
Η διατροφή των αρχαίων ελλήνων σε 

σύγκριση με αυτή των νεότερων. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια μεγάλη προσπάθεια έχει γίνει 

για να συσχετιστεί η διατροφή με την διατήρηση της 

υγείας. Ειδικότερα, έρευνες έχουν αποδείξει πως ο 

τρόπος που διατρεφόμαστε παίζει σημαντικό ρόλο 

στην πρόληψη κατά της παχυσαρκίας και των 

νοσημάτων που συνοδεύει. Παρατηρήθηκε λοιπόν πως 

η βάση της Μεσογειακής διατροφής στηριζόταν στην 

χρήση πληθώρας τροφίμων που δεν βασίζονταν στο 

κρέας αλλά κυρίως στην υψηλή κατανάλωση φρούτων, 

λαχανικών, οσπρίων, ξηρών καρπών και ελαιολάδου. 

Αντιθέτως η χρήση κρέατος και αλλαντικών ήταν 

περιορισμένη. Αυτό είχε και σαν αποτέλεσμα την 

μειωμένη εμφάνιση σε καρδιαγγειακά επεισόδια και 

σακχαρώδη διαβήτη.  

Σ΄αυτή την ερευνητική εργασία, θα 

προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τη διατροφή των 

αρχαίων Ελλήνων, με τη σημερινή και τις επιρροές που 

έχει δεχθεί από κατακτητές με την πάροδο των 

χρόνων.Στη συνέχεια θα ερευνήσουμε τα θετικά και 



αρνητικά στοιχεία αυτών των επιρροών, συγκρίνοντας 

τις αντίστοιχες τροφικές πυραμίδες και 

καταγράφοντας τις βλαβερές τροφές που εισέβαλαν 

στη ζωή μας, προτείνοντας  τέλος, την ιδανική για το  

σημερινό άνθρωπο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η διατροφή στην αρχαιότητα. 

 

Στην αρχαία Ελλάδα τίποτα σε σχέση με τη διατροφή δεν 

ήταν τυχαίο, όλα έκρυβαν μια λογική αιτία, μια μικρή σοφία... 

Το φαγητό δεν ήταν μια γρήγορη στιγμή μέσα στην ημέρα, μια 

υποχρέωση, αλλά τμήμα του ίδιου του πολιτισμού με όλες τις 

διαφοροποιήσεις που μπορεί να έχει αυτό.  

Ήταν τμήμα της θρησκείας, της λατρείας, της 

επικοινωνίας, της φιλοσοφίας, της ιατρικής, της θεραπείας και 

άλλων εκφάνσεων της ανθρώπινης συνείδησης ακόμα και 

αυτού του ίδιου του ανθρώπινου πνεύματος. 

Αν και το φαγητό άλλαζε από τόπο σε τόπο και ήταν 

διαφορετικό από μια κοινωνική τάξη σε μία άλλη, η 

τελετουργία, οι συνήθειες και η πνευματικότητα που πολλές 

φορές υπήρχε σ’αυτή την ευτελή ανάγκη, κάνουν την μελέτη 

της αρχαίας ελληνικής διατροφής μία ευχάριστη και χρήσιμη 

περιπέτεια.  

Η φτώχια ήταν πολλές φορές συχνός σύντροφος στις 

αρχαίες ελληνικές πόλεις. Εν τούτοις η αρχαία ελληνική 

γαστρονομία είναι εξαιρετικά πλούσια σε υλικά, σε τρόπους 

μαγειρέματος, σε συνδυασμό υλικών, αλλά κυρίως πλούσια σε 

πολιτισμό. Πολλές διατροφικές συνήθειες υπάρχουν ακόμα και 

σήμερα στην ελληνική επικράτεια, προκαλώντας ιδιαίτερη 

συγκίνηση σε όποιον το ανακαλύπτει.  



Οι αρχαίοι μας πρόγονοι ήταν λιτοί στην διατροφή τους 

όπως και σε όλα. Στη βάση αυτής της διατροφής συναντάμε τη 

μεσογειακή τριάδα: λάδι, σιτάρι, κρασί.Τρέφονταν κυρίως με 

ό,τι παραγόταν στην επικράτεια των πόλεών τους, αν και 

κάποιες ισχυρές πόλεις , όπως η Αθήνα , είχαν τη δυνατότητα 

να εισάγουν είδη διατροφής από άλλα μέρη. 

    

 

 Στην αρχαία Ελλάδα , λοιπόν, όπου 

αφθονούσαν τα δημητριακά, βασικό στοιχείο 

της διατροφής ήταν το ήταν το ψωμί, 

συνήθως από κριθάρι, αλλά και από σιτάρι.            

 

 

 

Συνηθισμένα ήταν επίσης οι ελιές, που 

χρησιμοποιούνταν και για την παραγωγή 

λαδιού, τα όσπρια (κυρίως κουκιά και φακές), 

τα λαχανικά και τα φρούτα (σταφύλια, σύκα, 

κυδώνια,  μήλα , αχλάδια και ρόδια), οι ξηροί 

καρποί (καρύδια και αμύγδαλα) , το τυρί ,το 

γάλα και το μέλι. Υπήρχαν ακόμη κρεμμυδάκια και σκόρδα, ενώ 

στα φαγητά χρησιμοποιούσαν αλάτι, θυμάρι 

και ρίγανη. 

Όσον αφορά το κρέας, το έτρωγαν μόνο σε 

έκτακτες περιστάσεις, συνήθως σε δημόσια 

γιορτή, όταν προσφερόταν κάποια θυσία στους 

θεούς, καθώς ήταν ακριβό. Έτρωγαν όμως 

πουλερικά, κοτόπουλα και χήνες, καθώς και κυνήγι, λαγούς, 

πέρδικες, αγριοπερίστερα,  ορτύκια, τριγόνια και κοτσύφια.  



Έτρεφαν μεγάλη εκτίμηση στο ψάρι, που 

αποτελούσε μια από τις βασικές τροφές κυρίως 

στους κλασσικούς χρόνους. 

 

Τα γεύματά τους οι αρχαίοι Έλληνες  τα συμπλήρωναν με 

κρασί για το οποίο ήταν μάλιστα περήφανοι, καθώς 

θεωρούσαν πως όσοι έπιναν 

οτιδήποτε  άλλο ήταν βάρβαροι.  

 

Το κρασί τους ήταν πολύ γλυκό και 

δυνατό και συνήθως περιείχε 

κομμάτια από σταφύλια και 

κληματόφυλλα, γι αυτό το στράγγιζαν καλά και το ανακάτευαν 

με νερό πριν το πιουν (το ανακάτεμα αυτό λεγόταν΄κράσις, 

λέξη από την οποία προέρχεται και η λέξη κρασί). 

Στην Οδύσσεια γίνεται αναφορά για: ξανθό κρασί, μαύρο 

κρασί, κόκκινο νεχτάρι και μαύρο γλυκόπιοτο κρασί. Το κρασί 

τους το έπιναν νερωμένο και πριν το βάλουν στο στόμα 

έσταζαν μερικές σταγόνες στο δάπεδο προσφορά στους θεούς. 

Υπήρχε βέβαια και το ελαιόλαδο, αλλά τότε είχε κυρίως άλλη 

χρήση... άλειφαν με αυτό τα κορμιά τους μετά το μπάνιο! Δεν 

περιφρονούσαν φυσικά και τα φρούτα. 

Δεν γνώριζαν το ρύζι, τη ζάχαρη , τις ντομάτες, το 

καλαμπόκι, τον καφέ, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, ακόμα και το 

ούζο, γιατί αγνοούσαν τον τρόπο της απόσταξης, αλλά 

χρησιμοποιούσαν μια μεγάλη ποικιλία από καρυκεύματα για το 

κυνήγι, πολλά κρεμμύδια, αγουρέλαιο αρωματισμένο με μέντα 

ή θυμάρι, έφτιαχναν γλυκίσματα από ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι 

και μελωμένο  κρασί.          

Καλλιεργούσαν επίσης βίκο, τριφύλλι και κάπαρη. Είχαν 

ανεπτυγμένη τυροκομία, έπιναν γάλα, έφτιαχναν τυρόγαλο και 

τυριά 



Οι αρχαίοι Ελληνες ήταν οι πρώτοι που κατέγραψαν 

τρόπους παρασκευής φαγητών, από τον 5ο αιώνα π.Χ. Από τα 

κείμενα που έχουν διασωθεί ως τις μέρες μας, γνωρίζουμε ότι 

οι αρχαίοι μας δημιούργησαν το πρώτο γαστρονομικό αρχείο 

του κόσμου. 

Και, μάλιστα, είχαν ακόμα και γλυκόξινες γεύσεις, τις 

οποίες αγνοούσαμε μέχρι που μας ήρθαν από την ...Κίνα! 

Στην κλασική Ελλάδα οι έλληνες έτρωγαν δύο γεύματα την 

ημέρα σε αντίθεση με την προκλασική στην οποία έτρωγαν 

τρία. Τον τέταρτο αιώνα π.Χ. εμφανίστηκαν οι πρώτοι 

επαγγελματίες μάγειροι και ζαχαροπλάστες που συχνά 

περνούσαν έξω από τα πλούσια σπίτια διαλαλώντας την τέχνη 

τους, έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 

 

Τα γεύματα: 

 

ΠΡΩΙΝΟ 

Σύμφωνα με τον Ρομπέρ Φλασελιέρ στο βιβλίο του «Ο 

δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων ελλήνων» μας 

περιγράφει μια τυπική μέρα της ζωής ενός πολίτη της αρχαίας 

Αθήνας. Η  περιγραφή αρχίζει με την ανατολή του ήλιου όπου ο 

Αθηναίος πολίτης πριν βγει από το σπίτι του, έτρωγε κάτι λιτό. 

Αυτό λεγόταν ακράτισμα και συνήθως αποτελείτο από λίγο 

κριθαρένιο ψωμί («Μάζα» από κριθάρι για τον λαό, «Άρτο» από 

σιτάρι για τους πλούσιους), βουτηγμένο σε ανέρωτο κρασί 

(άκρατος οίνος). Άλλες πρωινές τροφές ήταν τα ξερά σύκα, τα 

αμύγδαλα, τα καρύδια και άλλοι ξηροί καρποί, το γάλο ( γάλα) 

κυρίως κατσικίσιο, καθώς και ένα είδος υδρόμελου που το 

παρασκεύαζαν από χλιαρό νερό και μέλι. Κάποιες φορές το 

πρώτο γεύμα της ημέρας συμπληρωνόταν με μια κούπα από 

κυκεώνα, το διάσημο αρχαίο ελληνικό ποτό, που ήταν 

φτιαγμένο κυρίως από νερό, κριθάρι και βότανα . Ο κυκεώνας 



χρησιμοποιούνταν και στα ελευσίνια μυστήρια ως το 

αγαπημένο ποτό των ελλήνων αγροτών. Οι αριστοκράτες της 

εποχής τον απέφευγαν.  

ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 

Κατά το μεσημέρι ή προς το απόγευμα ο Αθηναίος της 

μεσαίας τάξης έπαιρνε ένα απλό γεύμα στα γρήγορα, το 

άριστον. Κάποιοι ξαναέτρωγαν κάτι το βράδυ, το εσπέρισμα, 

αλλά το κυρίως και μεγαλύτερο γεύμα ήταν το δείπνο και το 

έπαιρναν στο τέλος της ημέρας μόλις νύχτωνε και αποτελείτο 

από: ψάρια- κρέας (εφ΄όσον αυτά υπήρχαν), όσπρια, ή 

πρόχειρα φαγητά όπως ψωμί, τυρί, ελιές και αυγά. Το δείπνο ή 

συμπόσιο, τελείωνε με τραγήματα (επιδόρπια), φρούτα νωπά ή 

ξηρά, ως επί το πλείστον σύκα, καρύδια και σταφύλια ή γλυκά 

με μέλι. 

Στα πλούσια σπίτια το δείπνο ,το διακρίνει η μεγάλη 

ποικιλία εδεσμάτων και ποτών, όπως για παράδειγμα 

περιγράφεται στο συμπόσιο του Περικλή, όπου 

πρωτοστατούσε το κρέας κυρίως το κυνήγι ψητό στα κάρβουνα 

, τα ψάρια και προϊόντα απ΄όλη την Ελλάδα, όπου μπορούσε 

κανείς να δει τυρί της Αχαΐας, σύκα και μέλι της Αττικής, 

«αίθοπα οίνο» από τη Χίο και τη Λέσβο, θαλασσινά από τις 

πλούσιες ακτές της Εύβοιας, δαμάσκηνα από τη Δαμασκό της 

Συρίας, κριθαρένιο ψωμί από την Πύλο, φάβα ή ζωμό από 

μπιζέλια, τηγανίτες βουτηγμένες στο λάδι και γαρνιρισμένες με 

μέλι, τυρί αλογίσιο, που έτρωγαν μόνο οι «πολεμοχαρείς», 

βραστούς βολβούς, ραπάνια για να φεύγει το μεθύσι και 

βέβαια τις πίτες της Αθήνας, καύχημα της πόλης, 

παραγεμισμένες με τυρί, μέλι και διάφορα «νωγαλεύματα». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα αυτά τα εδέσματα της Αρχαίας Ελλάδας και ο τρόπος 

διατροφής των αρχαίων Ελλήνων προσελκύουν αρκετούς 

ανθρώπους της εποχής μας να αναζητούν λεπτομέρειες για 

την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων 

 

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

 

Οι αρχαίοι έλληνες έτρωγαν πάντα 

με παρέα, γιατί το αντίθετο το 

θεωρούσαν δυστυχία, επειδή έτσι 

δεν γευμάτιζαν, αλλά  απλώς 

γέμιζαν το στομάχι τους. 

 

 

 

 

 Τα φαγητά τα μαγείρευαν οι 

γυναίκες με την βοήθεια των 

δούλων στις αυλές και τον κήπο 

και ποτέ μέσα στο σπίτι.  

 

 



 

Τα ψώνια στην αγορά αντίθετα τα αναλάμβαναν 

αποκλειστικά οι άντρες, που αυτή κατά την κλασική εποχή 

ήταν και τόπος συνάντησης, επικοινωνίας και διάδοσης των 

νέων. Το γεγονός αυτό είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες 

παραμέτρους στις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων 

ελλήνων και σπουδαίο δείγμα του πολιτισμού τους. Στην 

τραπεζαρία κάθονταν μόνο οι άντρες, συνήθως σε ανάκλιντρα 

και τραπέζια όπου έτρωγαν, συνομιλούσαν και φιλοσοφούσαν, 

χώρος όπου οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να βρίσκονται, όταν 

ήταν οι άντρες εκεί. Έτρωγαν κυρίως με τα χέρια ή με ένα 

κομμάτι από την κόρα του ψωμιού. Όταν χρειαζόνταν, 

χρησιμοποιούσαν κουτάλι (κοχλιάρι ) τη μόστρα ή γλώσσα και 

μαχαίρια. Το κρασί τους το έπιναν νερωμένο και πριν το 

βάλουν στο στόμα έσταζαν μερικές σταγόνες στο δάπεδο 

προσφορά στους θεούς. 

Τα συμπόσια πολλές φορές , ανάλογα με την οικονομική 

κατάσταση του οικοδεσπότη, συνόδευαν μουσικοί,αυλητές, 

κιθαριστές, χορεύτριες και άλλοι. 

 

 

Απαγγέλονταν στοίχοι ή σκόλια ( τραγούδια του κρασιού ), 

οι άνδρες επιδίδονταν σε αγώνες, έπαιζαν παιγνίδια κ.ά.Κάθε 

καλεσμένος μπορούσε να φέρει όποιον ήθελε.Υπήρχαν και 

κάποιοι που πήγαιναν ακάλεστοι, ήταν οι λεγόμενοι παράσιτοι 

των συμποσίων.Αυτοί ήταν συνήθως δεινοί κόλακες, αλλά και 



διασκεδαστές της παρέας.Το συμπόσιο μπορούσε να διαρκέσει 

έως τις πρωινές ώρες. 

Όπως γνωρίζουμε οι θυσίες  στους θεούς ήταν πολύ 

σημαντικές για τους αρχαίους Έλληνες ,όπως και για όλους 

τους αρχαίους λαούς. 

Η θυσία μπορεί να είναι αιματηρή, δηλαδή θυσίαζαν 

οικιακά ζώα όπως κόκορα, αρνί, κατσίκι, κριάρι,άλογο κ.ά, 

αλλά και αναίμακτη δηλ.νερό, κρασί,γάλα, μέλι, φυτικά ή 

ζωϊκά έλαια. Κάποιες φορές χρησιμοποιούνται 

λουλούδια,χόρτα, σπόροι και καρποί. 

Οι αρχαίοι θυσίαζαν ένα μέρος του ζώου στο θεό και το 

υπόλοιπο έτρωγαν αυτοί και οι οιείοι τους.Πολλές φορές ήταν 

μια ευκαιρία για τους κατοίκους των πόλεων να εξασφαλίσουν 

γεύματα πλούσια με κρέατα αρίστης ποιότητας, σε εποχές που 

αυτά δαν ήταν εξασφαλισμένα για τα πλατιά στρώματα του 

πληθυσμού μιας πόλης.Τα μέρη που έμεναν μετά τη θυσία ήταν 

τα περιβόητα ειδωλόθυτα. Οι θυσίες των φτωχών είναι 

περισσότερο αναίμακτες για ευνόητους λόγους.Και ταξικές 

διαφορές στη διατροφή.  

Αν λάβουμε υπ΄όψιν μας τις παραπάνω πληροφορίες, 

προκύπτει η εξής διατροφική πυραμίδα, αναφερόμενη στη μέση 

αρχαία οικογένεια. 

   

 



 

 

 

Όπως παρατηρούμε η διατροφή των αρχαίων, βασίζεται 

στα σιτηρά και τα λαχανικά.Αξίζει να αναφέρουμε εδώ, ότι 

στην αρχαιότητα το σιτάρι η ζέα όπως το ονόμαζαν Θεωρείται 

ένα από τα πιο υγιεινά και κατάλληλα για τον άνθρωπο δημητριακά. 

Έχει διπλάσια περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και πρωτεΐνες από το 

σιτάρι δεν φράσει τις αρτηρίες, όπως το αλεύρι από το σιτάρι που 

τρώμε, το οποίο περιέχει περισσότερη γλουτένη. 

Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και μέταλλα. 

Περιέχει 40% περισσότερο μαγνήσιο σε σύγκριση με τα άλλα δημητριακά. 

Το μαγνήσιο επιπλέον ενεργοποιεί τις ενζυματικές διαδικασίες του 

μεταβολισμού. 

Περιέχει βιταμίνες A, B, C και Ε. 

Έχει πιο απλή δομή γλουτένης, γι΄ αυτό είναι πιο εύπεπτη. Η 

χαμηλή δε περιεκτηκότητά της σε αυτή δε  συγκολά τα κύταρα του 



εγκαιφάλου, βοηθώντας έτσι την πνευματική διαύγεια. Σ΄αυτή ωφείλεται 

η εξυπνάδα των αρχαίων Ελλήνων. 

Περιέχει υψηλά ποσοστά του αμινοξέος λυσίνη,και συμβάλλει στη 

διατήρηση ενός φυσιολογικού σωματικού βάρους.Είναι πλούσια σε 

υδατάνθρακες χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Αυτό σημαίνει ότι 

απορροφάται αργά και απελευθερώνει μικρή ποσότητα γλυκόζης 

στοαίμα. Έτσι, μαζί με τις φυτικές ίνες, αυξάνει το αίσθημα του κορεσμού 

και διατηρεί το αίσθημα της πληρότητας για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

  ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ 

 

Οι κύριοι παράγοντες που επιρρέασαν την Ελληνική 

κουζίνα,ήταν η ναυτηλία,οι πόλεμοι, οι αποικίες,οι κατακτητές 

που έφεραν τους Έλληνες σε επαφή με νέους πολιτισμούς νέα 

υλικά και τεχνικές οι οποίες επιρρέασαν τις διατροφικές 

συνήθειες.Κατά τη διάρκεια του 5ου π.Χ. αιώνα παρατηρείται 

μία αρκετά πλούσια κουζίνα στο κράτος των Αθηνών, όπου επί 

Περικλή, συγκεντρώνεται το εμπόριο, οι οικοδομικές 

δραστηριότητες και γενικότερα η οικονομία. 

Αρκετές από τις επιδράσεις στις γαστρονομικές συνήθειες 

έρχονται  από τους μάγειρες της ευρύτερης Μεσογείου, που 

είναι περιζήτητοι στις κουζίνες των πλούσιων Αθηναίων και 



Ρωμιών, φέρνωντας μαζί τους όλες τις επιρροές από τους 

τόπους τους, είτε  είναι τρόποι μαγειρέματος είτε καρυκεύματα 

και συνδιασμοί τροφών.Με τις εκστρατείες του Μ. Αλεξάνδρου, 

εξελίσσεται και η Μακεδονική κουζίνα, που μέχρι τότε είχε 

κυρίαρχη την κατανάλωση κρέατος.Οι καινοτομίες έρχονται 

στους Βυζαντινούς χρόνους.Ήταν κοινώς αποδεκτό, ότι οι 

Βυζαντινοί τηρούσαν με μεγάλη ακρίβεια τις νηστείες. Βασική 

τροφή παρέμενε το ψάρι και το κρέας. Το 12ο αιώνα 

εντάχθηκαν στη διατροφή το χαβιάρι, το αυγοτάραχο και οι 

παστές ρέγγες από τη Βρετανία. Ακόμη η μελιτζάνα και το 

νεράντζι ήταν τα νέα υλικά ενώ θεωρείται καινοτομία η 

παρασκευή ντολμάδων με αμπελόφυλλα και όχι φύλλα συκιάς 

στην άλμη όπως έκαναν τόσα χρόνια Στο Αιγαίο και στην 

ηπειρωτική Ελλάδα πειραματίζονται στα γαστρονομικά 

προϊόντα και έτσι ξεκίνησε η παραγωγή μυζήθρας και φέτας, 

ενώ κορυφώνεται η χρήση μπαχαρικών, (πχ. φάβα με 

μοσχοκάρυδο στις μέρες της νηστείας, φρέσκα σύκα με αλάτι) 

που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής 

στο Βυζάντιο. επίσης την ίδια εποχή αρχίζει η εισαγωγή 

ζάχαρης. Έτσι αρχίζουν να παρασκευάζουν γλυκά και ηδύποτα 

όπως πουτίγκες, ρυζόγαλο με μέλι, γλυκά κουταλιού, 

μαρμελάδες με φρούτα (κυδώνια η αχλάδια). 

.    

 

Σχετικά με τα ποτά, διαδεδομένο ήταν το νερό και το 

κρασί. Δημοφηλή ήταν και τα αρωματισμένα κρασιά με 

γλυκάνισο, μαστίχα ή ρετσίνι, πρόγονοι των σημερινών λικέρ. 



Στους Ρωμαϊκούς χρόνους αρχίζουν οι επιρροές από 

ανατολή και δύση, όπως τη Σικελία και τη Λυδία. Στους 

Βυζαντινούς χρόνους η γαστρονομία έγινε μια Ελληνική και 

Ρωμαϊκή υπόθεση. 

 

 

                        

                

Παράλληλα με το εμπόριο των μπαχαρικών, της ζάχαρης 

και νέων λαχανικών, οι Έλληνες δοκιμάζουν να πειραματιστούν 

και να μπούνε σε νέους γευστικούς δρόμους. Με το πέρασμα 

των χρόνων, διαμορφώνονται δύο τάσεις, η ανατολίτικη ( 

Μικρά Ασία και ανατολικό Αιγαίο) που αποτελεί την Βυζαντινή 

κουζίνα και η λιτή κουζίνα της κυρίως Ελλάδας που βασιζόταν 

στην τοπική και λιγότερο στην ανταλλαγή των προϊόντων.   

Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στα αστικά κέντρα 

συνυπάρχουν φραγμοί και αλληλοεπιδράσεις στις Οθωμανικές 

και Χριστιανικές νόρμες: ψητό κρέας (κεμπάπ ) και ψητά 

κοτόπουλα και στα ιχθυοπωλεία ( συνήθως οι χριστιανοί ) 

πουλούν φρέσκα ψάρια. 

 

Με τη μικρασιατική καταστροφή ενώθηκαν οι δύο τάσεις 

και έδωσαν προϊόντα και τεχνικές  που εξελίχθηκαν ανάλογα 

με τις οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες  σε μικτές 

κουζίνες. 



 

 

 

              

 

Η αστικοποίηση μετά το 1960 έφερε τις ανάλογες αλλαγές 

και στην Ελληνική κουζίνα με νέους τρόπους παρουσίασης και 

περισσότερα επεξεργασμένα τρόφιμα. Σαν αποτέλεσμα η 

σημερινή Ελληνική κουζίνα  είναι ένα σύνολο από τοπικές 

κουζίνες και ξένες επιρροές που με το πέρασμα του χρόνου 

έχουν Ελληνοποιηθεί σαν αντίληψη και εκτέλεση. 

Συμπερασματικά, κάνοντας μια αποσύνδεση της Ελληνικής 

κουζίνας διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν τρεις βασικές 

αρτηρίες που διατρέχουν την Ελληνική κουζίνα: 

α) η παραδοσιακή διατροφή των ποιμένων, β) η λιτή 

μαγειρική των νησιών του Αιγαίου πελάγους και γ) η αστική 

μαγειρική των Ελλήνων της Μ. Ασίας: 

Ποιμενικές φυλές: Τα κύρια χαρακτηριστικά των 

ποιμενικών φυλών είναι: γάλα, τυρί, γιαούρτι, μερικά προϊόντα 

που έχουν παρασκευαστεί από δημητριακά όπως ζυμαρικά με 

βάση το καλαμπόκι  και το γάλα, τραχανάς, χόρτα, κρέας και 

βούτυρο. 

Τα νησιά του Αιγαίου: Η κουζίνα που δημιουργήθηκε στα 

Ελληνικά νησιά είναι τελείως διαφορετική και συνδέεται άμεσα 

με το κλίμα και τα εδάφη στις περιοχές αυτές. Βάση  τησ είναι 

τρία από τα βασικότερα συστατικά της Ελληνικής κουζίνας και 

συγκεκριμένα: δημητριακά, σταφύλια και ελιές. 



Η Μ. Ασία: Η μαγειρική της Μ.Ασίας αποτελεί ένα μωσαϊκό 

αντικρουόμενων στοιχείων μεταξύ Ανατολής, Νότου όπως και 

Περσικής μαγειρικής. 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΗΜΕΡΑ 

Η σύγχρονη ελληνική κουζίνα έχει πλέον υλικά που ήταν άγνωστα 

μέχρι τον μεσαίωνα όπως πατάτες, ντομάτες, σπανάκι, μπανάνες, καφέ, 

τσάι περισσότερα από τα οποία έφτασαν στην Ελλάδα επί Καποδίστρια 

πολλά χρόνια μετά την ανακάλυψη της Αμερικής – του τόπου παραγωγής 

τους. Χαρακτηριστικά βότανα πια είναι ο βασιλικός, η ρίγανη, ο δυόσμος 

και το θυμάρι που αρωματίζουν ευχάριστα τα πιάτα. Βασικά υλικά είναι 

το λεμόνι που με τον χυμό και την φλούδα του προσθέτει γεύση και 

άρωμα, το γιαούρτι που ως κύριο συστατικό η συνοδευτικό εκτός από την 

γεύση του είναι και μία θρεπτικότατη τροφή. Και φυσικά το ελαιόλαδο 

που βρίσκεται παντού. 

Πόσο ελληνική είναι όμως η σύγχρονη κουζίνα; Η μετεξέλιξη της 

μέχρι τότε ελληνικής κουζίνας σε σύγχρονη αστική έγινε κυρίως μέσω της 

μαγειρικής του Νίκου Τσελεμεντέ. Επηρεασμένος κυρίως από την γαλλική 

γαστρονομία εισείγαγε τεχνικές και υλικά της γαλλικής κουζίνας που δεν 

υπήρχαν στην ελληνική. Η νουβέλ κουζίν, μία νεότερη τάση της γαλλικής 

κουζίνας επηρέασε με την σειρά της την επαγγελματική εστίαση και 

άφησε μία αισθητική που θεωρείται από πολλούς ως πρότυπη φόρμα. 

Έτσι η νέα αστική κουζίνα αποφάσισε να εξοστρακίσει βάναυσα ό,τι 

θύμιζε την γαστρονομική ένδεια της απλής σε υλικά και μέσα λαϊκής 

κουζίνας και επιδόθηκε στην παρασκευή περισσότερο περίπλοκων 

εδεσμάτων με αποτέλεσμα πολλά πιάτα της ελληνικής παράδοσης που 

ανακαλύπτουμε ξανά να μας φαίνονται φτωχά όσο και αν τα 

μαγειρέψουμε καλά έστω και αν έχουν πραγματική ουσία και γεύση και 

είναι πολύ ανώτερα της αντίστοιχης γαλλικής κουζίνας.Στη συνέχεια 

έρχεται η επιρροή της Αμερικής,που εκτός από τις σπουδαίες 

ανακαλύψεις, έφερε το fast food τουλάχιστον με τη μορφή που το ξέρουμε 

σήμερα. Εκεί ανακαλύφθηκαν τόσα και τόσα είδηγρήγορου φαγητού,εκεί 

ξεκίνησε η ιδέα της μαζικής παραγωγής τους, εκεί άρχισε η προώθηση 

και το marketing τους σε όλο τον κόσμο. 

Σήμερα, δυστυχώς  παρατηρείται πως η διατροφή μας 

αλλάζει εις βάρος της υγείας μας, καθώς φεύγουμε από τους 



παραδοσιακούς τρόπους ζωής και εμλεκόμαστε στους ρυθμούς 

της σύχρονης εποχής, στην οποία υπερτερεί το έτοιμο και 

βιομηχανοποιημένο  φαγητό και η έλληψη άσκησης. Συνέπεια 

είναι ότι μια σειρά από ασθένειες ταλαιπωρούν την Ελλάδα, 

αλλά και όλο το δυτικό κόσμο. Κάτι τέτοιο είναι αποτέλεσμα 

της παγκοσμιοποίησης και της εκβιομηχάνισης του συστήματος 

των τροφίμων που έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα των 

προϊόντων διατροφής. Έτσι οι κάτοικοι των αστικών κέντρων 

δεν έχουν επίγνωση της ποιότητας των  μεταποιημένων 

προϊόντων που καταναλώνουν, ούτε των επιπτώσεων που έχει 

η παραγωγή αυτών των προϊόντων στο περιβάλλον. Τα 

καταναλωτικά προϊόντα της βιομηχανικής παραγωγής, έχουν 

εφήμερο χαρακτήρα και περιορίζουν την διαιτητική ποικιλία. 

Εκπρόσωποι  βιομηχανοποιημένων τροφίμων είναι η ζάχαρη, 

το λευκό αλεύρι, τα διάφορα σπορέλαια, τα τα υδρογονωμένα 

λίπη, τα οποία και παρέχουν σε πολλές περιπτώσεις έως και 

τα τρία τέταρτα των συνολικών θερμίδων.Σύμφωνα με τις 

παραπάνω πληροφορείες η τροφική πυραμίδα ανατρέπεται ως 

εξής: 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ 

Αν συγκρίνουμε τώρα την πυραμίδα των αρχαίων Ελλήνων με αυτή 

των νεότερων, θα διαπιστώσουμε ότι απέχουμε πολύ από τη σωστή 

διατροφή,αφού στην καθημερινότητά μας έχουμε εκτοπίσει τα λαχανικά 

και τα φρούτα εδραιώνοντας το πρόχειρο φαγητό που περιέχει 

αμφιβόλου ποιότητας υλικά. Ιδιαίτερα τα νέα παιδιά καταναλώνουν όλο 

και συχνότερα φαγητό έξω από το σπίτι και η διατροφή αυτή γίνεται 

ολοένα και χειρότερη, συμβάλλοντας έτσι στην εμφάνιση αλλά και στη 

διόγκωση προβλημάτων υγείας όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου ΙΙ 

σε παιδιά, η υπέρταση αλλά και η υπερλιπιδιαμία σε μικρές ηλικίες. Οι 

επιστήμονες από το Κολέγιο Goldsmiths του Πανεπιστημίου του Λονδίνου 

μελέτησαν 4.000 παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών και διαπίστωσαν ότι η 

διατροφή στις τρυφερές ηλικίες μπορεί να επηρεάσει την νοητική 

ικανότητα και ανάπτυξη.Συγκεκριμένα, οι γονείς με υψηλότερη κοινωνικο-

οικονομική κατάσταση έδιναν πιο συχνά στα παιδιά τους γεύματα 

παρασκευασμένα με φρέσκα συστατικά, γεγονός που επηρέαζε θετικά το 

IQ των παιδιών τους. Αντιθέτως, οικογένειες χαμηλότερης κοινωνικής και 

οικονομικής κατάστασης τάϊζαν τα παιδιά τους με πρόχειρο φαγητό και 

αυτά σημείωσαν χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης.Επίσης παρατηρειται 

κακή συμπεριφορά και  δυσκολίες στα μαθήματα των παιδιών που 

καταναλώνουν αυτές τις τροφές και διαταράσσεται η σωστή λειτουργία 

του εγκεφάλου, οδηγώντας σε κακές επιδόσεις στο σχολείο και σε μια 

σειρά άλλων διαταραχών.  Παράλληλα, χάνουν την ικανότητα 

συγκέντρωσης αφού η έλλειψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων αυτών των 

τροφών, μειώνει την ποσότητα των θρεπτικών συστατικών που λαμβάνει 

το σώμα και τα οποία βοηθούν στη συγκέντρωση. Η έρευνα του 

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, έδειξε πως όταν ενισχύθηκε η διατροφή 

των παιδιών με κατάλληλες υγιεινές τροφές, όπως ψάρι, βελτιώθηκε 

τόσο η συμπεριφορά τους, όσο και η απόδοσή τους. 

Το γρήγορο φαγητό επίσης, δημιουργεί κατάθλιψη. Η κατανάλωση 

τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και ζάχαρη, αλλάζει τη 

χημική δραστηριότητα του εγκεφάλου, προκαλώντας θλίψη. Αυτό 

τουλάχιστον υποστηρίζει νέα μελέτη που έγινε στον Καναδά. Οι 

ερευνητές, σε πειράματα που έκαναν σε ποντίκια, ακολουθώντας δίαιτα 

υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, έδειξαν ότι ήταν περισσότερο 

αγχωμένα, από άλλα που ακολουθούσαν δίαιτα με λίγα λιπαρά.Οι ίδιες 



τροφές σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Scripps Research Institute, 

αναφέρει ότι η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε λιπαρά και ζάχαρη, 

μας οδηγεί στην «ψυχαναγκαστική υπερφαγία». Όταν ο εγκέφαλος μας 

περιέλθει σε αυτή τη κατάσταση, ο τρόπος λειτουργίας του, μοιάζει με 

αυτόν της τοξικομανίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 

ερευνητές.Τέλος μία άλλη έρευνα που έγινε στο πανεπιστήμιο του 

Τορόντο στον Καναδά, αποκαλύπτει ότι το γρήγορο φαγητό, μειώνει την 

ικανότητα μας στο να εκτιμήσουμε κάποιο έργο τέχνης, όπως ένας 

πίνακας ζωγραφικής. Αυτό γιατί, ο εγκέφαλος μας έχει συνηθίσει τη 

γρήγορη ικανοποίηση και απόλαυση. 

Μετά από όλες αυτές τις παρενέργειες συμπεραίνουμε ότιείναι 

ανάγκη να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας για ότι νομίζουμε ότι είναι 

υγειηνό αποφεύγοντας τις παρακάτω βλαβερές τροφές: 

Τα ζελέ με ζάχαρη - εκτός από το ότι έχουν μεγάλες 

ποσότητες γλυκόζης, είναι γεμάτα με διάφορες χημικές ουσίες, 

όπως χρωστικές ουσίες και σταθεροποιητές.  

     

Τα τσιπς - είναι επιζήμια και επιβλαβή για το σώμα, 

επειδή περιέχουν μείγμα υδατανθράκων και των λιπών. Επίσης 

πολλά από αυτά φτιάχνονται από πολτό πατάτας αμφιβόλου 

ποιότητας. 

 

Τα ανθρακούχα ποτά που περιέχουν ζάχαρη - ένα 

μίγμα από ζάχαρη, χημικών και αερίων. Διευκολύνουν την 

ταχεία διάδοση των επιβλαβών ουσιών στο σώμα και είναι 

ιδιαίτερα επιβλαβείς για το μεγάλο περιεχόμενο τους σε 

ζάχαρη.  



 

 

 

Τα γλυκά με σοκολάτα και τα μπισκότα - περιέχουν 

πάρα πολλές θερμίδες και χημικές ουσίες επικίνδυνες για τον 

οργανισμό μας.  

 

Τα λουκάνικα και γενικότερα τα αλλαντικά - ποτέ 

δεν ξέρεις τι περιέχουν, φτιάχνονται με διάφορα προϊόντα 

αποβλήτων της βιομηχανίας μεταποίησης κρέατος.   

 

Τα λιπαρά κρέατα - επιταχύνουν τη διαδικασία 

γήρανσης των κυττάρων και συμβάλλουν στην εμφάνιση 

καρδιαγγειακών παθήσεων.  

 

 

Η μαγιονέζα - είναι ένα προϊόν που περιέχει πολύ 

λίπος, υδατάνθρακες, χρώματα, χημικές ουσίες, κλπ. Στα 

προϊόντα αυτού του είδους μπορεί να προστεθεί η κέτσαπ και 



ακόμα διάφορες άλλες σάλτσες, στις οποίες τα χρώματα και οι 

γεύσεις είναι υποκατάστατα και περιέχουν συντηρητικά.   

 

Τα ζυμαρικά που βράζουν σε λίγα λεπτά - είναι 

αποδεδειγμένα πως περιέχουν χημικά και βλάπτουν τον 

οργανισμό μας.  

 

Το αλάτι - αυξάνει την αρτηριακή πίεση, παραβιάζει την 

ισορροπία οξέος στο σώμα και συμβάλλει στη συσσώρευση 

τοξινών. 

 

Τα οινοπνευματώδη - ακόμη και σε μικρές ποσότητες 

εμποδίζουν την απορρόφηση των βιταμινών και άλλων 

θρεπτικών συστατικών ευεργετικών για το σώμα. Επιπλέον, 

περιέχουν πολλές θερμίδες.  

 

Κατεψυγμένες σάλτσες είναι βλαβερές διότι περιέχουν 

μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένων υλικών για να 

διατηρούνται με μεγαλύτερη ευκολία 



 

Άσπρο ψωμί του τοστ παρασκευάζεται με εξεργασμένο 

αλεύρι από το οποίο έχει αφαιρεθεί το πίτουρο και όλες οι 

θρεπτικές του ουσίες και η πρωτεΐνη. Εκτός, λοιπόν, του ότι 

έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χάνει και τις 

φυτικές του ίνες, ενώ σύμφωνα με έρευνες, οι επεξεργασίες 

τέτοιου είδους ενδεχομένως να προκαλούν προβλήματα και 

στην καρδιά 

 

 

 

Επεξεργασμένο κρέας χρειάζεται και ένα «δυνατό» 

περιεχόμενο, το οποίο μέχρι τώρα αποτελούσε ίσως λίγο 

σαλάμι, ζαμπόν, παριζάκι, λουκάνικο κ.ο.κ. Όσο, όμως 

λαχταριστά κι αν είναι όλα αυτά την ώρα που στο γραφείο 

θέλουμε να φάμε ακόμη και τον… προϊστάμενο, άλλο τόσο 

υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο έχουν, το οποίο μπορεί να 

φτάνει και τα 1000 mg ανά μερίδα (δηλαδή σχεδόν τη μισή 

συνιστώμενη ημερήσια δόση), για να μην αναφερθούμε στα 

κορεσμένα λιπαρά τους. 

 

Αναψυκτικά Το συνηθισμένο κουτάκι αναψυκτικού 

περιέχει περίπου 140 θερμίδες και 10 κουταλάκια του γλυκού 



ζάχαρη – και μη βασιστείτε στο ότι υπάρχουν οι light εκδόσεις 

των αγαπημένων σας αναψυκτικών, καθώς τα γλυκαντικά που 

χρησιμοποιούνται σε πολλά από αυτά έχουν αμφισβητηθεί από 

αρκετές έρευνες. Τόσο τα κανονικά, όσο και το διαιτητικά 

αναψυκτικά έχουν συνδεθεί με το μεταβολικό σύνδρομο, ένα 

σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από διάφορους παράγοντες 

κινδύνου όπως αυξημένη αρτηριακή πίεση, αύξηση του 

σπλαχνικού λίπους, αντίσταση στην ινσουλίνη, μεγαλώνοντας 

τελικά την πιθανότητα εμφάνισης καρδιακών παθήσεων και 

διαβήτη τύπου 2, ενώ ειδικά στην παιδική και εφηβική ηλικία, 

τα αναψυκτικά συμβάλλουν κατά πολύ στην εμφάνιση 

παχυσαρκίας.  

 

 

Βούτυρο  1 κουταλιά της σούπας βούτυρο περιέχει 100 

θερμίδες, 7  γραμμάρια κορεσμένου λίπους και 30 mg 

χοληστερόλης 

 

 

Παγωτό Μπορεί να μην καταλαμβάνει όλο το χρόνο μια 

θέση στο ψυγείο σας, αν, όμως, ακόμη και για 6 μήνες δεν 

λείπει από την καθημερινότητά σας, τότε υπάρχει πρόβλημα. 

Κι ενώ θερμιδικά το συμβατικό παγωτό μπορεί να μην είναι 

ιδιαιτέρως ζημιογόνο, αφού περιέχει περίπου 150 θερμίδες 

ανά μερίδα, το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι δεν μπορεί να 



γίνει εύκολα ο έλεγχος των μερίδων, με αποτέλεσμα να 

καταναλώνονται 2-3 μερίδες… μονοκοπανιά, μαζί με τις 

συνολικά 450 θερμίδες τους.  

 

  

Κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες: Τα περισσότερα 

προϊόντα κατεψυγμένης πατάτας είναι συνήθως 

προτηγανισμένα και το λίπος και νάτριο που περιέχουν είναι 

υψηλότερο από το να τηγανίζατε πατάτες μόνοι σας. Και μην 

ξεχνάτε πως οι πατάτες αυτές μπορούν εύκολα να χαλάσουν 

τη σιλουέτα σας, ειδικά αν τις καταναλώνετε συστηματικά.  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΕΡΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 

 

Παρατηρώντας προσεκτικά τη λίστα με τις βλαβερές τροφές, 

ανακαλύπτουμε ότι όλοι καταναλώνουμε καθημερινά ζάχαρη και λίπη 

που στην ουσία δεν τις έχουμε ανάγκη.Αποτέλεσμα αυτής της 

κατανάλωσης είναι η φθορά του οργανισμού και η έκθεση αυτού σε 

καρδιοπάθειες και παχυσαρκία. Ειναι λοιπόν ανάγκη να στραφούμε στη 

Μεσογειακή διατροφή που χαρακτηρίζεται από χαμηλή 

κατανάλωση λίπους και ιδιαίτερα κορεσμένων λιπαρών οξέων, και 

αντίθετα από υψηλή κατανάλωση υδατανθράκων , που βρίσκονται 

κυρίως στα σιτηρά και τα προϊόντα τους (δημητριακά , ψωμί , ρύζι και 

μακαρόνια), στα φρούτα , στα λαχανικά , στο γάλα και τα γαλακτοκομικά. 

Η μεσογειακή διατροφή είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνες, ενώ η κύρια 

μορφή λίπους που χρησιμοποιείται είναι το ελαιόλαδο. Η διατροφή αυτή 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%BF%CE%BE%CE%AD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%C3%8E%E2%80%A2%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C5%92%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%BF


ονομάστηκε έτσι γιατί χρησιμοποιείται από τους ευρωπαϊκούς λαούς της 

Μεσογείου δηλαδή Ισπανία, Αλβανία, Ιταλία, πρώην 

Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα και Κύπρο από το 1960. Σύμφωνα με στατιστικές 

που έχουν γίνει σ΄αυτές τις χώρες δείχνει ότι αυτό το είδος της 

διατροφής οδηγεί σε χαμηλά ποσοστά εκφυλιστικών ασθενειών. Η 

μεσογειακή διατροφή έκανε διάσημη την Ελλάδα οδηγώντας τους ειδικούς 

ανά τον κόσμο να στρέψουν τον ενδιαφέρον τους στο «φαινόμενο της 

Κρήτης», όπως ονομάστηκε, χάρη στη μακροζωία του πληθυσμού του 

νησιού. 

Πρώτοι οι Μινωίτες κατανόησαν την αξία μιας ισορροπημένης 

διατροφής και αυτό φαίνεται από μεγάλα πιθάρια που βρέθηκαν στα 

ανάκτορα της Κνωσού και στα οποία έβαζαν λάδι ελιάς, δημητριακούς 

καρπούς, όσπρια και μέλι. Το ίδιο μαρτυρούν και οι διάφορες 

εικονογραφίες. Όσο περνούσαν τα χρόνια και φτάνοντας σιγά-σιγά στα 

βυζαντινά χρόνα οι απόγονοι των Μινωιτών (ή αλλιώς Κρητικοί) 

διατήρησαν τις συνήθειές των προγόνων τους που διασώζονται μέχρι 

σήμερα. Ακόμα, ο Πλάτων στην «Πολιτεία» συνιστά στους νέους λιτή 

διατροφή από ψωμί, ελιές, τυρί, βολβούς και λάχανα. Την ίδια εποχή που 

όλος ο κόσμος υστερείτο αισθητικής στο θέμα της διατροφής και δεν έδινε 

σημασία στη γεύση, οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν 70 είδη ψωμιού. 

Στην πυραμίδα που ακολουθεί, φαίνεται η συχνότητα κατανάλωσης των 

προϊόντων που πρέπει να τηρεί ο άνθρωπος, για να έχει καλή υγεία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%C3%8E%E2%84%A2%C3%8F%C6%92%C3%8F%E2%82%AC%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%C3%8E%E2%80%98%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B2%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%C3%8E%E2%84%A2%C3%8F%E2%80%9E%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%C3%8E%E2%80%9C%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BF%C3%8F%E2%80%A6%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C6%92%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B2%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%C3%8E%E2%80%9C%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BF%C3%8F%E2%80%A6%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C6%92%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B2%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%C3%8E%E2%80%A2%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%AC%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%C3%8E%C5%A1%C3%8F%C2%8D%C3%8F%E2%82%AC%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BF%C3%8F%E2%80%9A
http://el.wikipedia.org/wiki/%C3%8E


Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

 

 

 

Παρατηρούμε , ότι η Μεσογειακή πυραμίδα είναι ίδια με 

αυτή των αρχαίων, έχοντας ως βάση την καθημερινή άσκηση 

που θεωρείται δεδομένη στα προϊστορικά χρόνια, αφού ο 

άνθρωπος καλειεργούσε μόνος του τα προϊόντα που 

κατανάλωνε με πολύ κόπο και που η διαδικασία αυτή αποτελεί 

την καλύτερη γύμναση. Επίσης τα προϊόντα είναι βιολογικά, 

γιατί δεν γνώριζε την ύπαρξη των φυτοφαρμάκων, ενώ στη 

σημερινή εποχή τα τρόφιμα είναι ποτισμένα με δηλητήρια και 

επικίνδυνες ουσίες. 

 



ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ 

Παρά την εκβιομηχάνιση που έχει οδηγήσει στην αφθονία 

και την ποικιλία σε όλα τα είδη των αγαθών, εμφανίζεται και 

πάλι στροφή προς την παράδοση.Ειδικότερα για τις κοινωνίες 

που είναι απομονωμένες και έχουν πρόσφατα μπει στην 

οικονομία της αγοράς, η επιστροφή στους παραδοσιακούς 

τρόπους διατροφής θεωρείται ως μια εναλλακτική προσέγγιση 

για τη βελτίωση της διατροφής.Αντίδραση στις τυποποιημένες 

και γρήγορες λύσεις φαγητού, αποτελεί η μαγειρική και η 

κριτική των εστιατορίων που έχει πάρει μόνιμη θέση στα 

τηλεοπτικά προγράμματα και τις εφημερίδες, προβάλλοντας 

συχνά παραδοσιακές συνταγές και προϊόντα. Ηλεκτρονικές 

σελίδες υπόσχονται ποιοτική διατροφή στον Ελληνα 

καταναλωτή, βασισμένη σε πατροπαράδοτες αγνές πρώτες 

ύλες, με έμφαση στην delicatessen γεύση.΄ Το δικαίωμα στην 

γεύση διεκδικεί, το διεθνές πολιτιστικό κίνημα Slow Food για τη 

προστασία της κουζίνας και του δικαιώματος στη γευστική 

απόλαυση.Σε ένα πολιτισμό χωρίς γευστικούς κώδικες 

επιχειρείται η στροφή προς τις Ελληνικές γαστρονομικές 

γευστικές, που τα νέα παιδιά λίγο γνωρίζουν. Με το πέρασμα 

του χρόνου αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο ότι τα 

παραδοσιακά τρόφιμα είναι στοιχεία εθνικής ταυτότητας, 

ικανά να προσδιορίσουν την πολιτιστική ανάπτυξη της κάθε 

Ελληνικής κοινότητας και μέσο για την προβολή του τουρισμού. 

Η αρχαία ελληνική διατροφή, αποτελεί σήμερα τη βάση πάνω 

στην οποία "οργανώνεται" κάθε υγιεινή δίαιτα στις 

περισσότερες περιοχές του κόσμου. 

Πόσοι, όμως, το γνωρίζουν αυτό; 
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Πολυχρονόπουλος Αλκίνοος 

Τούλιος Χριστόφορος 

Νικολόπουλος Δαμιανός 

Κάλλιστρος Ανδρέας 

Γανωτής Ανδρέας 

Φερτάκη Ηλιάνα 

Ψύλα Αθηνά 

Μπούσια Δήμητρα 

Φιορεντίνο Μαρία 

Περιστεροπούλου Φωτεινή 
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