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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς 2008 – 2009, αποφασίσαμε με τις 

καθηγήτριές μας κ. Βλάχου Βαϊτσα και κ. Ανδρεάδου- Φραγγούδη 

Βαρβάρα, την εκπόνηση Περιβαλλοντικού Προγράμματος τριετούς 

διάρκειας, χωρισμένου σε τρεις επιμέρους θεματικές ενότητες, μία για 

κάθε χρονιά. Κάνοντας όλοι τις προτάσεις για το θέμα που μας 

ενδιέφερε και αφού διερευνήσαμε τις δυνατότητες που προσφέρουν, 

τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που τίθενται από αντικειμενικά 

εμπόδια ( π.χ. προσέγγιση στο χώρο μελέτης, οικονομική κάλυψη, 

πηγές πληροφόρησης, κ.λ.π. ) συναποφασίσαμε τον κεντρικό τίτλο και 

τους υπότιτλους για τις ενότητες.  

ΤΙΤΛΟΣ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

1η Ενότητα – Παραδοσιακή Διατροφή. Από το περιβόλι του παππού 

στο μαγερειό της γιαγιάς 

2η Ενότητα – Γενετικά τροποποιημένα προϊόντα – Βιολογικές 

καλλιέργειες 

3η Ενότητα – Πείνα και Υποσιτισμός. Ένας παγκόσμιος εφιάλτης   

Οι αφορμές και τα ερεθίσματα για τη συγκεκριμένη επιλογή, μας 

δόθηκαν μέσα από τα μαθήματα της Βιολογίας, της Γλώσσας, της 

Οικιακής Οικονομίας αλλά και μέσα από το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α’ τάξης του Γυμνασίου Βελβεντού  

1. Αντωνίου Γεώργιος 

2. Αχίλλα Χαρούλα 

3. Βήτα Βασιλική 

4. Ελαφρού Ευανθία 



5. Ζέρβα Ευανθία 

6. Ζιούζιου Αφροδίτη 

7. Καραγκιόζης Θεοφάνης 

8. Κόκκινος Νικόλαος 

9. Κοσμά Ιωάννα 

10. Κουτρότσιου Θάλεια 

11. Μανώλα Λεμονιά 

12. Νίκου Κωνσταντίνος 

13. Νίκου Νεκτάριος 

14. Νίκου Σοφία 

15. Παπαγόρας Άγγελος 

16. Παπανώτας Λάζαρος 

17. Περσίδης Ευθύμιος 

18. Πιστιώλα Αλίκη 

19. Πουλιάνα Αικατερίνη 

20. Σταμκοπούλου Άννα 

21. Τζέλα Ειρήνη 

22. Τσιτσώκα Ευφροσύνη 

23. Χρήστου Χρήστος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

                                ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ.  

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ….. 

ΣΤΟ ΜΑΓΕΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ 

 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  

1. Η συνεχής απομάκρυνση των ανθρώπων από τις παραδοσιακές 

διατροφικές συνήθειες, και η υιοθέτηση μιας δυτικού τύπου δίαιτας που 

βασικό της χαρακτηριστικό είναι η συχνή κατανάλωση ζωικών 

προϊόντων. 

 

2. Το γεγονός ότι η ποιότητα και το είδος της σύγχρονης διατροφής 

επηρεάζει την υγεία και όπως επιστημονικά αποδεικνύεται, συνδέεται 

με τη συχνότητα εμφάνισης σοβαρών νοσημάτων και αποτελεί 

καθοριστικό συντελεστή της δημόσιας υγείας. 

 

3. Η διερεύνηση των αγορών, η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και 

η ταχύτατη διάδοση των πληροφοριών, δημιούργησαν ένα σχεδόν 

πανομοιότυπο μοντέλο διατροφικών συνηθειών , με κίνδυνο να χαθεί η 

διατροφική ταυτότητα διαφορετικών ομάδων πληθυσμού . 

 

4. Ο άνθρωπος μπορεί να προστατέψει την υγεία του επιλέγοντας 

έναν υγιεινό τρόπο διατροφής όπως είναι η παραδοσιακή διατροφή. 

 

5. Η επαφή με τον πολιτισμό της παραδοσιακής διατροφής 

γνωρίζει στους νέους έναν τρόπο ζωής και μια αισθητική που 

βασίζονταν στο μέτρο, την αρμονία και στο σεβασμό του 

περιβάλλοντος. 

 

6. Η ανάγκη να επιστρέψουμε στο παραδοσιακό μοντέλο 

διατροφής και να ενσωματώσουμε ορισμένα μεσογειακά διατροφικά 

στοιχεία στο καθημερινό μας τραπέζι, σύμφωνα με τις  επισημάνσεις 

των ειδικών. 

 



7.  Η ανάγκη να περιοριστεί α) η συχνή κατανάλωση προϊόντων με 

χαμηλή θρεπτική αξία όπως τα τυποποιημένα,  β) η παρουσία των 

χημικών συντηρητικών στη διατήρηση των τροφίμων και γ) η αλόγιστη 

χρήση φυτοφαρμάκων στα αγροτικά προϊόντα.   

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Γνωρίζω την παραδοσιακή διατροφή και τη μοναδική  θρεπτική της 

αξία. 

 

2. Διαπιστώνω  τη σχέση του φαγητού με τη θρησκεία, με τη 

γεωγραφία του τόπου, με την οικογένεια, με τα ήθη και έθιμα και τις 

κοινωνικές εκδηλώσεις  

 

3. Ανακαλώ πολιτισμικά στοιχεία μέσα από την παραδοσιακή διατροφή 

και τις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής που συνδέονται με αυτήν.  

 

4. Εκφράζω συναισθήματα μέσα από γεύσεις και μυρωδιές. 

 

5. Αντλώ πολιτισμικά στοιχεία μέσα από τις μνήμες των παππούδων 

μου και γίνομαι κοινωνός της ζωής τους μέσα από αυτές.       

 

6. Μαθαίνω για την παρουσία των βοτάνων και των αρωματικών 

φυτών στην παλέτα της μαγειρικής και στην υπηρεσία της υγείας. 

 

 

 

 

 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Ανακοινώσαμε στο σύλλογο των καθηγητών την επιθυμία μας για την 

υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, ζητώντας την συναίνεση 

και τη βοήθειά τους.  

Σκεφτήκαμε με ποιους και πως θα συνεργαστούμε και με ποιον τρόπο 

θα οργανώσουμε τις δραστηριότητές μας. Καταρτίσαμε ένα σχέδιο 

ενεργειών που αποτέλεσε και τον κεντρικό άξονα υλοποίησης του 

προγράμματος μας. Χωριστήκαμε σε ομάδες των τριών έως πέντε 

ατόμων, έγινε ο καταμερισμός των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα 

ολοκλήρωσης της πρώτης ενότητας του προγράμματός μας. Πήραμε 

συνεντεύξεις από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, κρατήσαμε 

σημειώσεις, πήραμε φωτογραφίες, καταγράψαμε τις παραδοσιακές 

συνταγές του τόπου μας, αλλά και τις εντυπώσεις και τα 

συναισθήματά μας. 

Βασικοί συνεργάτες στη διεξαγωγή της έρευνάς μας οι παππούδες, που 

μας έδωσαν πληροφορίες για τις καλλιέργειες στους κήπους και τους 



μπαξέδες τους και οι γιαγιάδες, που μας άνοιξαν την πόρτα στην 

κουζίνα τους και στα μυστικά της παραδοσιακής διατροφής και 

διατροφικών συνηθειών στα χρόνια που οι άνθρωποι κατανάλωναν με 

σοφή διαχείριση υλικά και προϊόντα που τους παρείχε η φύση 

γενναιόδωρα. Τότε που οι πολλαπλές καταναλωτικές συνήθειες δεν 

ήταν τρόπος ζωής για τους ανθρώπους.  

Μας καλοδέχτηκαν στα μαγειριά τους, μας μαγείρεψαν απλά, 

παραδοσιακά φαγητά με αγνά υλικά που προέρχονται από την τοπική 

παραγωγή και μας μίλησαν για τον τρόπο που συνδέεται η διατροφή  

με τα έθιμα και τον πολιτισμό μας. Έγινε βιντεοσκόπηση για να 

καταγράψουμε την όλη διαδικασία.  

Μέσα από την έρευνα και τη συλλογή του αυθεντικού υλικού 

κατανοήσαμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής 

διατροφής, τον τρόπο που συνδέεται με την καθημερινή ζωή και τις 

κοινωνικές εκδηλώσεις, το γεγονός πως αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της παράδοσης και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και 



καθορίζει την πολιτιστική μας ταυτότητα. Έτσι, καθώς γνωρίζουμε το 

παρελθόν μας, σταθεροποιούμε τη σχέση με το μέλλον μας.  

 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Διευθύντριά μας, Κα Κουρτέλη 

Θεοπίστη, το Δήμο Βελβεντού, τον πρόεδρο, τα μέλη και τους 

δασκάλους  του Κ.Α.Π.Η Βελβεντού, των οποίων η ανταπόκριση στο 

αίτημά μας για βοήθεια και συνεργασία υπήρξε άμεση και 

αποτελεσματική. Τον Κο Γεώργιο Παπαδόπουλο, Δημοδιδάσκαλο και 

την Κα Σταυρούλα Βλάχου, 

υπεύθυνη του Τμήματος 

Ζωγραφικής του Μορφωτικού 

Ομίλου Βελβεντού. Επίσης θέλουμε 

να ευχαριστήσουμε τις γιαγιάδες 

μας, τις μαμάδες μας και τις κυρίες 

που μας μαγείρεψαν νόστιμα 

παραδοσιακά φαγητά για να 

ετοιμάσουμε το τραπέζι μας, που 

έκλεισε γευστικά την παρουσίαση 

του προγράμματός μας. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ 

τάξης του Γυμνασίου Βελβεντού                          

 

                                 Οι Καθηγήτριες υπεύθυνες του προγράμματος 

Βλάχου Βαϊτσα   ΠΕ 15 

Ανδρεάδου- Φραγγούδη Βαρβάρα ΠΕ 06 

 

 

 

 



ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ --- ΥΓΕΙΑ --- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 

Όταν αναφερόμαστε στην υγιεινή διατροφή εννοούμε αυτή που 

χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση ποικιλίας τροφίμων και από την 

τήρηση του μέτρου. Οι δυο αυτές αρχές της ισορροπημένης διατροφής 

όταν εφαρμόζονται χαρίζουν υγεία. Υγεία όμως δε σημαίνει μόνο 

έλλειψη ασθένειας αλλά και σωματική και ψυχική ισορροπία που είναι 

αποτέλεσμα της υγιεινής κουζίνας. Πέρα από το φόβο των ασθενειών 

που έχουν συνδεθεί στις μέρες μας με την κακή διατροφή, η υγιεινή 

διατροφή είναι ο δρόμος για μια υγιή και λαμπερή εμφάνιση, για ευεξία. 

 

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ είναι ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Κανένας Άγγλος, Γερμανός ή 

Αμερικάνος δε νιώθει τη λαχτάρα που 

πιάνει τον Έλληνα για ένα ποτήρι 

κρασί που συνοδεύει ψητά σούβλας, 

παρέα με φίλους στο ταβερνάκι κάτω 

από τον πλάτανο. Γιατί οι διατροφικές 

συνήθειες είναι αλληλένδετες με το 

περιβάλλον, τον τρόπο ζωής και τα 

συναισθήματα που τις συνοδεύουν. 

Κάθε τόπος βρίσκει το δικό του δρόμο 

για μια υγιεινή διατροφή. 

Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ είναι ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ και 

ΓΕΥΣΤΙΚΗ απόλαυση, επειδή δεν 

απολαμβάνουμε μόνο αυτό που τρώμε 

αλλά και το πώς το τρώμε, με ποιόν το 

τρώμε, πού το ψωνίζουμε και πώς το 

ετοιμάζουμε. Οι παππούδες μας ζούσαν τις εποχές μέσα από τις γεύσεις. 

Γιατί, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι ντομάτες υπάρχουν παντού 

και πάντα, η εποχή τους όμως είναι το καλοκαίρι, τότε είναι πιο νόστιμες 

αλλά και τότε έχουμε μάθει να τις απολαμβάνουμε. Τα πορτοκάλια 

είναι πιο χυμώδη και γευστικά το χειμώνα και οι φράουλες στο τέλος της 

άνοιξης. 

Σαν Έλληνες, είμαστε τυχεροί γιατί η χώρα μας είναι πλούσια σε 

προϊόντα που αποδεικνύονται – επιστημονικά – ότι είναι ευεργετικά για 

την υγεία.  



Τελευταία οι επιστήμονες έχουν στραφεί υπέρ της μεσογειακής 

διατροφής. Είναι η διατροφή που επικρατούσε στην Ελλάδα τη δεκαετία 

του 1950 και η οποία δεν ταυτίζεται με τις σημερινές διατροφικές 

συνήθειες του Έλληνα.   

Σαν κοινωνία έχουμε κάποιες κακές συνήθειες διατροφής που έχουν 

σχέση όμως με τον τρόπο ζωής μας, όπως το να τρώμε αργά το βράδυ. 

Έχουμε υιοθετήσει  συνήθειες των λαών της Βόρειας Ευρώπης όπως την 

ένταξη στη διατροφή μας των τυποποιημένων προϊόντων, των στερεών 

λιπαρών ουσιών, των αλλαντικών, της συχνής χρήσης κόκκινου κρέατος, 

των προϊόντων με 

χαμηλά λιπαρά    ( light ).  

Υπάρχουν όμως  κάποιες 

επιλογές, μικρές και 

καθημερινές, που είναι 

εύκολες στην εφαρμογή 

τους και πολύτιμες για 

την υγεία μας. Να 

θυμηθούμε ξανά το αγνό 

παρθένο ελαιόλαδο, το 

σκόρδο και το κρεμμύδι, 

το κουνουπίδι, το 

μπρόκολο, το λάχανο, τα 

σταφύλια, τις σταφίδες και το κόκκινο κρασί, τη ντομάτα, την αγκινάρα, 

το καρώτο, το μήλο, το πορτοκάλι, τα άγρια χόρτα και τα ψαράκια, το 

σπανάκι, τα γαλακτοκομικά 

και τις ελίτσες και βέβαια τα 

αρωματικά φυτά. Είναι τόσο 

πλούσιος ο τόπος μας σε όλα 

τα παραπάνω που, εκτός από 

τις θεραπευτικές τους 

ιδιότητες, ικανοποιούν και τις 

αισθήσεις μας – τη γεύση, 

την αφή, την όσφρηση, την 

όραση -  και βρίσκονται σε 

πλήρη αρμονία με το κλίμα 

και το περιβάλλον μας. 

 



Στο μαγερειό της γιαγιάς θα θυμηθούμε  πολλές παλιές συνταγές που 

με το πέρασμα των χρόνων τις αφήσαμε να λησμονηθούν, για να 

ενδώσουμε σε νέες και ξενόφερτες. Τώρα που οι νέες τεχνολογίες 

έφεραν την υπερβολή σε όλα και κυρίως στην κατανάλωση των αγαθών, 

στην καθιέρωση των τυποποιημένων προϊόντων χαμηλής διατροφικής 

αξίας στην καθημερινή μας διατροφή, ο άνθρωπος αισθάνεται την 

ανάγκη να επιστρέψει στην παραδοσιακή κουζίνα, στα χαϊδεμένα 

φαγητά. Και δεν είναι λίγες οι στιγμές που οι νεότερες νοικοκυρές 

ζητούν από τη μητέρα ή τη γιαγιά να φτιάξει  γι’ αυτές ένα  φαγητό 

όπως χοιρινό με πράσο, γιαπράκια με πλιγούρι ή πίτα με γκιζλιμέδες, με 

τη δική της παλιά συνταγή, δοκιμασμένη και από τα χρόνια και από 

τους ανθρώπους.  

 

Η στροφή στην παραδοσιακή κουζίνα δεν είναι πισωγύρισμα στο χρόνο. 

Είναι που καταλάβαμε πως αυτές οι γνήσιες, πολύτιμες γεύσεις, που με 

την πρώτη ματιά δείχνουν απλές, δουλεύτηκαν και διαμορφώθηκαν σε 

μια πορεία αιώνων. Έχουν σφραγίσει μέσα τους τη λαϊκή σοφία και 

πείρα πολλών γενεών. Φέρουν το αποτύπωμα του πολιτισμού που τις 



παρήγαγε. Είναι η πιο στέρεη βάση για να φτιαχτούν οι γεύσεις και οι 

συνήθειες των επόμενων χρόνων. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΩΝ  

 
Από τα γαλακτοκομικά προϊόντα οι Βελβεντινοί κατανάλωναν 

περισσότερο γίδιο γάλα γιατί μέχρι και τη δεκαετία του 1970, οι 

περισσότεροι εξέτρεφαν κατσίκες στους σταύλους τους. Δεύτερο στην 

κατανάλωση ήταν το αγελαδινό γάλα και λιγότερο το πρόβειο γάλα που 

το χρησιμοποιούσαν στην παρασκευή τυριού και γιαουρτιού. Για την 

αρρώστια ( ίσως την πολιομυελίτιδα; ) προσέφεραν σαν « αρρουστ΄κό » 

γάλα γαϊδούρας. Παρασκεύαζαν « κουλιάστρα » από το πρώτο γάλα 

προβατίνας που είχε γεννήσει. Το αραίωναν με νερό γιατί ήταν πηχτό 

και το έπαιρναν μια βράση πριν το καταναλώσουν.  



 Το γιαούρτι γινόταν από πρόβειο, αγελαδινό και γίδιο γάλα. 

Παρασκεύαζαν ένα είδος σκληρού τυριού για τηγάνισμα, το μπάτζιο. 

Άλλα είδη τυριών στο Βελβεντό και στα χωριά των Πιερίων, το 

Παλαιογράτσανο, τη Σκούλιαρη και το Καταφύγι, ήταν η φέτα, το 

ξυνοτέρι, το δερμάτι ή το ξινόγαλο. Πολύ αγαπημένο έδεσμα ήταν το 

Μαγιάτικο, το ρυζόγαλο με το γάλα του μηνός Μαΐου, γιατί τότε υπήρχε 

στα σπίτια άφθονο και παχύ γάλα και για να γίνει ακόμη πιο νόστιμο οι 

νοικοκυρές έτριβαν πρώτα το ρύζι μουσκεμένο.  

Από την ομάδα του κρέατος, προτιμούσαν το χοιρινό και το γίδιο. Το 

χοιρινό  το έψηναν στο φούρνο με κρεμμύδι κομμένο σε μεγάλα 

κομμάτια, κόκκινο πιπέρι, λίγο νερό και λάδι. Μικρά κομμάτια χοιρινού 

κρέατος με λίπος έριχναν στη φασολάδα για να χυλώσει. Το φαγητό 

αυτό το μαγείρευαν το χειμώνα.  

Οι κεφτέδες ήταν και είναι από 

τα αγαπημένα φαγητά των 

Βελβεντινών και τους 

μαγείρευαν  είτε τηγανητούς, 

είτε με ένα είδος σάλτσας, το 

ζ’μί. (ζουμί). Το μείγμα τους 

αποτελούνταν από χοιρινό 

κρέας μαζί με γίδιο, κατσικίσιο 

και μουνούχι ( ευνουχισμένο 

τράγο ). Όταν τηγάνιζαν τους 

κεφτέδες, μάζευαν με το 

κουτάλι ή το πιρούνι τον αφρό πάνω στο λάδι και τον άλειφαν σε φέτα 

ψωμιού και το΄ δίνανε σαν ορεκτικό στα παιδιά.  

Εκτός από τους κεφτέδες που γίνονταν από ψιλοκομμένο με το 

τσεκουρούλι πάνω σε κούτσουρο κρέας , στη διατροφή των Βελβεντινών 

υπήρχαν οι κεφτέδες από χαβιάρι, τους οποίους έκαναν όταν είχαν 

μεγάλο ψάρι π.χ. γριβάδι ή άλλο ανάλογο ψάρι και είχε χαβιάρι.    

Έπαιρναν το χαβιάρι, το ανακάτευαν με αυγά, ψίχα ψωμιού και 

κρεμμύδι και το τηγάνιζαν.  

Οι σμαρίτ΄κοι κεφτέδες: ήταν 

από ζυμάρι. Κρατούσαν λίγο 

κιμά από τους κρεατοκεφτέδες 

και βάζοντας πολύ αλεύρι, 

αυγά, νερό και φορές τριμμένο 



τυρί, τα ζύμωναν όλα μαζί και τους τηγάνιζαν. 

Κρουμ΄δουκιφτέδις: φρέσκα κρεμμυδάκια και φρέσκος δυόσμος όλα 

ψιλοκομμένα, ζυμώνονται 

με αλάτι για να 

μαλακώσουν, μετά   

ανακατεύονται με  αλεύρι, 

λίγο λάδι, ένα αυγό και 

πιπέρι. Γίνεται ένας χυλός 

λίγο πηχτός, παίρνουμε 

κουταλιά κουταλιά, το 

ρίχνουμε σε καυτό λάδι και 

τηγανίζουμε. Μπορούμε 

να προσθέσουμε και 

λαχανικά, όπως παζιά, 

σπανάκι κ. ά Την ίδια 

διαδικασία ακολουθούμε και στους πρασοκεφτέδες. 

Από τα ρέματα που εξέβαλαν στον Αλιάκμονα έπαιρναν καβούρια και 

τα έβραζαν στον ατμό. Οι παραποτάμιοι λόφοι τους τροφοδοτούσαν με 

σαλιγκάρια που ήταν δύο ειδών: τα μεγάλα και τα μιλτίσια που τα 

μάζευαν από τις περιοχές, Βασιλάρα Ράχη, Πύργος, κ.λ.π. Τα έβραζαν 

πρώτα και μετά τα τηγάνιζαν. Τα μαγείρευαν και με ζ’μι, όπως τους 

κεφτέδες. 

 

 

Τα μυρωδικά που αρωμάτιζαν και 

νοστίμευαν τα φαγητά τους ήταν ο 

Αγιάσμους ( Δυόσμος ),   το Μακεδονίσι  

( 

Μαϊντανός ), η Ρίγανη κ.α. 

Από τα μανιτάρια που υπάρχουν 

σε αφθονία στα δάση στις 

πλαγιές των Πιερίων μάζευαν 

τα Ζαρκαδουμάνταρα, που τα 



μαγείρευαν κυρίως τηγανητά ή με αυγά. 

Τα πιπέρια (μπαχαρικά) που χρησιμοποιούσαν ήταν το κόκκινο πιπέρι 

που έπαιρναν από πιπεριές που καλλιεργούσαν, τις ξέραιναν στον ήλιο 

και τις κοπάνιζαν στις πέτρινες γούρνες που έκαναν και το στάρι για τα 

κόλλυβα. Μπούκοβο γλυκό και καυτερό. Το καυτερό το έβαζαν όταν 

έβραζαν γίδα. Πιπέρι μαύρο απαραίτητο σχεδόν σε όλα τα φαγητά. 

Μοσχοπίπερο, κανέλα για το ρυζόγαλο και για τη γέμιση στα σαλιάρια, 

ομοίως και το καροφύλλι ( γαρύφαλλο ).  

Τα άγρια χόρτα περίσσευαν, πλούσιος ο 

κάμπος του Βελβεντού από αυτά. Για σαλάτες 

προτιμούσαν τα ζουχιά, τα ραδίκια, τα 

πικροράδικα, τα τρεύλα, κοτσάνια από κλήμα 

για ξινό αφού πρώτα έβγαζαν τη φλούδα, 

μπουρντένις (άγρια σπαράγγια) που τις 

αγόραζαν από Σκουλιαριώτες και τις 

τηγάνιζαν ή τις έκαναν τουρσί, κ.ά.  

 

 

 

 

 

Με τα ζουχιά εκτός από σαλάτα 

παρασκεύαζαν κι ένα είδος 

φρικασέ με κατσίκι. Για πίτες 

κατάλληλες έβρισκαν τις 

τσουκνίδες, στη μεγαλύτερη 

πάντα αναλογία, τα χτενάκια, τις παπαρούνες όταν είναι μικρές χωρίς 

στέλεχος )  τη γκόγκολη ( ζιζάνιο που φυτρώνει στο στάρι), τα βλήτρα  

( βλήτα ), τις λοβοδιές, τα μπουρμπουλέτσια, το 

ίδιο πολύτιμα όπως και οι τσουκνίδες, τα λάπατα, 

όχι μόνο για πίτες αλλά και για σαλάτα, φρικασέ 

και φύλλα για σαρμάδια, την ακόλα ( είδος 

ραδικιού για πίτα ).  

Το πρώτο φαγητό για τα μικρά παιδιά ήταν 

τσουκνίδες ψιλοκομμένες με αλεύρι ψημένο και 

κουρκούτι.  

Για φαρμακευτικά ροφήματα έβραζαν αρμένο  



( χαμομήλι ), τσουκνίδα, μέντα, ζαμπούχο, χαμέντρου, κλήδονο, 

αγριάδα, λικούκι (σπόρος λιναριού). Το χαμομήλι το έβραζαν και σε 

συνδυασμό με τη μέντα.  

   Οι Βελβεντινοί είχαν μελίσσια, γι’ αυτό και το μέλι δεν τους έλειπε. 

Φρούτα είχαν τα κυδώνια, ψητά ή 

κομπόστα, καρπούζια, που τα 

διατηρούσαν μέχρι τα 

Χριστούγεννα μέσα στα άχυρα, 

ροδάκινα, μήλα, βερίκοκα 

ζιρντέλια, αχλάδια, ρόιδα ή 

ρόδια, σταφύλια, πολλά απ’ τα 

οποία στέγνωναν στον ήλιο για 

το χειμώνα για κουσιάφι 

(κομπόστα από ξερά φρούτα, φαγητό σαρακοστιανό).  

Οι γιαγιάδες παλιά μαγείρευαν στη γωνιά, στην ξυλόσομπα, στη 

γάστρα και στο φούρνο. Η γάστρα ήταν το πιο πολύτιμο σκεύος της 

κάθε νοικοκυράς,  όπου έψηνε 

γλυκά, όπως  κουραμπιέδες με 

άχνη και σαλιάρια, διάφορες 

νόστιμες πίτες, ψωμί 

(μπαμπλούκια) και 

λαχταριστές μπομπότες, 

φαγητά, όπως πατάτες με 

χοιρινό, ή πατάτες με κατσίκι 

και άλλα πολλά.  



Επίσης οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν 

πήλινες κατσαρόλες, μπακιρένια ταψιά και 

διάφορα τσίγκινα σκεύη για να 

μαγειρεύουν τα φαγητά τους και να 

ψήνουν τις νόστιμες πίτες τους .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Γεώργιος Παπαδόπουλος Δημοδιδάσκαλος   

     Δημοτικού  Σχολείου Βελβεντού 

 



Ο ΚΗΠΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

                              Όταν η φροντίδα του παππού ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                  ………. γίνεται η τέχνη της γιαγιάς  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η κάθε εποχή του χρόνου είναι μοναδική, ξεχωριστή και όμορφη με τα 

δικά της χαρακτηριστικά, τέσσερις διαφορετικές εικόνες που 

αντιπροσωπεύουν τον κύκλο της ζωής στη γη. Στη γη αυτή που ο 

καλλιεργητής δίνει όλη του τη φροντίδα και αυτή με τη σειρά της του 

προσφέρει απλόχερα τα δώρα της που θα τον θρέψουν και θα τον 

κρατήσουν στη ζωή. 

Ο κήπος με τη φροντίδα 

του παππού γίνεται ο 

χώρος παραγωγής των 

νόστιμων λαχανικών 

και φρούτων, που στην 

κουζίνα της γιαγιάς 

γίνονται κατόπιν 

γευστικά φαγητά και 

γλυκά για όλη την 

οικογένεια.  

Ότι υπάρχει στον κήπο συλλέγεται, όχι μόνο τα προϊόντα που 

καλλιεργούνται αλλά και τα άγρια χόρτα (τα λάχανα), τα αρωματικά 

φυτά (μυρωδ΄κά), τα βότανα. Και η γιαγιά βάζει όλη την τέχνη της, 

αξιοποιεί το κάθε τι και δημιουργεί μια γευστική πανδαισία. 

Η πυροστιά ανάβει, ο φούρνος είναι έτοιμος και οι μυρωδιές 

πλημμυρίζουν τον αέρα.  

                                         Μμμμ!! Κάτι νόστιμο μαγειρεύεται.   

 

Ακολουθώντας την σειρά των εποχών του χρόνου, ο κήπος παρουσιάζει 

κάθε φορά μια διαφορετική όψη. Ας τον γνωρίσουμε λοιπόν αρχίζοντας 

από το φθινόπωρο. 

 



ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

Είναι η εποχή που οι καρποί της γης «φθίνουν» 

ελαττώνονται δηλαδή. Η ζέστη του καλοκαιριού 

χάνεται και αρχίζει ένας γλυκός και ευχάριστος 

καιρός. Πέφτουν οι πρώτες βροχές του 

Σεπτέμβρη. Η γλυκιά μυρωδιά της βρεγμένης γης 

και ο δροσερός φθινοπωρινός αέρας 

σηματοδοτούν την έναρξη της προετοιμασίας της 

γης για τις πλούσιες συγκομιδές της άνοιξης και 

του καλοκαιριού.  

Ο παππούς μαζεύει τα πράσα 

και το όψιμα λαχανικά. Μετά 

καθαρίζει τον κήπο από τα  

υπολείμματα της συγκομιδής, 

τον σκάβει, τον λιπαίνει με 

χωνεμένη κοπριά και φυτεύει 

σπανάκι, μαρούλια, σκόρδα, 

κορκάρι (κρεμμύδια) που θα 

μαζέψει νωρίς την άνοιξη. Ο 

κήπος είναι πια έτοιμος για το 

χειμώνα. 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

Ο χειμώνας είναι ένα διάλειμμα που 

κάνει η φύση για να ξεκουραστεί και 

να ξεκουράσει και τους ανθρώπους. 

Παρόλο που εμείς δε το βλέπουμε, 

κάτω από το χώμα υπάρχει ζωή και 

ενέργεια σε αντίθεση με την αδράνεια 

που υπάρχει στην επιφάνεια.  



Οι εργασίες στον κήπο είναι 

περιορισμένες αυτή την εποχή και 

γίνονται μόνο όταν το επιτρέπει ο 

καιρός. Ο παππούς ξεβοτανίζει τον 

κήπο, περιποιείται τις χειμωνιάτικες 

καλλιέργειες, φυτεύει αρακά και 

ετοιμάζει το έδαφος για την άνοιξη. 

 

ΑΝΟΙΞΗ 

Είναι η εποχή των χρωμάτων, των 

μεθυστικών αρωμάτων, συμβολίζει 

τη νεότητα, την αισιοδοξία. Η 

μυρωδιά των λουλουδιών, του 

φρέσκου χόρτου, το βουητό των 

μελισσών, η ζωή που ξεχειλίζει από 

παντού και ο γλυκός μυρωμένος 

αέρας.  Ο παππούς σκάβει τον κήπο 

και φυτεύει κάθε λογής λαχανικά. 

Ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, 

κολοκυθάκια,  αγγουράκια, 

φασολάκια, καρότα, πατάτες, όλα 

αυτά που είναι απαραίτητα για 

την υγιεινή διατροφή της 

οικογένειας. Το τακτικό σκάλισμα 

και πότισμα θα δώσουν την 

πλούσια συγκομιδή το καλοκαίρι 

 

 



ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

Τώρα ο κήπος είναι στην 

πλήρη άνθισή του. Τα δέντρα 

και τα φυτά είναι γεμάτα 

καρπούς. Η συγκομιδή δε 

σταματάει και η κουζίνα της 

γιαγιάς είναι πάντα γεμάτη 

με φρέσκα λαχανικά και 

φρούτα.  

Ο παππούς περιποιείται τον 

κήπο συνεχώς και προς το τέλος της εποχής φυτεύει τα χειμωνιάτικα 

λαχανικά.  

Πληροφορίες για την καλλιέργεια των κήπων  

που μας έδωσαν οι παππούδες μας 

«Η διεργασία το φθινόπωρο στον μπαχτσέ είναι η εξής: πρώτον γίνεται η 

συγκομιδή των προϊόντων (λάχανα και πράσα). Μετά γίνεται γενική 

καθαριότητα όλων των 

υπολειμμάτων που μένουν από 

τη συγκομιδή και διάφορα χόρτα 

τα  σκάβουμε τα λιπαίνουμε και 

φυτεύουμε σπανάκι, κρεμμύδια 

και μαρούλια τα οποία γίνονται 

την άνοιξη. Συγχρόνως όλο τον 

χειμώνα περιποιούμαστε το 

σκάλισμα, το ξεβοτάνιασμα όταν 

ο καιρός το επιτρέπει, το ξανασκάβουμε την άνοιξη λίγο νωρίς και είμαστε 

έτοιμοι να φυτέψουμε όλα τα προϊόντα την άνοιξη που μετά 

χρησιμοποιούμε όλο το καλοκαίρι.                    

                                                                                      Παππούς Νίκος Κόκκινος                                                                  



 «Το φθινόπωρο οι κηπουροί 

μαζεύουν τα τελευταία 

ζαρζαβάτια- τις όψιμες 

ντομάτες, τα όψιμα φασόλια, 

πράσα και ό,τι άλλο έχει μείνει 

από το καλοκαίρι. 

 Αφού αδειάσει ο κήπος, ο 

κηπουρός ρίχνει κοπριά 

χωνεμένη και οργώνει τον κήπο 

για να ανακατευτεί το χώμα με την κοπριά. Φυτεύει κορκάρι για να γίνουν 

τα κρεμμυδάκια, επίσης σκόρδα και σπανάκια. Το χειμώνα σπέρνει αρακά 

και άλλα.  

Τα παλιά χρόνια την άνοιξη φύτευαν αρχικά κορκάρι μετά μαρούλια και 

σπανάκι. Αρχές Απριλίου επίσης φύτευαν μαϊντανό και σέλινο. Στο τέλος 

Απριλίου φύτευαν ντομάτες αγγούρια πιπεριές μελιτζάνες καλαμπόκια 

φασολάκια και καρότα.»               Γιαγιά Άννα Στεφάνου- Παπαγόρα 

 

 «Το φθινόπωρο βάζαμε κοπριά και σκάφταμε τον κήπο για να 

ανακατευτεί το χώμα.  Στη 

συνέχεια σπέρναμε κορκάρι,  

σκόρδα και σπανάκια.  Όλα αυτά 

για να μεγαλώσουν για το 

Πάσχα. Στο μεταξύ όμως 

ξανακαλλιεργούσαμε τον κήπο 

και φυτεύαμε ζαρζαβάτια, γενικά 

όλα τα κηπευτικά. Έτσι την 

άνοιξη ο κήπος ήταν 

καταπράσινος και γεμάτος  λαχανικά και τα φαγητά που γίνονταν από 

αυτά τα λαχανικά ήταν πεντανόστιμα.»    Παππούς Γεώργιος Πιστιόλας 

 



«Την άνοιξη στον κήπο ρίχναμε κοπριά και οργώναμε με τα ζώα δύο με 

τρεις φορές ανάλογα με το τι θέλαμε να σπείρουμε. Νωρίς την άνοιξη 

κλαδεύαμε τα αμπέλια και σπέρνουμε τα φασόλια, τα καλαμπόκια και το 

ζαχαροκάλαμο (ένα είδος φυτού με το οποίο κάνανε οι νοικοκυρές τα 

γλυκά, τα πετιμέζια και τα σιρόπια), λιναρόσπορο, μποστάνια(καρπούζια-

πεπόνια), τριφύλλια και καπνά. Τα ζαρζαβάτια που φυτεύαμε την άνοιξη 

τα σκαλίζαμε δύο-τρεις 

φορές και τα ποτίζαμε 

κάθε οχτώ με δέκα μέρες. 

Το καλοκαίρι μαζεύαμε 

την παραγωγή που 

σπείραμε την άνοιξη και 

θερίζαμε τα σπαρτά. 

Το φθινόπωρο μαζεύαμε 

τα σταφύλια. Ετοιμάζαμε 

τα χωράφια και σπέρναμε 

σιτάρια, κριθάρια, βρίζα 

(σίκαλη). Τον Οκτώβρη 

κάναμε τον τρύγο. Μετά προμηθευόμασταν πουρνάρια και τσάκνα για να 

ψήνουμε το ψωμί και τις πίτες. Επίσης ξύλα για να καίμε στα τζάκια και 

να ζεσταινόμαστε.  

Τον χειμώνα ξεσπυρίζαμε το καλαμπόκι και πασταλιάζαμε τα καπνά.  

Όταν δουλεύαμε στα χωράφια τρώγαμε πίτες, τυροκομικά, ντομάτες 

λιαστές με αλάτι, κεφτέδες με ζ’μι και άλλα.     

                                                                                   Παππούς Γιώργος Διηνής 

  

 

 

 



ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Η τροφή συντηρεί τον άνθρωπο, έχει σχέση με την οικονομική ή όχι 

ευρωστία του και 

είναι μέρος της 

κοινωνικής του 

ζωής. Οι Έλληνες, 

από τα πανάρχαια 

χρόνια ακόμη, 

έχουν πολύ πλούσια 

γευστική παράδοση 

και όλες οι 

σημαντικές στιγμές 

στη ζωή τους,  

ονομαστικές ή 

θρησκευτικές γιορτές, αρραβώνες, γάμοι, βαφτίσεις, γλέντια πλούσιες 

συγκομιδές, όλα σφραγίζονται από ένα τραπέζι, πλούσιο ή φτωχό, δεν 

έχει σημασία, πάντοτε όμως στρωμένο με αγάπη και μεράκι με φαγητά 

που τα δημιουργεί η πλούσια φαντασία της νοικοκυράς του κάθε σπιτιού 

και η καλή διάθεση του νοικοκύρη του και γίνεται το μέσο για να 

εκφραστούν χαρούμενα 

συναισθήματα που 

πλημμυρίζουν καρδιά 

και νου.  

Έτσι, μέσα στην πορεία 

του χρόνου το φαγητό 

γίνεται πολιτισμικό 

στοιχείο, δένεται με ήθη, 

έθιμα, παραδόσεις και 

συμπληρώνει το 

μωσαϊκό του πολιτισμού του κάθε τόπου. 

 



ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΤΑ 

Την Πέμπτη πριν την Κυριακή του Γάμου, τα μπρατίμια φρόντιζαν να 

κόψουν πουρνάρια για 

να ψηθούν οι 

κουλούρες.  

Η Παρασκευή ήταν 

αλευρομέρα. Στα 

σπίτια του γαμπρού 

και της νύφης 

μαζεύονταν γυναίκες 

για τα ζυμώματα. 

Έπλαθαν τόσες 

φτασμίτ΄κις κουλούρες όσες και οι οικογένειες των επίσημων 

προσκεκλημένων. Τα νυφιάτικα ψωμιά ήταν πραγματικά 

αριστουργήματα λαϊκής διακοσμητικής. Στο κέντρο το χέρι του Χριστού 

και γύρω ανάγλυφα λουλούδια, πουλιά, 

στάχυα, καρποί και ζαχαρωτά. Αυτά θα 

έμπαιναν στα σινιά μαζί με τα δώρα που 

θα αντάλλασσαν οι συγγενείς, η νύφη, ο 

γαμπρός και ο νούνος μαζί με καραμέλες, 

κουφέτα, ρύζι, σιτάρι, σιτζιούκια και 

άλλους σπόρους για να είναι γλυκός και 

καρπερός ο γάμος.  Μετά το μυστήριο, το 

τραπέζι του γάμου και οι σοφράδες 

βαρυφορτωμένα απ΄όλα τα καλούδια, 

χίλιους καλούς περίμεναν για να χαρούν 

και να ευχηθούν τα νιόπαντρα.   

 

 



Τ΄ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΜΑΤΑ  

Παλιά μαζί με τα στεφανώματα λάβαιναν πανηγυρικό χαρακτήρα, αφού 

ίσως ήταν οι μοναδικοί θεσμοί που εξασφάλιζαν τη συμμετοχή όλης της 

κοινωνίας στη χαρά και στο γλέντι. Η παραδοσιακή αρραβώνα 

περιελάμβανε τρεις φάσεις από Κυριακή σε Κυριακή: Την κυρίως 

αρραβώνα, το ύψωμα και τους σ΄μιθιρούς. 

Άνοιγαν τα σεντούκια, 

στρώνονταν τα καλά κιλίμια, οι 

βελέντζες, τα χιονάτα μακάτια. 

Στολίζονταν με λουλούδια το 

σπίτι. Από το υπόγειο ανέβαιναν 

οι γυάλες με το ρακί και το κρασί. 

Από τη γειτονιά συμπλήρωναν 

το σερβίτσιο με πιάτα και 

ποτήρια και έφερναν επιπλέον 

καρέκλες.  

   Ο αριθμός των καλεσμένων έπρεπε να ήταν μονός. Τα τραγούδια 

διακόπτονταν μόνο από τα κεράσματα,  που και αυτών ο αριθμός έπρεπε 

να ήταν μονός. Λουκούμια, 

στραγαλομπίμπελα, σιτζιούκια, 

ζαχαρωτά, φρούτα αλλά και 

χοιρινοί μεζέδες, γιαπράκια ή 

σαρμάδια, ντόπια τυριά, 

κεφτεδάκια γέμιζαν και 

ξαναγέμιζαν τις πιατέλες  ενώ 

οι κεράστρες έπρεπε να έχουν 

και τους δυο γονείς ζωντανούς. Το κέρασμα άρχιζε από το πιο σεβαστό 

πρόσωπο, ιεραρχικά. Η αρραβωνιασμένη κοπέλα εμφανιζόταν στο τέλος 

για να κεράσει το κέρασμά της, χαλβά ή σαραϊλί.   

 



ΝΗΣΤΕΙΑ  

Η νηστεία αποτελεί ένα είδος 

πνευματικού αγώνα που μας γυρίζει 

πίσω στις παραδόσεις και τα έθιμά 

μας. Η επινόησή της είναι ένας 

τρόπος θεραπείας που απαλλάσσει 

το σώμα από τις τοξίνες αλλά και 

την ψυχή από τις κακές σκέψεις. 

Προηγείται των μεγάλων 

θρησκευτικών εορτών που συνοδεύονται από μια διατροφική παράδοση 

πλούσια σε φαγοπότια και γλέντια. Όπως το σαρανταήμερο της 

Μεγάλης Σαρακοστής που σηματοδοτεί την έναρξη της νηστείας και της 

εγκράτειας με ορόσημο την Καθαρά Δευτέρα και τη λήξη μιας περιόδου 

πλούσιας σε ξεφαντώματα και φαγοπότια. Ονομάζεται  « Καθαρά » 

γιατί ο χριστιανός «καθαίρεται» διατροφικά αλλά και ψυχικά. Η 

κάθαρση του σώματος και της ψυχής αρχίζει με μια περίοδο 

κατανυκτικής εγκράτειας. Στη διάρκεια της νηστείας η αγορά παρέχει 

χαρακτηριστικά νηστίσιμα προϊόντα όπως ταραμά, ταχίνι, χαλβά κ.τ.λ., 

ενώ η ευρηματικότητα της νοικοκυράς ξεπερνάει κάθε προσδοκία.  

Πίτες, όπως η γκουγκουσόπ’τα και το πιργιάνι, σαλάτες ωμές ή βραστές, 

ζυμαρικά και όσπρια, κομπόστες με φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα---

- οι Βελβεντινοί τις ονομάζουν κουσιάφια---- αποτελούν μια λιτή αλλά 



καθόλου άγευστη διατροφή. Την δε Τετάρτη και Παρασκευή 

απαγορεύεται το λάδι. Οι σαρακοστιανές συνταγές δε στερούν καθόλου 

τη χαρά από τις αισθήσεις, ενώ παράλληλα προσφέρουν και ευεξία στο 

σώμα και στην ψυχή.  

ΤΖΙΜΠΟΥΣΙΑ 

    Οι κάτοικοι του Βελβεντού διακρίνονται για τη σκληρή δουλειά τους, τη 

θρησκευτικότητά τους και τα 

γλέντια τους. Σ’ αυτά τα 

χαρακτηριστικά στηρίζεται το 

μεγάλο μυστικό της ευτυχίας 

στη ζωή τους. Πέρα από τις 

ονομαστικές τους και τις 

θρησκευτικές γιορτές, οι 

Βελβεντινοί, αιώνια 

γλεντζέδες,  χαίρονταν τα    

ολονύχτια τζιμπούσια τους. Πότε οι οικογένειες, πότε οι συγγενείς, πότε 

μόνο άνδρες ή μόνο γυναίκες, πότε τα μπρατίμια ή και τα κορίτσια 

συγκεντρώνονταν για 

χορό, τραγούδι και 

διασκέδαση, έπαιζαν 

αστεία παιχνίδια ή έλεγαν 

μασκαράδικα αστεία. 

 Η μάζωξη γίνονταν στα 

σπίτια και στα κελιά στα 

ξωκλήσια του χωριού. Το 

γλέντι μέχρι το πρωί με 

κατανάλωση χοιρινού κρέατος, πολυπέταρης κρεατόπιτας και άφθονου 

κρασιού από τα κελάρια των νοικοκυραίων.  



Οι γκάιντες και τα ακορντεόν  έδιναν μια ξεχωριστή νότα σ’ αυτές τις 

συγκεντρώσεις. Αλλά κι όταν δεν 

υπήρχαν, ο ήχος των τραγουδιών δε 

σταματούσε μέχρι το πρωί. Όμως,  

παρόλο που το τζιμπούσι ήταν 

ταυτόσημο της διασκέδασης, τα 

τραγούδια δεν ήταν πάντα χαρωπά. 

Τα περισσότερα ήταν καθιστικά, 

παραπονιάρικα ή κλέφτικα. 

Ανάμεσα στα τραγούδια, οι 

γλεντοκόποι χτυπώντας τα χέρια που και που επαναλάμβαναν, 

«Κέρνα παπαδιά, γεμάτα τα γυαλιά. 

Κι αν σας κέρασα, δαν  καλουπέρασα. 

                      Φέρτι μας να πιούμι, να ιδείς πώς τραγουδούμι.» 

 Έτσι έφταναν στο τραπέζι και άλλα κεράσματα. Η βραδιά τέλειωνε 

αλλά όχι και η διάθεση των ανθρώπων για γλέντι και διασκέδαση. 

Απόθεμα κρεατικών και κρασιού υπήρχε, οπότε την επόμενη νύχτα 

γίνονταν νέα μάζωξη και το ξεφάντωμα κρατούσε μέχρι το πρωί. 

 

ΓΙΟΡΤΑΣΙΑ 

Σε κάθε ονομαστική γιορτή το σπίτι λάμπει από καθαριότητα και 

χρώματα. Λουλούδια μπαίνουν στα βάζα, φρούτα και καρποί στις 

πιατέλες. 

Στο καλό δωμάτιο και στη σάλα  

τα κεντήματα, τα μακάτια και τα 

στρωσίδια τα αντικαθιστούσαν 

με τα επίσημα, τα γιορτινά. Από 

το κελάρι  γεμίζουν οι κανάτες με 

τσίπουρο και κρασί. Στην κουζίνα 

πυρετός! Μοσχοβολιές που 

ξυπνούν όλες τις αισθήσεις, 



διάχυτες παντού. Όλα γίνονται με ξεχωριστή φροντίδα. Στο τραπέζι 

στρώνεται το λευκό λινό τραπεζομάντηλο που το ύφανε η γιαγιά 

προίκα της θυγατέρας. Βγαίνει από το ντουλάπι το καλό σερβίτσιο. 

 Στα κεράσματα πρώτα πρώτα  προσφέρεται ντόπιο τσίπουρο με τους 

συνοδευτικούς μεζέδες, κρύους και ζεστούς, αρτήσιμους και 

νηστήσιμους, για το καλωσόρισμα και για την καλή όρεξη. Μετά σειρά 

έχουν οι σαλάτες από φρέσκα λαχανικά του μπαξέ, τα κρέατα, τα 

γιαπράκια ή τα σαρμάδια, οι πίτες. Γιορτή χωρίς πίτα στο βελβεντινό 

σπίτι δε νοείται! 

Το κέφι ανεβαίνει, η χαρά πλημμυρίζει την ψυχή και στα χείλια 

βγαίνουν οι ευχές και τα τραγούδια:  

«Εμείς εδώ δεν ήρθαμε 

Να φάμε και να πιούμε 

                                              Μόνο σας αγαπούσαμε  

       κι ήρθαμε να σας δούμε…….» 

 

  Τα γλυκά του κουταλιού, το καρυδάτο, οι αχνιστοί κουραμπιέδες και τα 

σαλιάρια, ολοκληρώνουν τη γευστική πανδαισία του γιορταστικού 

τραπεζιού.  

    

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 

Ευανθία: Γιαγιά, τι κερνούσατε όταν γιορτάζατε; 

Γιαγιά Σοφία: Όταν γιορτάζαμε κερνούσαμε λουκούμι και σουτζούκι. 

Είχαμε και ένα μπολ με γλυκό του κουταλιού . δίπλα από το μπολ 

είχαμε ένα πιατάκι με πολλά κουτάλια και παραδίπλα ένα ποτήρι με 

νερό. Πηγαίναμε σε κάθε καλεσμένο έπαιρνε το κουτάλι, έπαιρνε 

γλυκό και μετά το κουτάλι το έβαζε στο ποτήρι με το νερό. 

Ευανθία: Τι τρώγατε στις γιορτές; 

Γιαγιά Σοφία: Τα Χριστούγεννα τρώγαμε μπουμπάρι σαρμάδια και 

ψητό. Το Νέο Έτος τρώγαμε σούπα και πίτες και γλυκό σαραϊλί.  

Ευανθία: Γιαγιά, τι τρώγατε στη νηστεία; 

Γιαγιά Σοφία: Τρώγαμε φασόλια φακές και μπλιγούρι, όλα αλάδωτα 

και χόρτα με αλεύρι. Μόνο το Σάββατο και την Κυριακή τρώγαμε 

λάδι(σησαμόλαδο). Το απόγευμα, όταν πεινούσαμε, τρώγαμε ψωμί με 

ζάχαρη και νερό πάνω, ή μας έδιναν λουκούμι με ψωμί, καρύδια, 

πετιμέζι(μούστο με κολοκύθα) ή σταφλαρμιά(πετιμέζι βρασμένο με 

σταφύλια) 

Ευανθία: Που μαγειρεύατε τα φαγητά και που τρώγατε; 

Γιαγιά Σοφία: Αυτά που τρώγαμε τα μαγειρεύαμε ή στη σόμπα ή στο 

τζάκι. Η γιαγιά μου μαγείρευε και στη φουφού με πριονίδια. 

              Ευανθία Ζέρβα από τη γιαγιά της Σοφία Καραβαγγέλα Ζέρβα 

 

«Στις γιορτές τρώγαμε τα εξής φαγητά και γλυκά: 

25η Μαρτίου 

Τρώγαμε τον αλμυρό μπακαλιάρο με το σπανάκι και τα κρεμμυδάκια 

28η Οκτωβρίου 

Τρώγαμε γριβάδι με κρεμμύδια, πλακί στο φούρνο 

15Αύγουστος 

Τρώγαμε κατσικάκι με ρύζι στο φούρνο 

Ονομαστικές εορτές 



Τρώγαμε μικρά σαρμαδάκια και κεφτεδάκια, πίτες και κρέας. Για γλυκό 

κερνούσαμε καρυδάτο, αχνιστούς κουραμπιέδες και σαλιάρια  αλλά και 

διάφορα γλυκά του κουταλιού.  

Μεγάλη Παρασκευή 

Τρώγαμε κουσάφι, τσουκνιδόσουπα και χορτόσουπα. 

Άγιος Αθανάσιος 

Τρώγαμε λουκάνικα και πλευριά. Για γλυκό τρώγαμε τα ριτζέλια 

φτιαγμένα από κολοκύθα και πετιμέζι. 

Καθαρά Δευτέρα 

Τρώγαμε τουρσιά(ξινάδια), ντομάτες και μελιτζάνες στο γάρο, και 

ταραμά και ελιές.Για γλυκό τρώγαμε χαλβά σμιγδαλίσιο.» 

 

Στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις: 

Αρραβώνας 

Στους αρραβώνες τρώγαμε ψητά κατσίκια, γουρούνια, γιαπράκια, 

σαρμάδια και για γλυκά τρώγαμε κουραμπιέδες με άχνη και σαλιάρια. 

Γάμος 

Στους γάμους τρώγαμε πολλά φαγητά όπως γιαπράκια, σαρμάδια με 

μπλιγούρι και μπουμπάρια και για γλυκό τρώγαμε συνήθως σουτζούκια 

και γλυκά του κουταλιού.  

Γεννητούρια 

Η λεχώνα έπρεπε να τρώει όλο άσπρα φαγητά και σούπες για να έχει 

γάλα ώστε να ταΐζει το μωρό.» 

                                  Ιωάννα Κοσμά από τη γιαγιά της Ιφιγένεια Διηνή 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ 

«Τα Χριστούγεννα τρώγαμε μπουμπάρια, γιαπράκια, τσγαρίδες, πασορτί 

και πίναμε κρασί κόκκινο και τσίπουρο.  

Νηστεία: Μετά τις Απόκριες, στη νηστεία, τρώγαμε γκουγκουσόπ’τα,  

κουσάφι, χαλβά σουσαμίτ’κο, τσουκνιδόπ’τες, ντομάτες και αγγουράκια 

τουρσί, σαραγλί και σαλιγκάρια(σαλιάκια). 

Το Πάσχα τρώγαμε τρίγωνα στον Αργύρω, αυγό και τσουρέκι στον Αη-

Λια, μαγειρίτσα και ψητό αρνί.»      

Θάλεια Κουτρώτσιου από τον παππού της  Γιώργο Σόκουτη 

                                                       

«Η διατροφή στη νηστεία τότε ήταν πολύ αυστηρή. Ίσως να είναι και η 

λαϊκή παροιμία σωστή που λέγεται ακόμα και τώρα. «Νηστεύει ο δούλος 

του Θεού, νηστεύει όταν δεν έχει». Η διατροφή στη νηστεία ήταν: 

φασολάδα αλάδωτη, πατάτες, κρεμμύδια, πράσα και σκόρδα ψημένα 

στη χόβολη, δηλαδή στα  κάρβουνα και αργότερα στο φούρνο της 

ξυλόσομπας. Επίσης λίγη ζάχαρη (2-3 κουταλιές) μέσα στη σουπιέρα, 

λίγο κρασί και αρκετό νερό και ξερό ψωμί μέσα. Αυτό ήταν ένα ωραίο 

βραδινό για όλη την οικογένεια. Στα μικρά παιδιά έβαζαν στη φέτα 

ψωμί λίγη ζάχαρη με το σταγονόμετρο. Ορισμένα παιδιά έτρωγαν πάνω 

στη φέτα σάλτσα . Πολύ λίγα σπίτια αγόραζαν στη νηστεία λίγο 

θρεψίνη αλλά αυτό το θεωρούσαν πολυτέλεια. Επίσης ήταν και το 

κουσιάφι απαραίτητο. Τα φασόλια τα έβραζαν σε χωμάτινη κατσαρόλα 

ή χωμάτινο τσουκάλι στη φωτιά μπροστά στο τζάκι στην πυροστιά και 

αργότερα στην ξυλόσομπα. Την κρασοπαπάρα την έκαναν  μέσα σε 

χωμάτινη ή ξύλινη σουπιέρα. Το φαγητό στη μέση του σουφρά, η 

οικογένεια γύρω-γύρω έτρωγαν όλοι  με ένα κουτάλι ξύλινο και 

αργότερα αλουμινιένο.» 

             Θεοφάνης Καραγκιόζης από τη γιαγιά του Άννα Στεφάνου 

 

«Τη Δευτέρα την Τετάρτη και την Παρασκευή δεν τρώγαμε κρέας. 

Τρώγαμε φασόλια φακές και ψάρι. Συνήθως την Τρίτη την Πέμπτη και 

το σαββατοκύριακο τρώγαμε κρέας. Την Πέμπτη κεφτέδες, το Σάββατο 

συκώτι ή γούνα (πνευμόνι χοίρου) με τραχανά και την Κυριακή κρέας. 

Επίσης μια φορά την εβδομάδα τρώγαμε πίτα. Κατά τις ημέρες των 

Χριστουγέννων που ήταν σαράντα μέρες νηστεία, δεν τρώγαμε κρέας. 



Την Τετάρτη και την Παρασκευή και τη Μεγάλη Εβδομάδα της 

Σαρακοστής του Πάσχα, τρώγαμε αλάδωτα. Τη Μεγάλη Τετάρτη 

τρώγαμε πίτα με καρύδια και χόρτα(γκουγκουσόπιτα) και τη Μεγάλη 

Πέμπτη ριζόπιτα. Την 25η Μαρτίου, των Βαΐων και την 6η Αυγούστου, του 

Σωτήρος, τρώγαμε ψάρι. Τη Μεγάλη Εβδομάδα τρώγαμε μουστόπιτα και 

τέλος στις 29 Αυγούστου τρώγαμε φασόλια νερόβραστα και σταφύλια. 

Στις 14 Σεπτεμβρίου, του Σταυρού, τρώγαμε πάλι νηστίσιμα.» 

                  Γιαγιά Πάτρα Εμμανουήλ – Παππούς Γιώργος Πιστιόλας 

«Εκείνα τα χρόνια κατά τη διάρκεια των νηστειών δεν υπήρχαν πολλές 

επιλογές φαγητών όπως έχουμε εμείς σήμερα. Τότε έτρωγαν όσπρια και 

λαχανικά που οι ίδιοι καλλιεργούσαν. Τα φαγητά τους ήταν φασόλια 

αλάδωτα, πρασόριζο, πατάτες γιαχνί, πατάτες ραντιστές που γίνονταν με 

αλεύρι και νερό, λαχανόριζο από λάχανα που μάζευαν μόνοι τους από 

τους αγρούς, κουσάφι από βρασμένα ξερά φρούτα που τα μάζευαν και τα 

ξέραιναν όπως γκόρτσα(άγρια αχλάδια) και τζιρνίκια, αλάτιζαν πράσο και 

κρεμμύδι και έτρωγαν με ψωμί, λιαστές ντομάτες που τις τηγάνιζαν στην 

πυροστιά και τουρσί που το έκαναν μόνες τους οι νοικοκυρές. Έτρωγαν και 

ξυδοπάπαρα, δηλαδή ψωμί με νερό και ξύδι. Τη νηστεία των 

Χριστουγέννων  που τρώνε μόνο ψάρι, δεν έτρωγαν παρά μόνο αν 

ψάρευαν κάτι από το ποτάμι. Στις γιορτές έτρωγαν κρέατα από αυτά που 

είχανε στα σπίτια αλλά με φειδώ. Τα Χριστούγεννα έσφαζαν το γουρούνι 

και έπρεπε να έχουν το κρέας του όλο το χρόνο που το συντηρούσαν με 

αλάτι. Εκτός από το κρέας χρησιμοποιούσαν και το λίπος.  Από το λίπος 

που έλιωναν έβγαζαν τη λίγδα και αυτό που έμενε ήταν οι τσιγαρίδες που 

ήταν το καλύτερό τους. Τη λίγδα τη χρησιμοποιούσαν στις πίτες, τη 

έβαζαν στο ψωμί αντί για βούτυρο και στα φαγητά. Το συκώτι και το 

πλεμόνι τα έβραζαν και τα έτρωγαν με πιπέρι και αλάτι. Με τα έντερα 

έκαναν τα μπουμπάρια και τα λουκάνικα, όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. 

Το κεφάλι, τα πόδια και τα αυτιά τα έκαναν πατσά. Αν έσφαζαν κόκορα ή 

κότα, έκαναν σούπα. Κατσίκι και αρνί έσφαζαν κυρίως το Πάσχα. Έκαναν 

πολλές και ποικίλες πίτες. Γλυκά δεν έτρωγαν πολλά, σπάνια έκαναν 

κανένα χαλβά ή σαραϊλί με φύλλα που έκαναν μόνες τους οι νοικοκυρές 

και γλυκά του κουταλιού όπως κυδώνι, κολοκύθα, σύκο κ.α.» 

                                                Παππούς Κωνσταντίνος Νίκου 

 



«Η Αποκριά κρατούσε τρείς εβδομάδες. Την πρώτη εβδομάδα οι 

Βελβεντινοί έτρωγαν «αράδα» δηλαδή κρέας και ψάρια κάθε μέρα. Τη 

δεύτερη εβδομάδα έτρωγαν «τριπτά» δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη και 

Παρασκευή μόνο λαδερά φαγητά και τις άλλες ημέρες κρέας. Η Πέμπτη 

αυτής της εβδομάδας ονομάζεται Τσικνοπέμπτη επειδή οι νοικοκυρές 

έβαζαν το φαγητό να γίνεται στη φωτιά, έβγαιναν έξω να δουν τα 

καρναβάλια, ξεχνούσαν το φαγητό και αυτό καίγονταν λίγο ή και πολύ 

και η τσίκνα ήταν διάχυτη παντού. Την τρίτη εβδομάδα, που ονομάζεται 

και τυροβδομάδα τρώγανε τυρί, αυγά και λαδερά φαγητά. 

Την Καθαρή Δευτέρα έτρωγαν χαλβά, ελιές, φασόλια αλάδωτα, πράσο 

ωμό, «ξυνάδια» δηλαδή μελιτζάνες και πιπεριές στο ξύδι, «κουσάφι» 

δηλαδή διάφορα καλοκαιρινά ξερά φρούτα βρασμένα με νερό και 

ζάχαρη, πετμέζι, δηλαδή μούστο πηχτό με κομματάκια κολοκύθας ή 

κυδωνιού, «σταφυλαρμιά» δηλαδή ρόγες σταφυλιού μέσα σε μούστο, και 

άλλα νηστήσιμα. Τη Μεγάλη Τετάρτη έφτιαχναν λαχανόπιτα με 

καρύδια χωρίς λάδι.»                                    Παππούς Δημήτρης Τόκας 

 

«Στα χρόνια μας τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Ο κόσμος πεινούσε 

και περνούσε πολύ στερημένα, υπήρχε φτώχεια. Τρώγαμε μία φορά την 

ημέρα, το μεσημέρι συνήθως και δεν είχαμε ποικιλία φαγητών. Αν 

πεινούσαμε και ζητούσαμε φαγητό από τη μητέρα μας εκείνη μας έλεγε 

¨Περιμένετε να έρθει το μέλι¨ κι εμείς τα μικρά περιμέναμε με 

ανυπομονησία αυτή την ευχάριστη στιγμή, που δεν έρχονταν φυσικά 

ποτέ. Τρώγαμε συνήθως πατσά ή αλείφαμε λίγδα σε ένα ξεροκόμματο 

όμως ποτέ δεν παραπονιόμασταν, όπως τα παιδιά σήμερα.  

Πολύ σπάνια η μάνα μας έκανε πίτα με χόρτα, τα οποία στη διάρκεια 

του πολέμου τα τρώγαμε με αλάτι. Μακάρι να μην περάσετε ποτέ ότι 

περάσαμε εμείς τότε»                                                     

                                                           Γιαγιά Μαρία Πιτσιάβα-Τσέγκου 

            

  «Στη δεκαετία του 40 μετά τον πόλεμο η διατροφή μας δεν ήταν πλούσια 

ούτε  είχε την ποικιλία που έχει τώρα. Τρώγαμε πάντα πρωινό, ήταν 

απαραίτητο πριν να πάμε στη δουλειά μας. Αποτελούνταν από μπομπότα 

και τραχανά το χειμώνα ή τσάι το καλοκαίρι αντί για τραχανά. 



Μεσημεριανό δεν τρώγαμε, όχι μόνο εμείς αλλά όλες σχεδόν οι 

οικογένειες γιατί είμαστε όλη την ημέρα στο χωράφι ή στα ζωντανά. 

Παίρναμε μαζί μας λίγο ψωμοτύρι και σπανίως λίγες ελιές για κολατσιό. 

Το βραδινό μας με πιο μεγάλη ποικιλία, πιο πλούσιο αλλά δεν περιείχε 

κρέας γιατί μόνο τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και τις Απόκριες τρώγαμε 

κρέας. Τότε είμαστε φτωχοί κι αν είχαμε ένα γουρούνι το χρόνο, είμαστε 

πολύ ευχαριστημένοι.» 

                                                                        Γιαγιά Λεμονιά Μανώλα 

 

« Το πρωινό μας ήταν συνήθως παπάρα με γίδιο γάλα ή τσάι μέντα με 

φέτες πλαστάρι (ψωμί), ριτζέλια, ελιές, πίτα, μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη με 

σύκα και μπομπόλια. Το μεσημεριανό μας ήταν αυγά, αλάδωτα φασόλια, 

κρασοπάπαρα, πίτα, σούπες, κρομμυδοκεφτέδες, κιφτέδες με ζ’μί,  

πιργιάνι , γιαχνί λαδερό, τουρλιού και διάφορα άλλα φαγητά, ανάλογα με 

τα εποχικά λαχανικά που παίρναμε από τους κήπους μας. Κρέας τρώγαμε 

πολύ σπάνια, συνήθως χρησιμοποιούσαμε τσιγαρίδες ή πέτσα από το 

γουρούνι για να νοστιμίζουμε τα φαγητά μας.   Για βραδινό τρώγαμε 

λιγδοπάπαρα (λίπος χοιρινό με ψωμί), τραχανά ή πίτα. Τα σταφύλια τα 

κρεμούσαμε από τις γριντιές (ξύλινα δοκάρια) για να συντηρούνται για το 

χειμώνα και τα καρπούζια, τα ρόδια, τα φυλάγαμε μέσα σε κασόνια με 

άχυρο ή ροκανίδια κάτω στο υπόγειο. Καλλιεργούσαμε και σουσάμι και 

κάναμε σουσαμέλαιο και τον πολτό του τον αλείφαμε σε ψωμί και το 

τρώγαμε. Στα παιδιά δίναμε φέτες ψωμί αλειμμένες με σάλτσα ή σπάνια 

βρεγμένες με ζάχαρη, όταν είχαμε» 

                                                            

                                                             Γιαγιά Κικίτσα Κουκοδήμου-Ζορμπά 

                                                             Γιαγιά Μαίρη Κουτσουφτίκη- Ζέρβα  

 

 

«Στα παλιά χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν τις ίδιες διατροφικές συνήθειες 

με σήμερα. Βάση της διατροφής μας ήταν το ψωμί από σιτάρι, καλαμπόκι 

και βρίζα (κριθάρι). Δεν αγοράζαμε από φούρνους, το παρασκευάζαμε  στο 

σπίτι μόνοι μας. Πολλές φορές τρώγαμε ψωμί με ζάχαρη, με ελιές, με 

γάλα, με λίγδα, με σάλτσα ακόμη και με ξύδι. Η κατανάλωση του κρέατος 



ήταν σπάνια, μόνο σε κάποια θρησκευτική γιορτή και των 

γαλακτοκομικών προϊόντων μέτρια. Όσπρια τρώγαμε δύο ή τρεις φορές 

την εβδομάδα. Κάναμε διάφορες πίτες και κεφτεδάκια από κρεμμύδι, 

τρώγαμε πολλά φρούτα και λαχανικά και συνοδεύαμε το μεσημεριανό ή 

το βραδινό μας με ένα ποτήρι κρασί αραιωμένο με νερό.  Τα πιο 

συνηθισμένα φαγητά μας ήταν τραχανάς, κουρκούτι, φασόλια,  

τσιγαρίδες, λιγδοπάπαρα, μπλιγκούρι, πατσάς, μπομπότα, κουσάφι.»  

                                                   

                                                  Γιαγιά Μαρία Τζινίκου-Παπαδημητρίου 

 

«Στα χρόνια μας οι άνθρωποι έτρωγαν ότι παράγονταν από τους ίδιους 

αλλά και γενικότερα στο χωριό. Οι περισσότεροι Βελβεντινοί είχαν μια 

κατσίκα στην αυλή και εξασφάλιζαν το γάλα της ημέρας. Έτσι για πρωινό 

όλη η οικογένεια έτρωγε γάλα με μπουκιές ψωμί που ήταν πολύ 

χορταστικό. Όλοι οι Βελβεντινοί είχαν στην αυλή τους ένα γουρούνι που 

το έσφαζαν την παραμονή των Χριστουγέννων, έτρωγαν τις γιορτές και το 

υπόλοιπο κρέας το διατηρούσαν με διάφορους τρόπους: έκαναν 

λουκάνικα, παστό με αλάτι στη γουρουνοκόπανα και το συντηρούσαν στο 

θόλο(υπόγειο) του σπιτιού. Επειδή δεν υπήρχαν ψυγεία σκέπαζαν το κρέας 

και τα λουκάνικα με λίγδα, δηλαδή το λίπος του γουρουνιού λιωμένο. Τη 

λίγδα τη χρησιμοποιούσαν και στα φαγητά σαν βούτυρο. Το χειμώνα 

συνήθιζαν να παραγανίζουν το ψωμί και άλειφαν λίγδα, έβαζαν ρίγανη 

και αλάτι και έτρωγαν βραδινό. Επίσης λίγδα χρησιμοποιούσαν και στις 

πίτες τους. Μοσχαρίσιο και βοδινό κρέας άρχισαν να τρώνε μετά την 

ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922, γιατί ως τότε αυτά τα ζώα τα 

χρησιμοποιούσαν στα χωράφια. Τα παιδιά σπάνια έτρωγαν ζάχαρη γιατί 

ήταν πολυτέλεια, δεν ήταν εύκολο να βρεθεί.» 

                                                              Γιαγιά Έλλη Μανώλα-Γκουλιώτη 

 

«………..Το φαγητό μας το βάζαμε με την κατσαρόλα στη μέση του 

σουφρά (χαμηλό στρογγυλό τραπέζι) και όλη η οικογένεια κάθονταν 

γύρω γύρω και με το κουτάλι του ο καθένας έπαιρνε φαγητό και έτρωγε. 

Όποιος έτρωγε αργά, έμενε νηστικός. Ακόμη πιο παλιά υπήρχε μόνο ένα 



ξύλινο κουτάλι για όλους και έτρωγαν με τη σειρά του ο καθένας.  Πιάτα 

δεν υπήρχαν, αυτά τα αποκτήσαμε αργότερα.» 

                                                                                Γιαγιά Τασίτσα Σακούλα 

 

«………..Όταν λιώναμε τη λίγδα από το γουρούνι, έμεναν τα μικρά 

κομματάκια από το κρέας που ήταν παρμένα μαζί με το λίπος και τα 

λέγαμε τσιγαρίδες.   Ήταν πολύ νόστιμες, ένας εκλεκτός μεζές που τον 

προσφέραμε με ρακή ή κρασί στους επισκέπτες. Τη λίγδα τη 

χρησιμοποιούσαμε στα φαγητά μας και στις πίτες μας αντί για λάδι.» 

                                                                               Γιαγιά Βέτα Τσιτσιώκα 

 

«Το μούστο που παίρναμε από τα σταφύλια τον βράζαμε, κάναμε το 

πετμέζι  και το χρησιμοποιούσαμε για ριτζέλια δηλαδή γλυκά του 

κουταλιού, κυδώνι, μελιτζάνα, κολοκύθα και τα τρώγαμε στις γιορτές και 

στη Νηστεία. Μερικά φρούτα, όπως δαμάσκηνα, μήλα κυδώνια, τζιρνίκια, 

τα στεγνώναμε το καλοκαίρι στον ήλιο και κάναμε το κουσιάφι,  την 

κομπόστα  που τρώγαμε όταν νηστεύαμε.» 

                                                               Γιαγιά Ρηνούλα Παπαπλιούρα 

 

«…..Το μπλιγκούρι γίνονταν από το σιτάρι που το στούμπιζαν μέσα στο 

ντουμπέκι,  μεγάλο γουδί φτιαγμένο από κορμό δέντρου ή σε μια μεγάλη 

πέτρα που είχε μια κοιλότητα βαθιά. Τέτοιες πέτρες υπήρχαν σε μερικές 

αυλές  σπιτιών,  αλλά και στα σοκάκια στις γειτονιές απέξω μεριά για 

κοινή χρήση από τις νοικοκυρές που έμεναν στη γειτονιά.» 

                                                                               Γιαγιά Θεανώ Στεφάνου  

 

«Τα φασόλια ήταν πολύ συνηθισμένο φαγητό. Στη Νηστεία τα τρώγαμε 

αλάδωτα, τις άλλες ημέρες και πιο πολύ το χειμώνα βάζαμε και ένα 

κομμάτι χοιρινή πέτσα μέσα όταν έβραζαν. Συχνά κάναμε και 

πατατοζούμι, πατάτες στο ταψί με κόκκινο πιπέρι και κουρκούτι που 

γίνονταν με το ψήσιμο ζουμί πηχτό»                                                                                 

                                                                               Γιαγιά Τασίτσα Σακούλα 

 



«Η γάστρα ήταν στα χρόνια μας το πιο πολύτιμο σκεύος της κάθε 

νοικοκυράς. Εκεί ψήναμε τα φαγητά μας, τα γλυκά μας και τις νόστιμες 

πίτες μας.»                                                                                                                                                                           

«Στους μπαξέδες μας καλλιεργούσαμε πολλά λαχανικά και κάποια, 

όπως ντομάτες, μπάμιες, τα αποξηραίναμε, άλλα όπως λάχανα,  

μελιτζάνες, τα κάναμε αρμιά και ξνάδια(τουρσί).» 

 

«Στις γιορτές κερνούσαμε γιαπράκια, λουκάνικα, αυγά, προσφέραμε 

κρασί και τσίπουρο και για γλυκά πρώτα λουκούμια κομμένα στα δύο ή 

στα τέσσερα, αν δεν έφταναν. Αργότερα κερνούσαμε γλυκό του 

κουταλιού ως εξής: Στο κέντρο του δίσκου τοποθετούσαμε το βάζο με το 

γλυκό, δίπλα ένα νεροπότηρο με νερό και δίπλα τα κουταλάκια. 

Περνούσε ο δίσκος από όλους γύρω γύρω, έπαιρναν από ένα κομμάτι 

γλυκό και έβαζαν το κουτάλι μέσα στο νεροπότηρο Νερό έπιναν όλοι από 

ένα ποτήρι που το γέμιζαν από την κανάτα.» 

                                                                                       Γιαγιά Άννα Στεφάνου 

 

 

«Στο θέρο τρώγανε σκορδοστούμπι για να δροσιστούν. Στούμπιζαν 

σκόρδο, έβαζαν ξύδι αραιωμένο με νερό και το έτρωγαν με ψωμί. Στα 

καπνά τρώγανε φρέσκα σκόρδα, φρέσκα κρεμμυδάκια και ξερά 

κρεμμύδια ψητά στο φούρνο με λίγο λάδι και κόκκινο πιπέρι. Αυτά τα 

θυμάμαι από τη μάνα μου που μου τα έλεγε, τότε που ήμουν μικρή» 

                                                            Γιαγιά Ολυμπία Ζέρβα-Τσούτσουρη 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ παρουσιάζουν…  

 

 

Στις 17 Ιουνίου 2009, Τετάρτη βράδυ, 

στη φιλόξενη αυλή του Δημαρχείου 

οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου 

παρουσίασαν την Περιβαλλοντική 

τους εργασία για το σχολικό έτος 

2008 – 2009 με θέμα: 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: 

Έκφραση Πολιτισμού,                                                

Ιστορίας, Τρόπου Ζωής.  

Α΄ Ενότητα: Από το περιβόλι του παππού στο μαγερειό της γιαγιάς 

 

Κοντά τους, συνεργάτες και 

συμπαραστάτες, είχαν τους 

παππούδες τους και τις γιαγιάδες 

τους. Άλλοι, σα μέλη του Κ.Α.Π.Η. 

– από τη χορευτική ομάδα και τη 

χορωδία – μας τραγούδησαν, με 

νεανικό πάθος ομολογουμένως, 

παλιά τραγούδια των κοινωνικών 

εκδηλώσεων του τόπου μας. 

Άλλοι, μας έδωσαν παλιά οικιακά 

σκεύη με φροντίδα φυλαγμένα 

στις αποθήκες τους για να στηθεί 

σε μια γωνιά μια μικρή έκθεση 

μνήμης μυρωδιάς και γεύσης. 

Άλλοι, με εμπιστοσύνη μας 

πρόσφεραν φωτογραφίες παλιές 

από το οικογενειακό τους αρχείο, 

στιγμές από την ιστορία μας και 

τις ρίζες μας.  

Άλλοι, μας καλωσόρισαν στην 

κουζίνα τους και μας 



εμπιστεύθηκαν τα μυστικά τους, τις παλιές συνταγές που σαν προίκα 

παρέδιδε η μάνα στη θυγατέρα. Φαγητά χαϊδεμένα.  

Από κοντά και οι νεότερες, οι μαμάδες, που πρόσχαρα πρόσφεραν τη 

βοήθειά τους σ’ αυτή τη γιορτή της τοπικής μας γαστρονομίας.  

 Η προσφορά όλων συγκινητική. Η συνεργασία όλων άψογη. Δυο 

σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία της βραδιάς  και για την 

ουσία της εκδήλωσης.  

Το ξεκίνημα της γιορτής ήταν το 

καλωσόρισμα του Δήμαρχου κ. Στεργίου 

Μανόλη στους παρευρισκόμενους. Στη 

συνέχεια ο αξιότιμος συμπολίτης μας 

Κύριος Χαρίσιος Μπουντούλας, 

διακεκριμένος καθηγητής Καρδιολογίας, 

μας τίμησε προλογίζοντας την 

παρουσίασή μας με μια σύντομη 

αναφορά στη σχέση:  

                            «Υγιεινή παραδοσιακή διατροφή – γερή καρδιά.»  

Μετά, το λόγο είχαν οι μαθητές της πρώτης ομάδας που αναφέρθηκαν 

στο τρίπτυχο: 

Διατροφή- Υγεία – 

Πολιτισμός, στα 

κριτήρια επιλογής 

του θέματος, στους 

στόχους του και στη 

μεθοδολογία της 

υλοποίησής του.  

Η δεύτερη ομάδα 

των μαθητών, 

παρουσίασε κείμενα 

και εικόνες από 

βελβεντινούς μπαξέδες στις εποχές του χρόνου. Η τρίτη ομάδα 

διάβασε κείμενο για τις παλιές διατροφικές συνήθειες των 

Βελβεντινών, που μας παραχώρησε από το προσωπικό του αρχείο ο κ. 

Γεώργιος Παπαδόπουλος, δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου 

Βελβεντού.  

Η τέταρτη ομάδα μαζί με μέλη της χορωδίας και του χορευτικού 

τμήματος του Κ.Α.Π.Η., παρουσίασαν τις διατροφικές συνήθειες που 



συνδέονται με  τα πιο σημαντικά κοινωνικά γεγονότα των 

Βελβεντινών   (γάμος, αρραβώνας, γιορτές, τζιμπούσια, νηστεία ) με 

προβολή παλιών φωτογραφιών με συνοδεία τοπικών παραδοσιακών 

τραγουδιών και δρώμενων. Η παλιά γενιά παραδίδει στη νεότερη. 

Συγκινητικό αντάμωμα.  Η παρουσίαση του Προγράμματος έκλεισε με 

ένα τζιμπούσι με παραδοσιακά φαγητά.  

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ 

 Τις γιαγιάδες και τις κυρίες που πολύ πρόθυμα μας εμπιστεύθηκαν τις 

παλιές συνταγές και τα μυστικά της κουζίνας τους. 

 Τους παππούδες για τις πληροφορίες της καλλιέργειας των κήπων 

τους. 

 Τη Διευθύντριά μας κ. Κουρτέλη Θεοπίστη που είναι πάντα δίπλα μας. 

 Το Δήμο Βελβεντού για τη στήριξη και τη φιλοξενία. 

 Τον υπεύθυνο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Β\θμιας 

Εκπαίδευσης του Ν. Κοζάνης κ. Γεώργιο Κόκοτα για το ενδιαφέρον του 

και για την παρουσία του  στην εκδήλωσή μας. 

 Το Κ.Α.Π.Η. τα μέλη της χορωδίας  και του χορευτικού, τους 

δασκάλους κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλο και κ. Λάζαρο Χατζηλαζαρίδη 

για την άψογη συνεργασία μας.                   

 Το δάσκαλο κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο για το κείμενο: «Παλιές 

διατροφικές συνήθειες των Βελβεντινών.» 

 Το σύλλογο Αγίας Κυριακής « Η Τσιούκα » που μας μαγείρεψαν το 

νοστιμότατο τοπικό τους έδεσμα, γίδα με πλιγούρι.  

 Τον κ. Γεώργιο Σιώμο που μας πρόσφερε την κουλούρα του Γάμου. 

 Το τμήμα Ζωγραφικής του Μ.Ο.Β. και την υπεύθυνη κ. Σταυρούλα 

Βλάχου για τη δημιουργία της αφίσας του Προγράμματός μας. 

 Τις γιαγιάδες, τις μαμάδες, τις κυρίες του Κ.Α.Π.Η. Βελβεντού, που μας 

μαγείρεψαν παλιές τοπικές συνταγές, πεντανόστιμες ! ! ! 

 Τους συντοπίτες μας που μας τίμησαν με την παρουσία τους. 

 Τα παιδιά μας που για άλλη μια φορά απέδειξαν σε μας, τους 

δύσπιστους ενήλικες, πως όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και τους 

δίνονται τα ερεθίσματα, νοιάζονται, προβληματίζονται, ερευνούν, 

προσφέρουν, συνεργάζονται, συμμετέχουν, μαθαίνουν, σέβονται, 

τιμούν. Αγαπημένοι μας μαθητές ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 Ιδιαιτέρως θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον συμπολίτη μας γιατρό κ. 

Χαρίσιο Μπουντούλα που μας τίμησε με την παρουσία του στην 

εκδήλωσή μας και έκανε μια περιεκτική παρουσίαση των ωφελειών 

της υγιεινής διατροφής στην υγεία του ανθρώπου .                                

 

Καθηγήτριες υπεύθυνες του προγράμματος 

Βλάχου Βαίτσα Πε15 

Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα Πε 06 



 


