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Α. ΚΕΙΜΕΝΟ  

 Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων 

 

Στην Αρχαία Ελλάδα, η αρχέγονη ανάγκη για διατροφή είχε μετατραπεί σε κεντρικό γεγονός 

με κοινωνικές και άλλες προεκτάσεις. Το ελαιόλαδο, τα λαχανικά, τα φρούτα, τα 

καρυκεύματα, τα όσπρια και τα δημητριακά, τα κρέατα και βέβαια το ψάρι και το κρασί, όπως 

σήμερα έτσι και τότε αποτελούσαν τα κυρίαρχα συστατικά της γαστρονομίας.  

  

Το πρωινό     

Το πρωινό, το οποίο ονομαζόταν συνήθως «άριστον» αποτελείτο από ψωμί (από κριθάρι για 

το λαό, «μάζα», από σιτάρι για τους πλούσιους) βουτηγμένο σε ανέρωτο κρασί. Συνηθισμένες 

πρωινές τροφές ήταν επίσης τα ξερά σύκα, τα αμύγδαλα, τα καρύδια και άλλοι ξηροί καρποί. 

Το πρωινό ρόφημα ήταν ο «κυκεών», ένα μείγμα κρασιού, τριμμένου τυριού και κριθάλευρου, 

το γάλα κυρίως κατσικίσιο, καθώς και ένα είδος υδρόμελου που το παρασκεύαζαν από χλιαρό 

νερό και μέλι.  

  

Τα γεύματα    

 Συχνά τα γεύματα ήσαν μόνο δύο. Το πρώτο απαρτιζόταν από ψάρια, όσπρια ή πρόχειρα 

φαγητά όπως ψωμί, τυρί, ελιές, αυγά, ξηρούς καρπούς, και φρούτα. Το βραδινό, το οποίο 

αποτελούσε και το κύριο γεύμα, ήταν αυτό του συμποσίου και της φιλικής συντροφιάς, διότι 

στους αρχαίους Έλληνες δεν άρεσε να τρώνε μόνοι τους. H γενικά αποδεκτή άποψη ήταν ότι 

το να τρώει κανείς μόνος του δε σημαίνει ότι γευματίζει αλλά ότι απλά γεμίζει το στομάχι του.   

  

Κείμενο από το διαδίκτυο της Αμαλίας Κ. Ηλιάδη  
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Από τι αποτελούνταν το πρωινό των Αρχαίων Ελλήνων σύμφωνα με το κείμενο; 

 Μονάδες 2,5 

 

 

2. Να βρείτε τους επιθετικούς προσδιορισμούς που υπάρχουν στην πρώτη παράγραφο: «Στην Αρχαία 

Ελλάδα…της γαστρονομίας».  

Μονάδες 2 

 

 

3. α) Να κλιθούν τα ουσιαστικά σε ενικό και πληθυντικό αριθμό: τροφές, γεύμα, λαό.        

    β) Ποια από αυτά είναι δικατάληκτα και ποια τρικατάληκτα;   

    γ) Ποια από αυτά είναι ισοσύλλαβα και ποια ανισοσύλλαβα;  

Μονάδες 4  

 

4. Να συντάξετε τους όρους της πρότασης που ακολουθεί: «τα κρέατα αποτελούσαν τα κυρίαρχα 

συστατικά»  

Μονάδες 1,5 

 

5. Να βρείτε σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα: είχε μετατραπεί, ονομαζόταν, 

παρασκεύαζαν, αποτελούσαν 

Μονάδες 2   

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ  

 

Σε ένα κείμενο δύο (2) παραγράφων  να περιγράψετε τις τροφές μιας ισορροπημένης διατροφής και 

να παρουσιάσετε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να την ακολουθούμε καθημερινά. 

 

 Μονάδες 8 

 


