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«Ο κύκλος του      

ψωμιού» 
 

«Η ωραιότερη μυρωδιά είναι του ψωμιού, 

η ωραιότερη γεύση του αλατιού 

κι η ωραιότερη αγάπη των παιδιών» 
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της Γ’ τάξης του Ζάννειου  
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στα πλαίσια του μαθήματος 

 της Ευέλικτης Ζώνης… 

υμμετείχαν με αλφαβητική σειρά οι μαθητές: 

Βοσκάκη Άννα 

Δραμητινός Άλκης 

Κουμουλά Δήμητρα 

Μακρή Νέλλη 
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της τάξης, Ειρήνη Ιατράκη  
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Εισαγωγή… 

 

Οι νέες ζυμώνουνε ψωμί κι οι γριές πολεμούνε, κι όλοι αρχινούν τραγούδια 

της δουλειάς το μόχτο ν’ αλαφρώσουν… 

Νίκος Καζαντζάκης 

 

Τ ο   ψ ω μ ί 

Σο ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική 

αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. 

Σο ψωμί (αγγλ. bread) είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους 

πολιτισμούς της Αμερικής, της Μέσης Ανατολής (όπου έχει σχήμα πίτας) 

και της Βόρειας Αφρικής, σε αντίθεση με την ανατολική Ασία, όπου η 

βασική τροφή είναι το ρύζι. Γνωστό και ως «η ουσία της ζωής», το ψωμί 

παρασκευάζεται εδώ και 30.000 χρόνια. Θεωρείται η πλέον πλήρης και 

φτηνή τροφή και θεωρείται βασικό βοηθητικό τρόφιμο σε περιόδους 

ακραίας διατροφικής ένδειας.  

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE&action=edit&redlink=1
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Σ ο   ψ ω μ ί  σ τ η ν  α ρ χ α ί α  Ε λ λ ά δ α 

Σις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων χαρακτήριζε η 

λιτότητα, κάτι που αντικατόπτριζε τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες 

πραγματοποιούνταν η ελληνική γεωργική δραστηριότητα. Θεμέλιό τους 

ήταν η λεγόμενη «μεσογειακή τριάδα»: σιτάρι, λάδι και κρασί. 

τη βάση της διατροφής των αρχαίων Ελλήνων συναντούμε τα 

δημητριακά σιτάρι και, σε περιπτώσεις ανάγκης, μείγμα κριθαριού με 

σιτάρι, από το οποίο παρασκευαζόταν ο άρτος. Σα δημητριακά 

συνοδεύονταν συνήθως από οπωροκηπευτικά (λάχανα, κρεμμύδια, φακές 

και ρεβίθια). Η κατανάλωση κρέατος και θαλασσινών σχετιζόταν με την 

οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αλλά και με το αν κατοικούσε 

στην πόλη, στην ύπαιθρο ή κοντά στη θάλασσα 

Πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων 

παρέχουν τόσο οι γραπτές μαρτυρίες όσο και διάφορες καλλιτεχνικές 

απεικονίσεις: οι κωμωδίες του Αριστοφάνη και το έργο του γραμματικού 

Αθήναιου από τη μία πλευρά, τα κεραμικά αγγεία και τα αγαλματίδια 

από ψημένο πηλό από την άλλη. 

 

 

Ο Πλούτων δειπνεί με τη συντροφιά της Περσεφόνης. Αττική ερυθρόμορφη 

κύλικα, Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο, 440-430 π.Φ. περίπου. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%28%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%89%CE%BC%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CF%8D%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%B2%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BC%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%86%CF%8C%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
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Ο   κ ύ κ λ ο ς  τ ο υ  ψ ω μ ι ο ύ 

 

                                   

1.  Σο όργωμα – Αλέτρι 
 

Μόλις έπιαναν οι πρώτες βροχές του φθινοπώρου και μαλάκωνε το 

χώμα, άρχιζε το όργωμα. Έπρεπε να ετοιμαστεί το χώμα να γίνει αφράτο 

δηλαδή, για να δεχτεί το σπόρο. Σότε δεν είχαν μηχανές και 

χρησιμοποιούσαν ζώα για να τους βοηθούν στο όργωμα. Σο αλέτρι ήταν 

ξύλινο και το έδεναν συνήθως σε δυο άλογα ή σε δυο βόδια. το όργωμα 

πρόσεχαν να πατάει το ένα ζώο μέσα στο διπλανό αυλάκι, για να γίνεται  

ίσιο. 

 

 
 

2. Η σπορά  

Παλαιότερα η σπορά γινόταν με το χέρι. Άρχιζε στα τέλη του 

επτέμβρη και τελείωνε το Δεκέμβρη. τις 14 επτεμβρίου, ημέρα του 

ταυρού, οι γεωργοί πήγαιναν στην εκκλησία λίγο σπόρο να τον 

ευλογήσει ο παπάς. Μετά τον έπαιρναν και τον ανακάτευαν με τον 

υπόλοιπο σπόρο, για να έχουν καλή σοδειά. Άλλοι κρατούσαν αγιασμό 

και ράντιζαν το σπόρο για να πάρει ευλογία. Αφού τελείωνε το όργωμα, 

έριχναν το σπόρο με το χέρι. Σο σπόρο τον είχαν μέσα σε ένα «δισάκι» ( 

διπλό σάκο), που στη μέση είχε ένα άνοιγμα, για να το κρεμάνε στο 

λαιμό. Δηλαδή, είχαν ένα σάκο μπροστά και έναν πίσω. Όταν άδειαζε 
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λίγο ο μπροστινός σάκος, έφερναν μπροστά τους τον πισινό σάκο, για να 

μην κουράζονται από το μεγαλύτερο βάρος του. Αυτό συνεχιζόταν μέχρι 

να αδειάσουν οι σάκοι, οπότε τους ξαναγέμιζαν. Αφού τελείωνε η σπορά, 

για να σκεπαστεί ο σπόρος με χώμα, έκοβαν ένα μεγάλο κλωνάρι δέντρου 

και το σβάρνιζαν στο χωράφι. Αργότερα χρησιμοποιούσαν ξύλινες 

σβάρνες και τα τελευταία χρόνια σιδερένιες. Μπορούσαν να σπείρουν 2 – 

3 στρέμματα την ημέρα.  

ε περιόδους μεγάλης ξηρασίας, μην μπορώντας να κάνουν κάτι άλλο, 

απευθύνονταν στον ιερέα του χωριού να κάνει λιτανεία. Έπαιρναν τα 

εικονίσματα και τα λάβαρα από την εκκλησία και πήγαιναν στα 

χωράφια. Εκεί ο ιερέας διάβαζε ευχές και όλοι μαζί παρακαλούσαν το Θεό 

να βρέξει. 

 

 

3. Σο σβάρνισμα  

 
τη συνέχεια γινόταν το σβάρνισμα με τη σβάρνα, που έσερνε το ζώο, 

για να στρώσει το χωράφι και να σκεπαστεί ομοιόμορφα ο σπόρος. Αφού 

τελείωνε η σπορά, περίμεναν τις βροχές, για να ποτιστούν τα χωράφια 

και να βλαστήσει ο σπόρος.  
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4. Ο θερισμός  

τις αρχές του καλοκαιριού, τα σιτάρια ωρίμαζαν και άρχιζε το θέρος. 

Σα στάχυα θερίζονταν με τα δρεπάνια, γίνονταν δεμάτια και 

μεταφέρονταν στα αλώνια. Ο θερισμός είναι η εργασία για τη συγκομιδή 

των σιτηρών και γίνεται μετά από το ωρίμασμα των καρπών, δηλαδή στα 

τέλη Μαΐου στις θερμές περιοχές και στα νησιά, τον Ιούνιο στις υπόλοιπες 

περιοχές και τον Ιούλιο στα ορεινά μέρη.  

Η καλύτερη εποχή για να θεριστεί το σιτάρι, που προορίζεται για να 

γίνει αλεύρι, είναι όταν οι κόκκοι έχουν σκληρύνει, αλλά μπορούν να 

κοπούν με το νύχι, και η καλαμιά του σταριού έχει γίνει κίτρινη. Σότε το 

σιτάρι αποδίνει περισσότερο αλεύρι κι έχει καλύτερη εμπορική εμφάνιση. 

Η σίκαλη θερίζεται νωρίτερα, γιατί οι κόκκοι της τινάζονται ευκολότερα 

κι έτσι χάνονται ποσότητες. Όταν τα σιτηρά προορίζονται για σπορά 

πρέπει να θερίζονται όταν έχουν μεστώσει εντελώς, γιατί με το σπόρο 

αυτό έχουμε καλύτερο φύτρωμα και τα φυτά γίνονται πιο δυνατά.  

Ο θερισμός γίνεται ή με το χέρι από εξασκημένους εργάτες και 

εργάτριες ή με θεριστικές μηχανές. Οι εργάτες για το θερισμό 

χρησιμοποιούν το δρεπάνι, που είναι γνωστό θεριστικό εργαλείο από τα 

πολύ παλιά χρόνια. Σο δρεπάνι αποτελείται από μια ξύλινη λαβή και μια 

πριονωτή λεπίδα, που έχει το σχήμα μισοφέγγαρου. Ο θεριστής πιάνει με 

το αριστερό του χέρι μια δέσμη σιτηρών, τα χερόβολα, και με το άλλο, 

σύροντας το δρεπάνι προς το μέρος του, τα κόβει. Πολλά χερόβολα 

σχηματίζουν ένα δεμάτι που δένονται από εργάτες που ακολουθούν τους 

θεριστές. ήμερα ο θερισμός στα περισσότερα μέρη γίνεται με θεριστικές 

μηχανές που δουλεύουν με μεγάλη ταχύτητα.  

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A3%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A9%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B9
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A3%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF


9 

 

 

5. Αλώνισμα  

Σο αλώνισμα γίνεται στο αλώνι, πέτρινο ή πήλινο, για να είναι 

σκληρό και βρίσκεται σε ψηλό μέρος, για να γίνεται πιο εύκολα το 

λίχνισμα. Γύρω - γύρω βρίσκεται περιτείχισμα, για να μη σκορπίζονται 

οι σπόροι κατά την εργασία του αλωνισμού. Σο αλώνισμα γίνεται έτσι: 

Φτυπούν τα στάχυα με πολλή δύναμη, είτε με το χέρι ή με ζώα ή με 

μηχανές, για να αποχωριστεί ο καρπός από τα υπόλοιπα στελέχη. 

Επειδή με το χέρι το χτύπημα είναι δύσκολο, χρησιμοποιούν 

εργαλεία, όπως είναι ο κόπανος ή δικάβαλος ή λιοράβδι. Μετά το 

χωρισμό του καρπού από τα υπόλοιπα στελέχη, γίνεται το λίχνισμα ή 

ανέμισμα ή ξανέμισμα, για να μείνει το καθαρό σιτάρι και μετά το 

μεταφέρουν σε ειδικές αποθήκες. 

Σο αλώνισμα είναι δύσκολη και σκληρή εργασία. Όταν μάλιστα δε 

φυσάει αέρας, μπορεί να κρατήσει πολλές μέρες. Έτσι εξαντλούνται 

και τα ζώα και οι ίδιοι οι άνθρωποι. Ο κυπριακός λαός λέει για το 

αλώνισμα το παρακάτω τετράστιχο: "Βόδι να μην αλώνιζε, κόρη να 

μην εγέννα, και νιος να μην εθέριζε, ποτέ του δεν εγέρνα". Όταν 

θεριστούν τα στάχυα, σκορπίζονται στο αλώνι. 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit
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6. Σο λίχνισμα  

 
Ακολουθούσε το "λίχνισμα". Με την βοήθεια του αέρα, ο καρπός ξεχώριζε 

και έμενε στο αλώνι< 

 

 
 

 

7. Αποθήκευση  

 
Η επόμενη εργασία ήταν το σάκιασμα του καρπού και η αποθήκευση 

του στα κελάρια, όπου φυλάσσονταν και προστατεύονταν με τη χρήση 

συγκεκριμένων φυτών (βοτάνων) που απομάκρυναν από τον καρπό τα 

παράσιτα (ψείρες, σκουλήκια κ.ά.).  
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8. Σο άλεσμα - μύλος  

 
τη συνέχεια το σιτάρι το πήγαιναν στο μύλο για να αλεστεί< 

 

  
 

 

 

9. Από το σιτάρι στο ψωμί  

 
Σο ζύμωμα γινόταν σε ξύλινες σκάφες και έπειτα το ζυμάρι 

μεταφερόταν με τις πινακωτές στο φούρνο για να ψηθεί.  
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Ε ί δ η   ψ ω μ ι ο ύ 

-Φριστόψωμο- 

Σα Φριστούγεννα ζυμώνεται το Φριστόψωμο, αλλού απλό, με ένα μόνο 

καρύδι στη μέση κι αλλού πλούσια στολισμένο με καρπούς της εποχής 

που συμβολίζουν την αφθονία. 

 

 

-Χωμί του Πάσχα- 

Σο Πάσχα, στα Ανώγεια, μεγάλα κουλούρια ζυμωμένα με γάλα 

στολίζονται με αβγά και ξόμπλια από ζυμάρι όπως λουλούδια και 

«όφιδες» 

 

 

-Πρόσφορο- 
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Σο πρόσφορο («προσφορά» ή «λειτουργιά») είναι το ψωμί που 

προσφέρεται στην εκκλησία το άββατο το απόγευμα. Θα κοπεί και θα 

μοιραστεί σε όλο το εκκλησίασμα με το τέλος της λειτουργίας «αντίδωρο». 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’70 υπήρχαν σχεδόν σε όλα τα χωριά 

της Κρήτης ειδικές προσφορούδες. 

 

 

-Γαμοκούλουρο- 

το σπίτι του γαμπρού ετοιμάζονται πλουμιστά γαμοκούλουρα για τους 

κουμπάρους και τους στενούς συγγενείς. Απαραίτητα πλουμιά 

αποτελούν οι λεμονανθοί, τα πουλιά, το κομπολόι και οι σαύρες που 

προστατεύουν το ζευγάρι από τη γλωσσοφαγιά. 

 

 

 

 

 

 

 

-Σο κουλούρι της βάφτισης- 
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το τραπέζι της βάφτισης οι στενοί συγγενείς προσφέρουν μεγάλα 

πλουμιστά «τριβίδια»που συνοδεύουν τα ειδικά φαγητά. Αυτά είναι 

στολισμένα με απλούς πλοκούς ή περίπλοκα ξόμπλια. 

 

Π α ρ ο ι μ ί ε ς  γ ι α  τ ο  ψ ω μ ί  …  

(Μέσα από τον παροιμιακό μας λόγο γίνεται φανερή η αξία του ψωμιού ως 

διατροφικό είδος) 

 Αυτή η δουλειά έχει πολύ ψωμί: η δουλειά αυτή είναι σίγουρη ή 

αποφέρει μεγάλα κέρδη. 

 Βγάζω το ψωμί μου: κερδίζω τα απαραίτητα. 

 Δουλεύει για το ψωμί του: δουλεύει για τα αναγκαία της ζωής. 

 Εμείς ψωμί δεν έχουμε κι η γάτα πίτα σέρνει. 

 Η βιάση ψήνει το ψωμί, μα δεν το καλοψήνει.: ακόμα κι αν 

κάνεις κάτι με βιασύνη, πιθανόν να έχεις κάνει λάθος. 

 Θα φάει πολλά ψωμιά ακόμη: θα γνωρίσει ή θα βιώσει πολλά. 

 Λίγα είναι τα ψωμιά του ή έφαγε τα ψωμιά του: δεν θα ζήσει για 

πολύ ακόμη. 

 Νηστεύει ο δούλος του Θεού, γιατί ψωμί δεν έχει. 

 Όταν κοιμάται ο γιόκας μου ψωμί δε μας γυρεύει. 

 Σο έδωσε για ένα κομμάτι ψωμί: το έδωσε πολύ φτηνά, με μικρό 

αντάλλαγμα. 

 Υάγαμε μαζί ψωμί και αλάτι: έχουμε ζήσει πολλά μαζί ή 

είμαστε φίλοι από παλιά. 

 Χωμί δεν έχουμε, ραπανάκια για την όρεξη: δεν έχουμε τα 

βασικά και ζητάμε τα επιπλέον. 

 Χωμί δεν είχαμε, τυρί μας ήρθε. 
 “Υάγαμε ψωμί κι αλάτι”. 
 “Γλυκό ψωμί δεν έφαγαν” 
 “Έφαγα ψωμί στο σπίτι σου”. 
 “Βρε τον ψωμοπάτη!” (Ορίζει τον άπιστο φίλο που περιφρονημένος 

από τους ανθρώπους και καταραμένος από το Θεό που αθέτησε τον 

όρκο του) 
 “Μα το ψωμί που τρώω” (Ο καθημερινός άνθρωπος το σέβεται και 

ορκίζεται σ’ αυτό) 
 “Να τιμάς το ψωμί που τρως” (Ευχή γονέων στα παιδιά τους) 

“Για ένα κομμάτι ψωμί το αγόρασα” 
 “Πιο πολύ ψωμί τρώγεται με μέλι παρά με ξίδι” 
 “Όποιος βαριέται να ζυμώσει πέντε μέρες κοσκινάει” 
 “Χωμοτύρι και γλυκιά ζωή” 
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Η έλλειψή του ψωμιού είναι ταυτόσημη με την 

πείνα…. 

 

“Ο χορτάτος λέει ψωμί κι ο νηστικός ψωμάκι” 

“Άνθρωπος που δεν πεινάει, τι θα πει ψωμί δεν ξέρει”. 

“Είπε το ψωμί ψωμάκι”. 

“Σο ψωμί τα δάκρυα δένει, το ψωμί τα σταματάει”. 

 

Από τη Βίβλο… 

 

Εγώ ειμί ο άρτος της ζωής. 

Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσηται άνθρωπος. 
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Σ ο   ψ ω μ ί   σ τ η ν  π ο ί η σ η … 

 

Σόσο δεν αγγίζουν 

Η φωτιά με το άχτι 

Που πένεται ο λαός μου 

Σου Θεού το στάρι 

τα ψηλά καμιόνια 

Σο φόρτωσαν και πάει 

Μες στην έρμη κι άδεια 

Πολιτεία μένει 

Σο χέρι που μονάχα 

Με μπογιά θα γράψει 

στους μεγάλους τοίχους 

ΧΨΜΙ ΚΙ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 

(Οδυσσέας Ελύτης) 

 

Όταν ξαναγυρίσει το σπαθί του Ψρίωνα 

Θα βρει τα φτωχό ψωμί από το λυχνάρι 

Αλλά η ψυχή στη χόβολη των άστρων 

Θα βρει μεγάλα χέρια διακλαδωμένα στο άπειρο 

Έρημα φύκια στερνοπαίδια του γιαλού 

Φρόνια πετράδια πράσινα 

(Οδυσσέας Ελύτης) 

 

Ένα τεράστιο καρβέλι, μια πελώρια φρατζόλα 

ζεστό ψωμί είχε πέσει στο δρόμο από τον ουρανό 

ένα παιδί με πράσινο κοντό βρακάκι και με μαχαίρι 

έκοβε και μοίραζε στον κόσμο γύρω Όμως και μια 

μικρή, ένας μικρός άσπρος άγγε λος κι αυτή 

μ’ ένα μαχαίρι έκοβε και μοίραζε κομμάτια 

γνήσιο ουρανό κι όλοι τώρα τρέχαν σ’ αυτή, λίγοι 

πηγαίναν στο ψωμί, όλοι τρέχανε στο μικρόν 

άγγελο που μοίραζε ουρανό 

Ας μη το κρύβουμε διψάμε για ουρανό! 

(Μίλτος αχτούρης) 

 

 

Λοιπόν; Πως σου φαίνονται; Είδες 

τα στάχυα μου, Κύριε; Είδες τ’ αμπέλια μου; 

Είδες τι όμορφα που πέφτει το φως 

στις γαλήνιες κοιλάδες μου; 
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Κι  έχω ακόμη καιρό! 

Δεν ξεχέρσωσα όλο το χώρο μου, Κύριε. 

Μ’ ανασκάφτει ο πόνος μου κι  ο κλήρος μου μεγαλώνει. 

Ασωτεύω το γέλιο μου σαν ψωμί που μοιράζεται. 

(Νικηφόρος Βρεττάκος) 

 

 

Μαζεύω τα πεσμένα στάχυα να σου στείλω λίγο ψωμί, 

μαζεύω με το σπασμένο χέρι μου ότι έμεινε απ' τον ήλιο 

να σου το στείλω να ντυθείς. Έμαθα πως κρυώνεις. 

Σην πράσινή σου φορεσιά να την φορέσεις την Λαμπρή! 

Θα τρέξουν μ' άνθη τα παιδιά. Θα βγουν τα περιστέρια, 

κ' η μάνα σου με μια ποδιά, πλατιά, γεμάτη αγάπη! 

Πάρε όποιο δρόμο, όποια κορφή, ρώτα όποιο δένδρο θέλεις. 

Μ' ακούς; Οι δρόμοι όλης της γης 

βγαίνουνε στην καρδιά μου! 

Μην ξεχαστείς κοιτάζοντας το φως. Σ' ακούς; Ναρθείς! 

(Νικηφόρος Βρεττάκος) 

 

 

Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων 

είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου 

είναι το χαμόγελο της μάνας. 

Μονάχα αυτό. 

Σίποτ' άλλο δεν είναι η ειρήνη. 

Και τ' αλέτρια που χαράζουν βαθειές αυλακιές σ' όλη τη γης 

ένα όνομα μονάχα γράφουν: 

Ειρήνη. Σίποτ' άλλο. Ειρήνη. 

(Γιάννης Ρίτσος) 

 

Να σας πω , πώς γίνεται και στον κόσμο δίνεται 

απ’ τον σπόρο το σταράκι το γλυκό ψωμάκι : 

 

πρώτα – πρώτα οι γεωργοί σαν οργώσουνε τη γη 

μες στη χούφτα σπόρο παίρνουν κι έτσι σπέρνουν . 

 

Σον καλό τον θεριστή τραγουδώντας , γελαστοί 

με δρεπάνια που γυαλίζουν στάχυα ολόχρυσα θερίζουν . 

 

Και στ’ αλώνι θα στρωθεί , θα τριφτεί , θα πατηθεί 
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κι ύστερα το καθαρίζουν ,πιάνουνε και το λιχνίζουν . 

 

Κι από κει θα φορτωθεί , και στο μύλο θ’ αλεστεί 

κι η μυλόπετρα γυρίζει , άσπρο αλεύρι μας χαρίζει  . 

 

αν το παίρνει με χαρά η καλή νοικοκυρά , 

μες στη σκάφη τ’ απιθώνει και ζυμώνει και ζυμώνει . 

 

Κι όταν καλοζυμωθεί , πάει στο φούρνο να ψηθεί , 

με το φτυάρι μια του δίνουν μέσα να ψηθεί τ’ αφήνουν . 

 

Κι όταν βγει λαχταριστό , ροδοκόκκινο , ζεστό τρώει , 

τρώει το παιδάκι το γλυκό , γλυκό ψωμάκι . 

 

(Φ. ακελλαρίου) 
 

 

«Σα παιδιά θέλουν παπούτσια τα παιδιά θέλουν  

ψωμί θέλουνε και φάρμακα, δούλεψε κ’ εσύ.  

Γέλα, κλαίγε κι όλο λέγε, το παιδί: ζωή» 

(Γ. Ρίτσος) 

 

Παιχνίδια που σχετίζονται με το ψωμί… 

«Πινακωτή - πινακωτή» 

(παιδικό παιχνίδι από την εποχή του ’60) 

 

το παιχνίδι αυτό παίρνουν μέρος 10 – 12 παιδιά κυρίως κορίτσια. 

 

Ο βασιλιάς στέλνει ένα από του φρουρούς του και λέει: 

-Πινακωτή – πινακωτή. Η Πινακωτή απαντά. 

- Έλα από τ’άλλο μου τ’αυτί γιατί είν’η μάνα μου κουφή. 

Ο απεσταλμένος του βασιλιά πηγαίνει κουτσαίνοντας στο ένα πόδι από 

την άλλη μεριά της πινακωτής και ξαναλέει. 

- « Πινακωτή – πινακωτή ». Η πινακωτή πάλι απαντά. 

_ Έλα από τ’άλλο μου τ’αυτί γιατί είν’η μάνα μου κουφή. 

Αυτό γίνεται τρεις φορές . Μετά ο απεσταλμένος του βασιλιά έλεγε στην 
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πινακωτή. 

- «Πινακωτή, πινακωτή , είπε μου ο βασιλιάς (ν)α μου δώκεις ένα αρνί. Η 

πινακωτή του απαντά. 

- Διάλεξε και πάρε.. Σότε ο απεσταλμένος του βασιλιά τα μυρίζει ένα – 

ένα και όταν κάποιο δεν του αρέσει λέει. 

- «ίφ-φου , ίφ-φου», δηλαδή αυτό βρωμάει. 

Όταν κάποιο του αρέσει λέει: 

_-«Μίγχι-μίγχι», δηλαδή αυτό μυρίζει. Αυτό το αρνί που μυρίζει παίρνει ο 

απεσταλμένος στο βασιλιά του. 

Σαυτόχρονα όμως η πινακωτή σκεπάζει καλά το αγαπημένο της αρνάκι. 

Σο παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι που να μείνει στην αγκαλιά της πινακωτής 

μόνο το μικρότερο αρνί. Όταν της το ζητά και αυτό , ο απεσταλμένος του 

βασιλιά , δεν του το δίνει λέγοντάς του ότι είναι το πιο μικρό και είναι η 

συντροφιά της. Όταν φεύγει , ο απεσταλμένος του βασιλιά , η πινακωτή 

κοιμάται . Σότε της κλέβουν το αρνάκι και το πηγαίνουν στο παλάτι του 

βασιλιά που είναι λίγο πιο πέρα. Όταν ξυπνήσει η πινακωτή και δεν βρει 

το αρνάκι της , πάει στο παλάτι του βασιλιά και το ζητά. Οι φρουροί όμως 

δεν της το δίνουν. Αυτή τότε πλησιάζει το μέρος που είναι τα αρνάκια της, 

μυρίζει τα δαχτυλάκια τους και αφού αναγνωρίσει το μικρότερο το 

παίρνει. Οι φρουροί του βασιλιά την κυνηγούν για να της το πάρουν πίσω. 

Όταν την πιάνουν αλλάζουν ρόλους και ξαναπαίζουν το παιχνίδι. 

 

«ΣΟ ΖΤΜΨΜΑ» 

Οι παίκτες πλάθουν, αν υπάρχουν πραγματικά υλικά, ή απλός κάνουν 

τις κινήσεις του πλασίματος, ενώ τραγουδούν: 

Ζυμώνω ωραίο, ωραίο ψωμί, 

βάζω προζύμι, αλεύρι, νερό, 

πρέπει να δουλεύω, δεν μπορώ, 

θα το ψήσω στο φούρνο στη στιγμή 

θα το φουρνίσω σαν θα ανεβεί 

θα το ξεφουρνίσω σαν θα ψηθεί. 

το τέλος, κάνουν κύκλο και προχωρώντας δεξιά – αριστερά τραγουδούν 

πάλι τους παραπάνω στίχους. 
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«Ο ΚΑΡΒΕΛΑ» 

Παίζεται με πολλά παιδιά. Με λάχνισμα  βγάζουν δύο, που στέκονται 

στη μέση, ενώ τα άλλα κάνουν κύκλο γύρω τους. Σο ένα από τα δύο 

παιδιά λέει στο άλλο, που παίζει το πρόσωπο του καρβελά: 

Σο ένα παιδί:         - Καρβελά, καρβελά, 

                                πόσα καρβέλια έχει ο φούρνος; 

Σο άλλο παιδί:       - Έντεκα κι ένα καμένο. 

Σο ένα :                 - Και ποιος το ‘καψε; 

Σο άλλο :               - Ο Βασίλης  (λέει όποιο άλλο όνομα θέλει) 

Σο ένα:                  - Και με τι θα τον παντρέψουμε; 

Σο άλλο:                - Με τα κοράκια. 

Και τότε, όλα τα παιδιά φωνάζουν: 

-          Κρά, κρά ,κρά!!! 

 Σην ίδια  στιγμή, δύο παιδιά από την ομάδα ενώνοντας ψηλά τα χέρια 

τους κάνουν πόρτα και ο Βασίλης βγαίνει από τον κύκλο περνώντας από 

κάτω. Σο παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο, ώσπου να βγουν όλα τα 

παιδιά. Κάθε φορά μιμούνται άλλο ζώο: γαϊδουράκι, γάτα, κόκορα  ή 

τρομπέτα κ.τ.λ.  

«ΣΟ ΠΡΟΖΤΜΙ» 

Σο παιχνίδι αυτό παίζεται από πολλά παιδιά, πάνω από δέκα, σε 

ανοιχτό μέρος. Δύο παιδιά χαράζουν στο χώμα έναν κύκλο, το προζύμι, με 

διάμετρο δύο μέτρα περίπου. Ύστερα τα δύο αυτά παιδιά μπαίνουν και 

στέκονται μέσα σ’ αυτόν τον κύκλο. Και τότε το ένα παιδί ζητά από το 

άλλο προζύμι. Σο άλλο απλώνει προς το μέρος του το χέρι του, τάχα πως 

του δίνει. Οι άλλοι παίκτες, που στέκονται έξω από τον κύκλο κι ολόγυρα, 

μόλις δουν πως τάχα πήρε προζύμι, φεύγουν άταχτα εδώ κι εκεί, γιατί 

πετιέται έξω από τον κύκλο και αρχίζει και τους κυνηγάει. Αν τύχει να 
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μην πιάσει κανένα, τότε οι άλλοι γυρίζουν πίσω κι αρχίζουν να τον 

χτυπούν. Σην ίδια στιγμή πετιέται κουτσαίνοντας από το προζύμι κι ο 

άλλος παίκτης, για να τον ελευθερώσει. Αν τύχει όμως και πιάσει κανένα 

και κατορθώσει να τον χτυπήσει λίγο, τον παίρνει μαζί του και μπαίνουν 

και οι δύο στον κύκλο λέγοντας του: 

-          « Προζύμι » κ’ εγώ «προζύμι» κ’ εσύ. 

Σο παιχνίδι αρχίζει όπως και πρώτα, με τη διαφορά πως όσα και να 

πάρει ο ένας από τον άλλο βγαίνουν και οι δύο κουτσαίνοντας και 

κυνηγούν τα άλλα παιδιά που φεύγουν. 

Απαραίτητο είναι να φωνάξει τη λέξη προζύμι, για να τον ακούσουν 

και να φύγουν οι απέξω από τον κύκλο παίκτες. Αν ξεχάσει να κάνει αυτό 

το χρέος του, τότε οι άλλοι έχουν δικαίωμα να τον ξυλοκοπήσουν μόλις 

βγει. Αν κουραστεί, μπορεί να τρέξει και να πατήσει στο προζύμι. Σο 

μέρος αυτό συμβολίζει άσυλο και δεν επιτρέπεται να τον χτυπήσουν. 

Όταν όμως τον προλάβουν έξω, τότε τον ξυλοκοπούν, ώσπου να 

καταφθάσει ο σύντροφος του να τον γλιτώσει. 

Σο παιχνίδι αυτό παίζεται σε πολλές περιοχές και κατά κύριο λόγο στη 

Νεάπολη της Κρήτης. 

«ΧΨΜΑΚΙΑ» 

Λέγεται το παιχνίδι εκείνο κατά το οποίο πετούμε χαλίκια παράλληλα 

με την επιφάνεια του νερού, με τη φιλοδοξία να αναπηδήσουν όσες 

περισσότερες φορές γίνεται, διαγράφοντας τόξα. Άλλα ονόματα για το 

παιχνίδι αυτό είναι: αναπεταρούδια, πίττες, κουταλήθρες, πεταλίδες, 

παξιμαδάκια. 
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Παραμύθι<       

 

Σο πιο γλυκό ψωμί  

 

Το παραμύθι που ακολουθεί είναι κεφαλονίτικη παραλλαγή μιας παλαιάς 

λαϊκής αφήγησης. Ανήκει στον ευρύ τύπο των διηγηματικών ή κοσμικών 

παραμυθιών, τα οποία αναφέρονται στις περιπέτειες των ανθρώπων χωρίς 

να χρησιμοποιούν υπερφυσικά στοιχεία. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο 

παραμύθι κατατάσσεται στην κατηγορία των διδακτικών παραμυθιών που, 

όπως παρατηρεί ο Δ. Λουκάτος, «έχουν πάντα μέσα τους μια διάθεση για 

διδασκαλία».  

 

Κάποτε ήταν ένας πλούσιος βασιλιάς, πολύ πλούσιος, που ό,τι 

επιθυμούσε η καρδιά του το ’χε. Όλα τα είχε, και τον έλεγαν ευτυχισμένο, 

ώσπου έπαθε μια παράξενη ανορεξιά και δεν είχε όρεξη να βάλει τίποτα 

στο στόμα του. ιγά σιγά αδυνάτιζε, κι άρχισε να γίνεται γκρινιάρης και 

παράξενος. Πολλοί γιατροί επήγαιναν και τον έβλεπαν, μα τα γιατρικά 

τους τίποτα δεν μπορούσαν να του κάμουν. Η ανορεξιά του βασιλιά όλο 

και κρατούσε, κι εκείνος έρεβε μέρα με την ημέρα. Σίποτα δε λιμπιζόταν 

να φάει· ούτε «του πουλιού το γάλα», που λέει ο λόγος.  

Oπού κάποια μέρα, έτυχε να περνάει από το παλάτι του ένας 

ασπρομάλλης γέροντας φτωχός, που ήτανε όμως σοφός κι ήξερε από 

γιατρικά. Σου είπανε λοιπόν για το βασιλιά, κι ανέβηκε να τον δει. 

«Μήπως κουράζεσαι, βασιλιά μου;», τον ρώτησε. «Σι λες, γιατρέ μου», του 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2582,10057/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2582,10057/
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λέει ο βασιλιάς. «Όλη μέρα ξαπλωμένος απάνου στο θρόνο μου, ούτε το 

μικρό μου δαχτυλάκι δεν κουνώ». «Μήπως έχεις έγνοιες και σκοτούρες 

για το λαό σου;» «Όχι, κάθε άλλο. Εγώ ζω ξέγνοιαστος, και καρφάκι δε 

μου καίεται για κανέναν!» «Μήπως επιθύμησες ποτέ σου κάτι και δεν 

μπόρεσες να το ’χεις;» «Oύτε κι αυτό! Βασιλιάς είμαι, κι ό,τι γυρέψω, το 

βλέπω μπροστά μου!<».  

κέφτηκε, σκέφτηκε λίγο ο γέροντας, ύστερα γυρίζει και λέει του βασιλιά: 

«Άκουσε, βασιλιά μου: Καθώς βλέπω, δεν έχεις τίποτα σοβαρό. Εκείνο που 

φταίει και δεν έχεις όρεξη να τρως, είναι το ψωμί που σου δίνουν στο 

παλάτι! Να διατάξεις να σου φέρουν να φας το πιο γλυκό ψωμί του 

κόσμου. Αν μπορέσεις να το ’χεις αυτό, τότε θα γιατρευτείς!».  

Από την ίδια μέρα ο βασιλιάς έδωσε διαταγή στους φουρναραίους του 

παλατιού να ζυμώσουν και να του ψήσουν «το πιο γλυκό ψωμί του 

κόσμου!». Έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά οι ψωμάδες σ’ όλο το 

βασίλειο, ποιος θα κάμει στο βασιλιά το πιο γλυκό ψωμί! Ζύμωσαν με 

ζάχαρη κι ανθόγαλα κάθε λογής ψωμιά και του τα ’φερναν στο παλάτι να 

τα δοκιμάσει. Μα κανένα απ’ όλα εκείνα τα ψωμιά δεν άνοιγε την όρεξη 

στο βασιλιά. Oύτε κι ήθελε να τα φάει. Σο ’να του μύριζε, τ’ άλλο του 

βρομούσε. Ώσπου μια μέρα, έξω φρενών ο βασιλιάς, έστειλε ανθρώπους 

του να πάνε να βρούνε το γέροντα και να τον ξαναφέρουνε μπροστά του. 

Έτσι λοιπόν κι έγινε.  

«Θα σε κρεμάσω, που με ξεγέλασες!», του φώναξε ο βασιλιάς μόλις τον 

είδε. «Γιατί, βασιλιά μου;», τον ρώτησε ο γέροντας. «Γιατί το γλυκό ψωμί, 

που είπες να μου φτιάξουνε να φάω, δε μου έκαμε τίποτα!» «Μπα;», 

έκαμε ο γέροντας. «Υαίνεται πως το ψωμί που σου ζύμωσαν, δεν ήταν 

τόσο γλυκό όσο έπρεπε!» O βασιλιάς ήταν πάλι έτοιμος ν’ αγριέψει, μα 

είδε το γέρο που κάτι συλλογιζότανε, και περίμενε.  

«Άκουσε, βασιλιά μου», του λέει ο γέροντας ύστερ’ από λίγο. «Αν θέλεις 

να δοκιμάσεις στ’ αληθινά το ψωμί που θα σε γιατρέψει, πρέπει να ’ρθεις 

μαζί μου για τρεις μέρες μονάχα και να κάνεις ό,τι σου λέω. Αν δε γίνεις 

καλά, είσαι ελεύτερος να μου πάρεις το κεφάλι!»  

Κι ο βασιλιάς, παιδί μου, θέλοντας και μη, δέχτηκε να πάει μαζί με τον 

παράξενο γέροντα, εκεί που του ’λεγε. Υόρεσε κι αυτός φτωχικά ρούχα, 

ποδέθηκε παλιοπάπουτσα, πήρε κι ένα μπαστούνι στα χέρια του κι έφυγε 

κρυφά από το παλάτι, μακριά, κι επήγανε στον κάμπο, εκεί που καθόταν 

ο γέροντας, σε μια καλύβα, μέσα σ’ ένα χωράφι σπαρμένο.  

Ξημερώνοντας, έδωκε ο γέροντας στο βασιλιά ένα δρεπάνι και του λέει: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2582,10057/
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«Έλα να θερίσουμε!». Έπιασε ο βασιλιάς και θέριζε μες στο λιοπύρι 

ολάκερη μέρα. Έκαμε καμιά σαρανταριά δεμάτια στάχυα. Ήρθε το βράδυ, 

πέσανε ξεροί να κοιμηθούνε. Oύτε φαΐ όλη μέρα, ούτε τίποτα. Έμενε, 

βλέπεις, κι ο γέροντας νηστικός.  

Σην άλλη μέρα, πρωί πρωί, ξύπνησε ο γέροντας το βασιλιά και του λέει: 

«ήκω τώρα, να πάρουμε όλ’ αυτά τα δεμάτια, να τα πάμε στ’ αλώνι να τ’ 

αλωνίσουμε!». Κουβάλησε στην πλάτη του ο βασιλιάς περσότερ’ από τα 

μισά, κι ύστερα όλη μέρα, γκαπ γκουπ, τα κοπάνιζε με το δάρτη, ώσπου 

κάμανε το στάρι σωρό, τ’ ανεμίσανε και το βάλανε στο σακί. Κι όλη μέρα 

την περάσανε πάλε έτσι, νηστικοί κι οι δυο τους, μόνο λίγο νερό ήπιανε 

από τη στέρνα, που ήτανε κοντά στην καλύβα. Πέσανε πάλι κουρασμένοι 

το βράδυ και κοιμηθήκανε.  

Σην τρίτη μέρα, το χάραμα, ο γέροντας σήκωσε το βασιλιά: «Ξύπνα», του 

λέει, «τώρα να πάμε το στάρι μας στο μύλο να τ’ αλέσουμε! Πάρ’ το εσύ 

στην πλάτη σου, γιατί εγώ δεν μπορώ, και πάμε εκεί στην κορφή του 

βουνού, που ’ναι ο μύλος». Σι να κάμει ο βασιλιάς, αφού έτσι ήτανε η 

συφωνία, φορτώνεται το σακί στην πλάτη, και κουρασμένος κι ελεεινός το 

κουβάλησε στην κορφή. Σώρα αρχίνησε και να πεινάει, μα δεν έλεγε 

ακόμα τίποτα.  

Αλέσανε το στάρι τους, και για να μην τα πολυλογούμε, γυρίσανε κατά το 

μεσημέρι στην καλύβα, πάλι ο βασιλιάς φορτωμένος τ’ αλεύρι. «Έλα τώρα 

να ζυμώσουμε», του λέει ο γέρος. Ξεχώρισε ως δέκα λίτρες αλεύρι, το ’ριξε 

στη σκάφη κι έβαλε το βασιλιά να ζυμώνει. Ύστερα τον έστειλε στο λόγγο 

να κόψει ξύλα, κι αργά κατά το βράδυ βάλανε κι εκάψανε το φούρνο, για 

να ψήσουνε 3-4 καρβέλια. O βασιλιάς τώρα πεινούσε κι επερίμενε πότε να 

ψηθούν τα ψωμιά, για να φάει! Μα πιο πολύ τα λιμπιζόταν, όταν άρχισε 

να βγαίνει από το φούρνο η μυρωδιά τους. «Πεινάω πολύ», λέει του γέρου. 

«Περίμενε και θα φας!», του απάντησε κείνος.  

ε λίγο βγήκανε τα καρβέλια, αχνιστά και ροδοψημένα. αν πεινασμένος 

λύκος τότε ο βασιλιάς άρπαξε το καρβέλι, το έκοψε με τα χέρια του κι 

άρχισε να τρώει. Μα με την πρώτη μπουκιά που κατάπιε, το πρόσωπό του 

έγινε κόκκινο από χαρά και φώναξε: «Μάλιστα! Αυτό είναι το πιο γλυκό 

ψωμί του κόσμου! Κι όμως ούτε μια κουταλιά ζάχαρη δεν έριξα στο ζυμάρι 

του!». Σότε ο γέροντας χαμογέλασε και του είπε: «Βασιλιά μου, πρέπει να 

ξέρεις πως η ζάχαρη του ψωμιού σου ήταν ο ιδρώτας που έχυσες για να το 

φτιάξεις. Σώρα είσ’ ελεύτερος να ξαναπάς στο παλάτι σου. Κοίτα μονάχα 

να δουλεύεις αποδώ κι εμπρός, και θα δεις πως η όρεξη δε θα σου λείψει».  

O βασιλιάς ακολούθησε την ορμήνεια του γέροντα, κι όταν γύρισε στο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2582,10057/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2582,10057/
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παλάτι του, δούλευε κάθε μέρα για το λαό του, εκατέβαινε και στον κήπο 

του γι’ άλλες δουλειές, κι από τότε γιατρεύτηκε από την ανορεξιά κι 

έτρωε καλά, που μακάρι να τρώαμε κι εμείς έτσι!  

Νεοελληνικά λαογραφικά κείμενα, επιμέλεια Δ. Λουκάτος, Βασική 

Βιβλιοθήκη, Ζαχαρόπουλος 
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Δραστηριότητες από τη μουσειοσκευή του 

Ιστορικού Μουσείου  
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Σο ψωμί στην τέχνη… 
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Εμπνευσμένη από το θέμα της Ευέλικτης Ζώνης, η θεατρική 

παράσταση “Ο θησαυρός του Μυλωνά”, από την κ. Σύλβια 

Κωνσταντουλάκη: 

 

“Ο θησαυρός του Μυλωνά” 

(Ακούγονται διάφορα τριξίματα. Σα παιδιά μπαίνουν, κρατώντας 

φακούς και κάνοντας πως αποφεύγουν αράχνες και παλιά 

αντικείμενα). 

 

ΜΟΤΙΚΗ Pink panther όση ώρα ψάχνουν 

Κουμουλά: Ελάτε! Δεν είναι κανείς. 

Φρήστος: Κανείς; Σα ποντίκια δεν πιάνονται; 

ταυριανού: Ποντίκια; Πού είναι; 

Μάνος: Να ένα! 

ταυριανού: Ααα!(πηδάει στην πλάτη του). 

Νέλλη: Άμα φοβάσαι ακόμη και τα ποντίκια, τι ήρθες μαζί μας; 

ταυριανού: Έφυγε; 

Άλκης: Έφυγε! 

ταυριανού: (Πηδάει κάτω) Ε!Λίγο φοβάμαι τα ποντίκια...Σ' άλλα 

όμως...όχι... 

Άννα: Θα σε δούμε... 

Γιώργος: Προσέξτε! Σα σανίδια είναι σάπια. 

Κουμουλά: Μυρίζει κλεισούρα! 

Φρήστος: Ποιος ξέρει από πότε έχει να μπει άνθρωπος εδώ μέσα...! 
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Μάνος: Ο πατέρας μου λέει ότι από τότε που θυμάται πάντα ερειπωμένος 

ήταν αυτός ο μύλος. 

ταυριανού: Εγώ άκουσα και κάτι άλλο: Λένε πως είναι στοιχειωμένος! 

ταυριανού: Πώς; και τώρα μας το λες; (κάνει να φύγει) 

Άλκης: τάσου! Αυτά είναι φαντασιώσεις! Δεν υπάρχουν τέτοια 

πράγματα. 

ταυριανού: Πειράζει να 'χω κάποιες αμφιβολίες;  

Άννα: Έλα!Μη φοβάσαι! Είμαστε τόσα άτομα! 

Γιώργος: Όλοι για έναν κι ένας για όλους. 

ταυριανού: Ναι, ξέρω! Άμα δούμε τα σκούρα όμως ‚ο σώζων εαυτόν 

σωθήτω‛! 

Κουμουλά: Εμένα μ' αρέσει αυτή η εξερεύνηση! Με συνερπάζει! 

Φρήστος: Κι εμένα! Μπορεί να βρούμε τίποτα σημαντικό. 

Μάνος: Κοιτάξτε καλύτερα ψηλά, μη μας βρει κανένα δοκάρι στο κεφάλι. 

 (Αρχίζουν να ψάχνουν) 

Νέλλη: Σι εγκατάλειψη! 

Άλκης: Όλα διαλυμένα! 

Άννα: Παντού αράχνες! 

Γιώργος: Πάμε πιο μέσα! 

(Κάνουν να κατέβουν απ' την άλλη μεριά της σκηνής εκτός από τη 

ταυριανού – κατεβαίνουν απ' τη σκάλα) 

Κουμουλά:....Δήμητρα! 

Φρήστος: Δε θα' ρθεις παραμέσα; 

(Η ταυριανού δεν απαντά) 

Μάνος: Θα μείνεις εδώ; 

ταυριανού: Μπα! Για παραέξω το βλέπω! 
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Νέλλη: Περίμενε! Θα' ρθούμε σε λίγο. 

Άλκης: (Προς το κοινό) Σώρα να δείτε πλάκα!(Αρχίζουν να φωνάζουν για 

ν' ακούσει η ταυριανού) Βλέπετε τίποτα; 

Άννα: κοτάδι! 

Άλκης: Μυρίζετε τίποτα; 

Γιώργος: κόνη! 

Άλκης: Ακούτε τίποτα; 

Κουμουλά: Εσένα! 

ταυριανού: (Γελώντας ειρωνικά) Καλά πάει η έρευνα... 

Άλκης: Πιάνετε τίποτα; 

Φρήστος: Εγώ...Κάτι πιάνω...Σι είναι αυτό; Ααα!Νυχτερίδα. Κι άλλη 

νυχτερίδα! 

ταυριανού: Βοήθεια! Σρέξτε! (Σρομαγμένη φεύγει). 

(Ανεβαίνουν όλοι μαζί στη σκηνή ξεκαρδισμένοι στα γέλια. Ο Άλκης 

φωνάζει τη ταυριανού). 

Άλκης: Έλα πλάκα σου κάναμε. 

ταυριανού: Ψχ, τι πήγα να πάθω! (Ξεφυσάει) Δεν ντρέπεστε λίγο; 

Νέλλη: Εδώ που τα λέμε, το παρακάναμε! 

Φρήστος: Εεε..Ναι! 

Άννα: Κι εσύ όμως είσαι πολύ φοβιτσιάρα! 

Γιώργος: Σα ζητάει κι ο οργανισμός σου λίγο! 

Κουμουλά: υγγνώμη, πάντως! 

Φρήστος: υγγνώμη! 

 

(Πιάνουν τη ταυριανού από τον ώμο) 
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ταυριανού: Εντάξει μωρέ...Δε φοβήθηκα και πολύ. 

Μάνος: Ναι, φάνηκε... 

Νέλλη: Λοιπόν, ελάτε να σοβαρευτούμε και να ψάξουμε καλύτερα. 

Άλκης: Θυμάστε για όλα αυτά που μιλήσαμε φέτος για τον ‚Κύκλο του 

Χωμιού‛; 

Άννα: Ναι αμέ, είχε πολύ ενδιαφέρον! 

Κουμουλά: τα παλιά χρόνια για να φτιάξουν ψωμί έπρεπε πρώτα να 

προηγηθούν μερικά στάδια... 

Σα παιδιά μπορούν να κάνουν και παντομίμα αυτά που λένε 

Φρήστος: Πρώτα πρώτα οι γεωργοί σαν οργώσουνε τη γη μες στη χούφτα 

σπόρο παίρνουν και στη γη κάτω τον σπέρνουν. 

Μάνος: Και μετά  βέβαια ακολουθεί ο θερισμός των σιτηρών. 

Άλκης: Σον καλό τον θεριστή, τραγουδώντας γελαστοί με δρεπάνια που 

γυαλίζουν στάχυα ολόχρυσα θερίζουν. 

Νέλλη:τη συνέχεια ακολουθούσε το αλώνισμα που πραγματοποιούνταν 

με το δάρτη. 

Γιώργος: Και στ' αλώνι θα στρωθεί, θα τριφτεί, θα πατηθεί κι ύστερα το 

καθαρίζουν πιάνουνε και το λιχνίζουν... 

Άννα: Ναι ναι...Σο λίχνισμα με το δικράνι γίνονταν παλιά! 

Κουμουλά: Κι από κει θα φορτωθεί και στο μύλο θ' αλεστεί κι η 

μυλόπετρα γυρίζει, άσπρο αλεύρι μας χαρίζει. 

Φρήστος: αν το παίρνει με χαρά η καλή νοικοκυρά μες στη σκάφη τ' 

απιθώνει και το πλάθει, το ζυμώνει! 

Μάνος: Κι όταν καλοζυμωθεί, πάει στο φούρνο να ψηθεί, με το φτυάρι μια 

του δίνουν, μέσα να ψηθεί τ' αφήνουν. 

Άννα: Κι όταν βγει λαχταριστό, ροδοκόκκινο, ζεστό, τρώει, τρώει το 

παιδάκι το γλυκό γλυκό ψωμάκι...! 

Κουμουλά: Παιδιά, κοιτάξτε! Ένα παλιό κουτί. 
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Φρήστος: (Σο σηκώνει ψηλά με τελετουργικό τρόπο και το κοιτάζουν με 

δέος) Υαίνεται πολύ παλιό! 

Μάνος: Σι να' χει μέσα; Άνοιξέ το! 

Γιώργος: Μη!Μπορεί να ' χει κανένα τζίνι. 

Νέλλη: Κουτί είναι, όχι λυχνάρι! 

ταυριανού: Δεν ξέρεις, καμιά φορά! Σα τζίνι είναι απρόβλεπτα. 

Άλκης: Για να δούμε...(το ανοίγει αργά) Ένα χαρτί. 

ταυριανού: Μη! Σι χαρτί είναι; 

Άννα: Τγείας! Μήπως το χρειάζεσαι; (Γελούν) 

Γιώργο: (προς τη Νέλλη) Πάψε λοιπόν! ε όλα αρνητική είσαι! 

Κουμουλά: Κοντεύει να διαλυθεί! 

Φρήστος: Υέξτε να δούμε τι λέει! 

(Κάθονται και η Νέλλη διαβάζει αργά. Σα λόγια θα μπορούσε να 

ακούγονται και ηχογραφημένα ή να τα λέει ένας δάσκαλος από το 

μικρόφωνο) 

Νέλλη: “Ξένε! Όποιος κι αν είσαι εσύ που βαστάς στο χέρι σου αυτό το 

παλιόχαρτο, μην το πετάξεις! Δύο λόγια γράφει μόνο! Λαχταρώ να τα 

βγάλω από μέσα μου, μα δε βρίσκεται κανείς να μ' ακούσει! Δεν ήταν όμως 

πάντα έτσι. Κάποτε ήμουν ο αφέντης του μύλου. Ο γερο-Δήμος με τ 

'όνομα...” 

Γιώργος: (με έκπληξη) Ο γερο- Δήμος...! 

'Αλκης: Ναι! Σον ξέρεις; 

Γιώργος: Όχι! 

Νέλλη: (συνεχίζει) “...Καθημερινά πέρναγε κόσμος και κοσμάκης, για ν' 

αλέσει. Φωνές, γέλια, σφυρίγματα και το γάργαρο νερό να τρέχει 

αδιάκοπα. Γλυκιά ζωή...” 

Άννα: Καλά πέρναγε ο παππούς! 

Μάνος: ' αυτό το ερείπιο γίνονταν όλα αυτά; 
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Νέλλη: (συνεχίζει) ‚...Ο καθένας που ερχόταν εδώ μου έλεγε και μία 

ιστορία, ένα παραμύθι... Τα χρόνια όμως πέρασαν!Τώρα τίποτα δεν 

ακούγεται. Μόνο το σφύριγμα του ανέμου και το νερό που τρέχει άσκοπα. 

Άνθρωποι και ζωντανά τράβηξαν γι' αλλού. Κι εγώ όπου να' ναι θα 

φύγω...ότι ήταν να κάμω το' καμα! Όλη μου η ζωή κύλησε μες στο νερό και 

στη φωτιά...” 

Κουμουλά: Πολύ μελό ο γερο-Δήμος! 

Νέλλη: Για να δούμε...(συνεχίζει) ‚...Πόσο μακρινά όμως είν' όλα αυτά; 

όπου να' ναι θα κινήσω γι' αλλού. Μόνος όπως έζησα. Σα πιο πολύτιμα 

απ' τα υπάρχοντά μου, θα τ' αφήσω εδώ! Είναι ο θησαυρός μου...‛ 

Φρήστος: Σι έκανε λέει; Θησαυρός; 

Άννα: Γράφει θησαυρός;  

 (Κοιτάζουν όλοι αναστατωμένοι το χαρτί) 

Μάνος: Να το! Μάλιστα, το γράφει με ‚γιώτα‛. 

Άλκης: Ε, άμα το γράφει με ‚γιώτα‛, παράτα το! 

Άννα: Σι λες καλέ; Καταλαβαίνεις πάνω σε τι πέσαμε; 

Γιώργος: την ευκαιρία της ζωής μας! 

Νέλλη: Θα γίνουμε πλούσιοι! 

Κουμουλά:Διάβασε παρακάτω. 

Νέλλη: “Δεν έχω κανέναν να το δώκω. Αν τον θέλεις πάρ' τον! 

Αφού έφτασες μέχρι εδώ κι είχες την υπομονή να με διαβάσεις, τον αξίζεις! 

Άνοιξε το μεγάλο μπαούλο και θα τον δεις εμπρός σου. Αν πάλι δεν τον 

θέλεις, άστον εκεί να βρίσκεται. Δε βαραίνει κανέναν. Ήταν κάποτε του 

γέρο- Δήμου. Αυτά είχα να πω. Να' σαι καλά ξένε”. 

Φρήστος: Απίστευτο! Κάναμε την τύχη μας! 

Μάνος:Να, εκείνο θα είναι! 

(Πλησιάζουν το μπαούλο με αργές κινήσεις) 

Νέλλη: Χυχαιμία, παιδιά! 
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ταυριανού: Σι ψυχραιμία; Εγώ θέλω να ουρλιάξω από τη χαρά μου! 

Άλκης: Σο ανοίγω! 

ταυριανού: Μη! Περίμενε! 

Άννα: Σι είναι; 

ταυριανού: Πρέπει να κανονίσουμε τη μοιρασιά! Εγώ, που είχα την ιδέα, 

θα πάρω διπλάσιο μερίδιο. 

Γιώργος: οβαρά; Εσύ δεν ήθελες ούτε το κουτί ν' ανοίξουμε! 

ταυριανού: Είπα απλώς να είμαστε προσεχτικοί για να βρούμε το 

θησαυρό. 

Κουμουλά: Ναι, πες μας κιόλας πως το' χες καταλάβει. 

ταυριανού: Διπλάσιο μερίδιο για μένα. Επιμένω! 

(Οι άλλοι κοιτάζονται με νόημα) 

Φρήστος: Μήπως να μην της δώσουμε τίποτα; 

(Κουνούν καταφατικά τα κεφάλια) 

Μάνος: Η μόνη που δε δικαιούται! 

Νέλλη: Όλο εμπόδια μας φέρνει! 

Άλκης: Ποτέ δεν μπήκε στο πνεύμα της ομάδας. 

Άννα: (προς τη ταυριανού) Οι πολλοί αποφάσισαν: Βγαίνεις από τη 

μοιρασιά. 

ταυριανού:Σι λέτε τώρα; Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Πάνω απ' όλα 

η ισότητα! 

Γιώργος:Α! Ήταν που επέμενες... 

(Ανοίγουν το μπαούλο και ψάχνουν με λαχτάρα. Βγάζουν από μέσα ένα 

μεγάλο παλιό βιβλίο) 

Κουμουλά: Σι είναι αυτό; 

Φρήστος: Ένα βιβλίο! 
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Νέλλη: Από κάτω θα είναι ο θησαυρός. 

Μάνος: Δεν έχει τίποτε άλλο! 

ταυριανού: Άνθρακες ο θησαυρός! 

Άλκης: Για να διαβάσουμε τι λέει μήπως μας δίνει οδηγίες για το πού 

βρίσκεται. 

 

 (Κάθονται όλοι και κάποιος ανοίγει το βιβλίο, σβήνουν φώτα και 

φεύγουν απ' τη σκηνή. Ακούγεται μια φωνή ) 

“Μια φορά κι έναν καιρό...”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Υ ύ λ λ ο    ε ρ γ α σ ί α ς 
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Διάφορα εργαλεία και σκεύη για την παραγωγή 

του ψωμιού 

 

 
Προϊόντα από αλεύρι 
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Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α 

 Μουσειοσκευή Ιστορικού Μουσείου Ηρακλείου 

 Βιβλίο μαθητή Γ’ δημοτικού (γ’ τεύχος) 

 http://users.sch.gr/vaxtsavanis/o_kiklos_tou_psomio

u.html 

 http://kindergartenideas-

sofia.blogspot.gr/2013/11/blog-post_24.html 

 http://el.wikipedia.org  

 http://www.historical-

museum.gr/gr/educational/view/o-kuklos-tou-

pswmiou5 

 

http://users.sch.gr/vaxtsavanis/o_kiklos_tou_psomiou.html
http://users.sch.gr/vaxtsavanis/o_kiklos_tou_psomiou.html
http://kindergartenideas-sofia.blogspot.gr/2013/11/blog-post_24.html
http://kindergartenideas-sofia.blogspot.gr/2013/11/blog-post_24.html
http://www.historical-museum.gr/gr/educational/view/o-kuklos-tou-pswmiou5
http://www.historical-museum.gr/gr/educational/view/o-kuklos-tou-pswmiou5
http://www.historical-museum.gr/gr/educational/view/o-kuklos-tou-pswmiou5

