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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

 Σν κηθξό απηό έληππν πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο πεξηέρεη ην πιηθό πνπ 

ζπγθέληξσζε θέηνο ε νκάδα «Αγσγήο Τγείαο» ηνπ ζρνιείνπ καο εξεπλώληαο ην 

ζέκα «ΜΔ ΣΟΤ ΗΧΝΔ ΣΖ Μ. ΑΗΑ».  

 Απηά πνπ βξήθακε αθνξνύλ ηε δσή, ηηο ζπλήζεηεο, ηνπο ρνξνύο, ηε κνπζηθή, 

ηνλ ελ γέλεη πνιηηηζκό ησλ Διιήλσλ κηαο εύθνξεο θαη επινγεκέλεο πεξηνρήο, πνπ 

θαηνηθήζεθε από ηνλ 8
ν
 π.Υ. αηώλα από ηνπο Ήσλεο θαη κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20

νπ
 

αηώλα ππήξμε κηα αλζεξή νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά θνηλόηεηα. 

 Σν 1922 ε θνηλόηεηα απηή ράζεθε κε ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, πνπ 

έγηλε εμαηηίαο ιαζεκέλσλ ελεξγεηώλ ησλ ηόηε πνιηηηθώλ ηεο ρώξαο καο θαη από ηελ 

αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ (Αγγιίαο, Γαιιίαο, Ηηαιίαο, Ρσζίαο) 

πξνο ηελ Διιάδα. ·ηζη ν ειιεληθόο ζηξαηόο δηαιύζεθε θαη ρηιηάδεο άκαρνη 

·ιιελεο εμνληώζεθαλ. 

 Με ηελ ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο, ην 19230, απνθαζίζηεθε ε αληαιιαγή ησλ 

πιεζπζκώλ θαη 1.500.000 Μηθξαζηάηεο μεξηδώζεθαλ από ηηο παηξίδεο ηνπο. 

·θεξαλ καδί ηνπο ό,ηη κπνξνύζαλ λα ζεθώζνπλ, ιίγα ξνύρα, ηηο εηθόλεο ησλ αγίσλ 

θαη ίζσο, ιίγα ρξήκαηα θαη θνζκήκαηα πνπ κπόξεζαλ λα θξύςνπλ. 

 Απηά πνπ θνπβαινύζαλ όκσο ζηε κλήκε ηνπο, ήηαλ πεξηζζόηεξα. Ίκνξθεο θαη 

δύζθνιεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπο, ζύκεζεο από γηνξηηλά ηξαπέδηα, κπξνπδηέο 

κπαραξηθώλ, γεύζεηο, ηξαγνύδηα, ρνξνύο, έζηκα θαη παξαδόζεηο ηνπ ηόπνπ πνπ 

άθεζαλ… 

 Οη πξόζθπγεο έζκημαλ κε ηνπο ·ιιελεο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, (όρη ηόζν 

αλώδπλα ζηελ αξρή), θαη έθηηαμαλ έλα δεκηνπξγηθό «πάληξεκα» γεύζεσλ, 

παξαδόζεσλ, πνιηηηζκώλ.  

 ε απηό ην θπιιάδην θηινμελνύληαη κλήκεο απηώλ ησλ αλζξώπσλ πνπ έθπγαλ 

από ηηο παηξίδεο ηνπο, αιιά δελ ηηο μέραζαλ πνηέ! 

 Καηαγξάςακε έζηκα πνπ ηεξνύζαλ ηα Υξηζηνύγελλα, ηελ Πξσηνρξνληά, ην 

Πάζρα, θαγεηά πνπ ζπλήζηδαλ λα θηηάρλνπλ απηέο ηηο κέξεο, αιιά θαη ηηο 

θαζεκεξηλέο, ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα, πνπ ζπλόδεπαλ ηα γηνξηηλά ηξαπέδηα ηνπο, 

αιιά πνπ εμέθξαδαλ θαη ηνλ πόλν ηεο πξνζθπγηάο. Βξήθακε Μηθξαζηάηεο 

ζπλζέηεο, πνπ απνηύπσζαλ ζηε κνπζηθή ηνπο απηνύο ηνπο θαεκνύο. Σέινο 

απνδειηηώζακε ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο πξνζθπγηθνύο νηθηζκνύο ζηελ Διιάδα 

θαζώο θαη όζα ινγνηερληθά έξγα δηαβάζακε κε ζέκα ηνλ μεξηδσκό ησλ Διιήλσλ 

ηεο Μ.Αζίαο. 

 Σν παξόλ έληππν θηινδνμεί λα είλαη, εθηόο από έλα κηθξό δείγκα ηεο θεηηλήο 

καο δνπιεηάο, ζεζαπξόο κλήκεο γηα καο ηνπο λεόηεξνπο, έλαο ειάρηζηνο θόξνο 

ηηκήο ζ’απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πνπ άδηθα εθηνπίζηεθαλ, αιιά ζαξξαιέα 

επηβίσζαλ θαη έθεξαλ κηα άιιε πνιηηηζκηθή πξόηαζε ζηελ Διιάδα.  

 

    

  Οκάδα Αγσγήο Τγείαο 

    

 1
νπ

ΓπκλαζίνπΖιηνύπνιεο  



 4 

Υρηζηούγελλα 
 

Μεγάιε γηορηή ήηαλ ηα Υρηζηούγελλα θαη γηα 

ηνπο ·ιιελεο ηεο Μ. Αζίαο. Οη πξνεηνηκαζίεο 

άξρηδαλ κέξεο πξηλ κε ην αζβέζησκα ησλ 

ζπηηηώλ. Αθνύ, ινηπόλ ηα ζπίηηα είραλ αζηξάςεη 

από θαζαξηόηεηα, αθνύ είραλ παξαγγειζεί ζηηο 

κνδίζηξεο ηα θαηλνύξηα ηνπο ξνύρα γηα ξάςηκν, 

άξρηδαλ νη εηνηκαζίεο ησλ γιπθώλ. Οη γπλαίθεο 

θνπάληδαλ ηα “ηζεδέξηα”, δειαδή ηα θαξύδηα 

θαη ηα ακύγδαια. ·ςελαλ θαη θαζάξηδαλ 

θάζηαλα, δακάζθελα, ζύθα, ζηαθίδεο, 

ρνπξκάδεο θεξκέλνπο από ηελ Αίγππην, αιιά θαη θαξόηα, (λαη ηα θαξόηα δελ ηα 

ρξεζηκνπνηνύζαλ κόλν γηα θαγεηό αιιά θαη ζηα γιπθά). Μπαθίξηα, ηαβάδεο, 

δάραξε, πεηηκέδη, κέιη, όια αξαδηαζκέλα θη έηνηκα λα “ππνδερηνύλ” ηα ζαξαγιί θαη 

ηα θαληαΐθηα. Δθείλεο ηηο κέξεο ν θνύξλνο έθαηγε ζπλέρεηα ζηνλ θάζε καραιά. ε 

ηεξάζηηα ηαςηά, «ζακνπζάδεο», όπσο ηα έιεγαλ, κεηαθέξνληαλ γηα ςήζηκν ηα 

ρξηζηνπγελληάηηθα εδέζκαηα. Μπαθιαβάδεο, θνηλίθηα, (εδώ ηα μέξνπκε ζαλ 

κεινκαθάξνλα), ηα ζεθέξ-ινπθνύκηα, θνπξακπηέδεο, αεηνπδάθηα κε ηελ ζθξαγίδα 

ηνπ δηθέθαινπ βπδαληηλνύ αεηνύ, ζαξαγιί. Μνζρνκύξηδε όιε ε γεηηνληά! 

Σο απόγεσκα ηες παρακολής ηα παηδηά ηξαγνπδνύζαλ ηα θάιαληα ζηηο πόξηεο 

ησλ ζπηηηώλ κε ηνπκπεξιέθηα θαη ζηδεξέληα ηξίγσλα θξαηώληαο ζήκαληξα θαη 

θαλαξάθηα θξεκαζκέλα ζε θνληάξη. Οη λνηθνθπξέο ηνπο έδηλαλ παξάδεο, θξνύηα 

θαη θνηλίθηα. Οη κεγαιύηεξνη έιεγαλ ηα θάιαληα έρνληαο καδί ηνπο θσηηζκέλν 

θαξαβάθη από ραξηί θαη μύιν θηηαγκέλν. ην θαηάξηη ηνπ είρε κηα ειιεληθή 

ζεκαία.  

Σο βράδσ ηες παρακολής ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ήηαλ όια έηνηκα. Νηπκέλνη θαη 

ζηνιηζκέλνη πήγαηλαλ όινη ζηελ εθθιεζία θξαηώληαο αλακκέλα θαλάξηα. 

Παξαθνινπζνύζαλ ηελ Θεία Λεηηνπξγία θαη κεηαιάκβαλαλ κεηά από πνιπήκεξε 

λεζηεία. Μεηά ηηο επρέο γύξλαγαλ ζηα ζπίηηα ηνπο, όπνπ ηνπο πεξίκελε ζνύπα από 

κνζραξίζην θξέαο, απγνθνκκέλε γηα αξρή, ύζηεξα ληαλάδη (θξέαο κεγάινπ 

κνζραξηνύ), ζπθσηάθηα, κπαιά θαη άιια κεδεθιίθηα. Πξόζεραλ λα κελ 

βαξπζηνκαρηάζνπλ, κεηά ηελ λεζηεία. Άιισζηε ηελ επόκελε ζα αθνινπζνύζαλ 

επηζθέςεηο θαη ραηξεηνύξεο ζηα ζπίηηα ζπγγελώλ, θίισλ θαη γλσζηώλ, θη άιια 

ινπθνύιιεηα γεύκαηα. Ίια ηα ζπίηηα ήηαλ αλνηρηά ηα Υξηζηνύγελλα. Καλείο δελ 

ρηύπαγε ηελ πόξηα, γηαηί δελ ππήξρε θιεηζηή πόξηα ζε θαλέλα ζπίηη.  

Σν ηξαπέδη κε ην εηθόληζκα ηεο Παλαγηάο θαη ηα γηνξηηλά εδέζκαηα ήηαλ γηα 

όινπο. Ραθί, θνληάθ, θξαζί ζε αθζνλία. Σν ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη γηλόηαλ ζε 

δεζηή αηκόζθαηξα κε θαλόλεο απαξάβαηνπο θαη νηθνγελεηαθό ραξαθηήξα κε 

γιέληηα θαη θαγνπόηη πνπ ζα δηαξθνύζε θαη ηηο επόκελεο κέξεο… 
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Γακάιη βραζηό 
 

Τιηθά: 
1 θηιό θξέαο από δακάιη 

3 θξεκκύδηα θνκκέλα ζηα ηέζζεξα 

3 θαξόηα θνκκέλα ζε κεγάια θνκκάηηα 

1 ζειηλόξηδα θνκκέλε ζε κεγάια θνκκάηηα 

3-4 θνινθπζάθηα θνκκέλα ζε κεγάια θνκκάηηα 

4-5 παηάηεο θνκκέλεο ζηα δύν 

3 ληνκάηεο ώξηκεο ρνληξνθνκκέλεο 

½ θιηηδάλη ξύδη ή ιεπηό δπκαξηθό 

 

Δθηέιεζε: 
Πιέλνπκε θαη θόβνπκε ζε κεξίδεο ην θξέαο. Σν βάδνπκε λα βξάζεη ζε θαηζαξόια 

κε αξθεηό λεξό. Σν μαθξίδνπκε θαη ην αθήλνπκε λα ζηγνβξάζεη γηα είθνζη ιεπηά. 

ηε ζπλέρεηα ξίρλνπκε ζην θξέαο όια ηα ιαραληθά (αλ ζέινπκε, ξίρλνπκε θαη ηηο 

ληνκάηεο, δηαθνξεηηθά ρηππάκε απγνιέκνλν θαη ην πξνζζέηνπκε ζην θαγεηό αθνύ 

ςεζεί) θαη ηα αθήλνπκε λα ζηγνβξάζνπλ. Ίηαλ καιαθώζνπλ ηα πιηθά, ξίρλνπκε ην 

ξύδη ή ην δπκαξηθό θαη αθήλνπκε λα βξάζνπλ γηα δεθαπέληε ιεπηά αθόκα.  

 

 

Γηόκοζκα 
 

·βξαδαλ ζ’ έλα κεγάιν ηέληδεξε θξέαο βνδηλό κε θνκκάηηα από ραξδαιά (ην 

πόδη) γηα λα βγάιεη ηε ηδειαηίλα. Πνιιέο θνξέο έβξαδαλ καδί θαη όξληζεο. 

Καβνύξληηδαλ ζύβξαζε (θξεκκύδη ςηινθνκκέλν) θαη έξηρλαλ ην δσκό κέζα λα 

πάξεη κηα βξάζε. ζηεξα έξηρλαλ κέζα ζην δσκό θνκκαηάθηα κηθξά ςσκηνύ, πνπ 

ηα είραλ από πξηλ θνκκέλα θαη απισκέλα ζην ηαςί γηα λα ζηεγλώζνπλ θαη λα 

μεξαζνύλ, θαη ζθέπαδαλ ηνλ ηέληδεξε. Σα ςσκάθηα απνξξνθνύζαλ όιν ην δσκό 

θαη ηα έηξσγαλ καδί κε ην βνδηλό θξέαο αληί γηα ςσκί. Απηό ην θαγεηό ήηαλ 

θαζηεξσκέλν γηα ην Υξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη.  Έηαλ λνζηηκόηαην. Σν γηόκνζκα 

ην έιεγαλ θαη «παπάξα». 

 

 

Φοηλίθηα 
 

Τιηθά: 
ΕΤΜΑΡΗ 

4 πνηήξηα ιάδη ( 2 ειαηόιαδν – 2 θαιακπνθέιαην) 

2 πνηήξηα πνξηνθάιη ζηεκέλν 

2 θνπηαιάθηα γιπθνύ θαλέια γαξίθαιν 

2 πνηεξάθηα θνληάθ 

1 πνηήξη δάραξε 

2 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ κπέηθηλ 

μύζκα ελόο πνξηνθαιηνύ 

αιεύξη όζν πάξεη 
ΗΡΟΠΗ 

2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ δάραξε 

2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ λεξό 

2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ κέιη 
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Γηα λα κειώζνπκε ηα ςεκέλα θνηλίθηα βξάδνπκε όια ηα πιηθά ηνπ ζηξνπηνύ καδί, 

αθαηξνύκε ηνλ αθξό, ρακειώλνπκε ην κάηη ζην 1 θαη αξρίδνπκε ην κέισκα. 

 

Η ζπληαγή είλαη από ηελ Ειεπζεξία Χξηζηνθνξάηνπ πνπ ηελ έκαζε από ηελ κεηέξα 

ηεο Ειέλε Καξαγηάλλε από ην Μπατληήξη ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

 

 

Αεηοσδάθηα 
 

Τιηθά: 
150 δξάκηα δάραξε 

1 πνηήξη ηνπ θξαζηνύ αινπζία(αιηζίβα)* 

150 δξάκηα  θπηίλε (1 δξάκη= 30gr) 

1 πνξηνθάιη ρπκό, 1 πνηήξη θξαζηνύ θνληάθ 

1 θνπηαιάθη γιπθνύ ζόδα 

ιίγν καριέπη θνπαληζκέλν ( ζην γνπδί κε ιίγε δάραξε ) αιεύξη όζν πάξεη. 

 

Δθηέιεζε: 
Παίξλνπκε θνκκάηηα δύκε, ηελ πιαηαίλνπκε ιίγν κε ηελ παιάκε καο θαη πηέδνπκε 

πάλσ ηελ μύιηλε ζθξαγίδα κε ην δηθέθαιν αεηό. Κόβνπκε όζε δύκε πεξηζζεύεη. 

Βάδνπκε 2 γαξύθαιια (θαξθηά) γηα κάηηα ηνπ αεηνύ. Φήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν 

θνύξλν ζηνπο 180 C κέρξη λα ξνδίζνπλ. 
ΖΜΔΗΧΖ 
Με ηελ ίδηα δύκε ε γηαγηά κνπ έθαλε θαη ηε βαζηιόπηηα. Άπισλε ηε δύκε κε ηελ 

παιάκε ζε βνπηπξσκέλν ηαςί, ράξαδε ζρέδηα ή έθαλε ζηνιίδηα κε ακύγδαια θαη 

άιεηθε κε απγό ρηππεκέλν θαη ζνπζάκη. 

 

*Βξάδνπκε ιίγν 3 θνπηαιηέο ζνύπαο θαζαξή ζηάρηε κε 3 πνηήξηα λεξό, αθήλνπκε 

λα θαηαθάηζεη όιε λύρηα θαη ζηξαγγίδνπκε βάδνληαο ιίγν βακβάθη ζην ζνπξσηήξη. 

 

Η ζπληαγή είλαη από ηελ Ραιιηώ Καξαγηάλλε- Νηθνιατδνπ από ην Μπατληήξη ηεο 

Μηθξάο Αζίαο. 

 

 

αραγιί 
 

Τιηθά: 
½ θηιό θύιιν θξνύζηαο 

700 γξ. θαξπδόςηρα ρνληξνθνκκέλε 

½ θιηηδάλη βνύηπξν θξέζθν 

½ θηιό ειαηόιαδν ή θαιακπνθέιαην 

1 ½ θνπηαιάθη θαλέια 

½ θνπηαιάθη γαξίθαιν ζθόλε 

Για ηο ζιπόπι 

2 ½ θιηηδάληα δάραξε 

1 ½ θιηηδάλη λεξό 3 θνπηαιηέο γιπθόδε, ρπκό ιεκνληνύ 

 

Δθηέιεζε: 
Για ηη γέμιζη: Αλακεηγλύνπκε ηα θαξύδηα κε ηελ θαλέια θαη ην γαξίθαιν. 

Εεζηαίλνπκε ην ιάδη καδί κε ην βνύηπξν. Βνπηπξώλνπκε θάζε θύιιν κε ην πηλέιν, 
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ξίρλνπκε ιίγε γέκηζε, γπξίδνπκε ηηο άθξεο θαη ηπιίγνπκε απαιά ζε ξνιό. Σα 

ηνπνζεηνύκε ζε βνπηπξσκέλν ηαςί θπθιηθά από ηα πιατλά πξνο ην θέληξν. Αθνύ 

ηειεηώζνπλ ηα πιηθά καο, ξίρλνπκε ην ππόινηπν βνύηπξν θαη ςήλνπκε ζηνπο 

180Cγηα 45 ιεπηά πεξίπνπ. 

Για ηο ζιπόπι:Βξάδνπκε ηα πιηθά γηα 5 ιεπηά θαη πεξηρύλνπκε ην γιπθό, κόιηο ην 

βγάινπκε από ην θνύξλν. Σν αθήλνπκε λα θξπώζεη θαιά. Σν θόβνπκε θαη 

ζεξβίξνπκε. 

 

 

Κοσιοσράθηα γηα Υρηζηούγελλα 
 

Τιηθά: 
640 γξακ. βνύηπξν 

500 γξακ. δάραξε 

1 πνηήξη λεξό 

1 θνπηαιηά ακκσλία 

αιεύξη (όζν πάξεη πεξίπνπ 1 θηιό) 

 

Δθηέιεζε: 
Υηππάκε ην βνύηπξν κε ηε δάραξε κέρξη λα αζπξίζνπλ. Γηαιύνπκε ζην ριηαξό 

λεξό ηελ ακκσλία θαη ηέινο ξίρλνπκε ην αιεύξη θαη δπκώλνπκε. Πιάζνπκε ζε 

δηάθνξα ζρήκαηα θαη ςήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν 180
ν 
γηα 15 ιεπηά 

Η ζπληαγή είλαη ηεο θ. Ειέλεο Παληαβνύ από ην ζύιινγν Μηθξαζηαηώλ Ηιηνύπνιεο 
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Πρφηοτροληά 
 

Κη εξρόηαλ ε παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο… 

 

«Δηο απηό ην λένλ έηνο εηο ησλ πξώησλ ηνπ κελόο, 

ήξζα λα ζαο ραηξεηήζσ, δνύινο ζαο ν ηαπεηλόο» 

Κάιαληα ηεο κύξλεο 

 

ηε κύρλε ασηή ηε κέρα ζηόιηδαλ ην ηξαπέδη κε μεξνύο θαξπνύο θαη ξαθί 

γηα λα θεξάζνπλ ην βξάδπ ηνλ Άγην Βαζίιε όηαλ ζα έθεξλε ηα δώξα! Νσξίο ην 

βξάδπ ηεο Παξακνλήο  ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ θαη νη ςαιηάδεο ηεο εθθιεζίαο 

γπξλνύζαλ θαη έιεγαλ ηα θάιαληα ζηηο γεηηνληέο θξαηώληαο έλα εηθόληζκα θαη έλα 

θαιάζη γηα λα ηνπο βάδνπλ γιπθίζκαηα νη λνηθνθπξέο, ιεθηά δελ έδηλε θαλείο. 

Σο βράδσ καδεπόηαλ όιε ε νηθνγέλεηα γύξσ από ην πινύζην κε πνιιά 

θαινύδηα ηξαπέδη γηα λα ππνδερζεί ην λέν ρξόλν. Κπξηαξρνύζαλ νη κεδέδεο όπσο 

ιαραλνληνικάδεο, γεκηζηή ζπιήλα, παζηνπξκάο, ηνπξζηά αιιά θαη ηεγαλεηά 

θεθηεδάθηα, παηαηνθεθηέδεο, ηεγαλεηό ζπθώηη θαη άιια. 

Σν θύξην πηάην ήηαλ θόθνξαο θνθθηληζηόο κε ξύδη, ή ιαθέξδα, ή  θεκπάπ κε 

ξύδη, ή θόηα γεκηζηή κε ξύδη, θάζηαλα, αιιά θαη ξεβίζηα κε ξύδη, γηαηί ην ξύδη θαη 

ηα όζπξηα ζπκβόιηδαλ “ην κπεξεθέηη” πνπ ζα έθεξλε ε λέα ρξνληά ζην ζπίηη. Μεηά 

ηα πινύζηα θαγεηά αθνινπζνύζαλ ηα γιπθά πνπ ήηαλ ζπλήζσο γιπθά ζηξνπηαζηά 

κε θατκάθη θαη ζην ηέινο ηνπ δείπλνπ πξνζθέξνληαλ  ηα εδύπνηα. 

Μεηά ηηο 12 θνβόηαλ ε βαζηιόπηηα δπκσκέλε κε πνιιή ηέρλε. Πεξηείρε ην θινπξί, 

ζύκβνιν ηύρεο γηα όπνηνλ ην έβξηζθε ζην θνκκάηη ηνπ. 

Σελ Πρφηοτροληά όινη νη Μηθξαζηάηεο ζπλήζηδαλ λα πεγαίλνπλ ζηελ 

εθθιεζία. Μεηά ηε ιεηηνπξγία ν παηέξαο έκπαηλε πξώηνο ζην ζπίηη ζπάδνληαο έλα 

γεξό ξόδη γηα ην γνύξη ιέγνληαο ηελ επρή “Καιεκέξα, έηε πνιιά”. 

Ζ κεηέξα άθελε κηα πέηξα πίζσ από ηελ πόξηα γηα λα είλαη βαξύ ην «θεκέξη» 

ηνπ άληξα ηεο. Σα παηδηά θηινύζαλ ην ρέξη ησλ γνληώλ θαη, αθνύ γηλόηαλ ην 

πνδαξηθό από θάπνηνλ γνπξιή ή από βαθηηζηήξη ηεο νηθνγέλεηαο, γηα λα έρνπλ 

θαιή ζνδεηά ηα ακπέιηα, “καμνύιη”, λα κε ραιάζνπλ ηα θξαζηά θαη λα κελ ηύρνπλ 

αξξώζηηεο, όινη καδί έηξσγαλ ηε δεζηή ζνύπα θαη γιεληνύζαλ κέρξη αξγά. 
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Σας θεκπάπ 
 

πλήζσο ην θαγεηό απηό ζεξβίξεηαη σο θύξην πηάην ηελ εκέξα ηεο Πξσηνρξνληάο 

γηα λα «ξηδώζνπλ νη επρέο θαη λα πάεη θαιά ε ρξνληά». Οη θάηνηθνη ηεο κύξλεο 

ζεσξνύζαλ όηη ην ξύδη «πιεζαίλεη» ηε δσή, ηε ραξά θαη ηελ επηπρία... 

Τιηθά: 
1 θηιό κνζράξη (ζε κηθξά θνκκάηηα) 

3 κεγάια θξεκκύδηα 

4-5 θξέζθηεο ληνκάηεο 

θαλέια 

αιάηη 

πηπέξη 

½ θνπηαιάθη δάραξε 

1 θνπηαιάθη ζπκππθλσκέλν ρπκό ληνκάηαο 

1 θιηηδαλάθη ιάδη 

 

Δθηέιεζε: 
Σζηγαξίδνπκε ην θξέαο κε ηα θξεκκύδηα θαη αθνύ ξνδίζεη πξνζζέηνπκε ηα 

ππόινηπα πιηθά θαη ηα αθήλνπκε λα βξάζνπλ.  πλνδεύεηαη από ξύδη ζηξαγγηζηό 

κε θνπθνπλάξη. 

 

 

Λαθέρδα (Πρφηοτροληά) 
 

Τιηθά: 
1 παιακίδα 

ρνληξό αιάηη 

 

Δθηέιεζε: 
Κόβνπκε ηελ παιακίδα ζε θνκκάηηα θαη ηα βάδνπκε ζε ιεθαλίηζα κε λεξό σζόηνπ 

δελ έρεη αίκα ην λεξό. Καζαξίδνπκε ην κπειό ζην θεληξηθό θόθαιν. Σελ πιέλνπκε 

θαη ηελ παζπαιίδνπκε κε κπόιηθν ρνληξό αιάηη. Βάδνπκε ηα θνκκάηηα ηεο 

παιακίδαο παζπαιηζκέλα κε ην ρνληξό αιάηη ζε δνρείν πνπ θιείλεη αεξνζηεγώο γηα 

1 κήλα. Ίηαλ ηα βγάδνπκε γηα ζεξβίξηζκα ηηλάδνπκε ην αιάηη θαη ηα θόβνπκε ζε 

ιεπηέο θέηεο. 

(πληαγή ηεο θ. Αιίθεο Κξνκκύδα από ηνλ ύιινγν Μηθξαζηαηώλ Ηιηνύπνιεο) 

 

 

Μσδοληοικάδες 
 

Τιηθά: 
30 κύδηα (κε ην θέιπθνο) 

1 θηιό μεξά θξεκκύδηα 

½ θιηηδάλη ηζαγηνύ καύξε ζηαθίδα 

½ θιηηδάλη ηζαγηνύ θνπθνπλάξη 

1 θνπηαιάθη γιπθνύ κπαράξη ηξηκκέλν 

1 θιηηδαλάθη θαθέ ξύδη γιαζζέ 

1 θιηηδάλη ηζαγηνύ ιάδη 

αιάηη , πηπέξη 
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Δθηέιεζε: 
Καζαξίδνπκε θαιά ηα κύδηα. Δηνηκάδνπκε ηε γέκηζε σο εμήο: νηάξνπκε θαιά ηα 

θξεκκύδηα κέρξη λα πάξνπλ θαθέ ρξώκα. Σόηε ξίρλνπκε ην ιάδη θαη ζπλερίδνπκε ην 

ζνηάξηζκα. Ρίρλνπκε θαη ηα ππόινηπα πιηθά θαη κε ην κίγκα γεκίδνπκε ηα κύδηα 

αθνύ αλνίμνπκε ιίγν ην θέιπθνο ηνπο. Σα βάδνπκε ζηελ θαηζαξόια, βάδνπκε λεξό  

λα ηα ζθεπάδεη, θαιύπηνπκε κε έλα πηάην από πάλσ θαη ζηγνβξάδνπκε γηα 30 

ιεπηά. 

 

(πληαγή ηεο θ. Αιίθεο Κξνκκύδα από ηνλ ύιινγν Μηθξαζηαηώλ Ηιηνύπνιεο) 

 

 

Βαζηιόπηηα 
 

Τιηθά: 
1 θηιό αιεύξη, 

1/2 θηιό δάραξε, 

1/2 ιίηξν γάια, 

200 γξ. βνύηπξν (καγεηξηθό), 

5 απγά, 

ιίγε καζηίρα,  

1 θαθειάθη καριέπη, καγηά λσπή (από ην θνύξλν), 

ιίγν αιάηη. 

 

Δθηέιεζε: 
ε κηα ιεθάλε βάδνπκε ην αιεύξη, ηε δάραξε, ηε καζηίρα, ην καριέπη (αιεζκέλα) 

θαη ην αιάηη. Σα αλαθαηεύνπκε όια απηά θαιά. ε έλα κπνι αλαθαηεύνπκε θαη 

ρηππάκε ειαθξά ηε καγηά θαη ηα απγά, ηα νπνία έρνπκε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, 

ώξεο πξηλ θαη όρη ζην ςπγείν, θαη ηα ξίρλνπκε ζηε ιεθάλε. ε δπν κηθξά ζθεύε 

βάδνπκε ην γάια θαη ην βνύηπξν θαη ηα δεζηαίλνπκε. Ίηαλ δνύκε όηη είλαη δεζηά, 

ξίρλνπκε, ζηε ιεθάλε κε ην κίγκα, πξώηα ην γάια θαη δπκώλνπκε κέρξη λα ην πηεη 

όιν ην δπκάξη. Καηόπηλ ξίρλνπκε ην βνύηπξν θαη μαλαδπκώλνπκε. (Ρίρλνπκε πάληα 

ηειεπηαίν ην βνύηπξν γηαηί βνεζάεη λα κε θνιιάεη ην δπκάξη.) θεπάδνπκε ηε 

ιεθάλε κε κία θνπβέξηα θαη ηελ αθήλνπκε ζε δεζηό ρώξν, ηνπιάρηζηνλ γηα 2 1/2 

ώξεο ,λα θνπζθώζεη ε δύκε. Ίηαλ ην δπκάξη είλαη έηνηκν, αιείθνπκε ηαςηά κε 

βνύηπξν θαη ην κνηξάδνπκε. Σν ζηξώλνπκε, ην αιείθνπκε κε θξόθν απγνύ θαη λεξό 

αλαθαηεκέλν, κε έλα πηλέιν θαη ζηoιiδoπκε ηελ επηθάλεηα κε ακύγδαια άζπξα θαη 

ζνπζάκη. Αθήλνπκε ηα ηαςηά έμσ, πεξίπνπ ¼ ηεο ώξαο λα μεζθαξίζεη ην δπκάξη 

θαη ηα ςήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν, 2
0
 ξάθη από θάησ, ζηνπο 175

0 
γηα 3/4 

ηεο ώξαο. Αλ πάξεη ρξώκα ε επηθάλεηα πξηλ ςεζεί, ζθεπάδνπκε κε αινπκηλόραξην. 

 

Πξνζνρή!! 

Γελ αλνίγνπκε θαζόινπ ηνλ θνύξλν, πξηλ πάξεη ρξώκα μαλζό, γηαηί ην δπκάξη ζα 

θαζίζεη. 

 

Η ζπληαγή είλαη ηεο θ. Φξόζσο Μπνύθαιε από ην ζύιινγν Πεξακίσλ Κπδηθελώλ 
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Ηζιί 
 

Τιηθά: 
800 γξ. Βνύηπξν 

½ θηιό βνύηπξν γάιαθηνο 

650 γξ. γάια ριηαξό 

1 θνπηαιάθη ακκσλία 

2 θξόθνπο απγώλ 

2 θηιά αιεύξη 1 θαθειάθη κπέηθηλ πάνπληεξ 

1 πνηήξη δάραξε 

Γηα ηελ γέκηζε 

½ θηιό θαξπδόςηρα ρνλδξνθνκκέλε 

1 θνπηαιάθη θαλέια 

1 θνπηαιάθη γαξίθαιν ζθόλε 

Γηα ηο ζηρόπη 

1 θηιό δάραξε 

21/2 πνηήξηα  λεξό  

ιίγν ρπκό ιεκνληνύ  

1 θνπηαιηά γιπθόδε 

 

Δθηέιεζε: 
Υηππάκε ζην κίμεξ ην βνύηπξν 10 ιεπηά πεξίπνπ. Ρίρλνπκε ηε δάραξε, ηνπο 

θξόθνπο ησλ απγώλ ,θαη ζπλερίδνληαο ην ρηύπεκα, πξνζζέηνπκε ηελ ακκσλία 

δηαιπκέλε ζην γάια, ην κπέηθηλ θαη, ηέινο, ζηαδηαθά ην αιεύξη, κέρξη λα γίλεη κηα 

καιαθή δύκε. 

Γηα ηε γέκηζε: Αλακεηγλύνπκε ηελ θαξπδόςηρα κε ηε δάραξε, ηελ θαλέια θαη ην 

γαξίθαιν. Παίξλνπκε κηθξά θνκκάηηα δύκεο θαη ηα πιάζνπκε ζηξνγγπιά κπαιάθηα 

ζε κέγεζνο θαξπδηνύ, ηα παηάκε ζηε κέζε θαη βάδνπκε 1 θνπηαιάθη από ηε γέκηζε. 

Σα θιείλνπκε πξνζερηηθά θαη ηα βάδνπκε ζην ηαςί. Σα πηέδνπκε ειαθξά από πάλσ 

κε έλα πηξνύλη. Σα ςήλνπκε ζηνπο 180C γηα 30 ιεπηά πεξίπνπ 

Γηα ηο ζηρόπη: ε θαηζαξόια ,δηαιύνπκε ηε δάραξε θαη ηε γιπθόδε κε ην λεξό θαη 

ηα βξάδνπκε καδί κε ην ρπκό ιεκνληνύ γηα 3 ιεπηά. Υακειώλνπκε ηε θσηηά θαη 

βνπηάκε ηα ηζιί γηα 3-4 ιεπηά. Σα βγάδνπκε κε ηξππεηή θνπηάια θαη ηα 

κεηαθέξνπκε ζε πηαηέια. 
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αραθοζηή 
 

 

Οη ·ιιελεο ηεο Μ. Αζίαο ηεξνύζαλ απζηεξά 

ηηο λεζηείεο, ηδηαίηεξα ηελ αξαθνζηή πξηλ ην 

Πάζρα. Ίρη κόλν από εζληθή επιάβεηα ζηνπο 

θαλόλεο ηεο πίζηεο, αιιά θαη γηαηί νη 

ζξεζθεπηηθέο απαγνξεύζεηο ζηελ δηαηξνθή 

ζπληζηνύλ έλα είδνο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο.  

Οη εηνηκαζίεο άξρηδαλ από ην θαινθαίξη. 

Δηνίκαδαλ θνκπόζηεο, γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ, 

καξκειάδεο, πεηηκέδη γηα ξεηζέιηα θαη 

θνπινπξάθηα λεζηίζηκα πνπ ηα ιέγαλε 

“θνιύθηα” θαη ηα ηξώγαλε ηελ αξαθνζηή. Ξέξαηλαλ ζύθα θαη ζηαθίδεο γηα θαγεηά 

θαη ζηαθηδόςσκα. ·θηηαρλαλ ηξαραλά ζαξαθνζηηαλό, ρνληξαιεζκέλν κε ληνκάηα, 

έζπαγαλ ζηάξη γηα πιηγνύξη πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζηηο ζνύπεο ή πηιαθηνύ αληί γηα 

ξύδη. Μάξαηλαλ θάπαξε θαη δεκαηηζκέλε ηελ θύιαγαλ ζε «θνπκλί» κε μύδη 

αξσκαηηζκέλε κε ξνδνπέηαια, πηθάληηθν ζπκπιήξσκα γηα ζαιάηεο, νπδνκεδέδεο. 

·ιηαδαλ ρηαπόδηα θαη ζνππηέο, θξεκνύζαλ αξκαζηέο ηηο κπάκηεο, ηηο ληνκάηεο, 

θέηεο-θέηεο ηηο κειηηδάλεο λα μεξαζνύλ ζηνλ ήιην αιιά θαη μέξαηλαλ ιόπηα, 

ξεβίζηα, θαζόιηα γηα ηνλ ρεηκώλα. ·θηηαρλαλ ηνπξζηά κε πηπεξηέο γιπθέο θαη 

θαπηεξέο κε μύδη γλήζην από ζηαθύιη, πνπ αθνύ ηηο έβξαδαλ πξώηα όπσο ηα 

κειηηδαλάθηα κεηά ηηο ραξάθσλαλ θαη ηηο γέκηδαλ κε κατληαλό θαη κεξηθέο θνξέο κε 

ζθόξδν. Αγγνπξάθηα θαη αγνπξσπέο ληνκάηεο ην ίδην. Σν ρεηκώλα ζηηο πηπεξηέο 

πξόζζεηαλ ιάραλν θαη θαξόην θαη απηά ιίγν βξαζκέλα πνπ θπιάζζνληαλ ζε 

πηζάξηα ζηηο απνζήθεο. Δηνίκαδαλ αθόκα θαη ηηο ειηέο, ζηαθηδνειηέο, ζξνύκπεο, 

ηζαθηζηέο ζε αιαηόλεξν ή ραξαθηέο ζην ιαδόμηδν 

Σν ηραπέδη ηες Κσρηαθής ηες Σσρηλής βαζίδεηαη ζηηο ηπξόπηηεο, ην ςάξη θαη 

ην γαιαθηνκπνύξεθν. Οη Απνθξηέο ηειείσλαλ κε έλα βξαζκέλν απγό πνπ ηξώεη 

θαζέλαο γηα λα θξαηήζεη ην ζηόκα θιεηζηό θαη λα ηεξήζεη ηελ λεζηεία ηεο 

αξαθνζηήο κέρξη ην Πάζρα. 

Σν πρφί ηες Καζαρής Γεσηέρας πεξλνύζαλ νη γύθηηζζεο θαη ηνπο δίλαλε όια 

όζα είραλ πεξηζζέςεη από ην θαγνπόηη ηεο πξνεγνύκελεο. 

H αραθοζηή μεθηλνύζε παλεγπξηθά κε έλα λεζηίζηκν εληππσζηαθό ηξαπέδη. 

Μαξνύιηα, θξεκκπδάθηα, θάξδακν, ξαπαλάθηα, όζπξηα βξαζκέλα ρσξίο ιάδη κόλν 

κε αιάηη, θνπθηά πνπ ηα έρνπλε ξίμεη ζην μύδη θαη ηα ιέγαλε «βξερηνθνύθηα», ειηέο 

όισλ ησλ εηδώλ, ηνπξζηά δηάθνξα, ηαξακνζαιάηεο, ηαρηλνζαιάηεο, καύξν θαη 

θόθθηλν ραβηάξη θαηζηα παξάιηα ην ζπκπιήξσλαλ κύδηα, ζηξείδηα, θαιόγλσκεο, 

αρηβάδεο, ρηέληα, ζνπιήλεο, θαβνύξηα, αρηλνί, ράβαξα, πίλεο, ρηαπόδηα θαη ζνππηέο. 

Καη θπζηθά δελ έιεηπε ιαγάλα (ςσκί ρσξίο πξνδύκη). 

Ζ λεζηεία ησλ επόκελσλ εκεξώλ, ήηαλ πεξηζζόηεξν απζηεξή. Πεξηιάκβαλε 

όζπξηα βξαζηά, ηαρηλόζνππεο, ηξαραλά ζαξαθνζηηαλό, ιαδεξά, θνινθπζάθηα 

γεκηζηά ρσξίο ιάδη, πιηγνύξη, πηιάθη αιά πνιίηα (ρσξίο ιάδη), πηιάθη κε ξεβίζηα 

πεξηρπκέλν κε ξεηζέιη, ρνξηόπηηεο κε ή ρσξίο ζηαθίδεο.  

ηα γιπθά ηεο λεζηείαο θπξηαξρνύζαλ νη ραιβάδεο κε κέιη ή πεηηκέδη, νη 

ραιβαδόπηηεο, νη ζπθόπηηεο κε αλζόλεξν, θπδσλόπαζην, κνπζηαιεπξηέο μεξακέλεο 

από ην θαινθαίξη, αιιά θαη ακύγδαια, ηδίηδηθα, θαξύδηα, θάζηαλα, ζύθα, κε 

μαθνπζηό ην ζύθν “ιάεξ”, ην θνπξθνπκπίλη, ηεηξάγσλν ζαλ ινπθνύκη πνπ 

θπιαζζόηαλ ζε θαζόληα (μύιηλα). 
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Σοσρζηά 
 

 Οη Μηθξαζηάηηζζεο λνηθνθπξέο ζπλήζηδαλ, εθηόο από ληνκάηα πειηέ ή ληνκάηα 

ρπκό λα παξαζθεπάδνπλ θαη λα δηαηεξνύλ ζε θηνύπη ηα ηνπξζηά, πνπ ήηαλ 

απαξαίηεηα ην ρεηκώλα.  Αθόκε θαη ηηο κέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηα ηνπξζηά δελ 

έιεηπαλ απ’ ην γηνξηηλό ηξαπέδη.  ·θηηαρλαλ ηνπξζηά κε γνγγύιηα (είδνο βνιβνύ), 

κηθξά αγγνπξάθηα, κειηηδάλα, ζέιηλν, θαξόην, πηπεξηέο, ληνκαηίηζεο άγνπξεο, 

ιάραλν θαη θνπλνππίδη. ·θηηαρλαλ επίζεο θαη θάπαξε πνπ εθηόο από ηνπξζί ηελ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ θαη θαξύθεπκα ζε ζαιάηεο θαη ζάιηζεο. Σε κάδεπαλ ηελ άλνημε, 

ηελ μέξαηλαλ ζηνλ ήιην θαη ηελ έβαδαλ ζε ζαιακνύξα καδί κε μύδη. 

Υξεζηκνπνηνύζαλ θαη θαξύθεπκα ζε ζαιάηεο θαη ζάιηζεο. Σε κάδεπαλ ηελ άλνημε, 

ηελ μέξαηλαλ ζηνλ ήιην θαη ηελ έβαδαλ ζε ζαιακνύξα καδί κε μύδη. 

Πξηλ ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ, ηελ μέπιελαλ γηα λα μαικπξίζεη θαη ηε ζηξάγγηδαλ. 

 

 

Σοσρζί κε θόθθηλες πηπερηές 

 

Τιηθά: 

1 ½ θηιό πηπεξηέο θόθθηλεο Φισξίλεο 

1 κηθξό ιάραλν 

4 θαξόηα 

1 καηζάθη ζέιηλν 

8 ζθειίδεο ζθόξδν 

1 θηιό μύδη 

1 ρνύθηα αιάηη 

 

Δθηέιεζε: 
Πιέλνπκε θαη θόβνπκε ην πάλσ κέξνο από ηηο πηπεξηέο.  Αθαηξνύκε ηνπο ζπόξνπο 

ηνπο. Πιέλνπκε θαη ςηινθόβνπκε ην ιάραλν, ηα θαξόηα, ην ζέιηλν θαη ην ζθόξδν 

θαη γεκίδνπκε κ’ απηά ηηο πηπεξηέο.  Βάδνπκε ηηο πηπεξηέο όξζηεο ζε γπάιηλν δνρείν 

θαη, αθνύ δηαιύζνπκε ζην μύδη ην αιάηη, ηηο ζθεπάδνπκε θξνληίδνληαο λα 

θαιύπηνληαη όιεο κε ηελ άικε.  Υξεηάδνληαη 15 εκέξεο γηα λα γίλνπλ ηνπξζί. 

 

 

Σοσρζί κειηηδαλάθη 
 

Τιηθά: 
1 ½ θηιό κηθξά κειηηδαλάθηα 

1 καηζάθη ζέιηλν 

1 καηζάθη κατληαλό 

1 θεθάιη ζθόξδν 

1 θξεκκύδη μεξό 

1 ½ θηιό μύδη 

1 θιηηδάλη αιάηη 
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Δθηέιεζε: 
Πιέλνπκε ηα κειηηδαλάθηα θαη ηα ραξάδνπκε θάζεηα αθαηξώληαο ιίγε θινύδα.  ε 

έλα κηθξό ζθεύνο ςηινθόβνπκε ηα θύιια από ην ζέιηλν, θξαηώληαο ζηελ άθξε ηα 

θισλάξηα ηνπ, ην κατληαλό, ην ζθόξδν θαη ην θξεκκύδη.  Με ην κίγκα, γεκίδνπκε ηα 

κειηηδαλάθηα ελώ γύξσ-γύξσ ηα ηπιίγνπκε κε ηα θισλάξηα ηνπ ζέιηλνπ.  Σα 

βάδνπκε ζε γπάιηλν ή πήιηλν δνρείν θαη ηα δηαηεξνύκε ζθεπάδνληάο ηα κε ην μύδη 

θαη ην αιάηη. 

 

 

Γαρίδες γηοσβέηζη 
(Αιηθαρλαζζού) 

 

Τιηθά: 
28 κεγάιεο γαξίδεο 

1 θνπηαιάθη βνύηπξν 

1 ζθειίδα ζθόξδν ιησκέλν 

1 θνπηαιάθη θξεκκύδη ηξηκκέλν 

2 θιηηδαλάθηα άζπξν θξαζί 

½ θνπηαιάθη αιάηη 

ιίγν καύξν πηπέξη 

1 θύιιν δάθλεο 

4 κέηξηεο ληνκάηεο μεθινπδηζκέλεο θαη πνιηνπνηεκέλεο 

2 θιηηδαλάθηα γξαβηέξα ηξηκκέλε 

 

Δθηέιεζε: 
Καζαξίδνπκε ηηο γαξίδεο από ηα κνπζηάθηα θαη ην έληεξν κε έλα ςαιίδη. 

Αθαηξνύκε ηα θεθάιηα θαη ην θέιπθνο.  Σηο πιέλνπκε θαη ηηο ζηξαγγίδνπκε.  ε 

πιαηύ ζθεύνο ιηώλνπκε ην βνύηπξν, πξνζζέηνπκε ηηο γαξίδεο, ην ζθόξδν, ην 

θξεκκύδη θαη ηα ζνηάξνπκε γηα έλα ιεπηό. Πξνζζέηνπκε ην θξαζί, ην αιάηη, ην 

πηπέξη, ηε δάθλε θαη ηα αθήλνπκε λα ζνηαξηζηνύλ γηα έλα ιεπηό αθόκε.   ηε 

ζπλέρεηα ξίρλνπκε ηηο ληνκάηεο, ζθεπάδνπκε ηελ θαηζαξόια θαη ηα βξάδνπκε γηα 

πέληε ιεπηά αθόκα.  Βγάδνπκε ηηο γαξίδεο κε ηξππεηή θνπηάια θαη ηηο ηνπνζεηνύκε 

ζε πήιηλν ζθεύνο.  Ζ ζάιηζα από ηηο γαξίδεο πνπ έκεηλε ζηελ θαηζαξόια πξέπεη λα 

είλαη πεξίπνπ έλα πνηήξη ηνπ λεξνύ (εάλ είλαη πεξηζζόηεξν ηε βξάδνπκε γηα λα 

κεησζεί).  Σε ξίρλνπκε ζην δνρείν κε ηηο γαξίδεο, πξνζζέηνπκε ηε γξαβηέξα θαη 

ςήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν γηα ηξία ιεπηά κέρξη λα ιηώζεη ην ηπξί.  Σν 

θαγεηό ζεξβίξεηαη δεζηό θαη ην ζπλνδεύνπκε κε πηιάθη.  

 

 

Μύδηα πιαθί 
 

Τιηθά: 
30 κύδηα (κε ην θέιπθνο) 

3-4 ζθειίδεο ζθόξδν 

1-2 παηάηεο 

1 θαξόην 

1 θιηηδάλη ηζαγηνύ ιάδη 

½ θνπηί ληνκάηαο (pumaro) ή 2 θνπηαιηέο ζνύπαο. Πειηέ 

2 κεγάια μεξά θξεκκύδηα 
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Δθηέιεζε: 
Καζαξίδνπκε θαιά ηα κύδηα. Βάδνπκε όια ηα πιηθά ζηελ θαηζαξόια λα βξάζνπλ 

γηα 30 ιεπηά πεξίπνπ. 

 
(πληαγή ηεο θ. Αιίθεο Κξνκκύδα από ηνλ ύιινγν Μηθξαζηαηώλ Ηιηνύπνιεο ) 

 

 

Υαιβάς 
 

Τιηθά:  
1 πνηήξη ιάδη 

2 πνηήξηα ζηκηγδάιη ρνλδξό 

3πνηήξηα δάραξε 

4 πνηήξηα λεξό, 

 μύζκα ιεκνληνύ ζην ζηξόπη 

 

Δθηέιεζε: 
ε βαζύ ζθεύνο θαβνπξδίδνπκε ην ζηκηγδάιη. Βξάδνπκε ην ζηξόπη ζε άιιν ζθεύνο 

γηα 5 ιεπηά θαη ην ξίρλνπκε ζην ζηκηγδάιη. Αλαθαηεύνπκε ζπλερώο λα ην 

απνξξνθήζεη. 

 

Η ζπληαγή είλαη από ηελ θ. η.Βνπξιάθνπ πνπ ηελ έκαζε από ηελ κεηέξα ηεο 

Επαγγειία Μαλεζαιίδνπ από ηνλ Άγην Σξύθσλα κύξλεο. 

 

 

Υαιβάς κε ληζεζηέ 
 

Τιηθά: 
2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ 

ληζεζηέ 

3 πνηήξηα δάραξε 

5 πνηήξηα λεξό 

6θνπηαιηεο βνύηπξν γηδίζην 

1 πνηήξη ακύγδαια  ρνληξνθνκκέλα 

θαη αζπξηζκέλα 

 

Δθηέιεζε: 
ε ιεθαλίηζα δηαιύνπκε ην ληζεζηέ κε ην λεξό. Πξνζζέηνπκε ηε δάραξε θαη 

αλαθαηεύνπκε θαιά. ε έλα κπξίθη ξίρλνπκε  2 θνπηαιηέο λεξό θαη κηζό θιηηδαλάθη 

δάραξε θαη  ηελ αθήλνπκε λα ιηώζεη θαη λα γίλεη ζαλ θαξακέια, (ζα πάξεη θνθθηλσπό 

ρξώκα). ε θαηζαξόια ιηώλνπκε ην βνύηπξν θαη κόιηο θάςεη ξίρλνπκε ην ληζεζηέ θαη 

αλαθαηεύνπκε κέρξη λα πήμεη. Πξνζζέηνπκε ηελ θαξακέια θαη ηα ακύγδαια. ηξώλνπκε 

ην κείγκα ζε έλα ππξέμ θαη ην ςήλνπκε ζε δπλαηή θσηηά γηα 15 ιεπηά κέρξη λα πάξεη 

ρξώκα θαη λα ζρεκαηηζηεί θξνύζηα ζηελ επηθάλεηά ηνπ. 
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Απ’ ηοσ Λαδάροσ ζηελ Αλάζηαζε 
 

Σν Πάζρα, γηα όιε ηε Μ. Αζία απνηεινύζε έλα θνξπθαίν ζξεζθεπηηθό 

γεγνλόο πνπ ήηαλ ηαπηηζκέλν κε ηελ άλνημε θαη ηελ επνρή ηεο γνληκόηεηαο θαη ηεο 

επεκεξίαο. 

Σν άββαηο ηοσ Λαδάροσ νη λνηθνθπξέο δύκσλαλ θαη έςελαλ ζηνιηζκέλα 

ιαδαξάθηα (κηθξά ςσκάθηα ζαλ αλζξσπάθηα) πνπ κνζρνβνινύζαλ ζην ςήζηκν. Σα 

πξόζθεξαλ νη λνηθνθπξέο ε κηα ζηελ άιιε ή θίιεπαλ ηα παηδηά πνπ έιεγαλ ηα 

θάιαληα. 

Σε Κσρηαθή ηφλ Βαΐφλ από ην πξσί -κεηά ηε ιεηηνπξγία- ηα παηδηά μερύλνληαλ 

ζηα ζνθάθηα θαη κε πινπκηζηέο ξνθάλεο ζηα ρέξηα ηξαγνπδνύζαλ ηα θάιαληα: 

 

Βάγηα Βάγηα ησ Βαγηώ ηξώλε ςάξη θαη θνιηό. 

Καη ηελ άιιε Κπξηαθή ηξώλε θόθθηλν απγό… 

 

ην κεζεκεξηαλό ηξαπέδη ζεξβίξεηαη ςάξη κε θάζε ηξόπν καγεηξεκέλν. 

Από ηε Μεγάιε Γεσηέρα νη αγνξέο ησλ πόιεσλ γέκηδαλ κε θνπάδηα αξληώλ 

πνπ ηα έθεξλαλ νη έκπνξνη κε ην ζηδεξόδξνκν από ηελ Καππαδνθία. Κάζε ζπηηηθό 

δηάιεγε από έλα αξλί ( πνιινί έπαηξλαλ θαη δεύηεξν γηα ηε γηνξηή ηνπ Αγ. 

Γεσξγίνπ). ·βαθαλ θόθθηλε ηε ξάρε, έδελαλ θόθθηλε θνξδέια ζην ιαηκό θαη ην 

ηάηδαλ μερσξηζηά κέρξη ην Μεγάιν άββαην. Ίιε ηε Μεγάιε Δβδνκάδα νη 

γπλαίθεο άζπξηδαλ θαη θαζάξηδαλ ην ζπίηη. ·πξεπε λα ιάκπεη από θαζαξηόηεηα γηα 

λα «ππνδερζεί ηνλ Αλαζηάληα Υξηζηόλ». 

Σε Μεγάιε Σεηάρηε ήμεξαλ πσο όινη ζα λεζηέςνπλ θαη ιάδη. Από ηε Μ. 

Σεηάξηε νη γπλαίθεο δύκσλαλ ηζνπξέθηα θαη ην εθηάδπκν (ςσκί κε πξνδύκη 

δπκσκέλν 7 θνξέο). Μ’ απηό έθηηαρλαλ ηηο ιακπξηάηηθεο θνπινύξεο. Δπίζεο 

εηνίκαδαλ θαη ην πξνδύκη γηα ην δύκσκα ηνπ ςσκηνύ όιεο ηεο ρξνληάο. Σν πξνδύκη 

απηό ην έθηηαρλαλ κε πεξηζζή επιάβεηα, έξηρλαλ αγηαζκέλν λεξό θπιαγκέλν ζην 

εηθνλνζηάζη, ζηαπξνθνπηόληαλ, ζηαύξσλαλ ην δπκάξη ηξεηο θνξέο θαη ην ζθέπαδαλ. 

Μνλάρα απηή ηε κέξα ήμεξαλ πσο γίλεηαη απηό ην ζαύκα , λα θνπζθώζεη κνλάρν 

ηνπ , γηαηί αιιηώο ζα’ λαη θαθό ζεκάδη. Σν πξνδύκη απηό είλαη ζίγνπξν πσο ζα 

θξαηήζεη έλα ρξόλν. 

Σε Μεγάιε Πέκπηε δελ λήζηεπαλ ην ιάδη ην κεζεκέξη, επεηδή ηα ηεληδεξέδηα 

ζα ιαδσζνύλ, ύζηεξα πάιη ην Πάζρα. πλήζηδαλ λα ηξώλε γηαπξάθηα κε 

γηαπξαθόθπιια βγαικέλα από ηελ άξκε θαη ρηαπόδη γηαρλί. Σελ ίδηα κέξα έβαθαλ 

ηα απγά. Ζ παξάδνζε ηα ήζειε θόθθηλα, ζην ρξώκα ηεο ζπζίαο ηνπ Υξηζηνύ θαη 

ηεο ραξκόζπλεο αλακνλήο. Πνιιέο λνηθνθπξέο ηα έβαθαλ κε θινύδεο θξεκκπδηώλ 

ή κε ακπγδαιόθπιια (αλ ήζειαλ λα ηα βάςνπλ θίηξηλα). Σν πξώην θόθθηλν απγό ην 

ηνπνζεηνύζαλ ζην εηθνλνζηάζη θαη ην θύιαγαλ ζαλ θπιαρηό. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

έδηλαλ ζηα απγά πνπ έθαλαλ νη θόηεο ηε Μ. Πέκπηε θαη ηα έβαθαλ.  

Σε Μεγάιε Παραζθεσή δε καγείξεπαλ. Μόλν γηα ηα παηδηά έθηηαρλαλ θακηά 

ηαρηλόζνππα. Σν βξάδπ όκσο, έηξσγαλ ιίγεο  λεξόβξαζηεο θαθέο κε μύδη, όρη γηα 

ρόξηαζε, κα γηα ην θαιό. Οη θαθέο είλαη ηα δάθξπα ηεο Παλαγίαο θαη ην μύδη απηό 

πνπ έδσζαλ αληί γηα λεξό ζην Υξηζηό. 

 Σν Μεγάιο άββαηο ήηαλ επίζεο λεζηεία. Σν πξσί έζθαδαλ ην αξλί θαη νη 

γπλαίθεο εηνίκαδαλ ηηο πεξίθεκεο θνπηζνύλεο δειαδή απγνθνπινύξεο αιεηκκέλεο 

κε ρηππεκέλν απγό θαη ηνπνζεηνύζαλ επάλσ θόθθηλν απγό. Αθόκε έπιαζαλ 

θαιαζάθηα, κεγάια θαη κηθξά θνπινύξηα όια ζηνιηζκέλα κε θόθθηλα απγά. 

Σε λύτηα ζηελ Αλάζηαζε όινη πήγαηλαλ κε έλα θόθθηλν απγό ζηελ εθθιεζία. 

Με ην «Υξηζηόο Αλέζηε» επρέο, αγθαιηέο, θηιηά, αλαθαηεύνληαλ κε ηε ιάκςε θαη 

ηνλ θξόην από ηηο θξνηίδεο, ηα βαξειόηα, ηα θνιιόξηα ηνπο γθξάδεο, ηα καξηίληα θαη 

ηα βεγγαιηθά. ηελ εθθιεζία ηα πηηαθηνινύινπδα θαη ηα θύιια βάγηαο γίλνληαλ 
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αλάξπαζηα αθνύ ηα είραλ γηαηξηθό γηα ην καηνθάγσκα. Κύξην πηάην γηα ην 

Αλαζηάζηκν ηξαπέδη ήηαλ ε ζνύπα από θξέαο άπαρν. Σν ζηνκάρη δελ πξέπεη λα 

βαξύλεη ύζηεξα από ηόζεο κέξεο απζηεξήο λεζηείαο. Βέβαηα δελ έιεηπαλ θαη νη 

κεδέδεο. Λίγν ςεηό θαηζηθάθη, ηδηεξάθηα, κπνππάξηα, ηεγαλεηά γαξδνπκπάθηα, 

αξκόγαιν, θξέζθηα κπδήζξα, θόθθηλν θξαζί θαη ζηε κέζε ε πηαηέια γεκάηε 

θόθθηλα απγά. 

Σν κεζεκέρη ηες Λακπρής δελ ζπλήζηδαλ ην ζνπβιηζηό αξλί. Ίια ηα θξέαηα 

γίλνληαλ ςεηά ζην θνύξλν πάλσ ζε θιεκαηόβεξγεο θαη κηθξά θιαδάθηα ζπκάξη ή  

γέκηδαλ κε ξύδη, ακύγδαια, θνπθνπλάξη θαη ην έβαδαλ ζηε ρόβνιε απνβξαδίο γηα 

λα ςεζεί ζηγά– ζηγά. Γηόξηαδαλ παξέεο κε ηξαγνύδηα κέρξη ηελ Κπξηαθή ηνπ 

Θσκά. Γηα 40 κέξεο κεηά, αληί θαιεκέξα– θαιεζπέξα έιεγαλ «Υξηζηόο Αλέζηε- 

Αιεζώο Αλέζηε». 
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Γθηούικπαζη (Παζταιηλό) 
 

Τιηθά: 
Αξλί (ζπλήζσο κπνπηάθη) 

Μεξηθέο ζθειίδεο ζθόξδν 

Αιάηη ,πηπέξη 

Νηνκάηα (ζε θέηεο) 

Πξάζηλε πηπεξηά (ζε ξνδέιεο) 

Ρίγαλε 

Σπξί ζθιεξό ζε θύβνπο (π.ρ. θεθαινγξαβηέξα) 

Βνύηπξν (θπηίλε) 

 

Δθηέιεζε: 
Πιέλνπκε ην θξέαο, ην αθήλνπκε λα ζηξαγγίζεη. Απιώλνπκε κηα ιαδόθνιια 

,ηνπνζεηνύκε πάλσ ην θξέαο, θάλνπκε ζρηζκέο κε έλα κπηεξό καραίξη θαη 

κπήγνπκε ηηο ζθειίδεο ηνπ ζθόξδνπ. Αιαηνπηπεξώλνπκε όιν ην θξέαο, ην 

αιείθνπκε κε ην βνύηπξν, ην παζπαιίδνπκε κε ηε ξίγαλε θαη πάλσ θαη θάησ 

ζηξώλνπκε ηηο ληνκάηεο, ηηο πηπεξηέο θαη ην ηπξί. Σπιίγνπκε θαιά ηελ ιαδόθνιια, 

ηελ δέλνπκε κε ζπάγθν θαη ςήλνπκε ζηνπο 200
0
 γηα 2 1/2 ώξεο πεξίπνπ. 

 

Η ζπληαγή είλαη ηεο θ. Φξόζσο Μπνύθαιε από ην ζύιινγν Πεξακίσλ Κπδηθελώλ 

 

 

Κοσιοσράθηα κσρλαίηθα 
 

Τιηθά: 
1 θηιό αιεύξη καιαθό 
1 ½ θιηηδάλη ηζαγηνύ 

δάραξε  

1 1/2 θιηηδάλη βνύηπξν 

1 θιηηδάλη γάια 

1 θνπηαιάθη 

αλζξαθηθή ακκσλία 

4 απγά & 1 αζπξάδη 

απγνύ 

2 ραξηάθηα βαλίιηαο 

 

Δθηέιεζε: 
Κνζθηλίδνπκε ην αιεύξη, ην βάδνπκε ζε ιεθάλε, αλνίγνπκε ζην θέληξν κηα ιαθθνπβίηζα, 

ξίρλνπκε ην βνύηπξν ιησκέλν, ηα απγά ρηππεκέλα κε ηε δάραξε, ηε βαλίιηα θαη ην γάια 

ριηαξό ζην νπνίν έρνπκε δηαιύζεη ηελ αλζξαθηθή ακκσλία.. Επκώλνπκε ην αιεύξη κε ηα 

πιηθά κέρξη λα ζρεκαηηζηεί  κηα  καιαθή δύκε. Πιάζνπκε ηα θνπινύξηα ζε θνξδόλη πνπ 

δηπιώλνπκε ζηα ηξία ή ζε όπνην ζρήκα ζέινπκε, ηα ηνπνζεηνύκε ζε βνπηπξσκέλν ηαςί 

θαη ηα αιείθνπκεκε ειαθξά ρηππεκέλν αζπξάδη απγνύ. Σα ςήλνπκε ζε κέηξην θνύξλν γηα 

κηζή ώξα πεξίπνπ.  
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Κοσιοσράθηα κε καζηίτα 
 

Τιηθά: 
½ θηιά αιεύξη  
2 ½ θιηηδάληα πεξίπνπ δάραξε  

1 θηιό βνύηπξν 

3 ½ θνπηαιηέο καγηά 

3  θνπηαιάθηα κπέηθηλ πάνπληεξ 

1/2 θνπηαιάθη καζηίρα θνπαληζκέλε 

2 θξόθνπο απγώλ 

 

Δθηέιεζε: 
Βάδνπκε ζε ιεθάλε ην αιεύξη, ην κπέηθηλ πάνπληεξ θαη ηε καζηίρα θαη ηα αλακεηγλύνπκε. 

Ληώλνπκε ην βνύηπξν, ην πξνζζέηνπκε ζην αιεύξη, αλαθαηεύνπκε θαη ην αθήλνπκε λα 

«ηξαβήμεη». Γηαιύνπκε ηε καγηά ζε 1 πνηήξη ριηαξό λεξό θαη ηελ αλακεηγλύνπκε  θαιά κε ηε 

δάραξε. ηε ζπλέρεηα ηελ πξνζζέηνπκε ζην αιεύξη θαη δπκώλνπκε κέρξη λα γίλεη ε δύκε καο 

καιαθή. Αλ ρξεηαζηεί, πξνζζέηνπκε ιίγν ριηαξό λεξό αθόκε. θεπάδνπκε κε πγξή πεηζέηα ηε 

δύκε θαη ηελ αθήλνπκε ζε δεζηό κέξνο λα θνπζθώζεη. Πιάζνπκε ηα θνπινύξηα ζε ζηξνγγπιό 

ζρήκα. Υηππάκε ηνπο θξόθνπο ησλ απγώλ, αιείθνπκε ηα θνπινύξηα θαη ηα ςήλνπκε ζε κέηξην 

θνύξλν γηα 20 -25 ιεπηά. 

 

 

Σζοσρέθηα 
 

Τιηθά 
1 θηιό αιεύξη 

400 γξ. δάραξε 

200 γξ. γάια 

150 γξ. βνύηπξν 

6 απγά 

καριέπη, καζηίρα, καγηά, ιίγν αιάηη 

 

Δθηέιεζε 
Με ηνλ ίδην ηξόπν, όπσο θαη γηα ηελ βαζηιόπηηα, κόλν πνπ δελ δπκώλνπκε πνιύ. 

Ίηαλ εηνηκαζηεί ην δπκάξη, πιάζνπκε ηα ηζνπξέθηα ζε πιεμίδεο, ηα αιείθνπκε κε 

ην κείγκα θξόθνπ απγνύ θαη λεξνύ κε έλα πηλέιν, αλ ζέινπκε ηα ζηνιίδνπκε κε 

άζπξα ακύγδαια θαη βάδνπκε όξζην έλα απγό θόθθηλν. Σα βάδνπκε ζε ηαςί ,ηα 

αθήλνπκε έμσ από ην θνύξλν 1/4 ηεο ώξαο θαη ηα ςήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν 

θνύξλν γηα 3/4 ζην 2
0
 ξάθη. 

Προζέτοσκε θαη εδώ λα κελ αλνίμνπκε ηελ πόξηα ηνπ θνύξλνπ. 

 

Η ζπληαγή είλαη ηεο θ. Φξόζσο Μπνύθαιε από ην ζύιινγν Πεξακίσλ Κπδηθελώλ 
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ΑΡΡΑΒΩΝΔ 
 

Ίινη ζρεδόλ νη γάκνη ζηελ Μ. Αζία γηλόηαλ κε πξνμεληό. Γηλόηαλ βξάδπ αββάηνπ ή 

γηνξηηλέο κέξεο.΄Έηαλ ππόζεζε ησλ γνλέσλ θπξίσο θαη δύζθνια αληηδξνύζαλ αξλεηηθά νη 

λένη.  Σε γλσξηκία θαη ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο αλαιάκβαλαλ νη πξνμελήηξεο, ζπλήζσο ρσξίο 

πιηθή ακνηβή. Ζ πξνίθα ζπκθσλνύληαλ θαη θαηνρπξώλνληαλ κε πξνηθνζύκθσλν πνπ 

ππνγξαθόηαλ παξνπζία καξηύξσλ. ε απηό αλαθεξόηαλ όρη κόλν ε αθίλεηε πεξηνπζία ηεο 

λύθεο αιιά θαη ηα αζπξόξνπρα θαη ηα ζθεύε ηνπ λνηθνθπξηνύ ηεο. Ο παηέξαο ηνπ γακπξνύ 

πήγαηλε ζην ζπίηη ηεο ππνςήθηαο λύθεο γηα λα ηε δεηήζεη επίζεκα. Οη δύν ζπκπέζεξνη 

αγθαιηάδνληαη, θηιηνύληαη θαη πηαζκέλνη απ΄ ηνλ ώκν  κπαίλνπλ ζηελ θάκαξε ηε θαιή λα 

θνπβεληηάζνπλ. Οη γπλαίθεο είλαη ζηε θνπδίλα. Ο παηέξαο ηεο λύθεο παξαγγέιλεη ξαθί ή 

ξνύκη. Ζ κεηέξα θέξλεη ηνλ αζεκέλην δίζθν θνξησκέλν κε μεξά θξνύηα, ζπαζκέλα θαξύδηα, 

θνπληνύθηα. Πίλνπλ θαη εύρνληαη. Ο πεζεξόο δεηάεη ηε λύθε. Δθείλε εκθαλίδεηαη κε δεύηεξν 

δίζθν κε γιπθό ηνπ θνπηαιηνύ θαη ραιβά ληζεζηέλην. Ο πεζεξόο ξίρλεη αζεκέλην πεληόιηξν 

ζην δίζθν, ζεκάδη όηη ηελ εγθξίλεη ζαλ λύθε. Δύρεηαη «θη απ΄ ηε ζνπκάδα ζ’ θόξε 

κ’…………» 

ην ζηνιηζκέλν ηξαπέδη ηεο γηνξηήο ππήξραλ γεκηζηέο πιάηεο αξληώλ, ζνπξάδεο, 

ζπθσηάθηα (ηδηέξηα) ηεγαλεηά θαη πνιινί άιινη κεδέδεο. ηε κέζε ε εηθόλα ηνπ Υξηζηνύ, δπν 

βέξεο, ξνδνπέηαια, αλζνί καζηίραο, ιίγν ξύδη θαη ζηηάξη. 

Ο αξξαβώλαο  επηζθξαγηδόηαλ κε ρνξνύο θαη κε ηξαγνύδηα. 

 

οσκάδα 
 

«θξάγηδε ηε ζπκθσλία γηα ην γάκν» 
 

Η ζνπκάδα είλαη ζηξόπη ή πηθξακύγδαια. Είλαη αλαςπθηηθό κε 

κνλαδηθό άξσκα θαη πίλεηαη παγσκέλε. ηε Μ. Αζία ζπλόδεπε ηνπο αξξαβώλεο θαη 

«ζθξάγηδε» ηε ζπκθσλία γηα ην γάκν. πρλά, πξηλ ηελ ζεξβίξνπλ ηελ αξσκάηηδαλ κε αλζόλεξν 

θαη ηελ παζπάιηδαλ κε θαλέια. Ο θαξπόο ηνπ ακύγδαινπ ζπκβόιηδε ηελ επγνλία θαη ηελ 

απόθηεζε πνιιώλ θαη θαιώλ παηδηώλ, πξώηηζηε επηδίσμε θάζε νηθνγέλεηαο 

 

Τιηθά: 
1 θηιό ακύγδαια 

μεθινπδηζκέλα 

10 πηθξακύγδαιν 

2 θηιά δάραξε 

2 θνπηαιηέο 

αλζόλεξν 

 

Δθηέιεζε: 
Εεκαηίδνπκε ηα ακύγδαια ζε βξαζηό λεξό θαη ηα μεθινπδίδνπκε. Σα ρηππάκε ζην κπιέληεξ 

κε έλα πνηήξη λεξό κέρξη γηα λα γίλνπλ ρπιόο. 

ε θαηζαξόια ηνπνζεηνύκε έλα ζνπξσηήξη θαη ζηξώλνπκε επάλσ ην έλα ηνπιπάλη ή κηα 

πνιύ ιεπηή πεηζέηα. νπξώλνπκε πξνζερηηθά ζην ηνπιπάλη ην ρπιό. πκπιεξώλνπκε 4-5 

πνηήξηα λεξό θαη μεπιέλνπκε θαιά ην ρπιό ηνπ ακπγδάινπ. 

ηελ θαηζαξόια κε ην απόζηαγκα ηνπ ακπγδάινπ πξνζζέηνπκε ηε δάραξε θαη ην αλζόλεξν 

θαη ην βξάδνπκε ζε ρακειή θσηηά κέρξη λα δέζεη ε «ζνπκάδα». Σελ ώξα πνπ βξάδεη ε 

ζνπκάδα, ηελ αλαθαηεύνπκε θαη ηελ μαθξίδνπκε αλά δηαζηήκαηα. Ζ ζνπκάδα είλαη έηνηκε 

όηαλ ζρεκαηηζηεί έλα γαιαθηώδεο περηό ζηξόπη. Μόιηο θξπώζεη ην αδεηάδνπκε ζε 

κπνπθάιηα. εξβίξεηαη αξαησκέλε, ζπλήζσο κε παγσκέλν λεξό θαη ζθόλε θαλέιαο. 
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ΓΑΜΟΗ 

 

Αλ ν αξξαβώλαο ήηαλ ε επίζεκε δέζκεπζε γηα κηα δσή, ν γάκνο ήηαλ ε 

θνξπθαία ζηηγκή ηνπ δεπγαξηνύ. Κξαηνύζε ηνπιάρηζηνλ κηα βδνκάδα, κάιηζηα 

κεηαμύ αξξαβώλα θαη γάκνπ κεζνιαβνύζαλ πξνεηνηκαζίεο πνπ θξαηνύζαλ κήλεο. 

Οη γάκνη γίλνληαλ πάληα Κπξηαθή βξάδπ. Αξθεηέο κέξεο πξηλ ε λύθε άπισλε 

ηελ πξνίθα ηεο γηα λα ηε δεη όιν ην ρσξηό. Μεηά ηελ κεηέθεξαλ ζην ζπίηη πνπ ζα 

έκελε, ζπλήζσο ηνπ γακπξνύ, κε ηδηαίηεξεο ηηκέο από ηνπο θεληξηθνύο δξόκνπο κε 

νιόθιεξε πνκπή από ζπγγελείο θαη θίινπο. ηε δηαδξνκή νη γπλαίθεο ηε έξξαηλαλ 

κε ζηάξη θαη ξύδη. Καζώο πιεζηάδνπλ νη κέξεο νη νηθνγέλεηεο ηνπ δεπγαξηνύ 

πξνζθαινύζαλ γλσζηνύο θαη άγλσζηνπο ζην γάκν ζηέιλνληαο ηνπο καληειάθηα, 

νύδν θαη ινπθνύκηα. 

Σε Παξαζθεπή, δπν κέξεο πξηλ ην γάκν, νη θίινη θαη νη ζπγγελείο 

νξγαλνπαίρηεο ζπλόδεπαλ κε ηα όξγαλα ηνπο, ηα ηζνπξέθηα θαη ηα ςσκηά πνπ είραλ 

δπκώζεη νη γνλείο ηνπ δεπγαξηνύ θαη ηα πήγαηλαλ ζην θνύξλν. Σελ επνκέλε ην πξσί 

κε ηα όξγαλα ζηηο γεηηνληέο θαινύζαλ ην θόζκν γηα ην ηξαπέδη ηνπ αββάηνπ ζην 

ζπίηη ηνπ γακπξνύ, αθνύ ηνλ ζπλόδεπαλ γηα μύξηζκα ζην κπαξκπέξε. Σξαπέδη 

θνξησκέλν θξαζνκεδέδεο. νπξάο, θξέαο κε ξεβηζηά θαη πηιάθη θαη έλα ζσξό αιιά 

κεδεθιίθηα. Δδώ κεηά ηα κεζάλπρηα κέλνπλ κόλν άληξεο θαη ραξνθνπνύλ. 

Σε κέξα ηνπ γάκνπ γύξηδαλ ζηηο γεηηνληέο κε ιύξα θαη ηξαγνύδηα, ελώ 

ληπλόηαλ ν γακπξόο θαη ε λύθε. Απηή κε λπθηθό ξακκέλν ζην ρέξη ζηνιηζκέλν κε 

δαληέιεο θαη θινπξηά , απηόο κε ηα θαζεκεξηλά ηνπ ζαιβάξηα, γηιέθν, βξάθα, 

παπνύηζηα. Φεύγνληαο ε λύθε πξνζθπλνύζε ηελ εμώπνξηα, ραηξεηνύζε θαη 

θηινύζε ηα ρέξηα ησλ ζπγγελώλ ηεο θαη εζθεκκέλα ζθόληαθηε ζην αζεκέλην πνηήξη 

κε λεξό πνπ είρε κέζα ξύδη θαη παξάδεο βαικέλν απ΄ηε κάλα ηεο θαη ηα παηνύζε 

γηα λα πεξάζεη. 

ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ νη θαιεζκέλνη θξαηνύζαλ ιεπθέο ιακπάδεο θαη ζην 

ρνξό ηνπ Ζζαΐα πέηαγαλ ξύδη, ζηάξη θαη θινπξηά. Μεηά ην γάκν νη κεηέξεο ησλ 

λεόλπκθσλ θάζνληαλ ζηε πόξηα κε έλα βάδν κέιη θαη θαξύδηα αιιά θαη θνπθέηα 

θαη ζνπκάδα.  

ην ζπίηη ε πεζεξά θεξλνύζε ινπθνύκη ην δεπγάξη ελώ ε λύθε έβαδε κέιη ζε 

γσλίεο ηνπ ζπηηηνύ ζαλ έλδεημε θαιήο ζέιεζεο γηα αξκνληθή ζπκβίσζε αθνύ 

πεζεξά θαη λύθε ζα έκελαλ καδί.Σν γάκν αθνινπζνύζε θαγεηό θαη γιέληη πνπ 

θξαηνύζε κέρξη ην πξσΐ. 

 



 22 

Παραδοζηαθές ζσληαγές γάκοσ 

Φαγεηό γάκοσ κε πρόβεηο θρέας (θεζθέζη) 
 

Τιηθά: 
1 θηιό θξέαο πξόβεην 

½ θηιό ζηηάξη 

½ θηιό θξεκκύδηα 

αιάηη, πηπέξη 

 

Δθηέιεζε: 
Μνπζθεύνπκε 2 κέξεο ην ζηηάξη γηα λα θνπζθώζεη θαη ην ηξίβνπκε κέρξη λα βγεη ε 

θινύδα ηνπ. ε κεγάιε θαηζαξόια ξίρλνπκε αξθεηό λεξό, αιάηη, πηπέξη, ην θξέαο, ην 

ζηηάξη, ηα θξεκκύδηα ρνληξνθνκκέλα θαη ηα βξάδνπκε ζε ρακειή θσηηά γηα 5– 6 ώξεο 

κέρξη λα ζρεκαηηζηεί έλα κείγκα ζαλ θξέκα. εξβίξνπκε ην θαγεηό δεζηό. 
 

 

Κοσιούρα Γάκοσ 
 

Τιηθά: 
2 ½ θηιά αιεύξη  

600 γξ. αιεύξη γηα δηαθνζκεηηθά ινπινύδηα 

1 θιηηδάλη γάια 

600 γξ. δάραξε 

2 βαλίιηεο 

2 ζαθνπιάθηα καριέπη (ην 1 θνπαληζκέλν θαη ην άιιν ην βξάδνπκε κε 1 θιηηδάλη 

λεξό θαη παίξλνπκε ην δνπκί ηνπ.) 

2 ζαθνπιάθηα καζηίρα θνπαληζκέλε 

2 πνξηνθάιηα, ην μύζκα 

200 γξ. καγηά 

10 απγά 

500 γξ. καξγαξίλε 

1 θνπηαιάθη αιάηη 

 

Δθηέιεζε: 
Αλακεηγλύνπκε ην αιεύξη, ην καριέπη, ην αιάηη, θαη ηε καζηίρα. ε κηθξό ζθεύνο 

ιηώλνπκε ηε καγηά ζε ριηαξό λεξό. Υηππάκε ζην κίμεξ ηα απγά, ηε δάραξε΄ ηηο 

βαλίιηεο θαη ην μύζκα ηνπ πνξηνθαιηνύ, ηα ξίρλνπκε ζην κείγκα κε ην αιεύξη θαη 

πξνζζέηνπκε ην γάια ριηαξό. Ρίρλνπκε ζηγά ζηγά ην βνύηπξν ιησκέλν, θαη 

δπκώλνπκε ηε δύκε κε θηλήζεηο ζαλ λα ηε δηπιώλνπκε. Βάδνπκε ηε δύκε ζε 

βνπηπξσκέλν ηαςί (Νν 50). Μόιηο αξρίζεη λα θνπζθώλεη αξρίδνπκε ηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαθόζκεζεο.  

Αλακεηγλύνπκε ηα 600 γξ. αιεύξη κε λεξό κέρξη λα γίλεη κηα ζθηρηή δύκε. Με απηή 

θηηάρλνπκε ζπλήζσο ινπινύδηα ή άιια ζηνιίδηα Σα ζεκεία ζηα νπνία ζα 

θνιιήζνπκε ηα ζηνιίδηα ηα αιείθνπκε κε λεξό. Μόιηο ηειεηώζνπκε ηε 

δηαθόζκεζε, αθήλνπκε ηελ πίηα λα θνπζθώζεη θαιά, ηελ ςήλνπκε ζε 

πξνζεξκαζκέλν θνύξλν θαη κέηξηα ζεξκνθξαζία. 
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Αικσρά θοσιοσράθηα 
 

Τιηθά: 
1 βηηάκ 

2-3 θνπηαιηέο ζνύπαο ιάδη 

1 αβγό 

1 θνπηαιάθη θνθηό αιάηη 

½ θιηηδάλη γάια 

1 θαξίλα απ 

 

Δθηέιεζε: 
Ληώλνπκε ην βηηάκ , ξίρλνπκε ην ιάδη , ην αβγό ρηππεκέλν, αιάηη θαη ην γάια 

ριηαξό. 

Πξνζζέηνπκε ην αιεύξη θαη δπκώλνπκε λα ελσζνύλ θαιά όια ηα πιηθά. Πιάζνπκε 

ζε δηάθνξα ζρήκαηα, ηα αιείθνπκε κε αβγό θαη ηα ςήλνπκε ζε 180
0
 γηα 15 ιεπηά. 

 

Σε ζπληαγή καο έδσζε ε θ. αξαθάθε 

 

 

Ασγά κε παζηοσρκά 
 

Τιηθά: 
4 απγά 

5-6 θέηεο παζηνπξκά 

3 θξεκκύδηα μεξά 

ιίγν ιάδη 

 

Δθηέιεζε: 
Σεγαλίδνπκε ζε ιίγν ιάδη ηηο θέηεο ηνπ παζηνπξκά από ηηο δύν πιεπξέο θαη ηηο 

ηνπνζεηνύκε ζε έλα πηαηάθη. ην ίδην ιάδη ηζηγαξίδνπκε ειαθξά ην ηξηκκέλν 

θξεκκύδη, θαη ξίρλνπκε ηα απγά ρηππεκέλα, κε αιάηη, πηπέξη .Φήλνπκε ζε ρακειή 

θσηηά έσο όηνπ ξνδίζνπλ από ηηο δύν πιεπξέο. 

Η ζπληαγή είλαη ηεο θ. Ειέλεο Παληαβνύ από ην ζύιινγν Μηθξαζηαηώλ Ηιηνύπνιεο 

 

 

Πίηα Καηζαρείας 
 

Τιηθά: 
1 παθέην θύιιν θξνύζηαο ή ζθνιηάηα 

20 θέηεο παζηνπξκά 

½ θηιό θαζέξη καιαθέο θέηεο ή γθνύληα 

2 κέηξηεο ληνκάηεο ζε ιεπηέο θέηεο 

ειάρηζην θύκηλν 

καύξν ζνπζάκη 

 

Δθηέιεζε: 
Βνπηπξώλνπκε έλα ηαςάθη θαη ζηξώλνπκε ηα κηζά θύιια ηεο θξνύζηαο, αθνύ ηα 

βνπηπξώζνπκε. Βάδνπκε πάλσ ηνλ παζηνπξκά θαη θαηόπηλ ηηο θέηεο ληνκάηαο.  
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Παζπαιίδνπκε κε θύκηλν, ζηξώλνπκε ηηο θέηεο ην θαζέξη θαη ζθεπάδνπκε ηελ 

επηθάλεηα κε 3 βνπηπξσκέλα θύιια. Παζπαιίδνπκε κε καύξν ζνπζάκη θαη 

ςήλνπκε ζε κέηξην θνύξλν, λα ξνδνθνθθηλίζεη. 

 

 

Κεθηέδες κσρλαίηθοη 
 

Τιηθά: 
700 γξ. θηκά 

2 θιηηδάληα ςίρα ςσκί κπαγηάηηθν 

2-3 θξεκκύδηα ςηινθνκκέλα 

3-4 θνπηαιάθηα κατδαλό 

ιίγν δπόζκν θξέζθν 

3 θνπηαιηέο γαιέηα 

2 θνπηαιηέο αιεύξη,  

αιάηη, πηπέξη 

βνύηπξν ή ιάδη 

 

Δθηέιεζε: 
Βάδνπκε ηνλ θηκά ζε ιεθάλε, ξίρλνπκε ηα κηζά θξεκκύδηα ςηινθνκκέλα θαη ηα  

ππόινηπα ηα βάδνπκε ζε έλα ζαγαλάθη, κε 1-2 θνπηαιηέο βνύηπξν θαη ηα 

ζνηάξνπκε. 

Σα ξίρλνπκε ζηνλ θηκά θαη πξνζζέηνπκε ηελ ςίρα ςσκηνύ, αθνύ ηελ έρνπκε 

κνπζθέςεη ζε λεξό θαη ζηύςεη. Πξνζζέηνπκε όια ηα ππόινηπα πιηθά θαη 

δπκώλνπκε ηνπο θεθηέδεο. Σνπο ηεγαλίδνπκε, αθνύ ηνπο ηπιίμνπκε κε ιίγν αιεύξη. 

 

 

Ηηζιί Κηοθηέ 
 

Τιηθά: 
Για ηη γέμιζη 

500 γξ. θηκά 

250 γξ. θξεκκύδηα ςηινθνκκέλα 

αιάηη, πηπέξη, ξίγαλε 

50 γξ. θαξπδόςηρα θνπαληζκέλε 

ιάδη γηα ην ηεγάληζκα 

Για ηη ζύμη  

200 γξ. πιηγνύξη 

1 κηθξό θξεκκύδη ηξηκκέλν 

100 γξ. θηκά άπαρν 

αιάηη 

100 γξ. θηκά άπαρν, αιάηη 

 

Δθηέιεζε: 
Γηα ηε γέκηζε: νηάξνπκε ηνλ θηκά κε ηα θξεκκύδηα Πξνζζέηνπκε  αιάηη, πηπέξη, 

ξίγαλε θαη αλαθαηεύνπκε λα πηεη ηα πγξά ηνπ. Πξνζζέηνπκε ηελ   θαξπδόςηρα θαη 

αθήλνπκε λα θξπώζεη.  

Γηα ηε δύκε: Βξέρνπκε ην πιηγνύξη κε ιίγν λεξό θαη ην αθήλνπκε 10 ιεπηά λα 

θνπζθώζεη. Πξνζζέηνπκε ηα ππόινηπα πιηθά  θαη δπκώλνπκε θαιά. Πιάζνπκε έλα 

θνκκάηη δύκεο  πάρνπο ελόο δάρηπινπ θαη ην αλνίγνπκε ζηελ παιάκε καο. 
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Βξέρνπκε ιίγν ηηο παιάκεο καο γηα λα κελ θνιιάεη. Βάδνπκε γέκηζε ζην θέληξν 

θαη θιείλνπκε ηε δύκε ζθηρηά. Σεγαλίδνπκε ηα ηηζιί ζε αξθεηά θαπηό ιάδη, λα 

ξνδίζνπλ. 

 

 

Μαθαρόληα Σαηάρφλ 
 

Τιηθά: 
250 γξακκάξηα θηνγθάθη 

250 γξακκάξηα γηανύξηη αγειάδνο 

100γξακκάξηα βνύηπξν αγειάδνο  

2 ζθειίδεο ζθόξδν ηξηκκέλν 

θόθθηλν πηπέξη 

 

Δθηέιεζε: 
Βξάδνπκε ην θηνγθάθη ζε αιαηηζκέλν λεξό γηα 20 ιεπηά. Σν ζνπξώλνπκε θαη ην 

απιώλνπκε ζε κηα πηαηέια. Υηππάκε ζην κίμεξ ην γηανύξηη κε ην ζθόξδν θαη 

πεξηρύλνπκε κε ην κείγκα ην θηνγθάθη. Καίκε ην βνύηπξν καδί κε θόθθηλν πηπέξη 

θαη ην ξίρλνπκε από πάλσ από ην γηανύξηη. Σα καθαξόληα είλαη έηνηκα γηα 

ζεξβίξηζκα. 

 

 

Πραζοζέιηλο 
 

Τιηθά: 
1 θηιό πξάζν 

1 θηιό ζέιηλν (δεκαηηζκέλν) 

½ θηιό θαξόηα 

1 θξεκκύδη 

¼ θηινύ ζπαλάθη (δεκαηηζκέλν) 

ιεκόλη,  ληνκάηα, αιάηη, πηπέξη, ιάδη 

 

Δθηέιεζε: 
Σνπνζεηνύκε ζε κηα θαηζαξόια ην ιάδη θαη ηζηγαξίδνπκε ην θξεκκύδη ηξηκκέλν θαη 

ην πξάζν. Ρίρλνπκε ηα θαξόηα θνκκέλα ζε ξνδέιεο θαη ηα ππόινηπα πιηθά.. 

Αθήλνπκε λα ζηγνβξάζνπλ γηα 30 ιεπηά πεξίπνπ ζε ζηγαλή θσηηά. Αλ ρξεηαζηεί 

πξνζζέηνπκε ιίγν ριηαξό λεξό 

Ζ ζπληαγή είλαη ηεο θ. Διέλεο Παληαβνύ από ην ζύιινγν Μηθξαζηαηώλ 

Ζιηνύπνιεο 

 

 

Μειηηδάλες κε γηαούρηη (Κφλζηαληηλούποιε) 
 

Τιηθά: 
1 θηιό κειηηδάλεο 

2 θεζέδεο γηανύξηη «ΑΓΔΛΑΓΗΣΑ» 

2-3 ζθειίδεο ζθόξδν 

ρπκό ληνκάηαο 

ιάδη γηα ην ηεγάληζκα 

αιάηη, πηπέξη, πάπξηθα 
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Δθηέιεζε: 
Κόβνπκε ηηο κειηηδάλεο ζε θύβνπο θαη ηηο ηεγαλίδνπκε. Δηνηκάδνπκε ηε ζάιηζα 

ληνκάηαο, βξάδνληαο ρπκό θξέζθηαο ληνκάηαο, ιίγε δάραξε, αιάηη. πηπέξη. 

Αλαθαηεύνπκε ην γηανύξηη κε ην ζθόξδν ιησκέλν θαη πάπξηθα. ε έλα κέηξην ππξέμ 

ζηξώλνπκε κηα ζεηξά κειηηδάλεο από πάλσ απιώλνπκε ζάιηζα θαη ζπλερίδνπκε 

δεύηεξε ζηξώζε κειηηδάλεο ζάιηζα. Σέινο απιώλνπκε ζε όιε ηελ επηθάλεηα ην 

κείγκα ηνπ γηανπξηηνύ θαη παζπαιίδνπκε κε πάπξηθα κέρξη λα θνθθηλίζεη 

Ζ ζπληαγή είλαη ηεο θ. Διέλεο Παληαβνύ από ην ζύιινγν Μηθξαζηαηώλ 

Ζιηνύπνιεο 

 

 

Υηοσλθηάρ κπεγεληί κε ηας θεκπάπ 

 

Τιηθά: 
3 κειηηδάλεο ζηξνγγπιέο, κεγάιεο 

100 γξ. αιεύξη 

3 θνπηαιηέο βνύηπξν 

αιάηη , πηπέξη 

1 ½ πνηήξη γάια 

1 πνηήξη ηξηκκέλν θεθαινηύξη ή ξεγθάην 

ρπκό από 1 ιεκόλη 

 

Δθηέιεζε: 
Σξππάκε ηηο κειηηδάλεο κε έλα καραίξη ζε δηάθνξα ζεκεία. Σηο ςήλνπκε ζηα 

θάξβνπλα ή ζηε ζράξα. Βάδνπκε ζε έλα δνρείν λεξό θαη ρπκό ιεκνληνύ, ξίρλνπκε 

κέζα ηηο ςεκέλεο κειηηδάλεο θαη ηηο αθήλνπκε λα κείλνπλ γηα δεθαπέληε ιεπηά. Σηο 

μεθινπδίδνπκε, αθαηξνύκε ηνπο ζπόξνπο, ηηο βάδνπκε ζε έλα ηξππεηό, ηηο θόβνπκε 

ζε κηθξά θνκκαηάθηα θαη ηηο ζηξαγγίδνπκε. Καίκε ιίγν ην βνύηπξν ζε κηα 

θαηζαξόια, ξίρλνπκε ην αιεύξη  θαη αλαθαηεύνπκε κε έλα ζύξκα ζε ρακειή θσηηά. 

Πξνζζέηνπκε ηηο κειηηδάλεο, αλαθαηεύνληαο ζπλερώο. ην κεηαμύ βξάδνπκε ην 

γάια. Γπλακώλνπκε ιίγν ηε θσηηά θαη αλαθαηεύνπκε ην κείγκα ηεο κειηηδάλαο 

πξνζζέηνληαο ιίγν ιίγν ην γάια ην αιάηη θαη ην πηπέξη. Αλαθαηεύνπκε κε δύλακε 

κέρξη ην κείγκα λα γίλεη πνπξέο. Πξνζζέηνπκε ην ηπξί θαη ζβήλνπκε ηε θσηηά. 

 

 

Σας θεκπάπ 
 

Τιηθά: 
500 γξακ. πξόβεην ή κνζραξίζην θξέαο 

3 θνπηαιηέο καξγαξίλε 

3 κέηξηα θξεκκύδηα 

3 κεζαίεο ληνκάηεο 

2 θνπηαιηέο ζάιηζα ληνκάηαο 

2 ½ πνηήξηα λεξό 

αιάηη 

καύξν πηπέξη 

3-4 θόθθνπο κπαράξη 
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Δθηέιεζε: 
ε κηα θαηζαξόια θαίκε ην βνύηπξν. Κόβνπκε ην θξέαο ζε ηεηξάγσλα θνκκάηηα 

θαη ηα ηζηγαξίδνκε κέρξη λα ξνδίζνπλ. Αθαηξνύκε ην θξέαο ζε θαη ζην ίδην 

βνύηπξν ζνηάξνπκε ηα θξεκκύδηα ςηινθνκκέλα. Πξνζζέηνπκε ηηο ληνκάηεο 

μεθινπδηζκέλεο, ηε ζάιηζα  ηεο ληνκάηαο, ην αιάηη ,ην πηπέξη, ην κπαράξη, ην 

θξέαο θαη ην δεζηό λεξό. Κιείλνπκε ην θαπάθη θαη ηα ςήλνπκε ζε κέηξηα θσηηά. 

εξβίξνπκε ηε κειηηδάλα θαη δίπια ην θξέαο κε ηε ζάιηζα ηνπ. 

 

 

Γηαοσρηιού–θεκπάπ 
 

Τιηθά: 
(Γηα 3 κερίδες) 

½ θηιό θηκά (κηζό κνζραξίζην θαη κηζό ρνηξηλό) 

½ θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ θξπγαληά ηξηκκέλε θαη κνπζθεκέλε ζε ½ θιηηδάλη ηνπ 

ηζαγηνύ 

λεξό 

1 αβγό 

ιίγν ιάδη 

2 κεγάια θξεκκύδηα μεξά ρνληξνθνκκέλα 

1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ θύκηλν 

1/3 θνπηαιηνύ ηνπ γιπθνύ κπαράξη 

3 κηθξέο ληνκαηνύιεο 

3 πξάζηλεο πηπεξηέο 

6 πίηεο γηα ζνπβιάθηα 

250 γξακκάξηα γηανύξηη 

θόθθηλν πηπέξη , αιάηη , πηπέξη 

 

Δθηέιεζε: 
ε έλα ηεγάλη καξαίλνπκε ην θξεκκύδη κε ην ιάδη θαη ην αθήλνπκε λα θξπώζεη 

ιίγν. Επκώλνπκε ην θηκά καδί κε ηε θξπγαληά, ην λεξό, ην αβγό, ην θύκηλν, ην 

κπαράξη, αιάηη, πηπέξη θαη ην θξεκκύδη κε ην ιάδη όπσο είλαη. Μεηά ηνλ πιάζνπκε 

ζε καθξόζηελα θεθηεδάθηα, ηα νπνία πεξλάκε ζε θαιακάθηα(βγαίλνπλ 9 

θνκκάηηα). Σα ςήλνπκε γηα 20 ιεπηά πεξίπνπ ζε ειεθηξηθή ςεζηηέξα ή ζηα 

θάξβνπλα καδί κε ηηο ληνκαηνύιεο θαη ηηο πηπεξηέο. 

ηε ζπλέρεηα, ςήλνπκε ηηο πίηεο, ηηο θόβνπκε αλά δύν ζε θνκκαηάθηα, ηηο 

ηνπνζεηνύκε ζε κεηαιιηθά ή ππξίκαρα αηνκηθά πηάηα θαη από πάλσ βάδνπκε ηα 

ςεκέλα θεθηεδάθηα, ηηο ληνκαηνύιεο θαη ηηο πηπεξηέο. Ίηαλ πξόθεηηαη λα 

ζεξβίξνπκε, ξίρλνπκε πάλσ από ηα θεθηεδάθηα ην γηανύξηη, ην νπνίν έρνπκε 

ρηππήζεη κε ιίγν λεξό θαη ιίγν θόθθηλν πηπέξη. Βάδνπκε ηα πηάηα ζε 

πξνζεξκαζκέλν θνύξλν γηα 10 κόλν ιεπηά (κέρξη λα δεζηαζεί ην γηανύξηη) θαη 

ζεξβίξνπκε. 

 

Κηοσλεθέ 

(Καληαΐθη κε ησρί θαη ζηρόπη) 
 

Τιηθά: 
300 γξακκάξηα θύιιν γηα θαηαΐθη 

200 γξακκάξηα βνύηπξν γάιαθηνο 

250 γξακκάξηα κνηζαξέια θνκκέλε ζε ρνληξέο θέηεο 
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ηρόπη: 

1 ½ θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ δάραξε 

1 ½ θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ λεξό 

2 ζηαγόλεο ρπκό ιεκνληνύ 

 

Δθηέιεζε: 
Δηνηκάδνπκε ην ζηξόπη βάδνληαο ζηε θσηηά κηα θαηζαξόια κε ην λεξό θαη ηε 

δάραξε θαη ηα αθήλνπκε λα βξάζνπλ γηα 3 ιεπηά, ξίρλνληαο ζην ηέινο ην ρπκό ηνπ 

ιεκνληνύ. Αιείθνπκε ην ηαςί κε βνύηπξν, απιώλνπκε ην κηζό θύιιν, ην 

ξαληίδνπκε κε ην κηζό βνύηπξν. ηξώλνπκε από πάλσ ηε κνηζαξέια, ηε 

ζθεπάδνπκε κε ην ππόινηπν θύιιν, ηε ξαληίδνπκε κε ην ππόινηπν βνύηπξν θαη 

ςήλνπκε ην θαηαΐθη ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν γηα 30 ιεπηά. 

Μόιηο ην βγάινπκε από ην θνύξλν, ην πεξηρύλνπκε κε ην ζηξόπη (πνπ ην έρνπκε 

δηαηεξήζεη ριηαξό) θαη ην ζεξβίξνπκε θαπηό όζν ην ηπξί είλαη ιησκέλν θαη κνηάδεη 

κε θξέκα. 

 

 

εθέρ παρέ 

(Γισθάθηα ζηροπηαζηά) 
 

Τιηθά: 
(Γηα 40 θοκκάηηα) 

125 γξακκάξηα βνύηπξν γάιαθηνο 

125 γξακκάξηα βνύηπξν θπηηθό 

2 αβγά 

½ θηιό αιεύξη πνπ θνπζθώλεη κόλν ηνπ 

1 θιηηδάλη ηνπ θαθέ δάραξε 

40 ακύγδαια μεθινπδηζκέλα 

ιίγν μύζκα ιεκνληνύ 

1 βαλίιηα 

 

ηρόπη  

3 θιηηδάληα ηνπ ηζαγηνύ δάραξε 

2 θιηηδάληα ηνπ ηζαγηνύ λεξό 

ρπκό ½ ιεκνληνύ 

 

Δθηέιεζε: 
Μέζα ζην κπνι ηνπ κίμεξ ρηππάκε ηε δάραξε κε ην βνύηπξν κέρξη λα αζπξίζνπλ. 

Πξνζζέηνπκε ηα αβγά, ην μύζκα ιεκνληνύ θαη ηε βαλίιηα θαη ηα ρηππάκε γηα 10 

ιεπηά αθόκα. Μεηά ξίρλνπκε ζηγά ζηγά ην αιεύξη θαη ηα δπκώλνπκε κε ηα ρέξηα. 

Πιάζνπκε ηε δύκε ζε κπαιάθηα, ηα ηνπνζεηνύκε αξαηά ζε αβνπηύξσην ηαςί, 

βάδνληαο από πάλσ ζην θέληξν ηνπ θαζελόο έλα μεθινπδηζκέλν ακύγδαιν, πνπ ην 

πηέδνπκε γηα λα θνιιήζεη ζηε δύκε. Φήλνπκε ηα κπαιάθηα ζε πξνζεξκαζκέλν 

θνύξλν γηα 30 ιεπηά, κέρξη λα ξνδίζνπλ ειαθξά πάλσ θαη θάησ. 

Γηα λα θηηάμνπκε ην ζηξόπη, βάδνπκε ζηε θσηηά κηα θαηζαξόια κε ην λεξό θαη ηε 

δάραξε αλαθαηεύνληαο κέρξη λα δηαιπζεί ε δάραξε. Μόιηο ην ζηξόπη αξρίζεη λα 

βξάδεη, ζηακαηάκε λα αλαθαηεύνπκε, ρακειώλνπκε ηε θσηηά, ξίρλνπκε ην ρπκό 

ιεκνληνύ θαη αθήλνπκε ην ζηξόπη λα βξάζεη γηα 5 ιεπηά αθόκε. Σν θαηεβάδνπκε 

από ηε θσηηά θαη ην αθήλνπκε λα θξπώζεη ιίγν.  
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Μόιηο βγάινπκε ηα γιπθάθηα από ην θνύξλν, ηα βνπηάκε ζην ριηαξό ζηξόπη, ηα 

αθήλνπκε γηα ιίγν λα θξπώζνπλ θαη ηα βάδνπκε ζε κηα πηαηέια. 

 

 

Λεκολάδα 
 

Τιηθά:  
20 ιεκνληά 

δάραξε 

λεξό 

 

Δθηέιεζε: 
Πιέλνπκε ηα ιεκόληα  θαη ηα ζθνππίδνπκε  θαιά κε κηα πεηζέηα. Ξύλνπκε 5-6 από 

απηά γύξσ γύξσ , βάδνπκε ηα μύζκα ζε έλα κπνι, Πξνζζέηνπκε 1 ρνύθηα δάραξε, 

ην ζηύβνπκε όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν Καη ην αθήλνπκε κέρξη λα ζηύςνπκε ηα 

ιεκόληα. ηύβνπκε όια ηα ιεκόληα(θαη απηά πνπ έρνπκε μύζεη από έμσ), ξίρλνπκε 

ζην ρπκό ην μύζκα, αλαθαηεύνπκε  κέρξη λα δηαιπζεί θαιά ε δάραξε. ζηεξα 

βάδνπκε ην ρπκό ζε κπνπθαιάθηα  πνπ λα κελ  έρνπλ θαζόινπ πγξαζία θαη ηνλ 

δηαηεξνύκε ζην ςπγείν. Ίηαλ ζέινπκε λα πηνύκε ιεκνλάδα, βάδνπκε ζε έλα πνηήξη 

2 δάρηπια από ην ρπκό, ζπκπιεξώλνπκε κε λεξό, αλαθαηεύνπκε θαιά, θαη ην 

αλαςπθηηθό είλαη έηνηκν. Σελ πνζόηεηα ηνπ ρπκνύ πνπ βάδνπκε ζην πνηήξη  ηελ 

θαλνλίδνπκε αλάινγα κε ην πόζν δπλαηή  ζέινπκε ηελ γεύζε ηεο ιεκνλάδαο .  

 

 

Ποηό Ρόδη (κύρλες) 
 

Τιηθά: 
4 ξόδηα 

700 γξακ. δάραξε 

1 θηιό νύδν ή ηζίπνπξν 

 

Δθηέιεζε: 
Βάδνπκε όια ηα πιηθά ζε έλα κπνπθάιη γηα 1 κήλα ζηνλ ήιην. 

Ζ ζπληαγή είλαη ηεο θ. Διέλεο Παληαβνύ από ην ζύιινγν Μηθξαζηαηώλ 

Ζιηνύπνιεο 

 

 

Αχράλη (Ayran) 

 
Τιηθά: 
γηανύξηη 

λεξό 

 

Δθηέιεζε: 
Αξαηώλνπκε ην γηανύξηη κε ην λεξό ζε αλαινγία 1 πξνο 3. (π.ρ.250 γξ. γηανύξηη κε 

750 γξ. λεξό). Αλαθαηεύνπκε ην κείγκα πνιύ θαιά, ην ζνπξώλνπκε θαη ην 

αθήλνπκε ζην ςπγείν λα θξπώζεη. Αλ ζέινπκε λα είλαη πηθξό, ην αθήλνπκε λα 

κείλεη ζην ςπγείν 2 κέξεο πξηλ ην θαηαλαιώζνπκε. Μπνξνύκε αλ ζέινπκε λα 

πξνζζέζνπκε θαη ιίγν αιάηη. 
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Ζ κοσζηθή θαη ηο ηραγούδη 
 

Ζ κνπζηθή θαη ην ηξαγνύδη είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε δσή θαη ζηνπο ζηίρνπο 

απνηππώλνπλ ηηο ραξέο, ιύπεο, πάζε, πόζνπο, έξσηεο αιιά θαη όιεο ηηο θνηλσληθέο 

εθδειώζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Ζ κνπζηθή θαη  ηα ηξαγνύδηα ησλ Διιήλσλ ηεο 

Μ. Αζίαο έγηλαλ γλσζηά θπξίσο κεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ππήξμαλ 

θαηαιπηηθά γηα ηε δηακόξθσζε θαη εμέιημε ηνπ ειιεληθνύ ηξαγνπδηνύ. Ζ 

κηθξαζηαηηθή θνπιηνύξα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε κνπζηθή ζηνλ ειιεληθό ρώξν, 

αλαπξνζαξκόδνληαο ηόζν ηε ζεκαηνινγία όζν θαη ην ύθνο ησλ ηξαγνπδηώλ πάλσ 

ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνζθπγηάο. 

Παξαιιαγή θαη εμέιημε ηνπ ζκπξλαίηθνπ ηξαγνπδηνύ ήηαλ ην ξεκπέηηθν ηνπ 

νπνίνπ νη πξαγκαηηθέο ξίδεο αλάγνληαη ζηε βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή, 

αιιά, θαη ζην δεκνηηθό ηξαγνύδη ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ ηεο Μ. Αζίαο  θαη ησλ 

λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ. Σξαγνύδηα κε ξίδεο αλαηνιίηηθεο, ξσκατθή θαξδηά, αζηηθό 

ραξαθηήξα θαη ρξώκα κάγθηθν. Ζ ζπλύπαξμε ζηε Διιάδα κηθξαζηαηώλ θαη 

ληόπησλ κνπζηθώλ νξηνζεηεί ηε λέα επνρή ηνπ ξεκπέηηθνπ. Ζ ραξαθηεξηζηηθή 

κνπζηθή ηεο Ησλίαο, ελζσκαηώλεηαη θαη ζπκπνξεύεηαη κε ηελ ειιεληθή 

θαζνξίδνληαο ηελ εμέιημε ηεο 

Έηαλ έλα από ηα δώξα ηεο πινύζηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ έθεξαλ νη 

πξόζθπγεο ζηε Διιάδα. Μαδί κε ηνπο ρνξνύο, δετκπέθηθνπο, ραζάπηθνπο, 

θαξζηιακάδεο, ηζηθηεηέιηα….  
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Υοροί θαη ηραγούδηα 
 

Παραιίφλ Μηθράς Αζίας: Σν θαξαβάθη, Άηηαξεο, Κόληαιη, Απηάιηθνο, Γακήιηνο 

πξηόο, πξηόκπαινο, Γησξγίηζα, Υαζάπηθνο αξγόο– γξήγνξνο 

«Από μέλν ηόπν», «αλ ηα κάξκαξα ηεο Πόιεο», «Αξακπάο πεξλά», «Πέξγακνο», 

«·ρε γεηα πάληα γεηα» 

Περηοτής Προποληίδας: «ε θαηλνύξηα βάξθα κπήθα», «Σν θηιέξεκν ηξπγόλη», 

«Δρακνγέιαζε ε απγή» 

Απηάιηθνο, Υαζάπηθνο αξγόο– γξήγνξνο 

Περηοτής Πόληοσ: Σηθ δηπιόλ, Σηθ Σόγηαο, Σηθ ηξνκαθηόλ, Σηθ ηζνπξηνύγνπδνπο, 

Καιόλ θνξίηζ, εξαλίηζα, έξξα, Κόηζαξη. 

Αλαηοιηθής Θράθες: Υαζαπηά, Καξζηιακάο, πξηόο, Μαληειάηνο 

Περηοτής Δρσζραίας: Υνξόο κε πνηήξηα, Μπάινο, Καιακαηηαλόο, πξηόο 

Περηοτή Οσζάθ: Νηεβεηδή, Κακάη Βνπξληνύκ γεξέ, Υαλνύκ ληλά, Μπακ, Κόληαιη 

Περηοτή Καππαδοθίας: Δο Βαζίιε, νπξληίλα, Υνξόο κε καληήιηα, Υαξκάλ γέξη, 

Κάιε, «Απόςε ηα κεζάλπρηα», Κόλαιη 

ηε κύρλε: 
Υοροί: δετκπέθηθν, ραζάπηθν, θαξζηιακάο, ηζηθηεηέιη 

Όργαλα: βηνιί, νύηη, ζαληνύξη ή θαλνλάθη, καληνιίλν, θηζάξα, ηνπκπεξιέθη, 

ηακπνπξάο, ληέθη, ιίγν θιάνπην. 

Σραγούδηα: Γεκνηηθά, Αζηηθά, Λατθά, Μνπζηθόλ Θέαηξνλ, Δπξσπατθέο κεισδίεο, 

Οπεξέηεο, Ακαλέδεο, Καληάδεο. 

Εεχκπέθηθοη τοροί: αηδίλνο, απηάιηθνο, θακειηέξηθνο, γηνπξνύθηθνο. 

Υαζάπηθα 

Λάδηθα 
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Σειεοπηηθές εηρές 
 

 Λσμάληξα:   Μ. Ηνξδαλίδνπ 

ελάξην: Υξ.Γνμαξάο 

θελνζεζία:Γξ. Γξεγνξίνπ (1980) 

Παξαγσγή 1980 

 Γαιήλε:  Ζιία Βελέδε 

ελάξην:Σ. Υαηδεαλαγλώζηνπ 

θελνζεζία:Κώζηαο Λπρλάξαο 

Παξαγσγή: ΔΡΣ 1976 

 Σα παηδηά ηεο <Nηόβεο:  θελνζεζία: Κ. Κνπηζνκύηε 

Παξαγσγή: 2004-2006, ΝΔΣ. 

 

 

Σαηλίες 
 

 «Ξεξηδσκόο» Γξεγ. Γξεγνξίνπ (1964). 

 «1922» Ν. Κνπλδνύξνπ.(1978) 

 «Ζ Πνιίηηθε θνπδίλα» Μπνπικέληε (2003). 

 «αλ Παξακύζη» ζπλέληεπμε κε Φ. Υατδεκέλνπ (2001-ΔΣ1). 

 «Σξαγσδία Αηγαίνπ» Βαζ. Μάξνπ (1963). 

 «Παξάζηαζε γηα έλα ξόιν» Γηνλ. Γξεγνξάηνπ (1978). 
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Προζθσγηθοί οηθηζκοί 
 

 Νέα κύξλε (Αηηηθήο) 

 Νέα Φηιαδέιθεηα (Αηηηθήο) 

 Νέα Ησλία (Αηηηθήο) 

 Νέα Ησλία (Βόινπ) 

 Νέα Μαγλεζία (Θεζ/λίθεο) 

 Νέα Ζξάθιεηα (Υαιθηδηθήο) 

 Νένο Μαξκαξάο (Υαιθηδηθήο) 

 Νέα Σξίγιηα (Υαιθηδηθήο) 

 Νέα Αγρίαινο (Μαγλεζίαο) 

 Νέα Καξβάιε (Καβάιαο 

 Νέα άληα (Κηιθίο) (Θεζ/λίθεο) 

 Νέα Αξηάθε (Δύβνηαο) 

 Νέα Παιάηηα (Β.Α.Αηηηθήο) 

 Νέα Κίνο (Αξγνιίδαο) 

 Νένο Κνπθινπηδάο 

 Νέα Πέξακνο (Μ.Πεύθν Αηηηθήο) 

 Νέα Κξήλε (Θεζ/λίθεο)  

 Μαηλεκέλε (Θεζ/λίθεο) 

 Παιαηά Φώθαηα (Ν. Αηηηθήο) 

 

 

  
 

  
 

ζκηνέρ & παπαπήγμαηα, οι ππώηερ καηοικίερ
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Οη δραζηερηόηεηές κας 
 

πλερίδνληαο γηα ηέηαξηε ρξνληά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ νκάδσλ ηεο Αγσγήο 

Τγείαο ηνπ ζρνιείνπ καο, δηαιέμακε ην ζέκα «ΜΔ ΣΟΤ ΗΧΝΔ ΣΖ Μ. ΑΗΑο», 

γηα λα δνύκε ηηο ζπλήζεηεο, ηηο παξαδόζεηο, ηα θαγεηά, ηε κνπζηθή θαη ηνπο ρνξνύο 

ησλ Μηθξαζηαηώλ πνπ κε γέθπξα ην Αηγαίν ήξζαλ κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 1922 

θαη “έζκημαλ” κε ηνπο εδώ ·ιιελεο. 

 Γηα λα γίλεη ε έξεπλα καο ρσξηζηήθακε ζε δύν νκάδεο αλ θαη νη δξάζεηο καο 

ήηαλ θνηλέο. 

Ζ πρώηε αζρνιήζεθε κε ηε δηαηξνθή, ηηο παξαδόζεηο γύξσ απ’ απηή θαζώο θαη ηα 

έζηκα πνπ ηεξνύζαλ ζηηο θνηλσληθέο ηνπο εθδειώζεηο (ζηνπο αξξαβώλεο, ζηνπο 

γάκνπο). 

Ζ άιιε οκάδα θαηέγξαςε πξνζθπγηθνύο νηθηζκνύο ζηελ Διιάδα ,βξήθε 

ηξαγνύδηα θαη ζπλζέηεο πνπ κηινύλ γηα ηελ πξνζθπγηά, δηάβαζε βηβιία ζρεηηθά κ’ 

απηήλ, εληόπηζε ηαηλίεο θαη ηειενπηηθέο ζεηξέο κε παξόκνην πεξηερόκελν (Σα 

παηδηά ηεο Νηόβεο). 

 Οη θπξηόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο ησλ δύν νκάδσλ είλαη νη παξαθάησ: 

Αξρηθά ζπγθεληξσζήθακε θαη ζπδεηήζακε γηα ην ζέκα καο κέρξη λα 

δηακνξθώζνπκε ηνπο ηειηθνύο καο ζηόρνπο . ηε ζπλέρεηα κε αθνξκή ηελ πξνβνιή 

ηεο ηαηλίαο «Πνιίηηθε θνπδίλα», ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ καο, εληνπίζακε ηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλ/ιεο θαη ζπδεηήζακε γηα απηέο. 

 Ζ δεύηεξε πξνζπάζεηα καο ήηαλ ε επίζθεςε καο ζην κνπζείν Μηθξαζηαηώλ 

ηεο Ν.Φηιαδέιθεηαο ην νπνίν έγηλε κε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Μηθξαζηάηηζαο Φηιηώο 

Υατδεκέλνπ. 

 Καιέζακε ζην ζρνιείν καο πξόζθπγεο ηεο Α΄γεληάο θ.Γηώξγν Παληαβό (92 

εηώλ) θαη θ. Πινπκηζηνύ Β΄ γεληάο πνπ καο κίιεζαλ γηα ηα βηώκαηα ηνπο. 

 Με αθνξκή ηελ θνπή πίηαο (9-1-2006) παξαθνινπζήζακε βηληενζθνπεκέλε 

εθδήισζε ηνπ πιιόγνπ ησλ Μηθξαζηαηώλ Ζιηνύπνιεο κε έζηκα πνπ ηεξνύλ 

αθόκε ηελ Πξσηνρξνληά. 

Δπηζθεθζήθακε ηελ έθζεζε θσηνγξαθίαο “ΑΘΖΝΑ 1901-2000” , ζην Γθάδη, 

γηα λα δνύκε θσηνγξαθηθό πιηθό από ηελ πεξίνδν 1922-1930 πνπ ζρεηηδόηαλ κε 

ηνπο πξόζθπγεο. 

 Παξαθνινπζήζακε ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο θ. Αγγειηθήο Σξαθάδα 

«Από ηε κύξλε ζηε Ν. κύξλε» ζην Γεκ. Θέαηξν Ζι/ιεο. Κάπνηνη ζπκκαζεηέο 

καο αλέιαβαλ λα παξνπζηάζνπλ θαη άιια ινγνηερληθά βηβιία κε αλάινγν 

πεξηερόκελν (“Λσμάληξα” Μ. Ηνξδαλίδνπ, “Μαησκέλα ρώκαηα” Γ. σηεξίνπ “Ζ 

Ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ” . Γνύθα, “Σν λνύκεξν 31328” ηνπ Ζ. Βελέδε θαη 

άιια). 

 ηηο 26/2/06 παξαθνινπζήζακε εξαζηηερληθά video από θάπνηνπο ·ιιελεο 

ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ζηελ Κηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε Ζιηνύπνιεο ζην θηίξην 

ΟΠΔ. 

ηηο αξρέο ηνπ Μάξηε ζπδεηήζακε ηελ παξνπζίαζε ηεο ηειηθήο εθδήισζεο, 

αξρίζακε λα θηηάρλνπκε παλό κε θσηνγξαθίεο από ηηο αιεζκόλεηεο παηξίδεο πνπ 

είρακε ζπιιέμεη από βηβιία. 

 Γηνξγαλώζακε θαη πξαγκαηνπνηήζακε κηα επίζθεςε ζηνλ πξνζθπγηθό 

νηθηζκό ηεο Ν. Πεξάκνπ Αηηηθήο ζηηο 12/4/06 όπνπ ε ππεύζπλε ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζπιιόγνπ θ. Μπνύθαιε καο έδσζε πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα καο. 

ηηο ηειεπηαίεο καο ζπλαληήζεηο πξνεηνηκάζακε ηελ εθδήισζε καο θαη ην 

έληππν πνπ πεξηιακβάλεη δείγκαηα  ηεο δνπιεηά καο όιε απηή ηε ρξνληά. 
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Γιφζζάρη 
 

Α 
Αεηοσδάθηα, ηα: πνιύ κηθξά ςσκάθηα, αλεβαηά θαη γιπθά, πνπ είραλ πάλσ 

απνηππσκέλε ηε ζθξαγίδα κε ηνλ δηθέθαιν αεηό (κηθξά αγηβαζηινπηηάθηα). 

Ατ ηαρί, ην: είδνο γαιέηαο πνπ είρε ζα βάζε ην αιεύξη από ρνλδξναιεζκέλν 

θαιακπόθη. 

Ακπειοδάθρσ, ην: νη ζηαγόλεο ηνπ λεξνύ πνπ ζηάδνπλ από ηα θνκκέλα θιήκαηα 

ησλ ακπειηώλ θαηά ηελ επνρή ηνπ θιαδέκαηνο. 

Αιαβούηα, ε: λεξνθνινθπζακθιαζθηά, δνρείν κεηαθνξάο λεξνύ. 

Αραρούη, ην: ζπκπιεξσκαηηθή ηξνθή γηα κσξά θαη αξξώζηνπο από ληζεζηέ θαη 

κνζρνθάξπδν. 

Αρκσροθούιοσρο, ην: πνιύ αικπξό άδπκν θνπινύξη πνπ ην έςελαλ ζηε ρόβνιε. 

Ασγοθαιάκαρα,ηα: γιύθηζκα ηνπ ηεγαληνύ ίδην κε ηηο δίπιεο. 

Αλαζόλη: γιπθάληζν. 

Αζοσρέο: γιπθό από ζηάξη 

Αθηληέο: θαξακέια. 

 

Β 
Βάγηα: ε δάθλε, θπηό πνπ ζηε Μηθξαζία ην ζεσξνύζαλ θάξκαθν, θαιιπληηθό 

αιιά θαη αγησηηθό. 

 

Γ 
Γαιαηηά,ε : παξαζθεύαζκα από ππνιείκκαηα ηνπ δπκώκαηνο. 

Γεκεθιίθηα, ηα: (ηνπξθ.) ζνδεηέο γηα ην ρεηκώλα δηαθόξσλ παξαζθεπαζκάησλ. 

Γελί κπατάρη: (ηνπξθ.) ε θξάζε ζεκαίλεη θαηλνύξγην κπαράξη. 

Γηαπράθηα, ηα: (ηνπξθ.) είδνο θαγεηνύ από ξύδη θαη ακπειόθπιια, ληνικάδεο.΅ 

Γηαπραθόθσιια, ηα: ακπειόθπιια δξνζεξά  γηα  ληνικάδεο. 

Γηούθθο, ηο: ( ηνπξθ.) ρπινπίηεο. 

Γθηούι θαχ, ην: (ηνπξθ.) αξκπαξόξηδα, κπαξκπαξνύζα. 

Γθηούκ  κπαιί: (ηνπξθ.) πεηηκέδη πνπ γίλεηαη ζηνλ ήιην. 

Γθηόδηθα,ηα: επηηξαπέδηα ζηαθύιηα 

Γθηόζηεκα, ηο: (ηνπξθ,) θαινθαηξηλέο δηαθνπέο θπξίσο ζη΄ ακπέιηα. 

Γισθόρηδα,ε: ην θπηό ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θαξκαθεπηηθή θαη ζηε 

δαραξνπιαζηηθή. 

Γθολά, ην: ληζεζηέληνο ραιβάο, θηηαγκέλνο ζε πηηαξάθηα θαη παζπαιηζκέλνο κε 

ζνπζάκη 

Γοσροσλόγιηλα:  ην ρνηξηλό ιίπνο. 

 

Γ 
Γαθλόιαδο θαη δαθλέιαηο, ην: ην ιάδη από ηα θύιια ηεο δάθλεο. 

Γηάλα,ε: γαινπνύια 

Γροζερό: αγγνύξη 

 

Δ 
Δθηάδσκο, ην: ςσκί πνπ γηλόηαλ από πξνδύκη, ην νπνίν είρε ζα βάζε ηα ξεβίζηα. 

Δθηακόρθη, ην: θαιιπληηθό κε καγηθέο ηδηόηεηεο. 

 



 37 

Κ 
Καβούλη, ην: (ηνπξθ.) ην πεπόλη. 

Καχζηά, ε:   είδνο βεξπθνθηάο πνπ νη θαξπνί ηεο μεθνππίδνπλ. 

Κάθλα ,ε: γαινπνύια 

Καιαζούλα , ε: κεγάιν πιεθηό θαιάζη κε ζθέπαζκα 

Καληήια, ε: ρνλδξό, γπάιηλν πνηήξη λεξνύ. 

Καρα-κποσηδές, ν: ζηαθύδα θαθήο πνηόηεηαο 

Καράκπαζη, ην: (ηνπξθ.) αηζέξην έιαην από ηε ιαβνληίδα ηε ζηνηράδα. ΄·λα είδνο 

ηεο είλαη θαη ε θαζθνκειηά. 

Καρεθύιη, ην: ην γαξύθαιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε καγεηξηθή θαη 

δαραξνπιαζηηθή. 

Καηεκέρη, ην: είδνο γεκηζηήο πίηαο. 

Καζθαβάιη, ην:  ην λνζηηκόηεξν ηπξί, παξόκνην κε ηελ γξαβηέξα. 

Κερεκέδη: , (ηνπξθ.) ην μπλόγαιν. 

Κεζέ γηγούρηη ην: γηανύξηη πεγκέλν κέζα ζε πήιηλν αγγείν. 

Κεζθέθη, ην: (ηνπξθ.) ην επίζεκν θαγεηό ησλ γάκσλ θαη ησλ κεγάισλ ενξηώλ. 

Κηιηης οηού: (ηνπξθ.) ην ζπαζόρνξην, βόηαλν γλσζηό από ηελ αξραηόηεηα. 

Κηηίρ, ηο: (ηνπξθ.) ην θαιακπόθη, θξέζθν , ςεκέλν ζηα θάξβνπλα ή βξαζκέλν. 

Κοσκάρη, ην: (ηνπξθ.) πήιηλν δνρείν λεξνύ, θαλάηη, ιαγήλη, αιιά θαη ηπρεξό 

παηρλίδη πνπ παίδεηαη κε δάξηα. 

Κοσκλί, ηο: ζπεπαζηό πήιηλν δνρείν θαιή πνηόηεηαο γηα ηε θύιαμε γιπθηζκάησλ 

θαη ηξνθίκσλ. 

Κοσρούθηα, ηα: νη πξώηνη θαξπνί ηεο ειηάο πνπ έπεθηαλ θάησ πξηλ σξηκάζνπλ. 

Κραζουστές, οη : (πιεζ.) κηθξέο κπνπθηέο ςσκηνύ ξηγκέλεο κέζα ζε θόθθηλν 

θξαζί. 

Κραηζηληά , ε: είδνο ηπξηνύ κε αξθεηά ιηπαξά θαη ιίγν ηξίμηκν θαηά ηε κάζεζε. 

Καρακάς,: θξηθαζέ 

Καρλάκπηηη:θνπλνππίδη 

Κσδφλοταιβάς, ν: λεζηήζηκνο ραιβάο. 

Καρλίγηαρηθ :κειηηδάλεο παπνπηζάθηα 

Κεζθηούι: θξέκα ακπγδάινπ 

Κεηέλ τειβά:καιί ηεο γξηάο 

Κεραζώ: γιπθό ηζέξη 

 

Λ 
Λεκόλ ηοσδού, ην: ην θηηξηθό νμύ, ην μηλό, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύζαλ πνιύ ζπρλά 

αληί ηνπ ιεκνληνύ . 

 

Μ 
Μαιεκπί, ην : θξέκα από γάια θαη ληζεζηέ 

Μαλόγαιο, ην: δπλαηόηεξν εξσηηθό θίιηξν, ηνπ νπνίνπ νη καγηθέο δπλάκεηο είλαη 

απεξίγξαπηεο. 

Μαηδούλη,ην:  ζπηηίζην θαξκαθεπηηθό παξαζθεύαζκα, αιιά θαη γιύθηζκα καδί , ην 

νπνίν ήηαλ ραξαθηεξηζηηθό γηα ηελ όκνξθε γεύζε ηνπ θαη ηηο ηνλσηηθέο ηνπ 

ηδηόηεηεο. 

Μάης,ην: δπκαξηθό ζπηηηθό, ρπινπίηεοη. 

Μασραγάλη ,ην:  είδνο ζηαξηνύ καύξν, άγαλν θαη καπξόζηαξν. 

Μειόυφκο, ην: ςσκί δεζηό κε κέιη. 

Μεζόθοθηες, νη: κηθξά θνκκάηηα μεξήο κνπζηαιεπξηάο. 

Μοζτοθάρθηα, ηα: κπαραξηθά γαξύθαιια. 
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Μποσκπάρη,ην : γεκηζηό έληεξν αξληνύ ή θαηζηθηνύ. 

 

Ν 
Νηζεζηές,ν: άλζνο ζηηαξηνύ Σν ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα θξέκεο. ζηε καγεηξηθή θαη ηε 

δαραξνπιαζηηθή. 

Νηαβάς, ν: (ηνπξθ.) ξερό θαη πιαηύ καγεηξηθό ζθεύνο από ραιθό ή θαη πειό, αιιά 

θαη κηθξό ξερό ηαςί. 

Νηαρί , ην (ηνπξθ.) ην θαιακπόθη. 

Νηακοσδάλα,ε: γπάιηλν δνρείν πξνθπιαγκέλν κε ςαζόπιεγκα 

Νηοσληοσθιού :ρύηξα ηαρύηεηαο. 

 

Ο 
Οικέ: θαιά καγεηξεκέλν, ιηώκα ,θακσκέλν αινηθή. 

Ορληζόγιηλα,ε: ην ιίπνο ηεο θόηαο 

 

Π 
Πιηγούρη θαη κπιηγούρη, ην: ( ηνπξθ.) ρνληξναιεζκέλν ζηηάξη γηα ηελ παξαζθεπή 

δηαθόξσλ θαγεηώλ. 

Προζθάη, ην: θάηη πνπ ηξώγεηαη κε ην ςσκί γηα ζπκπιήξσκα ή αληί θαγεηνύ. 

 

Ρ 
Ρακαδαλόπηηες νη: άδπκεο πίηεο πνπ έθηηαρλαλ νη ηνύξθνη θαηά ηε λεζηεία ηνπ 

Ρακαδαληνύ. 

Ραζόιη, ην: αξσκαηηζκέλν ιηθέξ κε απόζηαγκα ηξηαληάθπιιν ή θξνύησλ. 

Ροδόζηακο, ην: απόζηαγκα από αξσκαηηζκέλν ηξηαληάθπιιν. 

 

 
αιακούρα, ε: δπλαηή άξκε πνπ ηε ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηε ζπληήξεζε θάπνησλ 

ηξνθίκσλ. 

ακοσζάς,ν: γιύθηζκα,είδνο κπαθιαβά. 

ακόιαδο, ην: ην ζεζακέιαην. 

ερκπέηη, ην: (ηνπξθ.) πνιύ γιπθό πνηό , ζηξόπη από κέιη ή πεηηκέδη, ρπκόο 

ιεκνληνύ θαη λεξό, όηη έρεη ππεξβνιηθή γιύθα. 

θέπε, ε: θαγεηό θνύξλνπ, θξαζνκεδέο. 

ηλί, ην: (ηνπξθ.)  είδνο ζηξνγγπινύ θαη ξερνύ νξεηράιθηλνπ ηαςηνύ. 

ούκπα ε: (ηνπξθ. ) ζνπκάδα από ζπόξνπο πεπνληνύ, δάραξε θαη ειάρηζηα 

πνιηνπνηεκέλα ακύγδαια. 

οσράς, ν: ζηήζνο αξληνύ γεκηζηό, θαγεηό γηα κεγάιεο γηνξηέο. 

.πίρηο, ην:  ην νηλόπλεπκα. 

 

Σ 
.Σδηέρη,ην: ζσθώηη,ζπιάτλο  

Σοσιούκη, ηο: αζθόο από δέξκα ηξάγνπ ή θαηζηθηνύ εηδηθά επεμεξγαζκέλνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηε κεηαθνξά δηαθόξσλ  πγξώλ θαη γηα ηελ σξίκαλζε ηπξηνύ 

εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο (ηνπινκνηύξη). 

Σζαθιακάς,ν: ρνξηόπηηα ηνπ ηεγαληνύ ή θαη ηνπ θνύξλνπ. 

Σζερέδηα,ηα: μεξνί θαξπνί. 

Σζηιέθος, ν: είδνο ηπξηνύ. 

Σσργαλί, ην :θαγεηό ηεγαληνύ θξαονκεδέο. 
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Υ 
Υάβαρα, ηα: είδνο ζηξεηδηνύ θαη γεληθόηεξα όια καδί ηα νζηξαθνεηδή. 

Υακούρη, ηο: (ηνπξθ.) ην δπκάξη. 

Υάτιες, οη:  εθιεθηό δπκαξηθό πνπ ην έθηηαρλαλ όιεο νη Φσθηαλέο. Εύκσλαλ ηε 

δύκε κε απγά θαη γάια, ηελ άλνηγαλ θύιιν, όηη πνιύ ιεπηό, ηελ έθνβαλ ζε κηθξά 

θνκκαηάθηα θαη ύζηεξα θάζε θνκκάηη ην πίεδαλ θαη ην ηξαβνύζαλ, κε ηνλ δείθηε 

ηνπ ρεξηνύ, πάλσ ζηελ πιαζηαξηά θη έηζη ζρεκαηηδόηαλ έλα κηθξό θνρπιάθη. 

Υοσζάθη , ην: (ηνπξθ.) θνκπόζηα από βξαζκέλα  δακάζθελα, βύζζηλα, ζηαθίδεο, 

μεξνύο θαξπνύο, ζνπζάκη, θαλέιια θαη δάραξε.  

Υακυί :γαύξνο 

 

 
 

 

Σηο ένηςπο μαρ πποζπαθήζαμε να ξαναθςμηθούμε ηο 

παπελθόν μαρ για να επαναπποζδιοπίζοςμε ηο μέλλον μαρ. 

. 

Σ’ αςηή ηη πποζπάθεια δεν μείναμε μόνοι μαρ… 
 

 

Δσταρηζηούκε ηοσς: 
 

ύιιογο Μηθραζηαηώλ θαη Κφλ/ηώλ Ζι/ιες, γηα ηε 

πξνζπκία ηνπο θαη ηελ θαιή ηνπο δηάζεζελα καο 

παξαρσξήζνπλ ην ρνξεπηηθό ηνπο ηκήκα θαζώο  θαη αξθεηέο 

παξαδνζηαθέο ζπληαγέο.  

ύιιογο Περακίφλ Κσδηθελώλ Αηηηθής, γηα ηηο 

πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ επγεληθά καο παξαρώξεζαλ. 

Διέλε Παληαβού, πξόεδξν πιιόγνπ Μηθξαζηαηώλ 

Ζι/ιεο, γηα ηηο ζπάληεο ζπληαγέο ηεο 

Αιίθε Κροκκύδα, κέινο ηνπ παξαπάλσ ζπιιόγνπ, γηα 

ηηο πξσηόηππεο ζπληαγέο ηεο . 

Φρόζφ Μπούθαιε, γξακκαηέα ηνπ ζπιιόγνπ 

Πεξακίσλ, γηα ηηο ιανγξαθηθέο ηεο πιεξνθνξίεο θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπληαγέο ηεο. 

Σολ θο Γηώργο Παληαβό θαη ηελ θα Πιοσκηζηού  γηα 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο πνπ θαηέζεζαλ ζηε ζπλέληεπμή 

ηνπο ζηνπο καζεηέο καο. 
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Βηβιία ποσ δηαβάζακε… 
 

 ηξαηή Γνύθα :ηζηνξία ελόο αηρκαιώηνπ (εθδ. ΚΔΡΓΟ) 

 Ζιία Βελέδε: Σν λνύκεξν 31328 (εθδ. ΔΣΗΑ) 

 Αηνιηθή γε  

 Γίδσ σηεξίνπ:Μαησκέλα ρώκαηα (εθδ. ΘΔΜΔΛΗΟ) 

 Νίθ. Παπαπεξηθιή: Γθηανύξ (εθδ. Γ. ΚΟΡΟΝΣΕΖ)) 

 Σ. Γθξίηζε Μηιηέμ: Ζ Σξίπνιε ηνπ Πόληνπ 

 Ηθηγέλεηα Υξπζνρόνπ: Ππξπνιεκέλε γε(1877-1922, εθδ.ΦΟΛΟΠΠΟΣΖ)) 

 Ηθηγέλεηα Υξπζνρόνπ: Πνξεία 1922-1924 (εθδ. ΦΗΛΟΠΠΟΣΖ) 

 Ξεξηδσκέλε γεληά1922-1977 (εθδ. ΦΗΛΟΠΠΟΣΖ) 

 Παξαζθεπά πξηαλόγινπ: Θεκέιηα ηνπ πνιηηηζκνύ καο, Ρέζπκλν 1998,  

(εθδ. ΡΑΓΑΜΑΝΘΤ) 

 Παξαζθεπά πξηαλόγινπ: Λατθόο πνιηηηζκόο Ρέζπκλν 1998 

 (εθδ. ΡΑΓΑΜΑΝΘΤ) 

 Φηιηώ Υατδεκέλνπ: Σξεηο αηώλεο κηα δσή 

 Γεσξγίνπ Κνπθίδε: Ζ Νεάπνιηο ηεο Καππαδνθίαο (Σν Νεβ-ζερίξ) 

 Ρελέ Υηξζόλ-Φηιηππάθε:Κιεξνλόκνη ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο  

(ε θνηλσληθή δσή ησλ Μηθξαζηαηώλ πξνζθύγσλ ζηνλ Πεηξαηά-εθδ. 

Μνξθ.Ηδξ.Δζλ. Σξάπεδαο) 

 Δδεζκαηνιόγηνλ κύξλεο: εθδ. Κνριίαο  

 Κσλζηαληηλνύπνιε ε πεξηπόζεηε πόιε: (1453-1924) εθδ. Οδπζζέαο 

 Σάζνο Αζαλαζηάδεο: Σα παηδά ηεο Νηόβεο, εθδ, ΔΣΗΑ 

 Σόληα Κνύιιηα-Υηώηε: Φαίδξα ε Βνπξιηώηηζζα (ΑΘΖΝΑ 1986) 

  νύια Μπόδε: Μηθξαζηαηηθή θνπδίλα εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα 

  Γεκήηξεο Σζαιίδεο: Γηόθ ηδάληκ εθδ. Νεθέιε 

 Σα Φάξαζα ηεο Καππαδνθίαο (κλήκεο Φαξαζησηώλ γεξόλησλ) 

 Ζιία Βνιηόηε-Καπεηαλάθε: Μάγθεο Αιήζηνπ Δπνρήο εθδ. ΜΔΣΡΟΝΟΜΟ 

 Κ. Πνιίηε: ηνπ Υαηδεθξάγθνπ εθδ. Δζηία 

 Βαζίιεο Υξηζηόπνπινο: Κη εζύ ·ιιελαο ξε; (εθδ. ΚΔΓΡΟ) 

 Μ. Ηνξδαλίδνπ: Λσμάληξα εθδ. Δζηία 

 Γ. Θενηνθά: Αξγώ εθδ. Δζηία 

 Γ. Θενηνθά: Λεσλήο εθδ. Δζηία 

 Κπξηαθή Σξαθάδα: Από ηε κύξλε ζηε Νέα κύξλε (εθδ. NOSTALGIA) 

 Αγγειηθή ηεξγίνπ: Δγθώκηα θαη ζξήλνη γηα ηηο αιεζκόλεηεο παηξίδεο (εθδ. 

ΗΑΝΟ)  

 Πέηξνο Αλδξνύηζνο: Κιαίξε «Μηα εξσίδα ζηελ θαηόκελε κύξλε», (εθδ. 

ΗΛΗΓΑ)  

 Δ. Ηζεγόλε - Μ. Ηζεγόλε: Ζ νηθνγέλεηα Μηραιάθε ηεο κύξλεο, (εθδ. 

ΣΡΟΥΑΛΗΑ) 

 Ρίθα ετδάλε: Σν πνηάκη πνπ ρσξίδεη, (εθδ. ΓΟΜΟ) 

 William Miller: ΔΛΛΑΓΑ,100 ρξόληα ειεύζεξνπ βίνπ,(εθδ.ΔΗΡΜΟ)  

 Νέα Διιεληθά Α΄: Γπκλαζίνπ ζει. 210-214/231-234 

 Νέα Διιεληθά Β΄: Γπκλαζίνπ ζει. 151-176/209-222/225-239 

 Νέα Διιεληθά Γ΄: Γπκλαζίνπ ζει. 283-287/293-295 

 Ηζηνξία λεώηεξε θαη ζύγρξνλε Γ΄ Γπκλαζίνπ ζει. 316-329 (Μηθξαζηάηηθνο 

πόιεκνο) 

 

 


