
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                            

 



Σε ζρνιηθή ρξνληά 2003-2004 ην πξόγξακκα Α.Τ. ηνπ ζρνιείνπ καο είρε ζέκα 
 

< Ζ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΠΔΡΑΜΑ ΣΩΝ ΑΗΩΝΩΝ> 

 

 Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο ήηαλ νη θεο  Μεηζάθε Διέλε θαη  Αζεκαθνπνύινπ Μαξία. 

 

Μεηά ηελ έξεπλα πνπ θάλακε γηα ηε ζσζηή δηαηξνθή ησλ λέσλ κε ηελ νκάδα Α.Τ. 

θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2002-2003   γελλήζεθαλ  ζηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο αξθεηέο 

απνξίεο  όπσο :<< Πώο θηάζακε ζην ζεκεξηλό ηξόπν δηαηξνθήο ;Πόζν άιιαμαλ νη 

ζπλήζεηεο ζην πέξαζκα ηνπ   ρξόλνπ;>>. Απηέο ηηο εξσηήζεηο πξνζπαζήζακε λα 

απαληήζνπκε θαζώο επεμεξγαδόκαζηαλ ην θεηηλό καο ζέκα :<<Ζ κεζνγεηαθή 

δηαηξνθή ζηελ Διιάδα αλά ηνπο αηώλεο>>. 

 

Α ΦΑΖ: ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Α)  ρσξηζκόο  καζεηώλ ζε 4 νκάδεο γηα λα κειεηήζνπλ θάζε ρξνληθή πεξίνδν 

ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή ησλ Διιήλσλ. 

Απηέο ήηαλ νη παξαθάησ: 
 

 

 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ 

  Πνιπθξέηε ηαπξνύια 

  Μάξεο Θσκάο 

  Παλάγνπ Αξγπξώ                                                  ΒΤΕΑΝΣΗΟ 

  Αλαγλσζηόπνπινο Θαλάζεο                           Παιαηνζόδσξνπ Λίλα 

  Κξόθνπ Μαξία                                                Μπειίηζε Ηζκήλε 

  Παπαληθνινπνύινπ Λπδία                              Μνπηαθίδε Άλλα 

                                                                           Σδηακπίξεο Γηώξγνο 

                                                                           Νηδάγθα Διέλε 

                                                                           Εαραξόπνπινο Παλαγηώηεο                                                                               

                                                                        

     ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΔΠΑΝΑΣΑΖ 

      Παπαληθνιάνπ Φσηεηλή 

      Παπαληθνιάνπ Γέζπνηλα 

      Παπατσάλλνπ Άξηεκηο 

      Μαιηέδνο Θάλνο 

      Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο 

      Κσζηαξέιινπ Σάληα 

                                                                  ΝΔΟΣΔΡΑ ΥΡΟΝΗΑ 

                                                               Λάππαο Ηάθσβνο 

                                                               Μηρόπνπινο Λεπηέξεο 

                                                               Λαγθαδηλνύ Φαλή                                                  

                                         Κνύξηε Μαξία 

                                                    Πάιια Διέλε 

Ζιεθηξνληθή επηκέιεηα 

Αλαγλσζηόπνπινο Θαλάζεο 

 

Β)  πιινγή πιηθνύ θαη βηβιίσλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα 

 



Γ)  Πξνγξακκαηηζκόο επηζθέςεσλ ζε ρώξνπο παξαγσγήο πξντόλησλ κεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο.  

Γ)  Δπηινγή ζρεηηθώλ κε ην ζέκα καο ηαηληώλ 

Δ)  Πξόζθιεζε εηδηθώλ δηαηξνθνιόγσλ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ Διιήλσλ αλά ηνπο αηώλεο 

 

Β’ ΦΑΖ : Γηεμαγωγή δξαζηεξηνηήηωλ 

Α) Δπίζθεςε ζηε δεκνηηθή βηβιηνζήθε γηα ζπιινγή θαηάιιεινπ πιηθνύ κε ην ζέκα 

καο 

Β)  Δπίζθεςε αληηπξνζσπείαο παηδηώλ κε ηηο ππεύζπλεο θαζεγήηξηεο ζην Ίδξπκα  

Υνξλ (24/11/2003) γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Καο Σεξθεζίδνπ «Υξπζή 

δηαηξνθή ηωλ αξραίωλ Οιπκπηνληθώλ» 

Γ)  Δπίζθεςε ζηε ιαϊθή αγνξά βηνινγηθώλ πξνϊόληωλ ηνπ δήκνπ καο (3/12/2003) 

γηα ελεκέξσζε ηεο νκάδαο γηα ηα βηνινγηθά θξνύηα θαη ιαραληθά 

Γ)  Δπίζθεςε ηεο νκάδαο ζην θεζηηβάι ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ γεύζεωλ   

(6/12/2003) ζην πξώελ Αλαηνιηθό Αεξνδξόκην ηνπ Διιεληθνύ 

Δ)  Δλεκέξσζε από ηε δηαηξνθνιόγν θα Σεξθεζίδνπ ζρεηηθά κε ηε δηαηξνθή ησλ 

αξραίσλ Διιήλσλ ζην ζρνιείν καο ( 17/12/2003). 

Σ)  Πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «Δίδαλ ηα κάηηα καο γηνξηέο» ηνπ η. 

Υαξαιακπόπνπινπ κε ζέκα ηελ παξαγσγή  ηνπ θξαζηνύ, ηνπ ιαδηνύ θαη ηνπ ςσκηνύ 

ζηε Μεζόγεην 

Ε)  Δθδξνκή ηεο νκάδαο ζηελ Κάηω Ηηαιία γηα λα γλσξίζεη ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή  

θαη ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό αλά ηνπο αηώλεο ζηα εθεί ππάξρνληα ειιελόθσλα ρσξηά. 

(23 – 28/3/2004). ’ απηή καο ηελ πξνζπάζεηα είρακε πνιύηηκνπο βνεζνύο θαη 

ρνξεγνύο ην ύιινγν Γνλέωλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ην Γήκν Ζιηνύπνιεο ηνπο 

νπνίνπο επραξηζηνύκε γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζ’ απηήλ ηελ εθδξνκή. 

Ζ)  Δπίζθεςε ζην εθζεζηαθό θέληξν «ΑΘΖΝΑΨ» γηα ηελ εκεξίδα κε ζέκα «Ζ 

κεζνγεηαθή δίαηηα ζην παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ» 

Θ)  Παξνπζίαζε ηεο δνπιείαο καο   θαη ηνπ εληύπνπ θαη ηνπ CD ( ην εθδόζακε  κε 

ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηνπ πιιόγνπ Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ  ) ζην ακθηζέαηξν 

ηνπ ζρνιείνπ καο ζηηο 14/5/2004 . 

 

   Σν έληππό καο είλαη ην παξαθάησ : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<Ζ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΖΝ  ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΠΔΡΑΜΑ ΣΩΝ ΑΗΩΝΩΝ> 



Ζ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΠΔΡΑΜΑ ΣΩΝ ΑΗΩΝΩΝ 

 

ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ ΛΗΘΟΤ (2.000.000-6.000 π.Υ.)– ΥΑΛΚΟΤ(6.000-1.100π.Υ.) 

 

Oη ζπλερείο αξραηνινγηθέο έξεπλεο θαη ε ζύγρξνλε ηερλνινγία καο απνθάιπςαλ όηη ζηελ 

Διιάδα ππήξρε δσή αλζξώπηλε, εδώ θαη δύν εθαηνκκύξηα ρξόληα. Μεηά ην 10.000 π.Υ. , ζην ζπήιαην 

Φξάγρζε (Ν. Αξγνιίδα) βξέζεθαλ ππνιείκκαηα δώσλ θαη θπηώλ. 

Ήδε ζηελ 6
ε
 ρηιηεηία π.Υ. αξρίδνπλ  νη πξώηνη νξγαλσκέλνη νηθηζκνί ζην Αηγαίν (Κπθιάδεο, 

Κξήηε) θαη ζηελ Πεινπόλλεζν (Μπθήλεο).  Δθεί κεηά ην 3.000 π.Υ. αλαπηύρζεθαλ ζπνπδαίνη 

πνιηηηζκνί. (Κπθιαδηθόο, Μηλσηθόο, Μπθελατθόο) 

Απ΄ ηα επξήκαηα (ηνηρνγξαθίεο, θόθαια, αγγεία θ.ι.π.) 

επηζεκάλακε όηη απ΄ ηε λενιηζηθή πεξίνδν νη Μηλσίηεο αιιά θαη 

Κπθιαδίηεο θαη ιίγν αξγόηεξα νη Μπθελαίνη θαηαλάισλαλ θξέαο θαη 

εθκεηαιιεύνληαλ ην καιιί ησλ δώσλ γηα ύθαλζε θαη ηα θόθαια ηνπο 

γηα θαηαζθεπή εξγαιείσλ θαη όπισλ. 

Ήδε από ηνλ 13
ν
 αη. π.Υ. γλώξηδαλ ηα όζπξηα θαη ηα 

δεκεηξηαθά, ελώ ε ειηά ζηελ Κξήηε (Άξκελνη) ήηαλ γλσζηή από ηε 2
ε
 

ρηιηεηία.  Γελ γλσξίδνπκε αλ ηελ θαιιηεξγνύζαλ,  αιιά ζίγνπξα 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ην ιάδη θαη γηα ηξνθή θαη γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο 

ηειεηέο. Παξόκνηα ρξήζε θαίλεηαη όηη είρε θαη ην θξαζί ζηε λενιηζηθή 

πεξίνδν. Έρνπλ βξεζεί ίρλε θξαζηνύ πνπ πεξηείρε ξεηζίλη  (ε γλσζηή 

καο ξεηζίλα)  ζηελ Κξήηε θαη ζηε Θήβα. 

Σα ςάξηα ήηαλ άθζνλα ζην Αηγαίν , γη΄ απηό ηόζν νη 

Κξεηηθνί, όζν θαη νη Κπθιαδίηεο ηα θαηαλάισλαλ ζπρλά θξέζθα, παζηά ή θαπληζηά. Σα πην γλσζηά 

ήηαλ νη γόπεο, ζπλαγξίδεο, ηόλλνη, καξίδεο, ζπάξνη, παιακίδεο θ.α.(Αθξσηήξη Θήξαο 1650π.Υ. 

Σα θαγεηά ηνπο ηα αξσκάηηδαλ κε βόηαλα, όπσο ξίγαλε, δεληξνιίβαλν, ζπκάξη, αιιά 

πξόζζεηαλ ζέιηλν, ζθόξδν (ηνηρνγξαθίεο Θήξαο  1.650 π.Υ.). 

πκπεξαίλνπκε ινηπόλ όηη από ηόζν παιηά ήηαλ γλσζηέο θαη θαζεκεξηλέο νη ηξνθέο πνπ 

ζεσξνύκε απαξαίηεηεο ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή.  

 

ΟΜΖΡΗΚΖ ΔΠΟΥΖ (8
νο

 αη. π.Υ.) 

                

  Έρνληαο ζαλ βαζηθέο πεγέο ηελ Ηιηάδα θαη ηελ Οδύζζεηα ηνπ κεξνο καζαίλνπκε όηη νη 

ζύγρξνλνη ηνπ ήηαλ κρεωφάγοι (Ηιηάδα Η ζη. 202-217) θαη αρτοφάγοι (Οδύζζεηα α ζη.136-143).  

Δίραλ αδπλακία ζην θξαζί  (νη κλεζηήξεο κεζνθνπνύλ ζην παιάηη ηνπ Οδπζζέα), ελώ δελ ηνπο έιεηπαλ 

ηα ιαραληθά, ηα θαπηεξά θξεκκύδηα (Ηι. Β ζη. 630), ηα θξνύηα (ζύθα, κήια, αριάδηα), ην κέιη (Ηι. Λ 

ζη.630).Οη βαζηιηάδεο ζπλήζηδαλ λα έρνπλ θνπάδηα αηγνπξνβάησλ, πνπ ηα έβνζθαλ δνύινη, θαη 

ακπέιηα γηα ην θξαζί ηνπο. ηα θηήκαηα ηνπο είραλ επίζεο δνύινπο, πνπ θαιιηεξγνύζαλ ιαραληθά θαη 

νπσξνθόξα δέληξα (Οδ. α ζη.213,σ ζη.343-344). 

Καη ηόηε ινηπόλ ιάηξεπαλ ην ςσκί, ην θξαζί, ηα όζπξηα, ηα ιαραληθά όπσο νη πξόγνλνί ηνπο.  

 

ΚΛΑΗΚΖ ΔΠΟΥΖ  (5
Ο

 – 4
Ο

  αη. π.Υ.) 

 

ηελ θιαζζηθή Αζήλα ην πξσηλό, «αθξάηηζκα» ή  «άθξαηνλ», ήηαλ ιηηό.  Οη θησρνί έηξσγαλ 

θξηζαξέλην ςσκί θαη νη πινύζηνη ζηηαξέλην, πνπ ην βνπηνύζαλ ζε αλέξσην θξαζί , «άθξαηνλ νίλνλ».  

Κάπνηεο θνξέο  εκπινπηηδόηαλ κε ειηέο, ηπξί, μεξνύο θαξπνύο, ίζσο έηξσγαλ θαη ην θπθεώλα, δει. 

θξηζάιεπξν κε λεξό ή κέιη ή γάια. Σν 

κεζεκεξηαλό, δει. «ην γεύκα» πεξηειάκβαλε 

πξόρεηξν θαγεηό, όπσο ειηέο, ηπξί, θξνύηα θ.ι.π., 

«Σν δείπλνλ», δει. ην βξαδηλό, πνπ ην άξρηδαλ 

κόιηο ζνπξνύπσλε, ήηαλ ην πινπζηόηεξν γεύκα ηεο 

εκέξαο θαη δηαξθνύζε ώξεο. Ήηαλ έλα είδνο 

ηειεηνπξγίαο. Έηξσγαλ κε ηα ρέξηα, αλ θαη 

γλώξηδαλ ηα θνπηάιηα θαη ηα καραίξηα, μαπισκέλνη 

ζηα αλάθιηληξα. 

Σν βξαδηλό είρε δύν κέξε, ην δείπλν θαη 

ην ζπκπόζην. ην δείπλν, αξρηθά πξνζθεξόηαλ ζηνπο θαιεζκέλνπο ηο ππόπυμα, δει. θξαζί κε κέιη 

θαη αλζόλεξν. Μεηά νη δνύινη έθεξλαλ θαγεηά, όπσο πνπιεξηθά, ςάξηα, θξέαηα, θπλήγη (ιαγνί, 

πνπιηά) θαη πξόζθεξαλ ιίγν θξαζί αλέξσην, γλσζηό σο  «άθξαηνο νίλνο». 



Μεηά ην ηέινο ηνπ δείπλνπ, αθνύ νη δνύινη θαζάξηδαλ ηα ηξαπέδηα άξρηδε ην δεύηεξν κέξνο, 

ην ζπκπόζην.  Πξνεγνύληαλ ζπνλδέο, ν παηάλαο, ζηόιηζκα ησλ θαιεζκέλσλ κε ζηεθάληα θαη κεηά νη 

δνύινη έθεξλαλ ηα ηπαγήμαηα, δει. θξνύηα, γιπθά, μεξνύο θαξπνύο θ.α. 

Σν θξαζί πνπ πξνζθεξόηαλ, ηόηε ήηαλ λεξσκέλν (θξάκα), γηα λα κε κεζνύλ εύθνια νη πόηεο.  

Γηα δηαζθέδαζε θαινύζε ν νηθνδεζπόηεο απιεηξίδεο, θηζαξηζηέο, εηαίξεο, γεισηνπνηνύο. Γελ ήηαλ 

ζπάλην όκσο λα ζπδεηνύλ ρσξίο δηαθνπή σο ην πξσί. («πκπόζην» ηνπ Πιάησλα, 177α) 

Αληίζεηα κε ηνπο Αζελαίνπο απηήο ηεο επνρήο, νη παξηηάηεο ζπκκεηείραλ όινη καδί ζε θνηλά 

γεύκαηα, ηα «ζπζζίηηα»,  πνπ νξγαλώλνληαλ , αθνύ έθεξλαλ όινη αιεύξη, ηπξί θξαζί θ.ι.π.  Έηξσγαλ 

ηνλ «κέιαλα δωκό», δει. θνκκάηηα ρνηξηλνύ θξέαηνο κε αίκα, μύδη θαη αιάηη.  Καηά ην δείπλν, 

ζπδεηνύζαλ, έπηλαλ ιίγν θξαζί, γηαηί ππήξρε λόκνο πνπ απαγόξεπε ην κεζύζη. ην ηέινο γεύνληαλ  ηε 

«καηηύε», ηξπγόληα, ιαγνύο θ.α. πνπ έθεξλαλ όζνη θπλεγνύζαλ αιιά θαη ζπάληα θαηζηθάθηα ή αξληά. 

πκπεξαζκαηηθά νη παξηηάηεο αιιά θαη νη Αζελαίνη ζα ιέγακε όηη έηξσγαλ ιηηά θαη πγηεηλά  

θαη γπκλάδνληαο ην ζώκα αθνινπζνύζαλ ην ξεηό «λνπο πγηήο ελ ζώκαηη πγηεί».                                                                                                   

 

ΔΛΛΖΝΗΣΗΚΖ ΔΠΟΥΖ  (336 π.Υ. – 146 π.Υ.) 

 

Σελ επνρή ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη ησλ επηγόλσλ ηνπ ε ιηηή δηαηξνθή ησλ Διιήλσλ 

επεξεάζηεθε απ΄ ηα πινύζηα εδέζκαηα ηεο  Αλαηνιήο θαη ηεο Αηγύπηνπ θαη ηε ριηδή ησλ 

«βαξβαξηθώλ» ιαώλ πνπ θαηέθηεζε ν Μ. Αιέμαλδξνο.  Νέα πξντόληα κεηαθέξζεθαλ ζηελ Διιάδα, 

όπσο εζπεξηδνεηδή, ξνδάθηλα, θηζηίθηα αθόκα θαη…παγώληα. Οη ζεζαπξνί πνπ έθεξλαλ καδί ηνπο νη 

Μαθεδόλεο, ηνπο έδηλαλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαζέηνπλ πινύζηα δείπλα. ηνπο «Γεηπλνζνθηζηέο» ηνπ 

Αζήλαηνπ αλαθέξεηαη έλα ηέηνην πινύζην γακήιην γεύκα ζηε Μαθεδνλία (πεξίπνπ 300π.Υ.) 

 

ΡΩΜΑΪΚΖ ΔΠΟΥΖ  (146 π.Υ. – 330 κ. Υ.) 

 

Οη Ρσκαίνη ζεσξνύληαλ «ρπινθάγνη» βάξβαξνη, πξηλ αλαθαιύςνπλ ηελ ειιεληθή θνπδίλα.  

Πξνο ην ηέινο ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ.  κάγεηξνη εμ Αλαηνιήο (ίζσο αηρκάισηνη πνιέκνπ) κύεζαλ ηελ πςειή 

Ρσκατθή ηάμε ζηηο γεύζεηο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.  Σν ςσκί, ηα ςάξηα, ηα ιαραληθά θαη ηα 

όζπξηα, πνπ ήηαλ νη θπξηόηεξεο ηξνθέο ηνπο, ηα  λνζηίκηδαλ κε ηελ πξνζζήθε  κπξσδηθώλ. 

Οη Ρσκαίνη ην πξσί έηξσγαλ ην πξόγεπκα, 

« ientaculum », πξόρεηξα ελώ ην δείπλν, « cena », 

ήηαλ ην πην πιήξεο γεύκα ηνπο  ην βξάδπ κεηά από 

έλα αηκόινπηξν ζηα ινπηξά ηεο πόιεο. 

ηα δείπλα , ην θαγεηό ηνπο ( θξέαο , 

ςάξηα , θπλήγη ) ην ζπλόδεπαλ κε θξαζί θαη ςσκί. 

Πξόζθεξαλ θαη ειιεληθό θξαζί αιιά επεηδή ήηαλ 

πνιύ αθξηβό έδηλαλ κόλν έλα πνηήξη. Μνπζηθνί θαη 

εζνπνηνί δηαζθέδαδαλ ηνπο θαιεζκέλνπο. ιεο 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα ξσκατθά δείπλα καο 

ηηο δίλνπλ ν Πεηξώληνο (1
νο

 αη. κ.Υ.) ζην “Satiricon”, Πιίληνο ν λεώηεξνο (1
νο

 αη. κ.Υ.) ζην “Naturalis 

Historiae”, ελώ πιεξνθνξίεο γηα ηα θαγεηά ησλ Ρσκαίσλ καο δίλεη ζε έλα βηβιίν ζπληαγώλ ν Απίθηνο. 

 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΔΠΟΥΖ ( 33Οκ.Υ.-1453κ.Υ.) 

ηνπο πξσηνβπδαληηλνύο  ρξόλνπο ε δσή θαη ε δηαηξνθή ησλ αλζξώπσλ αιιάδνπλ ιόγσ ηεο 

ςύρξαλζεο ηνπ θιίκαηνο, ησλ ζπλερώλ βαξβαξηθώλ επηδξνκώλ (Αβάξσλ,, ιάβσλ θ.α.). Οη  θάηνηθνη 

ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ θαηέθπγαλ ζε νρπξσκέλεο πόιεηο , γηα λα είλαη αζθαιείο. Έηζη ε γεσξγία 

παξήθκαζε θαη απμήζεθε ε θηελνηξνθία.  Σα όζπξηα, ην ςσκί  η΄ άγξηα ρόξηα, ηα γαιαθηνθνκηθά, ηα 

ςάξηα ήηαλ νη πην ζπλεζηζκέλεο ηξνθέο απηώλ ησλ ρξόλσλ.  Σν ιάδη ήηαλ ζπάλην -εθηόο από ηελ 

πξία, Κηιηθία, Πεινπόλλεζν πνπ έβγαδαλ ιάδη-, γη΄ απηό νη Βπδαληηλνί ρξεζηκνπνηνύζαλ δσηθό ιίπνο 

ζηα θαγεηά θαη ηα λνζηίκηδαλ κε κπαραξηθά θαη γάξν (αικπξή ζάιηζα από ςάξηα ζε άικε,). 

Ζ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία εδξαηώλεηαη 

ζηγά-ζηγά θαη νη λεζηείεο είλαη επηβεβιεκέλεο.  

Πξηλ  από ηα Υξηζηνύγελλα, ην Πάζρα, νη πηζηνί 

απέρνπλ από ηηο «αθάζαξηεο» ηξνθέο  δει. 

θξέαο, ηπξί, γάια, ςάξη. Έηζη θη αιιηώο νη 

Βπδαληηλνί ζπάληα έηξσγαλ θξέαο , γηαηί ήηαλ 

αθξηβό θαη δύζθνιν ζηε ζπληήξεζε ηνπ.  Γη΄ 

απηό ην έηξσγαλ παζηό ή θαπληζηό.  Φάξηα όκσο 

θπξίσο ζηηο παξάιηεο πεξηνρέο θαη ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε έηξσγαλ ζπρλά. 



Ο Πησρνπξόδξνκνο (πνηεηήο ηνπ 12
νπ

 αη. κ.Υ.) είλαη βαζηθή πεγή γηα ηηο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ  Βπδαληηλώλ ηεο επνρήο ηνπ. Απηόο καο πιεξνθνξεί γηα ηα ιαραληθά πνπ έηξσγαλ ηόηε 

«ζέιηλνλ, πξαζνκάξνπινλ / θαη θάξδακνλ θαη ηληύβηλ / ζπαλάθη, ρξπζνιάραλνλ, / γνγγύιηλ, 

καηδηηδάληλ (=κειηηδάλα), / θξύγηνλ, θξάκβελ θαη γνπιίλ / θαη από ην θνπλνππίδηλ ». Ολεηξεύεηαη λα 

θάεη άζπξν ςσκί, «κνλόθπζξνλ» (=θαγεηό κε θξέαο ) θαη λα πηεη θξαζί, θαη γηα επηδόξπην θξνύηα, 

θεξάζηα, πεπόληα θαη μεξνύο θαξπνύο. 

 

ΣΟΤΡΚΟΚΡΑΣΗΑ  (1453 - 1821) 

 

Σν θαζεκεξηλό δηαηηνιόγην ησλ ππόδνπισλ  Διιήλσλ (αιιά θαη ησλ Σνύξθσλ) ήηαλ ιηηό : 

ςσκί, ειηέο, ιίγν θξαζί, θξεκκύδη, ηπξί, ίζσο παζηό θξέαο, ρόξηα. Οη ρξηζηηαλνί έηξσγαλ θξέαο κόλν 

ζε κεγάιεο γηνξηέο , όπσο π.ρ. Πάζρα θαη ζε νηθνγελεηαθέο γηνξηέο, γάκνπο, βαθηίζηα θ.ι.π.. Ξέξνπκε 

όηη νη Σνύξθνη πηνζέηεζαλ θάπνηεο ηξνθέο ησλ Διιήλσλ, όπσο ηα ςάξηα  (15
νο

 αη. ) θαη ηε ζάιηζα 

γάξνπ. Οη πεγέο καο γηα απηή ηελ πεξίνδν πεξηνξίδνληαη ζηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα θαη ζηα 

απνκλεκνλεύκαηα ησλ αγσληζηώλ ηνπ ’21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΔΩΣΔΡΖ ΔΠΟΥΖ  (1821 – ζήκεξα) 

 

ηαλ  ε Διιάδα  έγηλε ειεύζεξν θαη αλεμάξηεην θξάηνο  (1830),  ν πξώηνο  ηεο  Κπβεξλήηεο, 

ν Καπνδίζηξηαο, έθαλε ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο λα νξγαλώζεη ηελ νηθνλνκία αιιά θαη ηελ γεσξγία. 

Σόηε εηζήγαγε ηελ παηάηα ζαλ λέα θαιιηέξγεηα. Έηζη ην λέν πξντόλ πέξαζε ζηελ Διιεληθή θνπδίλα. 

ηελ πεξίνδν ηεο Βαπαξνθξαηίαο θαη ηνπ Όζωλα (1833-1862) έρνπκε εηζαγσγή ηεο 

γαιιηθήο θνπδίλαο ζηελ αλώηεξε ηάμε ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο. Οη παξαδνζηαθέο ειιεληθέο 

ζπλήζεηεο παξακεξίδνληαη. Οη ιατθέο ηάμεηο όκσο δνπλ ιηηά: όζπξηα, ςσκί, ιαραληθά, ειηέο, ηπξί, ιίγν 

θξαζί, ζπάληα θξέαο  πεξηιακβαλόηαλ ζην θαζεκεξηλό ηνπο δηαηηνιόγην.  

Κπθινθνξνύλ ηα πξώηα βηβιία καγεηξηθήο κε…γαιιηθέο αζθαιώο ζπληαγέο. 

Απηή ε γαζηξνλνκηθή εηθόλα ηεο ρώξαο καο ππάξρεη κέρξη ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή 

ηνπ 1922. Σόηε 1 εθαηνκκύξην πξόζθπγεο έξρνληαη απ΄ ηηο ρακέλεο παηξίδεο ζηελ θπξίσο Διιάδα.  

Μεηά ηελ πξώηε πεξηθξνλεηηθή αληίδξαζε, νη Διιαδίηεο πξνζζέηνπλ ζηα θαγεηά ηνπο ηα κπξλαίηθα  

ζνπηδνπθάθηα, ηνπο ζαξκηάδεο, ην ηδαηδίθη θαη γηα γιπθό πξνηηκνύλ ην ζηκηγδαιέλην ραιβά, ην 

ξπδόγαιν, ηνλ κπαθιαβά, δει. πηνζεηνύλ γεύζεηο ηεο Αλαηνιήο πνπ έθεξαλ νη πξόζθπγεο καδί ηνπο. 

Μεηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην πόιεκν ε θηώρεηα θαη ν θόβνο ηεο πείλαο ηνπο σζνύλ ηνπο 

Έιιελεο ζε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, Αζήλα, Θεζζαινλίθε ή ζηελ 

εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε (Απζηξαιία, Ακεξηθή, Γεξκαλία). 

ζνη έκεηλαλ ζην ρσξηό (ζπλήζσο νη γέξνη γνλείο) ζηέιλνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηα θξέζθα 

απγνπιάθηα ή ην ρσξηάηηθν θνηόπνπιν, ην ηελεθέ κε ην ιάδη απ΄ ην θηήκα θαη έηζη δηαηεξείηαη ν  

νκθάιηνο ιώξνο κεηαμύ ρσξηνύ – πόιεο. 

Μεηά ην 1965 νη θάηνηθνη ηεο πόιεο βξίζθνπλ πην εύθνια ηα θαγώζηκα ζηα κπαθάιηθα θαη 

ιίγν αξγόηεξα ζηα super market ηεο γεηηνληάο. 

Σελ ηειεπηαία 20εηία μεθύηξσζαλ παληνύ ηα Fast Foods θαη καο πξνηείλνπλ γεπζηηθέο, 

αιιά αλζπγηεηλέο ιηρνπδηέο.  Ζ κεζνγεηαθή δίαηηα θηλδπλεύεη λα μεραζηεί απ΄ ηνπο Έιιελεο, ελώ 

δηαηηνιόγνη, γηαηξνί ζ΄ όιν ηνλ θόζκν ιέλε γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο κνληέξλαο 

δηαηξνθήο, πνπ  βαζίδεηαη ζην θξέαο, ηα ιίπε, ηε δάραξε. Οη εηδηθνί πξνηείλνπλ ηε κεζνγεηαθή δίαηηα, 

πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηα όζπξηα, ηα δεκεηξηαθά, ηα θξνύηα, ην ειαηόιαδν θαη ην θξαζί ζαλ 

απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηεο θνπδίλαο καο, γηαηί έρνπλ πνιύηηκεο βηηακίλεο θαη  ραξίδνπλ ηελ πγεία πνπ 

όινη ζέινπκε. 

Σε μαρ, λοιπόν, μένει απλά να επιζηπέτοςμε ζε ζςνήθειερ, παλιέρ 
και δοκιμαζμένερ απ΄ ηα πανάπσαια σπόνια ζ΄ αςηή ηη σώπα για να 
εξαζθαλίζοςμε ηο «ευ ζην». 

 



ΣΟ ΦΕΣΙΝΟ ΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Μεηά ηελ πεξζηλή έξεπλα γηα ηε ζσζηή δηαηξνθή, καο γελλήζεθαλ 

αξθεηέο απνξίεο. Πωρ θηάζαμε ζηο ζημεπινό ηπόπο διαηποθήρ; Πόζο άλλαξαν 

οι ζςνήθειερ ζηο πέπαζμα ηος σπόνος; Απηέο ηηο εξσηήζεηο πξνζπαζήζακε λ’ 

απαληήζνπκε θαζώο επεμεξγαδόκαζηαλ ην θεηηλό καο ζέκα: «Η Μεζογειακή 

Διαηροθή ζηην Ελλάδα ανά ηοσς αιώνες». 

Α’ Φάζε: ρεδηαζκόο Δξγαζίαο 

Όζηεξα από πνιύσξε θαη δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθαζίζακε γηα ηηο 

ελέξγεηεο πνπ ζα θάλνπκε ηελ θεηηλή ρξνληά. Α) Υσξηζηήθακε ζε νκάδεο θαη 

θάζε νκάδα αλέιαβε λα αζρνιεζεί κε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, π.ρ. 

Αξραία ρξόληα, Βπδαληηλά, Δπαλάζηαζε θαη Νεόηεξα ρξόληα. Β) ζθεθηήθακε 

λα βξνύκε βηβιία ζρεηηθά κε ην ζέκα καο. Γ) ζπκθσλήζακε λα επηζθεθηνύκε 

θάπνην Διαηνηξηβείν, θάπνην εξγνζηάζην δπκαξηθώλ ή όπνην ρώξν παξάγνληαη 

πξντόληα ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. Γ) Πξνζπαζήζακε επίζεο λα βξνύκε θαη 

λα παξαθνινπζήζνπκε ζρεηηθέο κε ην ζέκα καο ηαηλίεο. Δ) Δπηδηώμακε λα 

ζπδεηήζνπκε κε εηδηθνύο δηαηξνθνιόγνπο γηα ηηο ζπλήζεηεο δηαηξνθήο ησλ 

Διιήλσλ αλά ηνπο αηώλεο κε ζθνπό ηε ζπγθέληξσζε πιηθνύ γηα ην θεηηλό καο 

ζέκα. 

Β’ Φάζε: Γηεμαγωγή Γξαζηεξηνηήηωλ 

1
ε 

Πξώηα πξώηα, θξνληίζακε γηα ηε ζπγθέληξσζε πιηθνύ θαη 

βηβιηνγξαθίαο. Δπηζθεθηήθακε ηε βηβιηνζήθε ηνπ Γήκνπ καο, πνιιά  

γεηηνληθά καο βηβιηνπσιεία θαη ζπιιέμακε πιηθό από εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά 

θαη βηβιία. 

  

2
ε
 Μεηά μεθηλήζακε ηηο επηζθέςεηο ζε κέξε πνπ καο ελδηέθεξαλ: ηηο 

24/11/2003 κηα αληηπξνζσπεία παηδηώλ καδί κε ηηο θαζεγήηξηεο επηζθέθηεθαλ 

ην Ίδπςμα Χοπν. Δθεί έγηλε ε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο κςπίαρ Σερκεζίδοσ 

«Η Χρσζή διαηροθή ηων αρταίων Ολσμπιονικών» πνπ κηιάεη γηα ηα θαγεηά 

πνπ έηξσγαλ νη Αξραίνη Έιιελεο. Βέβαηα, όινη πεξηκέλακε λα ηειεηώζεη ε 

παξνπζίαζε γηα λα γεπηνύκε ηα πεληαλόζηηκα «αξραία» θαγεηά! 

Ξεηξειάζεθαλ όινη! Αθνύ ζθεθηόκαζηε λα ηα θηηάρλνπκε θαη ζην ζπίηη καο! 

  

3
ε
 ηηο 3/12/2003 πήγακε γηα ελεκέξσζε ζηε ιαϊθή αγνξά βηνινγηθώλ 

πξνϊόληωλ πνπ ιεηηνπξγεί 

ζην Γήκν καο. Δθεί, είρακε 

ηελ επθαηξία λα κηιήζνπκε 

κε ηνπο θαιιηεξγεηέο ησλ 

βηνινγηθώλ πξντόλησλ θαη 

λα δνθηκάζνπκε βηνινγηθά 

θξνύηα θαη ιαραληθά. 

Πξέπεη λα νκνινγήζνπκε 

όηη ήηαλ πνιύ πην λόζηηκα 

από ηα ζπκβαηηθά αιιά νη 



ηηκέο ηνπο ήηαλ αξθεηά ηζνπρηεξέο. 

  

4
ε
 ηηο 6/12/2003 θάλνληαο κία επράξηζηε δηαθνπή από ηα καζήκαηά, 

επηζθεθηήθακε ην Φεζηιβάλ Ελληνικών Παραδοζιακών Γεύζεων ζην πξώελ 

αλαηνιηθό Αεξνδξόκην ηνπ Διιεληθνύ.  

Δθηόο από ην λα δνθηκάδνπκε ακέηξεηα θαγεηά, κηιήζακε κε ηνπο 

παξαγσγνύο πνπ είραλ έξζεη απ’ όιε ηελ Διιάδα θαη αθνύζακε θαη κηα νκηιία 

από εηδηθνύο δηαηξνθνιόγνπο πάλσ ζηελ Διιεληθή Παξαδνζηαθή δηαηξνθή. 

  

5
ε
 ηηο 17/12/2003 δερηήθακε επηζθέςεηο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο καο! Ζ 

θπξία Σεξθεζίδνπ δέρηεθε λα αθηεξώζεη ιίγν από ην ρξόλν ηεο γηα λα έξζεη 

λα καο κηιήζεη γηα ηε δηαηξνθή ηωλ Αξραίωλ Διιήλωλ.  

Αθνύ αθνύζακε κε ελδηαθέξνλ ηνλ ιόγν ηεο, καο έδωζε έλα 

δηαηηνιόγην πγηεηλήο δηαηξνθήο γηα εθήβνπο πνπ ήηαλ ε αθνξκή λα ηεο 

θάλνπκε εξσηήζεηο θαη εθείλε κε κεγάιε πξνζπκία κνηξάζηεθε ηηο πνιύηηκεο 

γλώζεηο ηεο καδί καο. 

 



6
ε
 ηηο 21/1/2004 είδακε κία ηαηλία πνπ αθνξνύζε ην θξαζί, ην ιάδη θαη 

ην ςσκί ζηε Μεζόγεην. Ο ηίηινο ηεο ήηαλ: «Δίδαλ ηα κάηηα καο γηνξηέο» ηνπ 

ηέιηνπ Υαξαιακπόπνπινπ. Παξ’ όιν πνπ ζπλήζσο ηα παηδηά ηεο ειηθίαο καο 

βαξηνύληαη ηαηλίεο κε ηέηνηα ζέκαηα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη θαλέλαο καο δελ 

βαξέζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ καο. Ζ 

ηαηλία απηή καο ελδηέθεξε πνιύ γηαηί καο έδσζε ην έλαπζκα λα ςάμνπκε 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα βαζηθά πξντόληα ηεο Μεζνγεηαθήο 

δηαηξνθήο, ην θξαζί, ην ςσκί, θαη ην ιάδη. 

 

7
ε 

 ηηο 23-28/3/2004 πξαγκαηνπνηήζακε, επηηέινπο!!, ηελ εθδξνκή 

καο ζηελ Ηηαιία. (βιέπε ζει.8-9) 

 

8
ε 

 ηηο 22/4/2004 επηζθεθζήθακε ην εθζεζηαθό θέληξν «Αζελατο» γηα 

λα παξαθνινπζήζνπκε εκεξίδα γηα ηε Μεζνγεηαθή Γηαηξνθή κε ζέκα « Ζ 

Μεζνγεηαθή δίαηηα ζην παξειζόλ, παξόλ θαη κέιινλ ». Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηξίσξεο επίζθεςήο καο εθεί, είδακε ηα ζηάδηα ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο 

ηνπ ιαδηνύ θαη άιισλ πξντόλησλ. Οη ελδηαθέξνπζεο απηέο επηδείμεηο καο 

βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηε ζπκπιήξσζε ηεο εξγαζίαο καο, πνπ αθνξνύζε ην 

ιάδη, ην θξαζί θαη ην ςσκί θαη ηε δηαρξνληθή ηνπο παξνπζία ζηελ Διιάδα. 

 

9
ε 

 ηηο 14/5/2004 πξαγκαηνπνηήζακε ζην ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ καο 

ηελ παξνπζίαζε ηεο δνπιείαο καο, ηνπ εληύπνπ  θαη ηνπ CD  (πνπ εθδόζακε 

κε ηελ  νηθνλνκηθή βνήζεηα  ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ). 

 

πκπεξαζκαηηθά είρακε κηα πινύζηα ζε γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ρξνληά 

θαη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή έρεη κπεη γηα ηα θαιά πηα ζηηο θνπδίλεο καο…! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KATΩ  ΗΣΑΛΗΑ 

 

 Πξαγκαηνπνηεκέλν όλεηξν; Αμέραζηε εκπεηξία; Τπέξνρε αλάκλεζε; Ή ίζσο 

κηα αλεπαλάιεπηε πξαγκαηηθόηεηα πνπ έδσζε γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από καο κία 

αλέιπηζηα ραξνύκελε λόηα ζε ηνύηε ηε ζρνιηθή ρξνληά; ηαλ όια έδεηρλαλ πσο ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε εμαήκεξε εθδξνκή ζηελ Ηηαιία όινη καο ξσηνύζαλ «Μα ζα πάηε 

ζηελ Ηηαιία;» Κη εκείο, βπζηζκέλνη ζηε ζηγνπξηά καο θαη πληγκέλνη ζηα θπιιάδηα ησλ 

ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ, απαληνύζακε κε…απηνπεπνίζεζε «κα ζα πάκε Ηηαιία;» 

 Έηζη ην πώο θαηαιήμακε ζηηο 23 Μαξηίνπ 2004 κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ 

ζρνιηθνύ θηηξίνπ θνξησκέλνη κε βαιίηζεο θάζε είδνπο, κε ηα δηαβαηήξηα ζηα ρέξηα, 

ηνπο γνλείο λα δίλνπλ ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο κεηά δαθξύσλ θαη αλαζηελαγκώλ, 

κάιινλ δελ ην είρακε ζπλεηδεηνπνηήζεη. Ξεθηλήζακε ινηπόλ κε ελζνπζηαζκό θαη 

θσλέο ραξάο γηα ηελ Πάηξα, γηα λα πάξνπκε ην πινίν γηα ηελ Ηηαιία!  

 

Σν επόκελν πξσί θηάζακε ζην 

ιηκάλη ηνπ Μπάξη. Από θεη πήγακε 

ζηελ Μαηέξα θαη ζην DEI SASSI 

όπνπ είδακε ηξώγιεο θαη αγηνγξαθίεο 

ζηνπο βξάρνπο από ηνλ 9
ν
 αηώλα κ.Υ.  

 

 

 

 

 

 

 

ην ηέινο ηεο κέξαο, επηζθεθζήθακε ηνλ 

Σάξαληα όπνπ είδακε ηελ πεξηζηξεθόκελε 

γέθπξα, ην Μλεκείν ηνπ Ναύηε, ην 

Αξαγσλέδηθν Κάζηξν θαη ην Ναό ηνπ 

Πνζεηδώλα. Μεηά από απηή ηελ πεξηήγεζή καο 

πήγακε ζην Λέηζε, ηελ πόιε όπνπ ήηαλ ην 

μελνδνρείν καο γηα δηαλπθηέξεπζε. Μαο 

πεξίκελε έλα πινπζηόηαην δείπλν. Πόζν 

λόζηηκα καο θάλεθαλ όια εθείλα ηα πνιύρξσκα 

πηάηα πνπ παξέιαζαλ κπξνζηά καο! Καη ήηαλ 

κόλν ην πξώην δείγκα Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο! 

 Σελ επόκελε κέξα επηζθεθζήθακε θάπνηα Διιελόθωλα ρωξηά, όπσο ην 

Κνξηιηάλν,  ηελ Καιεκέξα όπνπ είδακε 

ηελ Αζελατθή ηήιε θαη ηελ ηεξλαηία 

όπνπ επηζθεθηήθακε παξαδνζηαθό, 

ππόγεην ειαηνηξηβείν, εμνινθιήξνπ 

θηηαγκέλν από πέηξα, πνιύηηκε 

καξηπξία γηα ηελ ηνπηθή παξάδνζε θαη 

νηθνλνκία. Καηαζθεπάζηεθε ηνλ 

17
ν
αηώλα θαη ζώδνληαη νη  κπιόπεηξεο 



θαη νη πξέζεο γηα ηελ ζύλζιηςε ηεο ειηάο . Δληππωζηαθό!:   

 

.                    

Πεξίεξγα ζπλαηζζήκαηα. Να παξαθνινπζνύκε ηελ μελάγεζε  από ηνλ γιπθύηαην 

ειηθησκέλν θαζεγεηή θν Salvatore Sicure ζηα <<γθξεθάληθα>>, ηε γιώζζα πνπ 

κηιηέηαη ζηελ πεξηνρή, πνπ θξαηάεη ηηο ξίδεο ηεο από ηελ Διιάδα πνιύ βαζεηά ζηνλ 

ρξόλν, θαη λα θαηαιαβαίλνπκε ζρεδόλ ό,ηη καο έιεγε .. ηα πνηήκαηα πνπ καο δηάβαζε, 

ηα ηξαγνύδηα πνπ καο ηξαγνύδεζε θαη άιια πνπ καο έβαιε λα αθνύζνπκε ζην 

ιεσθνξείν. Γηαβάδακε ζηηο πηλαθίδεο  ζην δξόκν <<Kalos Irtate>>!! πγθηλεηηθό!! 

Οη  Διιελόθσλεο (Grico)  καο θαινδέρηεθαλ παληνύ θαη καο  ελεκέξσζαλ  γηα ηελ 

Ηζηνξία, ηε δωή, ηε γιώζζα, ηα ήζε, ηα έζηκα ηνπ ηόπνπ ηνπο. Φάγακε ζε 

παξαδνζηαθή Masseria, κέζα ζε έλα απέξαλην αγξόθηεκα απνιακβάλνληαο κηα 

ηεξάζηηα πνηθηιία αληηπξνζσπεπηηθώλ θαγεηώλ ηεο Μεζνγεηαθήο θνπδίλαο, όρη πηα 

ησλ Διιήλσλ αιιά ησλ Ηηαιώλ. 

Σελ 4
ε
 κέξα είρακε γίλεη πιένλ απηό πνπ θνξντδεύακε πίζσ ζηελ Διιάδα: 

Σνπξίζηεο! Πεξηπιαλεζήθακε ζην Όηξαλην, ζην θάζηξν ηνπ, 

ηελ παιηά πόιε κε ηηο θσηνγξαθηθέο καο κεραλέο λα 

δνπιεύνπλ ππξεησδώο 

απνζαλαηίδνληαο ηα πάληα. 

Δλζνπζηαζκέλνη πεξπαηνύζακε 

ην απόγεπκα ζηα πιαθόζηξσηα 

ηεο πόιεο Λέηζε ραδεύνληαο ηα 

ζπίηηα ηεο ζε ξπζκό Μπαξόθ. 

Δίδακε ηνλ Καζεδξηθό Ναό, ηε 

Πηάηζα αλ Οξόληδν, ην 

Ρσκατθό ακθηζέαηξν θαη ηε άληα Κξόηζε. 

Σελ 5
ε
 κέξα πήγακε ζε έλα ZOO SAFARI ζην Φαζάλν θαη ακέζσο κεηά 

επηζθεθζήθακε έλα παλέκνξθν 

κεζαησληθό ρσξηό, ην Αικπεξνκπειν, θαη 

ζαπκάζακε ηνπο θαηαπιεθηηθνύο 

Σξνύινπο ηνπ. Σν κεζεκέξη 



μεθηλήζακε γηα ην Μπάξη, γηα λα πάξνπκε ην πινίν ηεο επηζηξνθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελ 6
ε
 κέξα άξρηζε ε επηζηξνθή αιιά γηα καο ηίπνηα δελ είρε ηειεηώζεη 

αθόκα. Υνξέςακε, ηξαγνπδήζακε, θάπνηεο ζηηγκέο κειαγρνιήζακε, θαη θάπσο έηζη 

απνραηξεηήζακε ηε Ηηαιία. Σν απόγεπκα ηεο Κπξηαθήο πνπ θηάζακε έμσ από ην 

ζρνιείν, ζπλεηδεηνπνηήζακε όηη ε εμαήκεξε είρε ηειεηώζεη. Αιιά κέρξη λα 

δηεγεζνύκε ζε ζπγγελείο θαη θίινπο όζα δήζακε θαη λα κνηξαζηνύλ νη θσηνγξαθίεο, 

κέρξη λα πάςνπκε λα κηιάκε ζπλερώο γηα απηέο ηηο κέξεο, πέξαζε αξθεηόο θαηξόο θαη 

νη αλακλήζεηο παξέκεηλαλ αλεμίηειεο. 

Σώξα κ’ έλα άιιν δηαβαηήξην, ην δηαβαηήξην ηεο δσήο θαη απνζθεπέο ηηο 

γλώζεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αλακλήζεηο πνπ καο ράξηζε απηή ε εθδξνκή θαη ην 

ζρνιείν πνπ αθήλνπκε, πξνρσξνύκε κε αηζηνδνμία θαη ζάξξνο γηα θαηλνύξγηεο 

«Ηζάθεο». 
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