησιµοποιείτο µέχρι πρότινος. 
∆ιαπιστώσαµε επίσης ότι και σήµερα υπάρχουν κάτοικοι 
των χωριών κυρίως ηλικιωµένοι ,που ζυµώνουν ψωµί 
και ανάβουν ξυλόφουρνο. Ακόµη πρέπει να τονίσουµε 
ότι και οι νέοι άνθρωποι, που χτίζουν σπίτια σύγχρονα 
στα χωριά, φτιάχνουν στον περίβολο του σπιτιού 
µικρούς φούρνους ,συνήθως προκατασκευασµένους, 
διατηρώντας έτσι την παράδοση της περιοχής. 
Στόχος µας ήταν όχι µόνο να µην αποκοπούν τα παιδιά 
µας από αυτήν την παραδοσιακή παρασκευή του 
ψωµιού, αλλά να την γνωρίζουν και να την υιοθετήσουν.  
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ΑΑΑςςς   δδδοοούύύµµµεεε   πππρρρώώώτττααα   τττααα   εεερρργγγαααλλλεεείίίααα   ππποοουυυ   χχχρρρηηησσσιιιµµµοοοππποοοιιιοοούύύννν   οοοιιι   νννοοοιιικκκοοοκκκυυυρρρέέέςςς...   
ΠΠΠάάάνννωωω   αααρρριιισσστττεεερρράάά   βββλλλέέέππποοουυυµµµεεε   τττοοο   φφφτττυυυάάάρρριιι   ππποοουυυ   χχχρρρηηησσσιιιµµµοοοππποοοιιιοοούύύννν   σσστττοοο   
φφφοοούύύρρρνννιιισσσµµµααα   τττοοουυυ   ψψψωωωµµµιιιοοούύύ...   ∆∆∆εεεξξξιιιάάά   βββλλλέέέππποοουυυµµµεεε   τττοοο   χχχεεειιιρρρόόόµµµηηηλλλοοο...   ΣΣΣτττηηη   µµµεεεσσσαααίίίααα   
τττρρρύύύπππααα   τττοοουυυ   χχχεεειιιρρρόόόµµµηηηλλλοοουυυ   βββάάάζζζοοουυυννν   τττοοο   σσσιιιτττάάάρρριιι   (((ήήή   κκκρρριιιθθθάάάρρριιι   κκκλλλπππ)))   ππποοουυυ   θθθέέέλλλοοουυυννν   
νννααα   αααλλλέέέσσσοοουυυννν   κκκαααιιι   σσστττηηηννν   άάάλλλλλληηη   τττοοο   ξξξύύύλλλοοο...   

ΗΗΗ   κκκάάάτττωωω   εεειιικκκόόόνννααα   δδδεεείίίχχχνννεεειιι   τττηηηννν   πππήήήλλλιιινννηηη   λλλεεεκκκάάάνννηηη   όόόππποοουυυ   βββάάάζζζοοουυυννν   τττοοο   
πππρρροοοζζζύύύµµµιιι   κκκαααιιι   τττηηηννν   κκκνννιιισσσάάάρρρααα   µµµεεε   τττηηηννν   οοοππποοοίίίααα   κκκοοοσσσκκκιιινννίίίζζζοοουυυννν   τττοοο   αααλλλεεεύύύρρριιι...   
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ΟΟΟιιι   νννοοοιιικκκοοοκκκυυυρρρέέέςςς   βββγγγάάάζζζοοουυυννν   µµµιιιααα   αααννναααµµµνννηηησσστττιιικκκήήή   φφφωωωτττοοογγγρρραααφφφίίίααα   πππρρριιιννν   
ξξξεεεκκκιιινννήήήσσσοοουυυννν   τττηηηννν   δδδιιιαααδδδιιικκκααασσσίίίααα   τττοοουυυ   ζζζυυυµµµώώώµµµααατττοοοςςς...   
 
 

 
 

ΗΗΗ   ζζζύύύµµµηηη   ,,,   µµµεεε   τττηηη   βββοοοήήήθθθεεειιιααα   τττοοουυυ   θθθεεεοοούύύ,,,   ααανννέέέβββηηηκκκεεε   κκκιιι   αααυυυτττήήή   τττηηη   φφφοοορρράάά...   
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ΤΤΤοοο   πππλλλάάάσσσιιιµµµοοο   τττοοουυυ   ψψψωωωµµµιιιοοούύύ   ξξξεεεκκκίίίνννηηησσσεεε...   
  

 
 
 
 
 
 
ΤΤΤααα   ψψψωωωµµµιιιάάά   τττοοοππποοοθθθεεετττοοούύύνννττταααιιι   πππάάάνννωωω   
σσσεεε   ξξξύύύλλλιιινννεεεςςς   σσσααανννίίίδδδεεεςςς   κκκαααιιι   τττυυυλλλίίίγγγοοονννττταααιιι      
σσσεεε   πππααανννιιιάάά   γγγιιιααα   νννααα   ααανννέέέβββοοουυυννν...      
ΤΤΤώώώρρρααα   πππιιιααα   εεείίίννναααιιι   έέέτττοοοιιιµµµααα   γγγιιιααα   
φφφοοούύύρρρνννιιισσσµµµααα...      
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ΤΤΤααα   ψψψωωωµµµιιιάάά   τττοοοππποοοθθθεεετττοοούύύνννττταααιιι   σσστττοοο   φφφοοούύύρρρνννοοο   µµµεεε   τττοοο   φφφτττυυυάάάρρριιι   κκκαααιιι   οοο   φφφοοούύύρρρνννοοοςςς   
κκκλλλεεείίίνννεεειιι...   

 
 
ΤΤΤοοο   ψψψωωωµµµίίί   ψψψήήήθθθηηηκκκεεε...   ΌΌΌλλληηη   ηηη   γγγεεειιιτττοοονννιιιάάά   έέέχχχεεειιι   µµµοοοσσσχχχοοοµµµυυυρρρίίίσσσεεειιι   αααπππόόό   τττηηη   µµµυυυρρρωωωδδδιιιάάά   
τττοοουυυ   φφφρρρεεεσσσκκκοοοψψψηηηµµµέέένννοοουυυ   ψψψωωωµµµιιιοοούύύ...   «««ΚΚΚαααλλλοοοφφφάάάγγγωωωτττοοο»»»   ………   «««ΚΚΚαααιιι   σσστττηηηννν   άάάλλλλλληηη   µµµεεε   
κκκαααλλλόόό   !!! !!! !!!»»»   
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  φωτογραφικό υλικό» 
Συντονιστής: Κυριακάκη Γεωργία 
Συνεργάτης: Αντωνάκης Νικόλαος 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



«Παρασκευή παραδοσιακού ψωµιού µέσα από                            ΣΕΛ.  23 
  φωτογραφικό υλικό» 
Συντονιστής: Κυριακάκη Γεωργία 
Συνεργάτης: Αντωνάκης Νικόλαος 
 
 

 
 

 
 



«Παρασκευή παραδοσιακού ψωµιού µέσα από                            ΣΕΛ.  24 
  φωτογραφικό υλικό» 
Συντονιστής: Κυριακάκη Γεωργία 
Συνεργάτης: Αντωνάκης Νικόλαος 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


