
 
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

«Η τροφή να είναι το 

φάρμακό σου και το 

φάρμακό σου η τροφή 

σου».  

Ιπποκράτης 

Διδάσκουσα: Ελένη Κόντα 



Η διατροφή ως στοιχείο πολιτισμού (1) 

 

 Το φαγητό στην αρχαία Ελλάδα αποτελεί τμήμα 
του πολιτισμού, της θρησκείας, της λατρείας, της 
επικοινωνίας, της φιλοσοφίας, της ιατρικής, της 
θεραπείας και άλλων εκφάνσεων της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. 



Η διατροφή ως στοιχείο πολιτισμού (2) 

 Η αρχαία ελληνική γαστρονομία είναι εξαιρετικά 
πλούσια σε υλικά και σε τρόπους μαγειρέματος. 

 

 Πολλές διατροφικές συνήθειες εξακολουθούν να 
υπάρχουν ακόμα και σήμερα, πιστοποιώντας τη 
συνέχεια της διατροφικής μας παράδοσης. 



Οι διατροφικές συνήθειες των 
αρχαίων (1) 

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι ήταν λιτοί στην διατροφή τους.  
Στη βάση της διατροφής τους συναντάμε τη μεσογειακή 
τριάδα: λάδι, σιτάρι, κρασί. 



Οι διατροφικές συνήθειες των 
αρχαίων (2) 



Οι διατροφικές συνήθειες των 
αρχαίων (3) 

 

 Οι αρχαίοι Έλληνες 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.  

 



Δημητριακά 

 Στην αρχαία Ελλάδα βασικό στοιχείο της διατροφής ήταν τα 
δημητριακά από τα οποία παρήγαγαν ψωμί, συνήθως από 
κριθάρι, αλλά και από σιτάρι. Γι’ αυτό ο Όμηρος αποκαλεί 
τους αρχαίους «ψωμοφάγους». 
 

 

 

 

 Υπήρχαν δύο ειδών ψωμιά:  
α) η «μάζα»: κριθαρένιο ψωμί ζυμωμένο σε γαλέτα, που 

αποτελούσε τη φθηνή, καθημερινή και πρόχειρη τροφή των 
αρχαίων 

β) ο «άρτος»: κανονικό ψωμί που καταναλωνόταν κυρίως από 
τους πλούσιους 
 



Ελαιόλαδο 

 Ελαιόλαδο: Η κατανάλωση του ελαιόλαδου ήταν 
ευρύτατα διαδεδομένη στην αρχαία Ελλάδα. Φημισμένο 
λάδι στην αρχαιότητα ήταν αυτό που προερχόταν από τη 
Σάμο και την Ικαρία, ενώ η Αττική, ήταν όχι μόνο 
αυτάρκης αλλά και εξαγωγέας ελαιόλαδου και ελιών. 

 Χρησίμευε στην παρασκευή διαφόρων φαγητών. 

 



Όσπρια 

  Όσπρια: βρίσκονται στην βάση της διατροφικής 

πυραμίδας των αρχαίων Ελλήνων. 

 Καταναλώνονται αρκετά συχνά, ειδικά από τις λαϊκές 
τάξεις.  

 Οι αρχαίοι προτιμούσαν τα φασόλια (φασίολοι), τις 
φακές, τα ρεβύθια, τα κουκιά (κύαμοι) και τους 
θέρμους (λούπινα). 

 



Φρούτα 

 Φρούτα: Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν την ποικιλία των 
φρούτων που έχουμε σήμερα. Μερικά από τα φρούτα 
που κατανάλωναν ήταν τα αχλάδια, τα ρόδια, τα μήλα, 
τα σύκα, τα κεράσια, τα δαμάσκηνα, τα κυδώνια, τα 
σταφύλια κ.ά. 

 Τα φρούτα, φρέσκα ή ξηρά, τρώγονταν ως επιδόρπιο. 

 

 



Λαχανικά 

 Λαχανικά: Ήταν από τα σπάνια αγαθά, όμως πολλά σπίτια, 
κυρίως στα περίχωρα, καλλιεργούσαν στους κήπους και στα 
χωράφια τους διάφορα λαχανικά όπως κρεμμύδια, σκόρδα, 
μαρούλια, βλίτα, αρακά, αγκινάρες, αγγούρια, λάχανα, 
σπαράγγια, μανιτάρια, παντζάρια κ.ά. 

 Οι κάτοικοι των πόλεων κατανάλωναν σπάνια φρέσκα 
οπωροκηπευτικά, γιατί ήταν πολύ ακριβά. Οι φτωχότεροι 
πολίτες προτιμούσαν τα ξηρά λαχανικά.  

 

 

 

 



Ξηροί καρποί 

 Ξηροί καρποί: Στη διατροφή των αρχαίων 
συγκαταλέγονταν, μεταξύ άλλων, τα 
αμύγδαλα, τα καρύδια, τα κάστανα, οι 
σταφίδες και τα ξερά σύκα. 

 

 

 

 



Κρέας 

 Η κατανάλωση του κρέατος ήταν προνόμιο των 
πλουσίων.  

 

 Οι ομηρικοί άνθρωποι έτρωγαν διάφορα είδη 
κρέατος: βόδια, αρνιά, κατσίκια, χοίρους, κυνήγια. 

 

 Παράλληλα με το κρέας έτρωγαν και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, κυρίως το τυρί.  

 

 

 



Κρέας 



Κρέας 

 

 Το κρέας, το έτρωγαν μόνο σε έκτακτες 
περιστάσεις, συνήθως σε δημόσια γιορτή, όταν 
προσφερόταν κάποια θυσία στους θεούς, καθώς 
ήταν ακριβό.  

 

 Συνήθως έτρωγαν πουλερικά, κοτόπουλα και 
χήνες, καθώς και κυνήγι, λαγούς, πέρδικες, 
αγριοπερίστερα, ορτύκια, τρυγόνια και κοτσύφια. 



Κρέας 



Κρέας 



Ψάρια 

 Τα ψάρια αποτελούσαν μέρος της διατροφής των 
αρχαίων, ωστόσο, σύμφωνα με τον Όμηρο, δεν ήταν 
κατάλληλη τροφή για ήρωες, παρόλο που η αλιεία 
ήταν πολύ διαδεδομένη. 

 Κατά την κλασική εποχή το ψάρι αποτελεί προϊόν 
πολυτελείας. 



Ψάρια 

 Οι αρχαίοι Έλληνες προτιμούσαν κυρίως τα παχιά 
ψάρια. 

 Οι σαρδέλες και οι μαρίδες ήταν πιο οικονομικές και 
αποτελούσαν φαγητά της καθημερινότητας για τους 
αρχαίους Αθηναίους. 

 Σουπιές, χταπόδια και καλαμάρια μαγειρεύονταν ψητά 
ή τηγανητά και σερβίρονταν ως ορεκτικά. 

 



Καρυκεύματα και μπαχαρικά 

 

 Καρυκεύματα και μπαχαρικά: Κατά την παρασκευή 
του φαγητού οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν διάφορα 
καρυκεύματα και μπαχαρικά για να κάνουν πιο 
γευστικά τα πιάτα τους. Κάποια από αυτά ήταν το 
αλάτι, το ξύδι, το θυμάρι, το σουσάμι, η κάπαρη, το 
κύμινο, ο άνηθος, ο βασιλικός, ο δυόσμος κ.ά. 

 

 

 



Κρασί (1) 

 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 (οίνος) το έπιναν οι αρχαίοι νερωμένο, 
γιατί καταναλωνόταν άφθονο και δεν ήθελαν να 
μεθούν. 

 Ο Όμηρος ονομάζει το κρασί «οίνον μελίφρονα και 
θείον ποτό». 

 

 

 



Κρασί (2) 



Κρασί (3) 

 Το κρασί των αρχαίων 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).  

 

 Το κρασί το νέρωναν μέσα σε ένα αγγείο που 
ονομαζόταν κρατήρας και πολλές φορές έβαζαν μέσα 
και διάφορα αρώματα όπως θυμάρι, μέντα, γλυκάνισο, 
δενδρολίβανο, ακόμα και μέλι. 



Κρασί (4) 



Κρασί (5) 

 Υπήρχαν τέσσερα είδη κρασιού: το άσπρο, το 
κιτρινωπό, το μαύρο και το κόκκινο.  

 

 Το άσπρο ήταν το ελαφρύτερο και το πιο χωνευτικό, 
το κιτρινωπό είχε πιο ξινή γεύση, ενώ το μαύρο και 
το κόκκινο, που είχαν γλυκιά γεύση, ήταν τα πιο 
περιζήτητα.  

 

 

 



Τα γεύματα των αρχαίων (1) 

 Με την ανατολή του ήλιου ο Αθηναίος, πριν 
ξεκινήσει για τη δουλειά του, έτρωγε κάτι λιτό.  

 

 Το πρωινό του 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).  



Τα γεύματα των αρχαίων (2) 

 

 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.  

 



Τα γεύματα των αρχαίων (3) 

 Κάποιες φορές το πρώτο γεύμα της ημέρας 
συμπληρωνόταν με μια κούπα από κυκεώνα, που 
ήταν φτιαγμένος κυρίως από νερό, κριθάρι και 
βότανα .  

 Στην Οδύσσεια η μάγισσα Κίρκη προσέθεσε στον 
κυκεώνα μέλι και ένα μαγικό φίλτρο (κ234). 

 Ο κυκεώνας χρησιμοποιούνταν και στα Ελευσίνια 
μυστήρια ως το αγαπημένο ποτό των Ελλήνων 
αγροτών.  

 Οι αριστοκράτες της εποχής τον απέφευγαν. 



Τα γεύματα των αρχαίων (4) 

 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 το οποίο κατανάλωναν στο τέλος της ημέρας 
μόλις νύχτωνε και αποτελείτο από: ψάρια, κρέας 
(αν υπήρχαν), όσπρια, ή πρόχειρα φαγητά όπως 
ψωμί, τυρί, ελιές και αυγά.  



Τα γεύματα των αρχαίων (5) 

 

 Το δείπνο, τελείωνε με επιδόρπιο (τράγημα) που 
περιελάμβανε φρούτα φρέσκα ή ξερά, ως επί το 
πλείστον σύκα, καρύδια και σταφύλια ή γλυκά με 
μέλι. 

 



Τα γεύματα των αρχαίων (6) 

 

 Οι αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν πάντα με παρέα. 

 

 Τα φαγητά τα μαγείρευαν οι γυναίκες με την 
βοήθεια των δούλων.  

 

 Τα ψώνια στην αγορά τα αναλάμβαναν 
αποκλειστικά οι άντρες.  

 



Τα γεύματα των αρχαίων (7) 

 Στην τραπεζαρία κάθονταν μόνο οι άντρες, συνήθως 
σε ανάκλιντρα και τραπέζια, όπου έτρωγαν, 
συνομιλούσαν και φιλοσοφούσαν. 

 

 Οι αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν πιρούνια 
και μαχαίρια, γι’ αυτό έκοβαν το κρέας σε μικρά 
κομμάτια και το έπιαναν με το χέρι.  

 

 Χρησιμοποιούσαν κουτάλια, αλλά μερικές φορές και 
η κόρα του ψωμιού είχε την ίδια χρήση.    



Συμπόσια (1) 

 

 Στην αρχαία Ελλάδα τα συμπόσια κατείχαν κεντρικό 
ρόλο στην κοινωνική ζωή. Οργανώνονταν από τους 
βασιλείς και συμμετείχαν μόνο άντρες. Η βασική 
τροφή ήταν το κρέας και το ψωμί, συνοδευόμενα 
από άφθονο κρασί. 

 



Συμπόσια (2) 



Συμπόσια (3) 

 Τα συμπόσια περιελάμβαναν μουσική, χορευτικές 
και ακροβατικές επιδείξεις καθώς και απαγγελία 
ποιημάτων από τον αοιδό. Μουσικοί, αυλητές, 
κιθαριστές, χορεύτριες και άλλοι αναλάμβαναν να 
διασκεδάσουν τους συνδαιτυμόνες.  

 

 Οι γυναίκες συμμετείχαν μόνο στην προετοιμασία 
της οινοποσίας και των σπονδών προς τους θεούς. 

 



Συμπόσια (4) 



Συμπόσια (5) 

 Η ποσότητα του φαγητού στα συμπόσια της 
αρχαίας Αθήνας δεν ήταν υπερβολική. Το φαγητό 
έπρεπε να είναι τόσο όσο χρειαζόταν για να 
μειώσει την πείνα. Εκείνο που είχε ιδιαίτερη 
σημασία ήταν η συντροφιά και οι συζητήσεις που 
ακολουθούσαν μεταξύ των συμποσιαστών. 

 





Συμπόσια (6) 

 

 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.  



Συμπόσια (7) 
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 Φωτογραφικό υλικό από το διαδίκτυο 

 

 



 
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Σας ευχαριστώ 
για την 
προσοχή σας! 

Διδάσκουσα: Ελένη Κόντα 


