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»Ιffiξη".,ιΙ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΩΜΙΟΥ- Ι6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Το ψωμß (αρχ. Üρτοò) εßναι βασικü εßδοò τροφßμου με ιδιαßτερη θρεπτικÞ αξßα. ΑνÞκει στην
παραδοσιακÞ διατροφÞ ιδιαßτερα αυτÞò των φτωχþν. Το ψωμß εßναι η βαου«Þ τροφÞ στην
Ευρþπη, αλλÜ και στουò πολπισμοýò τηò ΑμερικÞò, τηò ΜÝσηò ΑνατολÞò (üπου Ýχει σχÞμα
πßταò) και τηò Βüρειαò Αφρr«ηò, σε αντßθεση με την ανατολικÞ Ασßα, üπου η βασικÞ τροφÞ
εßναι το ρýζι. Γνωστü και ωò «η ουσßα τηò ζωÞò», το ψωμß παρασκευÜζεται εδþ και 3.000
χρüνια. Θεωρεßται η πλÝον πλÞρηò και φτηνÞ τροφÞ και θεωρεßται βασικü βοηθητικü
τρüφιμο σε περιüδουò ακραßαò διατροφικÞò Ýνδειαò(WßΚßρεdßα)
ΔιδακτικÜ κεßμενα στην αρχαßα Αφυπτο αναφÝρουν: Ανταπüδωσε στη μητÝρα σου üλα üσα
Ýκανε για σÝνα. Δþσε τηò Üφθονο ψωμß και σÞκωνε την στα χÝρια, üπωò σε σÞκωσε και αυτÞ...
Αποτε}"εß Ýνα τρüφιpιιr fiι-)υ αγγßζει _Þ τουλÜ7ρτον Üγ¾ξε- üλεò σχεδüν τιò πλευρÝò τη_ò
καftlρι,εριιÞò ζωιºò ενüò λαοßι, ποι), (ýò ιαιρια τροιρÞ, σχρδüν καθüριζε την επιβßωση τωγ
ανθρþπων, Γι α,υτüν τον }"ü¾ο δεν μποροýσε να μεßνει Ýξω απü τη λα'ß.κÞ σοφßα και τιò
παροιμιßεò,
μιε:ßνει ß:ξοι ιτπü την κιτθημε:ρινιß μαò ßι,ιÞ γιιß νιτ πι;ριγριßιμε:ι αχÝσειαΦÜγαριε μαζß ψιομß και αλÜτι.-. ικιτνüτητεò- ΒγÜ"ζει απü κρýο φιτýρνιß ξεστü ψομß., θρτlσκεßαεγþ ειριß ο Ü,ρτοò τηò ,ßωηò, καθημερινüτητα- Δουλεýω για, το ψωριß μου. τον κßγδιιγο -"Εßνιτι
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ψο,ιριιÜ του,

φτþχεια- Ψοι;"ιß δεν Ýχουριε, ξητÜμε ραπα,τ,Üκια για την üρεξη..,.

Γι αυτß:ν ακριβιßò τον λüγο κlρýγβηκε; η Ι6η Οκτοιβρßοιι ι»ò Πlrγκüσμια ΗρÝριτ Üρτοιι.

Για νιτ τιμÞσουμιε ι:ρßò οι αρτοποιιιß τητ, ι}ιιτιλειιß μιιτò, ¾ια να συνε;χßσι;ι ο 'Γλß"ητ'ιτò
καταναλιοτß,lò να εμπιστεýεται τον ιDοýριιο τºº_ζ ΓεπονιÜò τοι) πο¼ παραδοσιακÜ τον
προμηθεýει ιτε το ¹ιο βασικü εßδοò τηò λ4εσογειακιjò ;"ιαò δια,τροφrºò.,. º'ο ψιυμß. l'ο τρüφq"ιο
του Ýπαιξε τον δικü τοτι ρüλο οτην διιlμüρφα)ση üχ"ι μιüτιιι τιß_ò διιττριιφτ1_ò αλλÜ Και τηζ
πιιλιτιστικÞò συνοχÞ_ò σε üλα τα μÝρη του κüσμιοιι.

Δεν εßναι τιι7ρßο αυτü,,, Δεν εßναι τιιχαßα η τιριÞ ποιι δßδεται στον αρτοποιü να ºßιορτÜσει
αυτην την ημÝρα,,, Δεν εßναι τ,υχαßα η τροσηÜθεια που γßιιεται να εξισωθεß ριε Üλλα
τρüφιμια,..Κιτι δεν εßναι τυγρßιι τιι ιßτι üλοι ε:μεßò μÝσιτ απü τον χιßιρο που ε:κπρ{)σωτοýριε θιτ
συνεχ_ßσοιιμε ριε το ßιlιο μερÜκι να ποιοýlLε... τον Üρτον ιlμιßιν τον επιοýσισν...
ΧρÜνια αιι},,λÜ σε üλουò τοιιò συνιτδÝßφουò *ρτιιπιιιιιýò.
Απü τηι, Ομοστrυνδßα Αρτοποιþι, ßιλλÜδοò
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