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‘‘Ανακαλύπτω την ιστορία της περιοχής μου κατά τα νεότερα  

χρόνια μέσα από τα μουσεία της.’’ 
                      Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 29 μαθητές της Β΄ Τάξης. 

                     Υπεύθυνες καθηγήτριες: Γερογιάννη Μαρία (ΠΕ01) 

                                                           Ντουμάνη Γεωργία (ΠΕ02) 

                                                         Τριανταφύλλου Αναστασία (ΠΕ02) 



ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ‘‘Ανακαλύπτω την ιστορία της περιοχής μου 

κατά τα νεότερα χρόνια μέσα από τα μουσεία της.’’ 

Στόχοι  -  Άξονες  

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να μελετήσουν οι μαθητές/τριες 

παλαιότερες μορφές ζωής, χρηστικά αντικείμενα και επαγγέλματα και να 

παρατηρήσουν την αρχιτεκτονική μνημείων – κτηρίων που μέσω της λειτουργίας τους 

ως μουσείων προστατεύτηκαν και διατηρήθηκαν. 

Μέσα από επιτόπιες επισκέψεις, έρευνα και συνεργασία δίνεται στους 

μαθητές/τριες η ευκαιρία να ασκηθούν στην ομαδική εργασία και στην ενεργό 

συμμετοχή. Προσεγγίζοντας βιωματικά τα θέματα αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και 

συνεργατικότητα. Και το σημαντικότερο όλων, νιώθουν τη χαρά της ανακάλυψης και 

της δημιουργίας. Ταυτόχρονα, αξιοποιούνται βασικές δεξιότητες των παιδιών, όπως η 

φωτογράφιση και η ζωγραφική. Το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα θα είναι να 

συνειδητοποιήσουν την αξία της πολιτιστικής παράδοσης. 

 

Άξονες 

Α. Οικισμός 
 επιλογή χώρου – εσωτερική διάρθρωση 

• [ύπαρξη νερού, φυσικών πόρων, δυνατότητα επικοινωνίας , υγιεινό 
κλίμα, προστατευμένη θέση] 

• [πλατεία, αγορά, καφενεία, εργαστήρια, μαχαλάδες, εκκλησία, βρύση, 
νεκροταφείο, αλευρόμυλος, νεροτριβή] 

 δρόμοι – μεταφορές 
 ποιμενικοί οικισμοί (καλύβες, ποιμνιοστάσιο…) 

 
 
   Οικήματα 
 σπίτι και συμπληρώματα (κατοικία, εκκλησία, εξωκλήσι, νεκροταφείο ….) 
 αρχιτεκτονική: μορφή (στενομέτωπο, πολυώροφο ...) 

                       προσανατολισμός 
                                 διάρθρωση (μονώροφο, μονόχωρο, διώροφο ….)  
                                 οικοδομικά υλικά (πέτρα, πλίνθοι, ξύλο, τούβλα, κεραμίδια …) 
                                 βοηθητικοί χώροι (μαγειρείο, φούρνος, εστία, πηγάδι, αυλή, 
                                                              πατητήρι, κρύπτη, στάβλος, αχυρώνας …)                                                                        



Β. Καθημερινή ζωή 
 Έπιπλα και σκεύη: κλίνη, καθίσματα, τραπέζι, οικοσκευή 
 Ενδυμασία (ανδρική, γυναικεία, παιδική, εργατική, επίσημη, νυφική, πένθιμη) 
 Υπόδεση 
 Κόμμωση, καλλωπισμός (ανδρών, γυναικών, βαφή μαλλιών, ψιμύθια, 

κοσμήματα….) 
 Τροφές – ποτά: γεύματα, εθιμοτυπία, βασικές τροφές, νηστεία, εορταστικές  

                        τροφές, ειδικές τροφές (εγκύων, βρεφών, αρρώστων …),  
                        συντήρηση τροφών, ποτά  

 
 
Γ. Επαγγέλματα – εργαλεία 
 Επαγγέλματα: κύρια ή δευτερεύοντα, εποχιακά ή όχι, πανελλήνια ή τοπικά, 

από άνδρες ή γυναίκες, ακόμη και παιδιά, σε εργαστήριο ή σε οποιονδήποτε 
χώρο, με συγκεκριμένα εργαλεία και τρόπο εργασίας. 

 Γεωργικές καλλιέργειες: δημητριακά, ελαιοκομία, αμπελουργία, 
καπνοκαλλιέργεια, βαμβακοκαλλιέργεια, κηπουρική ….. 

 Εργαλεία οργώματος (άροτρο, ζυγός ...), σπορά, θερισμός, αλωνισμός …. 
 Εργαλεία και σκεύη κτηνοτροφικών εργασιών  
 Εργαλεία του μυλωνά 
 Σαμαροποιία 

 
 
Δ. Έθιμα – παραδόσεις 
 Τραγούδια και δίστιχα (ιστορικά, λατρευτικά, μοιρολόγια, εργατικά, σατιρικά, 

παιδικά, ταχταρίσματα, ερωτικά …..) 
 Μύθοι, παραμύθια, ευτράπελες ιστορίες, παροιμίες 
 Αινίγματα και λογοπαίγνια 
 Χοροί  
 Λαϊκή τέχνη (κεντητική, ξυλογλυπτική ….) 
 Ήθη και έθιμα κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

 
 
Ε. Ο κύκλος της ζωής 
 Εγκυμοσύνη, τοκετός, γέννηση και βάπτιση 
 Γάμος [επιλογή συζύγου, προίκα, τελετή] 
 Θάνατος [πρόθεση, εκφορά, ταφή, μνημόσυνα, πένθος] 
 

 

 

 



ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Οικισμός 

Η οργάνωση των παραδοσιακών οικισμών υπαγορευόταν από οικονομικά και 

κοινωνικά κριτήρια που ίσχυαν σε κάθε τόπο. Το πρώτο κριτήριο για την επιλογή του 

χώρου εγκατάστασης ενός οικισμού ήταν η ύπαρξη νερού. Η δυνατότητα 

επικοινωνίας με τους γειτονικούς οικισμούς και τα μεγαλύτερα διοικητικά και 

οικονομικά κέντρα, το υγιεινό κλίμα, και η προστατευμένη θέση αποτελούσαν 

κριτήρια αξιολόγησης. 

Ορισμένοι οικισμοί αναπτύσσονται χάρη στη βιοτεχνία και στις εμπορικές 

ανταλλαγές με τις χώρες της Ευρώπης, τα Βαλκάνια και τη Ρωσία (Αμπελάκια 

Λάρισας κ.α.). Το σύνολο του οικισμού αποτελείται από κατοικίες που διατάσσονται 

γύρω από τις ενοριακές εκκλησίες. Κάθε εθνοτική ομάδα ήταν συγκεντρωμένη σε 

χωριστή γειτονιά (μαχαλά). Ο συνδετικός κρίκος αυτών των «κλειστών» μαχαλάδων 

ήταν η αγορά.  

Η διάταξη των ελεύθερων χώρων των ηπειρωτικών οικισμών υπαγορεύεται από 

τη μορφή του εδάφους. Οι δρόμοι και τα μονοπάτια δεν ακολουθούν αυστηρά 

γεωμετρικές χαράξεις, αλλά προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

περιοχής. 

Μέσα στα χωριά, τον κεντρικό πυρήνα αποτελούν δημόσια, θρησκευτικά και 

εμπορικά κτήρια, συγκεντρωμένα γύρω από μια πλατεία. Σε μερικά ορεινά χωριά η 

πλατεία απαρτίζεται από περισσότερα του ενός συνεχόμενα, διαφορετικά σε 

υψόμετρο επίπεδα. Στο 

χαμηλότερο επίπεδο 

βρίσκονται τα μαγαζιά. 

Φαρδιά σκαλοπάτια 

συνδέουν το 



χαμηλότερο με το υψηλότερο επίπεδο, όπου ξεχωρίζουν η εκκλησία και τα δημόσια 

κτήρια. Η πλατεία σφύζει από ζωή. Συχνά από τη μεριά της πλαγιάς η πλατεία 

συμπληρώνεται με έναν εξώστη, όπου χτίζονται, κατά προτίμηση, οι ταβέρνες και τα 

καφενεία.  

Χαμηλότερα από τις πλατείες 

βρίσκονται οι βρύσες, από τις οποίες οι 

γυναίκες, φορτωμένες με τις στάμνες τους, 

κουβαλούσαν το νερό στο σπίτι. Με τη 

βρύση συνδέονται πολλές εθιμικές και 

λατρευτικές πράξεις που δείχνουν την 

ιερότητα του χώρου και τις ποικίλες 

συμβολικές λειτουργίες του.  

Στον οργανωμένο χώρο του οικισμού εκτός από τις κατοικίες εντάσσονται 

επίσης το νεκροταφείο, ο αλευρόμυλος, το ελαιοτριβείο, η νεροτριβή, ο φούρνος, 

διάφορα εργαστήρια που εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων, καθώς και αγροικίες 

(καλύβια, στανοτόπια, εξοχικά). 

Κατοικία 

Η κατοικία διαμορφώνεται ανάλογα με τις ασχολίες των ανθρώπων που την 

κατοικούν αλλά και την κοινωνική και οικονομική τους θέση. Τα σπίτια των αγροτο-

κτηνοτροφικών κοινοτήτων εξυπηρετούσαν κυρίως την παραγωγική διαδικασία. Οι 

χώροι που δέσποζαν ήταν οι στάβλοι, οι αποθήκες για τις σοδειές και τα εργαλεία. 

Η απλούστερη μορφή κατοικίας ήταν η 

καλύβα. Τα καλύβια χρησίμευαν για κατάλυμα 

των νοικοκυραίων αλλά και των εποχιακών 

αγροτικών εργατών κατά την εποχή της σποράς ή 

της συγκομιδής. Οι νομάδες  και ημινομάδες 



κτηνοτρόφοι ζούσαν σε καλύβες. Χαρακτηριστικές ήταν οι κωνικές καλύβες των 

σαρακατσάνων με την εστία στο κέντρο τους για το μαγείρεμα, τη θέρμανση, αλλά 

και το φωτισμό και με «χωνιαστό» άνοιγμα στην κορυφή τους για να βγαίνει ο 

καπνός. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται οργανικές ύλες (ξύλο, κλαδιά, 

χόρτα, καλάμια, στάχυα). 

Τα απλούστερα οικήματα είναι 

μονόχωρα κτίσματα. Η είσοδος 

τοποθετείται στην πλατειά πλευρά του 

κτίσματος. Εσωτερικά βρίσκεται η εστία, 

με δίπλα της τον χώρο όπου οι κάτοικοι 

μαγειρεύουν, τρώνε και κοιμούνται. Τα 

ζώα αρχικά βρίσκονταν στον ίδιο χώρο 

με πρόχειρο διαχωριστικό τοίχο. Το δάπεδο είναι φτιαγμένο από πατημένο χώμα. Η 

ξύλινη υποδομή της στέγης είναι ορατή και τα κεραμίδια τοποθετούνται απευθείας 

πάνω στις δοκούς, για να μπορεί ανάμεσά τους να φεύγει ο καπνός  της φωτιάς.  

Συναντάται επίσης το διώροφο σπίτι. Έχει εξωτερική ξύλινη ή πέτρινη σκάλα, 

που καταλήγει σε χαγιάτι, ανοικτό, δηλαδή εξώστη με 

ανατολικό ή νότιο προσανατολισμό. Το χαγιάτι είναι 

πάντοτε στεγασμένο από μια προεξοχή της στέγης. Στο 

ισόγειο (κατώι) βρίσκονται τα ζώα, οι αποθηκευτικοί χώροι 

και μερικές φορές ο αργαλειός. Η οικογένεια μένει στον 

όροφο (ανώι), που συχνά μοιράζεται σε τρεις χώρους: τη 

γωνιά με το τζάκι, ένα μικρό δωμάτιο απέναντι από την 

είσοδο και τη σάλα – τον χώρο υποδοχής του σπιτιού. Η 

γωνιά χρησιμεύει για το μαγείρεμα και εκεί κοιμάται η οικογένεια το χειμώνα. 

Κατά τον 18ο αιώνα, χάρη στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του εμπορίου, σε 

ορισμένες περιοχές εύποροι κάτοικοι χτίζουν πολυώροφες οικοδομές που ακολουθούν 



τα αρχιτεκτονικά πρότυπα των μεγάλων πόλεων της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το 

ισόγειο των κτισμάτων αυτών αποτελείται από αποθηκευτικούς χώρους μαζί με το 

μαγειριό (οικία Σβάρτς). Ανάμεσα στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο μπορεί να 

μεσολαβεί μεσοπάτωμα, στο οποίο βρίσκονται οι χώροι εργασίας. Η σκάλα οδηγεί 

στον ηλιακό του δευτέρου ορόφου που έχει ανατολικό ή νότιο προσανατολισμό. 

Εξωτερικά, το περίγραμμα του τελευταίου 

ορόφου διαφέρει από τους χαμηλότερους 

ορόφους, γιατί εδώ δημιουργούνται τα 

«σαχνισιά», τα οποία προεξέχουν από τους 

ισχυρούς πετρόκτιστους τοίχους της βάσης. Τα 

χωρίσματα στο ανώι καθώς και οι εξωτερικοί 

ελαφροί τοίχοι των σαχνισιών είναι λεπτοί, κατασκευασμένοι από ξύλινο σκελετό που 

επιχρίεται και από τις δύο πλευρές (τσατμάς). Στο εσωτερικό των δωματίων υπάρχουν 

εντοιχισμένα αρμάρια (ντουλάπια, μεσάντρες) για την αποθήκευση τροφίμων, 

ρουχισμού και πολύτιμων ειδών). Περιμετρικά τα δωμάτια ήταν επενδεδυμένα με 

ξύλο, συχνά σκαλισμένο και διακοσμημένο και οι τοίχοι έφεραν ζώνες με πλούσια 

ζωγραφική διακόσμηση. Χαρακτηριστικό στοιχείο των κτισμάτων αυτών είναι οι 

διακοσμητικοί φεγγίτες, πάνω από τα κανονικά παράθυρα, με πολύχρωμα κομμάτια 

γυαλί μέσα σε γύψινο σκελετό, ώστε να φωτίζεται πάντοτε το εσωτερικό. Η 

διακόσμηση πολλές φορές μεταφερόταν και στο εξωτερικό του αρχοντικού. 

Η αυλή αποτελεί αναπόσπαστο λειτουργικό τμήμα του αγροτικού σπιτιού. 

Στολισμένη με γλάστρες πήλινες ή φτιαγμένες από παλιά σκεύη σε αχρηστία, 

περιποιημένα και βαμμένα, ενώνει τη ζωή του σπιτιού με τη ζωή στο δρόμο.  

Τα υλικά δόμησης εξαρτώνται από τις εδαφολογικές συνθήκες του τόπου, από τη 

χρήση για την οποία προορίζεται το κτήριο και από την κοινωνική και οικονομική 

θέση του ιδιοκτήτη. Τα κυριότερα οικοδομικά υλικά είναι: η πέτρα, οι πλίνθοι, το 

ξύλο, τα τούβλα, τα κεραμίδια και ο ασβέστης. 



ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΒΑΡΤΣ 

Σε μικρή απόσταση από την Εθνική οδό 

Αθηνών- Θεσσαλονίκης και λίγο πριν από τα 

Τέμπη, ένας ανηφορικός δρόμος οδηγεί στα 

Αμπελάκια. Χτισμένο πάνω σε πλαγιά της 

Όσσας, με θέα την Κοιλάδα των Τεμπών, το 

χωριό Αμπελάκια είναι ένα από τα 

γραφικότερα και ιστορικότερα χωριά της 

Θεσσαλίας και αριθμεί περίπου 500 κατοίκους. Στο χωριό, το οποίο έχει κηρυχθεί 

διατηρητέο, σώζονται σήμερα μερικά πετρόχτιστα σπίτια χτισμένα το 18ο και 19ο 

αιώνα με πιο αξιόλογο το αρχοντικό του Γεωργίου Μαύρου (Σβαρτς) που λειτουργεί 

και ως μουσείο. Η πλατεία με τα πλατάνια και τη βρύση, τα λιθόστρωτα δρομάκια 

προσδίδουν ένα τοπικό χρώμα στο χωριό. 

Το σπίτι που έμενε η οικογένεια του Γεωργίου Σβαρτς είναι το σπουδαιότερο 

αρχοντικό των Αμπελακίων καθώς είναι ένα μνημείο της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής μας. Ο Σβαρτς άρχισε να το κατασκευάζει το 1787 και ολοκληρώθηκε 

ύστερα από 11 ολόκληρα χρόνια. Το σπίτι εκτός από κατοικία της οικογένειας ήταν 

και η έδρα του συνεταιρισμού των Αμπελακίων. 

Το οίκημα είναι τριώροφο σε σχήμα Γ. Μπαίνοντας στη «μεσαυλή», στο ισόγειο, 

γίνεσαι δέσμιος μιας ιδιότυπης 

γοητείας, καθώς η σκιά, που 

μοιραία δημιουργείται από το 

λιγοστό φως που περνά μέσα από 

τα  μικρά τοξωτά  ανοίγματα, 

δημιουργεί μια αίσθηση αναβίωσης 

προσώπων και πραγμάτων. Το 

ισόγειο είναι πετρόχτιστο. Δεξιά, 

στο εσωτερικό της αυλής, το πηγάδι και αριστερά, πίσω από μια βαριά πόρτα 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1


ασφαλείας της εποχής, το Θησαυροφυλάκιο, ο «χαζινές»! Νομίσματα, πάντα σε 

χρυσό ή ράβδοι χρυσού, φυλάσσονταν εκεί, μαζί με πολύτιμα έγγραφα, συμβόλαια 

και συμφωνητικά, σε ειδικές κρύπτες στους τοίχους και στο ξύλινο πάτωμα. Οι μικρές 

πολεμίστρες στους τοίχους του χαζινέ αποδείκνυαν από τη μια την αξία των 

φυλασσομένων κι από την άλλη τον κίνδυνο που διέτρεχαν. 

Το πάνω μέρος του ισογείου 

ήταν ο χώρος συνελεύσεων του 

Συνεταιρισμού, αλλά και των 

συναλλαγών του. Οι υπόλοιποι 

όροφοι είναι φτιαγμένοι από ξύλο. 

Σκάλες, κάγκελα, βαριές 

ταμπλαδωτές πόρτες, μεσάντρες, 

κίονες, παράθυρα, υπέρθυρα, 

ταβάνια, όλα καμωμένα με μοναδική τέχνη από τους τεχνίτες – δημιουργούς της 

εποχής, προκαλούν τη μοναδική αίσθηση της ζεστασιάς και της οικειότητας, που 

αναδίδει το ξύλο. 

Στον ημιώροφο οι οντάδες 

για την οικογένεια. Μεγάλα 

παράθυρα, ψιλοδουλεμένες 

μεσάντρες, ένα τζάκι στο χρώμα 

της θάλασσας, ζωγραφική στους 

τοίχους, άλλοτε με φυτικό 

διάκοσμο, κι άλλοτε με 

φανταστικά τοπία από ονειρικές πόλεις-λιμάνια, που παραπέμπουν ίσως στην 

Κωνσταντινούπολη.  

Στον όροφο ή « ξάνωγο» οι οντάδες γίνονται πολυποίκιλτοι. Οι ξύλινες 

διακοσμήσεις και οι ζωγραφικές απεικονίσεις ξεπερνούν κάθε φαντασία. Καθώς εδώ 



το φως περισσεύει, μπαίνοντας άπλετο 

από τα παράθυρα, που οι διακοσμήσεις 

στο τζάμι τους παραπέμπουν στα βιτρό. 

Στον χώρο του ορόφου αυτού 

φιλοξενούνταν υψηλοί καλεσμένοι της 

εποχής, συχνά από την Ευρώπη, τους 

οποίους οι οικοδεσπότες ψυχαγωγούσαν με ορχήστρα, που ακόμα είναι ευδιάκριτη η 

θέση της στο υπερυψωμένο δάπεδο, πίσω από τους λεπτοδουλεμένους ξύλινους 

κιονίσκους. Καθώς κατεβαίνεις τις ξύλινες σκάλες του Αρχοντικού, τις φαγωμένες 

από το χρόνο και το σαράκι, έχεις την αίσθηση πως άγγιξες ένα κομμάτι της Ιστορίας, 

ταξιδεύοντας πίσω, σ’ ένα παρελθόν, όπου η αίγλη και η δύναμη έχουν αφήσει τα 

σημάδια τους πάνω σ’ αυτό το ιστορικό κτίριο. 

 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

Η ενδυμασία προστατεύει και καλλωπίζει το σώμα. Παράλληλα σηματοδοτεί την 

κοινωνική, την οικονομική, την ηλιακή και την εθνοτική θέση αυτού που την φοράει. 

Κάθε στολή προσδιορίζεται από συγκεκριμένους παράγοντες.  

Αυτοί είναι οι εξής: 

α) το κλίμα, 

β) η τοπική παραγωγή πρώτων υλών, 

γ) οι δυνατότητες επικοινωνίας και 

δ) τα εμπορικά δίκτυα κάθε τόπου 

Λόγω αυτών των παραγόντων, συναντάμε ενδυμασίες του αστικού και του 

αγροτικού χώρου και ειδικότερα του ορεινού και του πεδινού, του παραθαλάσσιου και 

της ενδοχώρας. Τα αστικά κέντρα λόγω της ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων και 

επαφών, έχουν διαφοροποιήσει και έχουν εισαγάγει νεωτεριστικά στοιχεία στο θέμα 

της ενδυμασίας τους. 



Γυναικεία ενδυμασία Θεσσαλίας 

Οι παραδοσιακές φορεσιές της Θεσσαλίας είναι 

στην πλειονότητά τους αγροτικές. Εξετάζοντας 

αρχικά της γυναικείες φορεσιές, παρατηρούμε ότι σε 

αντίθεση με τις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι 

θεσσαλικές δεν παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στις 

βασικές τους μορφές και σχήματα. Φυσικά υπάρχουν 

οι παραλλαγές της γιορτινής, της νυφικής και της 

καθημερινής φορεσιάς, της παντρεμένης, της χήρας ή 

της ανύπαντρης. Οι βασικές όμως αντιπροσωπευτικές 

γυναικείες φορεσιές της Θεσσαλίας είναι αριθμητικά 

ιδιαίτερα περιορισμένες. Ακόμη πιο περιορισμένη είναι η ποικιλία των αντρικών 

αμφιέσεων της Θεσσαλίας, αστικών και αγροτικών, με κάποιες παραλλαγές και με 

χαρακτηριστική λιτότητα.  

Ο ενδυματολογικός χάρτης της Λάρισας αποτελείται από τις βλάχικες φορεσιές, 

τις καραγκούνικες, τις σαρακατσάνικες. Στη Θεσσαλία η κατάργηση και απλοποίηση 

της παραδοσιακής ενδυμασίας σημειώνεται από τα τέλη του 19ου αι., μετά την 

προσάρτηση στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Οι Βλάχοι και οι Σαρακατσαναίοι 

διατήρησαν τη φορεσιά τους μέχρι το 1940 περίπου. Η Καραγκούνικη διατηρήθηκε 

μέχρι το 1950-1960. 

 

 

 



          

 

Βασικά μέρη της γυναικείας φορεσιάς 

1. Εσώρουχα 
Τέτοια είναι το μεσοφόρι, το κολοβόλι, το πουκάμισο, η βράκα, το ζιπούνι, ο 
μπούστος, το στηθοπάνι κ.α. 

2. Πουκάμισο 
Αποτελείται από ύφασμα μεταξωτό, βαμβακερό, λινομέταξο, κ.α. Ανάλογα με την 
οικονομική κατάσταση ή την περίσταση διακοσμείται περισσότερο ή λιγότερο. 

3. Φόρεμα 
Κατασκευάζεται από ύφασμα μονόχρωμο ή πολύχρωμο, ανάλογα με την ηλικία, την 
οικονομική κατάσταση, τη δυνατότητα να έχουν στη διάθεσή τους πολύτιμα 
υφάσματα, όπως συμβαίνει με τις γυναίκες των ναυτικών. 

4. Βράκα 
Κατασκευάζεται από ύφασμα χειροποίητο ή του εμπορίου και φθάνει συνήθως μέχρι 
τους αστραγάλους ή σπανιότερα μέχρι το γόνατο, όπου στερεώνεται με κορδόνι. 

5. Καβάδι 
Πρόκειται για μάλλινο επανωφόρι, που φθάνει μέχρι τα γόνατα ή τους αστραγάλους, 
χρώματος συνήθως μαύρου, με διακοσμήσεις ανάλογα με την ηλικία και την 
οικονομική κατάσταση. 



6. Ποδιά 
Χρησιμεύει για την προστασία της κοιλιακής χώρας και της φούστας κατά τη 
διάρκεια των εργασιών, αλλά και συμβολικά καλύπτει το μέρος του σώματος που 
σχετίζεται με τη γονιμότητα. 

7. Κεφαλόδεσμος 
Κατασκευάζεται από λεπτό ύφασμα διαφόρων χρωμάτων, ανάλογα με την ηλικία. 

8. Ζώνη 
Η μεταλλική ζώνη 
κουμπώνει με πόρπη. Η 
ζώνη δεν είναι απαραίτητη 
για την καθημερινή 
φορεσιά. 

 

 

Η γυναικεία ενδυμασία, διακρίνεται σε: 

α) καθημερινή 

β) γιορτινή 

γ) νυφική 

δ) πένθιμη 

 

Οι γιορτινές φορεσιές ξεχώριζαν για τα πλούσια 

στολίδια και τα εντυπωσιακά κοσμήματα. Οι 

καθημερινές ήταν απλούστερες και λειτουργικές για τις 

καθημερινές εργασίες.  

Υπόδεση 

Στα πόδια φορούσαν κάλτσες μήκους ανάλογου προς αυτό του πουκαμίσου. 

Όσον αφορά τα παπούτσια, φορούσαν είτε παντόφλες, είτε μπότες, είτε τσαρούχια, 

είτε τερλίκια, είτε ξύλινα τσόκαρα. 



ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 

Τα ποικίλα είδη κοσμημάτων, αργυρών 

και άλλων, στολίζουν το σώμα και το κεφάλι ως 

απαραίτητο συμπλήρωμα της ενδυμασίας. 

Κάποια από τα κοσμήματα αποτελούν 

διακριτικό γνώρισμα της κοινωνικής και 

οικονομικής κατάστασης των γυναικών που τα 

φορούσαν. 

Τα κοσμήματα ήταν κυρίως δώρο του 

γαμπρού. Στο στήθος έβαζαν την μικρή ριχτή 

καδένα, την μεγάλη ριχτή καδένα και την 

αράδα του στήθους. Τα χέρια τα στολίζουν με 

μπελετζίκια (βραχιόλια). Η αράδα του στήθους 

σχηματίζεται από 2 αλυσίδες με γάντζους που κορυφώνονται στο γιλέκι δεξιά και 

αριστερά , κάτω από το στήθος. Με τα κιουτσέκια έκλειναν το πουκάμισο στο λαιμό 

και το γιλέκι κάτω από το στήθος. 

Η κεφαλόκομπτσα είναι το κόσμημα που βάζουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού 

όλες οι γυναίκες όταν δέσουν το κεφαλόδεμα για 

να το στερεώσουν. Δύο κόπιτσες ενωμένες με 2 

αλυσίδες σχηματίζουν το κόσμημα. 

Η αράδα με τα φλουριά ή η άλυσος με τα 

φλουριά στολίζει το μέτωπο. Ο ένας γάντζος της 

καρφώνει δεξιά στην κοσάνα χαμηλά και ο άλλος 

ψηλότερα αριστερά.  

Τα σκλαρμάτια είναι τα μαλαμοκαπνισμένα 

σκουλαρίκια που κρεμούν από τα τρυπημένα αυτιά 

τους. 

 



ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

Η ανδρική ενδυμασία είναι πιο απλή συγκριτικά με την αντίστοιχη γυναικεία. 

Μέρη της ανδρικής ενδυμασίας 

1. Πουκάμισο 
Κατασκευάζεται από ύφασμα μάλλινο ή 

βαμβακερό ή μεταξωτό, υφαντό σε εργαστήριο. 

2. Βράκα 
Μπορεί να είναι είτε ράσινη είτε βαμβακερή. 

3. Φουστανέλα 
Κατασκευάζονταν από βαμβακερό, καμπότ, 

λινό ύφασμα χρώματος λευκού, το οποίο 

λευκαίνεται με ειδικό τρόπο. Χρειάζεται πολύ 

ύφασμα, ανάλογα με τις πτυχές. 

4. Επανωκόρμι 
Αποτελείται από ύφασμα χοντρό, χρώματος 

μαύρου ή μπλε. 

5. Ζωνάρι 
Πρόκειται για επίμηκες, υφαντό, κεντημένο ή απλό που δένεται στην μέση με 

διάφορους τρόπους. 

6. Επανωφόρι 
 

Μπουραζάνα 
Η μπουραζάνα άρχισε να αντικαθιστά όλο και 

περισσότερο τη φουστανελά μετά την 

απελευθέρωση της Θεσσαλίας από τους Τούρκους 

εξ αιτίας του ότι ήταν πολύ πιο πρακτική στη 

χρήση της από τη φουστανέλα. Η φορεσιά της 

μπουραζάνα αποτελούνταν από τα εξής: 



1. Κατασάρκι. 

2. Πουκάμισο, άσπρο με μεγάλα φαρδιά μανίκια. 

3. Μπουραζάνα που ήταν φτιαγμένη από φίνο μαλλί - υφαντό. Είδος παντελονιού που 

δεν ήταν στητό στους γοφούς. Δενόταν στη μέση με χοντρό μάλλινο πλεκτό κορδόνι ή 

άσπρο σχοινί, το οποίο ήταν περασμένο εσωτερικά στη μπουραζάνα. Συνήθως 

φορούσαν καθημερινά μαύρη μπουραζάνα και στις γιορτές άσπρη. 

4. Ζωνάρι υφαντό μάλλινο που δενόταν στη μέση. 

5. Γιλέκο μαύρο. 

6. Στο κεφάλι φορούσαν μια σκούφια, ένα στρόγγυλο χαμηλό κάλυμμα τον κούκο. 

7. Τσερέπια. 

8. Τσαρούχια. 

Τα χωριάτικα : 
Η μαύρη μπουραζάνα μετεξελίχθηκε και αποτέλεσε την βάση για τα λεγόμενα 

χωριάτικα που φορέθηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα ως την δεκαετία του 1960 στη 

Θεσσαλία. 

Καλύμματα της κεφαλής : 

α) Φέσι 
β) Μαντήλι 
γ) Σκούφια 
δ) Πένθιμη ενδυμασία 
 

ΥΠΟΔΕΣΗ 

Στα πόδια φορούν κάλτσες που 

στερεώνονται συνήθως κάτω από το γόνατο με 

ειδικά υφασμένες καλτσοδέτες. Όσον αφορά τα 

παπούτσια, φορούσαν κουντούρα, 

γουρουνοτσάρουχα, τσαρούχια που αρχικά 

ονομαζόταν πίγγες. 

 



ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Μπομπάρι με πατάτες 

Yλικά : 

1 έντερο χοιρινό 
1 κιλό συκωταριά αρνίσια 
1 κιλό κρεμμύδια ψιλοκομμένα 
1 φλιτζάνι ρύζι  
1 πιπεριά κόκκινη ψιλοκομμένα 
1 πιπεριά πράσινη ψιλοκομμένα 
1 κουτ. σούπας πάπρικα 
2 κουτ. γλυκού κύμινο 
λίγο μπαχάρι τριμμένο 
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο 
½ φλιτζάνι κρασί λευκό 
Αλάτι 
Πιπέρι 
1 κιλό πατάτες 
5 κουτ. σούπας ελαιόλαδο 
3 λεμόνια (τον χυμό τους) 
 

Eκτέλεση 

Πλένουμε το έντερο με νερό και ξίδι. Zεματάμε τη συκωταριά σε νερό που 

κοχλάζει για 5 λεπτά. Ξεπλένουμε με κρύο νερό, τη στραγγίζουμε και την 

ψιλοκόβουμε. Σοτάρουμε τη συκωταριά με το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο μέχρι να 

ροδίσουν. Προσθέτουμε τις πιπεριές, τα μπαχαρικά, το αλατοπίπερο και το ρύζι και 

συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Σβήνουμε με το κρασί, ρίχνουμε 2 φλιτζάνια νερό και 

σιγομαγειρεύουμε μέχρι να απορροφηθούν. Δένουμε τη μία άκρη του εντέρου και με 

ένα χωνί το γεμίζουμε. Tοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί τυλιγμένο και τρυπημένο σε 

10 σημεία για να μην ανοίξει. Bάζουμε γύρω του τις πατάτες. Περιχύνουμε 1 φλιτζάνι 

νερό και τον χυμό λεμονιού και ψήνουμε σε ζεστό φούρνο στους 180°C για 1 ώρα. 

 

 



Πλαστός 

Υλικά 

1 κιλό χόρτα (λάπατα, σπανάκι, άγρια χόρτα, καυκαλήθρες, μυρώνια, παπαρούνες) 
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 
4 φρέσκα κρεμμυδάκια 
1 πράσο σε ροδέλες 
Άνηθο, μαϊντανό ψιλοκομμένο 
250 γρ. φέτα 
½ φλιτζάνι ελαιόλαδο 
½ φλιτζάνι γάλα 
Αλάτι, πιπέρι 
 
Για το χυλό 
½ κιλό αλεύρι 
2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο 
2 φλιτζάνια γάλα 
χλιαρό νερό 
 
 
Eκτέλεση 

Ανακατεύουμε σε μια λεκάνη ½ κιλό αλεύρι, 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, 2 

φλιτζάνια γάλα και χλιαρό νερό για να γίνει ένας παχύρρευστος χυλός. 

Χοντροκόβουμε σε ένα σουρωτήρι τα χόρτα και τα τρίβουμε με αλάτι. Θα πρέπει ο 

όγκος τους να μειωθεί στο 1/3. Στη συνέχεια, τα ανακατεύουμε με τα κρεμμύδια, το 

πράσο, τον άνηθο και τον μαϊντανό, τη φέτα, το πιπέρι και το ελαιόλαδο. Αλείφουμε 

με μισό ελαιόλαδο-μισό βούτυρο ένα ταψί. Απλώνουμε μια πολύ λεπτή στρώση από 

τον χυλό κι από πάνω απλώνουμε τα χόρτα. Σκεπάζουμε με ένα πολύ λεπτό στρώμα 

χυλού και ψήνουμε για μία ώρα σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C. Λίγο πριν 

το τέλος περιχύνουμε με ½ φλιτζάνι γάλα. 

 
 
 
 
 



Μπατζίνα 

Η μπατζίνα είναι μία παραδοσιακή 

πίτα από την Θεσσαλία, πανεύκολη αλλά 

πεντανόστιμη πολύ λεπτή αλμυρή 

κολοκυθόπιτα. Αυτή η πίτα εκείνα τα 

χρόνια αποτελούσε το κολατσιό όλων για 

τα παιδιά στο σχολείο, για τους μεγάλους 

που δούλευαν στα χωράφια, σαν 

κέρασμα, σαν εύκολη λύση για να χορτάσουν την «πείνα» τους εκείνα τα δύσκολα 

χρόνια! Φυσικά τα υλικά τότε ήταν αγνά, συνήθως ψηνόταν στο ξυλόφουρνο! Μία 

πίτα που «κρύβει» την ελληνική παράδοση και τον τρόπο ζωής των προηγούμενων 

χρόνων! 

Υλικά 
500 γρ. κολοκύθα πράσινη 
400 γρ. φέτα σκληρή 
2 αυγά 
120 ml. γάλα 
80 ml. ελαιόλαδο 
250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
3 κουταλιές της σούπας βούτυρο 
Αλάτι 
Εκτέλεση  

Για να φτιάξουμε την τέλεια μπατζίνα θα χρειαστούμε μια μεγάλη πράσινη 

κολοκύθα. Κόβουμε την κολοκύθα στην μέση, με ένα κουτάλι αφαιρούμε τους 

σπόρους. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C Κελσίου. Βγάζουμε την ψίχα της 

κολοκύθας ξύνοντας με κουτάλι , διαφορετικά τρίβουμε την κολοκύθα στο χοντρό 

μέρος του τρίφτη και την βάζουμε σε τρυπητό. Πατάμε με το χέρι μας καλά την 

τριμμένη κολοκύθα να βγάλει τα υγρά και αλατίζουμε. Θρυμματίζουμε την φέτα με 

ένα πιρούνι και την βάζουμε σε ένα μπολ. Κρατάμε στην άκρη μία χούφτα από το τυρί 

για το τέλος. Προσθέτουμε στο μπολ τα αυγά, το γάλα, το ελαιόλαδο, την φέτα και 

ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε το την τριμμένη κολοκύθα και αν χρειάζεται, 



ανάλογα την φέτα λίγο αλάτι, ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε το αλεύρι 

σταδιακά, ανακατεύουμε μέχρι να πάρουμε ένα σχετικά σφιχτό χυλό. Βουτυρώνουμε 

καλά ένα μεγάλο ταψί. Το ταψί πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε η πίτα να έχει 

πάχος το περισσότερο 1 εκατοστό. Προσθέτουμε πάνω από την πίτα το τυρί που 

κρατήσαμε, θρυμματισμένο και μερικά κομματάκια βούτυρο στην επιφάνεια. 

Ψήνουμε για 50-60 λεπτά στους 180°C Κελσίου, στο χαμηλό ράφι του φούρνου. Αν 

την θέλουμε ξεροψημένη ψήνουμε 15 λεπτά ακόμη, αφού καλύψουμε με λαδόκολλα. 

Μπουρανί Τυρνάβου 

Υλικά 

1 κ. σπανάκι φρέσκο, καθαρισμένο 
500 γρ. τσουκνίδα καθαρισμένη 
250 γρ. λάπαθα 
3/4 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο 
2 κ.σ. κορν φλάουερ 
3 κ.σ. ξύδι ή λεμόνι 
αλάτι, πιπέρι 
 
Παρασκευή 

Ψιλοκόβουμε τα χόρτα και τα βάζουμε να βράσουν σε νερό που μόλις να τα 

σκεπάζει. Όταν μαλακώσουν αρκετά τα στραγγίζουμε και τα μεταφέρουμε σε 

κατσαρόλα. Προσθέτουμε αλάτι, 1 ποτήρι από το χλιαρό νερό τους και το ελαιόλαδο 

και τα αφήνουμε να σιγοψηθούν 1 ώρα περίπου μέχρι να λιώσουν, ανακατεύοντας 

συχνά. Προς το τέλος διαλύουμε το κορν φλάουερ σε 1/2 φλ.τσ. χλιαρό νερό και το 

προσθέτουμε στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί και σιγοβράζουμε 

ανακατεύοντας 10' ακόμα, μέχρι να γίνει σαν πηχτός χυλός. Ρίχνουμε το ξύδι, 

ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Συνηθίζεται να προσθέτουν αντεράκι αρνίσιο 

ψιλοκομμένο για περισσότερη γεύση. 

 

 

 



Χαλβάς Φαρσάλων 

 Yλικά 

1 φλιτζάνι νισεστέ 
1 ½ φλιτζάνι ζάχαρη 
2 ½ φλιτζάνια νερό 
½ φλιτζάνι ελαιόλαδο 
 
Εκτέλεση : 

Ανακατεύουμε το νισεστέ με το νερό σε ένα μπολάκι. Βράζουμε το ελαιόλαδο 

και τη ζάχαρη σε μια βαθιά κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς με 

ξύλινη σπάτουλα ή κουτάλα μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και να πάρει η καραμέλα μας 

σκούρο ξανθό χρώμα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και ρίχνουμε με μία κίνηση όλο το 

μείγμα του νισεστέ μέσα στην καραμέλα. Ανακατεύουμε γρήγορα και πολύ 

προσεκτικά –επειδή το μείγμα πιτσιλάει– μέχρι να δέσει η κρέμα για 5 περίπου λεπτά. 

Όταν αρχίσει να ξεκολλάει ο χαλβάς από τα τοιχώματα της κατσαρόλας, είναι 

έτοιμος. Μεταφέρουμε τον χαλβά σε ένα μικρό πυρίμαχο σκεύος ή σε ταψάκι και τον 

αφήνουμε να κρυώσει (εκτός ψυγείου) για 1 περίπου ώρα. Σερβίρουμε το γλυκό 

κομμένο σε κομμάτια, με μπόλικα ψημένα και καραμελωμένα αμύγδαλα ή 

πασπαλισμένο με λίγη ζάχαρη άχνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 

Κτηνοτρόφος 

Το κλίμα, η χλωρίδα και το ανάγλυφο του θεσσαλικού χώρου ευνόησαν την 

κτηνοτροφική δραστηριότητα, η οποία αφορούσε κυρίως αιγοπρόβατα. 

Η κτηνοτροφία αποτελούσε την κύρια απασχόληση των κατοίκων ορισμένων 

περιοχών. Αναπτύχτηκε η νομαδική και ημινομαδική  κτηνοτροφία που αφορούσε 

μεγάλα κοπάδια. Ο χαρακτηριστικότερος ποιμενικός, νομαδικός πληθυσμός ήταν οι  

Σαρακατσάνοι που  δεν είχαν σταθερή κατοικία όπως οι Βλάχοι και οι Κοπατσαραίοι. 

Πολλές οικογένειες βοσκών "έσμιγαν τα κοπάδια τους με αρχηγό τον τσέλιγκα. 

Κύρια μέρη της ποιμενικής εγκατάστασης ήταν: 

α) η καλύβα: χρησίμευε για να κοιμάται ο βοσκός και να αποθηκεύονται σκεύη και 

εργαλεία της τυροκομίας. Ήταν φτιαγμένη με χόρτα και ξύλα. 

β) το ποιμνιοστάσιο (μάντρα, στάνη) 

γ) ο στάλος: σκιερό μέρος που πήγαιναν τα πρόβατα τις μεσημεριανές ώρες του 

καλοκαιριού. 

 

 

Γεωργός 

Ο γεωργός ασχολείται με  την καλλιέργεια της γης με σκοπό  την παραγωγή 

φυτικών προϊόντων. Τα δημητριακά αποτελούσαν το κύριο είδος της καλλιέργειας 

στον θεσσαλικό κάμπο. Η προετοιμασία του χωραφιού για το όργωμα και τη σπορά 

ξεκινούσε από το καλοκαίρι με το καθάρισμα και τη λίπανση του χωραφιού (κοπριά). 

Το φθινόπωρο γινόταν η σπορά, τον Οκτώβριο κυρίως μήνα, αφού το χώμα ήταν 

έτοιμο από τις βροχές. Η περίοδος της σποράς ήταν συνδεδεμένη με πολλά έθιμα και 

προλήψεις.  



Γεωργικά εργαλεία 

 Αλέτρι: Ένα από τα σημαντικότερα 

γεωργικά εργαλεία είναι το αλέτρι ή άροτρο. 

Αρχικά ξύλινο και κοντό με σιδερένιο υνί και 

αργότερα μακρύ για να τραβούν περισσότερα 

ζώα και να διευκολύνει την εργασία. 

 Φτερά: Δύο ομοιόμορφα σιδερένια τμήματα στερεωμένα αριστερά και δεξιά 

της αλετροπόδας που χρησιμεύουν στο άνοιγμα των αυλακιών. 

 Γράβαλο - τσουγκράνα: Γεωργικό εργαλείο με σιδερένια δόντια στην άκρη σε 

ξύλινο κοντάρι, το οποίο χρησιμεύει στον καθαρισμό των φύλλων από το έδαφος. 

Κατά την ελαιοσυγκομιδή, με το γράβαλο μαζεύονται τα μπούμπουλα / κότσαλα, 

δηλαδή τα ψιλά κλαδιά και φύλλα, που πέφτουν στα λιόπανα από το ράβδισμα της 

ελιάς. 

 Δικριάνι: Πρόκειται για ένα μακρύ ξύλο που καταλήγει σε τρεις ή τέσσερις 

άκρες και χρησιμεύει στο ανακάτεμα των σταχυών. Διευκολύνει το ξεχώρισμα του 

καρπού. 

 Κασμάς: Εργαλείο για 

σκάψιμο σε σκληρό έδαφος, με 

ξύλινο στέλεχος και σιδερένια 

κεφαλή. Στη μέση έχει μια οπή απ’ 

όπου περνά το στέλεχος. Η μια 

πλευρά του είναι μυτερή και η άλλη 

πεπλατυσμένη. 

 Δρεπάνι: Κοφτερό 

γεωργικό εργαλείο, που 

χρησιμοποιείται στο θερισμό των 

δημητριακών. Από τους 

νεολιθικούς χρόνους μέχρι τις 



αρχές του 20ού αιώνα ο θερισμός γινόταν με δρεπάνι.  Το παραδοσιακό δρεπάνι έχει 

λεπίδα από μέταλλο και στέλεχος από ξύλο. 

 Δρεπάνα - κοσιά: Μεταλλικό εργαλείο με ξύλινο επίμηκες στέλεχος μήκους 

1,80 μ.. Μοιάζει με δρεπάνι και χρησιμοποιείται για το κόψιμο άγριων χόρτων και 

καλαμιών. 

 

Σαμαροποιός 

Σαμαροποιός ή σαμαράς είναι ο τεχνίτης που κατασκευάζει το σαμάρι που 

τοποθετείται στη ράχη των κατοικίδιων ζώων. Το σαμάρι δέχεται φορτίο ή αναβάτη. 

Το σαμάρι του τόπου μας είναι όμοιο με το σαμάρι σ’ όλη τη Βαλκανική και τη 

Μικρά Ασία, είναι μακρύτερο από της δυτικής Ευρώπης. 

Αποτελείται από δύο μέρη: 
 
1. Τη στρωματιά, ένα στρώμα διπλωμένο 

ώστε να κάθεται επάνω το ζώο. Η επάνω όψη 

της είναι  από  προβιά ακατέργαστη  ή δέρμα 

κατεργασμένο το μεσσίνι. Η κάτω επιφάνεια 

της είναι από αραιό υφασμένο χοντρό 

μάλλινο, το σαμαροσκούτι. Είναι 

παραγεμισμένη από ξερό ραγάζι ή από άχυρο 

σίκαλης.  

2. Το ξυλίκι. Είναι σκελετός ξύλινος που αποτελείται από μια αψίδα που καβαλά τη 

βάση του τραχήλου και γι’ αυτό το  λόγο είναι στενή, το μπροστάρι, και από μια 

αψίδα που καβαλά τη μέση του ζώου, φαρδιά το πιστάρι. Μπροστάρι και πιστάρι 

ενώνονται  με τα 6 παΐδια, πήχες πλατιές, περαστές στις αψίδες, δύο από κάθε πλευρά, 

καμπύλες και εφαρμοστές στη στρωματιά, και δύο από πάνω, με αντίθετη καμπύλη 

που στηρίζονται μόνο στις  αψίδες χωρίς να αγγίζουν την στρωματιά. Αυτές δέχονται 

το βάρος του αναβάτη ή του φορτίου στο πιστάρι στη μέση, υπάρχουν τα κοτσάκια, 

δυο γάντζοι συμμετρικοί γυρισμένοι προς τα μέσα. 



Πεταλωτής 

Παλιά υπήρχαν πολλοί πεταλωτές μια 

και ήταν απαραίτητοι αφού κάθε σπίτι στο 

χωριό είχε και ένα ζώο για τις δουλειές 

του, γαϊδούρι ή μουλάρι. Ο πεταλωτής 

έβαζε στα ζώα τα πέταλα που ήταν ας 

πούμε τα παπούτσια τους. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο 

πεταλωτής ήταν τα πέταλα, το σφυρί, η 

τανάλια, το σατράτσι και τα καρφιά. Στην 

αρχή ακινητοποιούσαν το πόδι του ζώου 

και ο πεταλωτής έβγαζε το παλιό 

φθαρμένο πέταλο. Μετά με το σατράτσι 

που ήταν ένα μαχαίρι σε σχήμα μικρού 

τσεκουριού έκοβε την οπλή του ζώου από 

κάτω έτσι ώστε να την ισιώσει. Μετά έβαζε το καινούργιο το πέταλο και το κάρφωνε 

με τα ειδικά καρφιά. Τα καρφιά αυτά είχαν μεγάλο κεφάλι έτσι ώστε να προεξέχουν 

από την πατούσα του ζώου και να μη γλιστράει. Τα πέταλα ήταν σε διάφορα μεγέθη 

και τα κατασκεύαζαν από σίδερο. Τα πέταλα είχαν τρύπες γύρω - γύρω για να 

μπαίνουν τα καρφιά. Το πετάλωμα γινόταν και στα τέσσερα πόδια του ζώου. Αυτό 

γινόταν για να μπορεί να περπατάει στους κακοτράχαλους δρόμους χωρίς να 

πληγώνονται τα πόδια του και για να διατηρεί την ισορροπία του. 

 

 

 

 



Μυλωνάς 

Μυλωνάδες στους παλαιότερους χρόνους λέγονταν αυτοί που εκμεταλλεύονταν 

τους μύλους και άλεθαν τα σιτηρά για να παράγουν αλεύρι. Όσους από τους μύλους 

κινούνται με αέρα τους έλεγαν 

ανεμόμυλους. Οι μύλοι 

λειτουργούσαν κυρίως το 

χειμώνα, και όπου υπήρχαν 

τρεχούμενα νερά λειτουργούσαν 

και το καλοκαίρι. Η 

εγκατάσταση του γινόταν 

συνήθως πλάι στις όχθες των 

ποταμών και όταν υπήρχαν 

ειδικές συνθήκες χτίζοντας 

διαδοχικά ο ένας κάτω από τον άλλο στην πλαγιά ενός βουνού όπου με τη βοήθεια 

μεγάλης ποσότητας τρεχούμενων νερών λειτουργούσαν διαδοχικά. Ο μυλωνάς 

περίμενε να φυσήξει ο κατάλληλος άνεμος για να θέσει σε λειτουργία το μηχανισμό 

του μήλου. Άπλωνε τα πανιά της φτερωτής, μετέφερε μέσα στο μύλο τους καρπούς 

πού επρόκειτο να αλεστούν, τους άδειαζε στην κοφινίδα που ήταν ένα ξύλινο κιβώτιο 

με πυραμιδωτή προς τα κάτω βάση, απ' όπου έπεφτε μέσα στην κουβέρτα, ένα ξύλινο 

κιβώτιο, μορφής χαμηλού –πολυγωνικού πρίσματος που περιέβαλε ης μυλόπετρες, 

την απανώπετρα και την κατώπετρα. Ο μυλωνάς έχει φροντίσει από πριν να είναι 

καθαρές οι μυλόπετρες, κάνοντας μια διαδικασία που λεγόταν ξάλεσα.  

Αφού κάνει τις παραπάνω εργασίες ο μυλωνάς ρυθμίζει τις μυλόπετρες και 

αρχίζουν να αλέθουν. Στη συνέχεια ο μυλωνάς ζυγίζει το αλεύρι με τον καμπανό 

(ζυγαριά εποχής) και κρατεί τα αλεστικά, δηλαδή το αλεύρι για την πληρωμή του.   Ο 

μυλωνάς πληρωνόταν σε είδος ή σε χρήμα. Πολλές φορές όμως οι πελάτες δεν έμεναν 

ικανοποιημένοι από τις συναλλαγές τους με το μυλωνά. Γι' αυτό ο μυλωνάς ήταν 

προσεκτικός στη δουλειά του και πάντα εγκάρδιος, φροντίζοντας να έχει καλές 

σχέσεις με όλους. Πρόσεχε να μην ανακατευτούν τα αλέσματα των πελατών του, γι' 



αυτό τα έβαζε χώρια και τα σημάδευε. Φόρτωνε, τις περισσότερες φορές ο ίδιος, τα 

αλέσματα και τα μετέφερε στα σπίτια των πελατών του. Η εντιμότητά του, και η καλή 

του διάθεση συντελούσαν στη διατήρηση και στην αύξηση της πελατείας του. 

Ο μυλωνάς είχε καθήκον να συντηρεί το μύλο του. Γι’ αυτό κατά τακτά 

διαστήματα έκανε έλεγχο στις μυλόπετρες και γενικά σε όλο το μηχανισμό του μύλου, 

ώστε να προλάβει τυχόν βλάβες και φθορές. 

Το επάγγελμα του μυλωνά ήταν πολύ κουραστικό γι' αυτό, πολλές φορές, 

βοηθούσαν στις εργασίες του μύλου και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας των 

μυλωνάδων. Εκτός από κουραστικό ήταν και ανθυγιεινό, γιατί απαιτούσε πολλές ώρες 

δουλειάς, καλή σωματική δύναμη και παραμονή σε κλειστό χώρο. Επιπλέον ο 

μυλωνάς ξυπνούσε πάρα πολύ πρωί για να βάλει σε λειτουργία το μύλο. Στη 

σύγχρονη εποχή το επάγγελμα του μυλωνά έχει εξαφανιστεί, γιατί και οι ανεμόμυλοι 

δεν λειτουργούν πλέον. Το αλεύρι παράγεται σε υπερσύγχρονα εργοστάσια. 

Οι ανεμόμυλοι έχουν μείνει στα στέκια τους σαν ανάμνηση μιας παλιάς εποχής. 

Τα φτερά τους και η μηχανή τους έχουν σκουριάσει από τον χρόνο και μας θυμίζουν 

πόσο πολύ έχει εξελιχτεί η τεχνολογία για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου. 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΦΑΝΤΙΚΗ 

 

Η υφαντική στην 

περιοχή της Λάρισας 

διατηρήθηκε ως τα νεότερα 

χρόνια. Αποτελούσε  κυρίως 

οικιακή τέχνη, άμεσα 

συνδεδεμένη με τις ανάγκες 

και την οικονομία της 

κοινότητας. Ο αργαλειός 

ήταν απαραίτητος σε κάθε 

σπίτι. Η υφαντική είχε 

κεντρική θέση στην καθημερινότητα της γυναίκας για την εξασφάλιση του ατομικού 

και οικιακού ρουχισμού. 

 

 

 

 

 

 



Χρησιμοποιούσαν ως υφαντικές ύλες το μαλλί, το βαμβάκι, το μετάξι και 

σπανιότερα το λινάρι. Οι κτηνοτρόφοι (Βλάχοι, Σαρακατσαναίοι) ύφαιναν μάλλινα 

υφαντά, ενώ οι αγρότες της πεδιάδας βαμβακερά. Κιλίμια, φλοκάτες, υφαντά με 

κέντημα στον αργαλειό, μονόχρωμα ή με πανωκέντι, θηλιαστά υφαίνονταν με πολλές 

παραλλαγές. Τα πιο συνηθισμένα θέματα ήταν γεωμετρικά ή καρό, φυτικά, 

ανθρώπινες φιγούρες, μορφές ζώων ή πουλιών. Κάποια σχέδια υφαίνονταν από 

μνήμης, χωρίς πρότυπα, ενώ από τις αρχές του 20ου αι. πολλά μοτίβα αντιγράφονταν 

από καλλιγραφίες του εμπορίου. Από τις αρχές του 20ου αι. η κατασκευή 

χειροποίητων υφαντών άρχισε να υποχωρεί με την επικράτηση της ευρωπαϊκής μόδας 

και την αύξηση παραγωγής βιομηχανικών υφασμάτων. 

 

 



Τα σταμπωτά του Τυρνάβου 

Μετά την απελευθέρωση του 1881 

έχουμε γραπτές μαρτυρίες για τα 

σταμπωτά του Τυρνάβου. Όμως η 

προφορική παράδοση ανάγει την 

δραστηριότητα αυτή σε πολύ 

παλιότερα χρόνια, τουλάχιστον στην 

αρχή του 19ου αιώνα.  Γύρω στα τέλη 

του 18ου αιώνα κι αρχές του 19ου 

αιώνα η σταμπωτική τέχνη διαμέσου των νησιών, περνά στα χέρια των τεχνιτών της 

κυρίως Ελλάδας. Οι στάμπες, τα καλούπια, όπως τις ονόμαζαν οι μάστοροι ήταν η 

καθεμιά ένα μοναδικό έργο τέχνης και χρειαζόταν χρόνο, επιμονή και επίμονη 

εργασία για να γίνει. 

Οι σκαλιστές ήταν συνήθως οι ίδιοι οι σταμπωτές, άλλοτε όμως κι ειδικοί 

τεχνίτες, που παρέμειναν ανώνυμοι, σκάλιζαν τα θέματα τους ελαφρά ή βαθειά πάνω 

σε ξύλινο κομμάτι. Στον Τύρναβο σκάλιζαν τα μοτίβα και σε μαλακό ξύλο 

(φλαμούρι) και σε σκληρό 

(αγριογκορτσιά) για να μην 

καταστρέφονται τα καλούπια 

γρήγορα από την χρήση. Για 

να σκαλίσει ο σκαλιστής μια 

στάμπα ακολουθούσε 

ολόκληρη διαδικασία. Μετά από μια απλή επεξεργασία της επιφάνειας του ξύλου, 

σχεδίαζε πάνω σ’ αυτή τμήμα της επιθυμητής μπορντούρας ή του θέματος και στη 

συνέχεια το σκάλιζε με κοπίδι. Κάθε τμήμα του σχεδίου έπρεπε να σκαλιστεί σε δυο, 

τρία διαφορετικά καλούπια ανάλογα με τα χρώματα που θα χρησιμοποιούσαν. 

Η ανθρώπινη μορφή δεσπόζει στις πάντες του Τυρνάβου. Οι παραστάσεις αυτές 

έχουν σαν πρότυπο λιθογραφίες της εποχής που διακοσμούσαν λαϊκές φυλλάδες και 



κυκλοφορούσαν σ’ όλο το ελληνικό 

χώρο. Οι σκαλιστές ήταν άνθρωποι 

αυτοδίδακτοι και με μεράκι. Τα 

χρώματα που χρησιμοποιούσαν στα 

σταμπωτά ήταν κατά το πλείστον 

φυτικά και κάθε εργαστήριο είχε τις 

δικές του μυστικές συνταγές για να 

επιτευχθούν οι επιθυμητές αποχρώσεις και η χρωματική λαμπρότητα. Το τύπωμα 

γίνεται σε πολλές φάσεις. 

Στον Τύρναβο ιδιαίτερα γνωστά 

σταμπωτά είδη ήταν τα καναπελίκια, οι 

μπερνέδες, οι μαξιλάρες, τα παπλώματα, τα 

τραπεζομάντηλα, οι πάντες, οι μαντήλες 

αλλά και ολόκληρα τοπία τσίτι για 

φορέματα. Τα εργαστήρια στην εποχή της 

ακμής τους, δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 

ως και την δεκαετία του 1930, απασχολούσαν πάρα πολλούς τεχνίτες, κυρίως 

γυναίκες που η καθεμιά ειδικευόταν για ορισμένη φάση της εργασίας. Τα σταμπωτά 

τα εμπορεύονταν οι ίδιοι οι σταμπωτάδες ή τα διέθεταν σε γυρολόγους και 

μικροπωλητάδες. Μέχρι τη δεκαετία του 1960 τα σταμπωτά είχαν λειτουργική χρήση. 

Κάθε σπίτι είχε οπωσδήποτε 

κάποιο σταμπωτό κομμάτι. 

 Ήδη σταμπωτά από το 

εργαστήρια του Τυρνάβου 

εκτίθενται και στο 

Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας, 

 

 



ΜΥΘΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  

Ένα επίκαιρο λαϊκό παραμύθι : «Τα τρία δέντρα» 

Αναμφίβολα μέσα στην πολλαπλή ζωή του λαϊκού παραμυθιού –όπως και του 

μύθου – ανιχνεύουμε στοιχεία διαχρονικά και επίκαιρα που ανταποκρίνονται στα 

σύγχρονα προβλήματα και τις νέες συνθήκες ζωής. Ως πανάρχαιο αφηγηματικό είδος 

εκφράζει τον αιώνιο άνθρωπο με τους αγώνες και τις αγωνίες του, τα όνειρά και τις 

προσδοκίες του, τις συγκρούσεις των ηθικών και υλικών δυνάμεων, την πάλη του 

εναντίον του κακού, την αντιμετώπιση ποικίλων δοκιμασιών κ.λπ. Το παραμύθι που 

ακολουθεί  αναφέρεται -με μια δεύτερη ανάγνωση- σε ένα καίριο πρόβλημα της 

Θεσσαλίας : τη λειψυδρία. 

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 

Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και είχαν μια κόρη 
που την αγαπούσαν πάρα πολύ. Μετά από λίγα χρόνια όμως, η βασίλισσα πέθανε. Και 
ο βασιλιάς επειδή πήγαινε όλο ταξίδια και επειδή δεν ήθελε το κορίτσι να μένει 
συνέχεια μόνο του, εξαναγκάστηκε να ξαναπαντρευτεί. Όταν παντρεύτηκε και πήρε 
άλλη γυναίκα, άλλη βασίλισσα, αυτήν είχε κι άλλο δικό της παιδί, δικιά της κόρη! Και 
την άλλη (την κόρη του βασιλιά δηλαδή), δεν την αγαπούσε και σκεφτόταν κάθε μέρα 
πώς και πώς να την κάνουν κακό, να την κάνουν ζημιά. Μια μέρα, λοιπόν , τη λέει η 
μητριά της : 

«να πάρεις το σταμνί και να πας να πάρεις νερό». 
Είχαν μια βρύση έξω απ’ το χωριό και πήγαιναν κι έπαιρναν νερό. Τι να κάν’ το 

κορίτσ’, πηγαίν’ να πάρει νερό. Στο δρόμο που γύριζε για το σπίτι, συνάντησε ένα 
δέντρο το οποίο μιλούσε. Το δέντρο αυτό που ήταν μηλιά της λέει : 

«Ρίξε μου κορίτσι μου λίγο νερό» 
«Μπράβο» λέει η κοπέλα «να σε ρίξω»! 
«Να γίνεις κόκκινην κόκκινην κι αφράτην σαν τα μήλα μ’»! 
Πηγαίν’ πιο κάτω η κοπέλα, και βρήκε μια ελιά. 
«Ρίξε με κορίτσι μου κορίτσι μ λίγο νερό» 
«Μπράβο» λέει η κοπέλα «να σε ρίξω»! 
«Να φκιάκς (= φτιάξεις) μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια και μαύρα φρύδια σαν τις ελιές 
μου» 



Πηγαίνει πιο κάτω, βρήκε άλλο δέντρο, μια λεύκα, που είναι ψηλή! 

«Θα με ρίξεις κι έμενα λίγο νερό»; Της λέει η λεύκα. 
«Μπράβο» λέει «να σε ρίξω»! 
«Να γίνεις ψηλή, ψηλή και λεπτή σαν εμένα»! 

Παίρνει το σταμνί το κορίτσι, πάει ξαναγεμίζει και πήγε στο σπίτι της. Η μάνα 
της, η κακιά η μητριά της και η αδερφή της, τι να δουν; Είδαν μια κοπέλα 
πεντάμορφη! Μαύρα μαλλιά, κόκκινα μάγουλα, αφράτην, άσπρην, πολύ ωραία! 

«Τι έκανες»; Τη ρωτάνε. 
«Τίποτα» λέει η κοπέλα «συνάντησα τρία δέντρα και με μιλούσαν»! 

Λέει η βασίλισσα την κόρη της 

«Εμπρός, να πας να πάρεις το σταμνί και να πας να πάρεις κι εσύ νερό»! 
Παίρνει αυτή το σταμνί, πηγαίνει το γεμίζει νερό, και στο δρόμο που πήγαινε για 

το σπίτι συνάντησε τη μηλιά. 

«Ρίξε με κορίτσι μ’ κι εμένα λίγο νερό» της λέει η μηλιά. 
«Δεν το πήρα για σένα το νερό» 
«Να κοκκινίσεις και νά σουφρώσεις» λέει «σαν τα μήλα μ»! 

Πηγαίν’ πιο πέρα, βρήκε την ελιά. 

«Ρίξε με κορίτσι μου λίγο νερό»! 
«Δεν το πήρα εγώ για σένα το νερό» λέει «εγώ το πήρα για την μάνα μου»! 
«Να μαυρίσεις να μαυρίσεις σαν τις ελιές μου»! 

Πηγαίν’ πιο πέρα βρήκε τη λεύκα. 

«Θα με ρίξεις» λέει «κι εμένα λίγο νερό»; 
«Όχι» λέει «δεν σε ρίχνω! Δεν το χω για σένα το νερό»! 
«Να γίνεις ψηλή, ψηλή κι αδύνατη σαν εμένα»! 

Γυρίζει η κοπέλα στο σπίτι, τι να δει η μάνα της; Ψηλή, σουφρωμένην, μαύρην! 
Αλλαγμένην πολύ! Έσκασε απ το κακό της! Τι να κάνουν; Πώς να την ξεφορτωθούν 
την όμορφη την κοπέλα; Σκεφτόταν μέρα-νύχτα τι να την κάνουν. Κι αποφάσισαν, 
λοιπόν, μια μέρα να πάνε βόλτα σ ένα βουνό. Η κακιά η μητριά είχε φτιάξει, όμως, 
κουλούρες αλμυρές για να δώσει στη κόρη να φάει. 



Πάνε, λοιπόν, στο βουνό, κάθονται σ ένα λοφάκι και δίνει η κακιά η μητριά στην 
(καλή) κόρη να φάει. Μόλις έφαγε, η κοπέλα δίψασε και θέλησε να πιει νερό. Κάτω 
χαμηλά ήταν ένας ποταμός που περνούσε. 

«Αμάν» λέει η κοπέλα «διψάω»! 
«Σκύψε να πιεις νερό» της λένε οι δυο κακίες γυναίκες! 

Σκύβει το κορίτσ να πιει νερό, τη σπρώχνουν μια με το πόδι και πέφτει μέσα στο 
ποτάμι! Φεύγουν αυτές αμέσως ,πάνε στο σπίτι και είπαν στο βασιλιά ότι χάθηκε το 
κορίτσ. Εκεί που έπεσε το κορίτσι, όμως, στον ποταμό και φώναζε : 

 «Βοήθεια, βοήθεια», 
Περνούσε ένας ψαράς, ένας παππούς. Την πήρε στο σπίτι του, την έδωσε ρούχα 

να αλλάξει και την είχε σαν παιδί του! Μια μέρα περνούσε ένας βασιλιάς ,από άλλη 
χώρα, με το άλογο του, και είδε την κοπέλα. Πηγαίν, φωνάζει τον παππού, και του 
λέει : 

«Τίνος είναι αυτό το κορίτσ; Είναι δικό σου το κορίτσ; Γιατί εγώ θα το πάρω»! 
«Μα εγώ το βρήκα το κορίτς αυτού...» 
«Είναι τόσο όμορφην» λέει ο βασιλιάς «που εμένα μ άρεσε και θα την πάρω»! 

Και την παντρεύτηκε ο βασιλιάς, και η αδερφή της με τη μάνα της έχουν σκάσει 
από το κακό τους!!!! 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

Ένα είδος παραείδος έχει φύλλο σα δενδρί και δενδρί δεν είναι, είναι άσπρο σαν 
τυρί και τυρί δεν είναι, έχει ποντικού ουρά και ποντικός δεν είναι. Τι είναι;    (ρεπάνι) 

Χίλιοι μίλιοι  καλογέροι σε ένα ράσο τυλιγμένοι                  (ρόδι) 

Ψηλός ψηλός καλόγερος και πλάκα το κεφάλι                    (φτυάρι)  

Τριγύρω στο σπιτάκι μας συμπεθεριό περνάει                 (σταλαγματιές) 

Κάθεται ο τζίτζικας κι ανεβαίνει ο αράπης          
(πυροστιά και κατσαρόλα) 

Μια καρακάξα μαδημένη, μες στο σοκάκι 
πεταμένη            (φαγωμένο τσαμπί σταφύλι) 

 
 



Ιδιότυπα «κάλαντα» 
Του Λαζάρου τα κορίτσια τραγουδούσαν στα σπίτια που είχαν κοπέλες 

αρραβωνιασμένες το παρακάτω τραγούδι. 

Εδώ μαντήλια κρέμονται 
Εκεί μαντήλια σειόνται 
Εδώ είναι κόρη για παντρειά  
Κόρη αρραβωνιασμένη 
Της τάζουνε το βασιλιά 
Της τάζουνε το ρήγα 
Δε θέλω εγώ το βασιλιά  
Δε θέλω εγώ το ρήγα 
Μόν΄θέλω το αρχοντόπουλο 
Του βασιλιά το εγγόνι. 
 

Σε σπίτια που υπήρχαν μικρά παιδιά έλεγαν το εξής τραγούδι. 

Μικρό μικρό μικρούτσικο, 
μικρό και χαϊδεμένο 
Μικρό το είχε η μάνα του,  
μικρό και ο μπαμπάς του. 
Το έλουζαν, το χτένιζαν και στο σχολειό το στέλναν. 
Κι ο δάσκαλος το έδερνε με μια χρυσή βεργούλα 
κι η δασκαλίνα το έπαιρνε με δυο κλωνάρια μόσχο. 
Παιδί μου που είν΄ τα γράμματα, 
παιδί μου που είν΄ ο νους σου; 
Τα γράμματα είναι στο χαρτί  
κι ο νους μου πέρα πέρα. 
Πέρα πέρα στις όμορφες, 
πέρα στις μαυρομάτες. 
 

Αν σε κάποιο σπίτι ο νοικοκύρης δεν τους άνοιγε για να πουν τα κάλαντα, τα 
παιδιά για να «εκδικηθούν» τραγουδούσαν περιπαικτικά το εξής, για να δείξουν ότι 
δεν είναι νοικοκυραίοι: 

Ετούτο το σπίτι που ΄ρθαμε  
γεμάτο καλιακούδια 
τα μισά γεννάν  
τα μισά κλωσσάν 
τα μισά σού  βγάζουνε τα μάτια.  



Πανηγύρια!!! 

Μερικά πανηγύρια της Λάρισας!!! 

1. Πανηγύρι  του Προφήτη Ηλία 

2. Πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα 

3. Πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων 

4. Πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου 

5. Γιορτή μήλου στην Αγιά 

6. Γιορτή αμυγδάλου στο Συκούριο 

7. Γιορτή κάστανου στην Καρίτσα 

Τρόπος που γιορτάζονται τα πανηγύρια όταν γιορτάζει ένας Άγιος!!! 

Το πρωί ο κόσμος πήγαινε στην εκκλησία. Μόλις τελείωνε η εκκλησία , 

πιάνονταν όλοι οι παρευρισκόμενοι σε έναν κύκλο. Ύστερα , τα όργανα άρχιζαν να 

παίζουν και ο κόσμος άρχιζε να χορεύει. 

 

ΠΑΛΙΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Το τάισμα της βρύσης 

Οι κοπέλες, τα χαράματα των Χριστουγέννων, αλλού την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς, πηγαίνουν στην πιο κοντινή βρύση "για να κλέψουν το άκραντο νερό" 

(άκραντο, δηλαδή αμίλητο, γιατί δε βγάζουν λέξη σ' όλη τη διαδρομή). Αλείφουν τις 

βρύσες του χωριού με βούτυρο και μέλι, με την ευχή όπως τρέχει το νερό να τρέχει 

και η προκοπή στο σπίτι τον καινούργιο χρόνο και γλυκιά να είναι και η ζωή τους. Για 

να έχουν καλή σοδειά, όταν φτάνουν εκεί, την "ταΐζουν", με διάφορες λιχουδιές, όπως 

βούτυρο, ψωμί, τυρί, όσπρια ή κλαδί ελιάς. Όποια θα πήγαινε πρώτη στη βρύση, αυτή 

θα ήταν και η πιο τυχερή ολόκληρο το χρόνο. Έπειτα ρίχνουν στη στάμνα ένα 

βατόφυλλο και τρία χαλίκια, "κλέβουν νερό" και γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι 



αμίλητες μέχρι να πιούνε όλοι από το άκραντο νερό. Με το ίδιο νερό ραντίζουν και τις 

τέσσερις γωνίες του σπιτιού, ενώ σκορπούν στο σπίτι και τα τρία χαλίκια. 

Τα Μπαμπαλιούρια 

Στο Λιβάδι Ελασσόνας, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα παιδιά βγαίνουν 

στους δρόμους τραγουδώντας τα Αγιοβασιλιάτικα κάλαντα και φωνάζοντας 

"Σουρβάσο". Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς ο επισκέπτης μπορεί να δει στο δρόμο τα 

"Μπαμπαλιούρια". Τα "Μπαμπαλιούρια" είναι ένα Πρωτοχρονιάτικο έθιμο, που έχει 

τις ρίζες του στη Διονυσιακή λατρεία και αναβιώνει και στις μέρες μας. 

Η στολή τους αποτελείται από το "σαλβάρι", ένα μάλλινο άσπρο παντελόνι, το 

οποίο στερεώνουν στη μέση με μια μάλλινη άσπρη ζώνη. Το πουκάμισο που φορούν 

από πάνω είναι συνήθως άσπρο με φαρδιά μανίκια σαν εκείνο των τσολιάδων. Στα 

πόδια φορούν άσπρες καλτσοδέτες και τσαρούχια. Στη μέση φορούν ένα χοντρό 

μάλλινο ύφασμα, διπλωμένο πολλές φορές, όπου επάνω δένουν τα μεγάλα και βαριά 

κουδούνια. Στο κεφάλι φορούν ειδική μάσκα, από προβιά ζώου, τη λεγόμενη 

"φουλίνα". Στα χέρια κρατούν ένα ξύλινο κυρτό σπαθί που συμπληρώνει τη φορεσιά 

του κάθε "Μπαμπαλιούρη". 

Πριν ακόμη τελειώσει η Πρωτοχρονιάτικη Θεία Λειτουργία οι 

"Μπαμπαλιούρηδες" έχουν πάρει θέση έξω από τις τρεις ενορίες του χωριού. 

Βγαίνοντας ο κόσμος από την εκκλησία τους συναντά και αιφνιδιάζεται αφού 

περνούν το σπαθί στη μέση τους και δεν αφήνουν κανέναν να περάσει αν δεν βάλει 

χρήματα επάνω σ' αυτό. Μόλις βάλουν τα χρήματα τα παίρνει ο αδελφογύρτης και 

τους εύχεται Καλή Χρονιά. Μετά τις εκκλησίες τα "Μπαμπαλιούρια" πηγαίνουν στην 

πλατεία, και με το δυνατό θόρυβο που προκαλούν τα κουδούνια τους, τραβούν την 

προσοχή των ντόπιων και ξένων επισκεπτών. Φεύγοντας από εκεί, περνούν από τα 

καφενεία και τις καφετέριες του χωριού, και έπειτα ξεχύνονται στους δρόμους μέχρι 

αργά το βράδυ. Αυτό το έθιμο έχει σαν σκοπό να διώξει τα κακά πνεύματα, και να 

είναι ήσυχη και χαρούμενη η καινούρια χρονιά. 



Η Γουρουνοχαρά 

Ένα από τα σημαντικότερα χριστουγεννιάτικα έθιμα σε πολλές περιοχές της 

Ελλάδος και της Θεσσαλίας είναι η γουρουνοχαρά ή γρουνουχαρά. 

Λέγεται πως οι οικογένειες αγόραζαν το γουρούνι από το μήνα Μάιο και το 

συντηρούσαν με κολοκύθια και πίτυρα, σε νερό, είτε στο ποτάμι. Το γουρούνι ήταν 

απαραίτητο για ένα αγροτικό σπίτι, καθώς από το γουρούνι έπαιρναν το λίπος (τη 

λίπα), το κρέας, τα λουκάνικα κι έφτιαχναν τα γουρνοτσάρουχα. Αποτελούσε ντροπή 

για το σπίτι εκείνο, που δεν είχε γουρούνι, καθώς θεωρούνταν παρακατιανό, φτωχό κι 

ανοικοκύρευτο. 

Η προετοιμασία για το σφάξιμο του γουρουνιού γινόταν με εξαιρετική φροντίδα, 

για κάθε σφαγή μεγάλου γουρουνιού απαιτούνταν 5-6 άνδρες, ενώ επακολουθούσε 

γλέντι μέχρι τα ξημερώματα, για να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία την επόμενη και 

τη μεθεπόμενη μέρα. Οικογένειες, συνήθως συγγενικές, καθόριζαν με τη σειρά ποια 

ημέρα θα έσφαζε το γουρούνι της. 

Επειδή όμως η όλη εργασία είχε ως επακόλουθο το γλέντι και τη χαρά, γι' αυτό 

και η ημέρα αυτή καθιερώθηκε ως "γουρουνοχαρά ή γρουνουχαρά". Όταν μάλιστα 

προσκαλούσαν κάποιον την ημέρα αυτή, δεν έλεγαν "έλα να σφάξουμε το γουρούνι", 

αλλά "έλα, έχουμε γουρουνοχαρά". Το σφάξιμο των γουρουνιών δεν συνέπιπτε τις 

ίδιες ημερομηνίες κατά περιφέρειες. Σε άλλες περιοχές τα έσφαζαν 5-6 ημέρες πριν 

από τα Χριστούγεννα και σε άλλες άρχιζαν από την ημέρα των Χριστουγέννων και 

μετά, ανάλογα με την παρέα. Τα περισσότερα γουρούνια σφάζονταν στις 27 

Δεκεμβρίου, ημέρα του Αγίου Στεφάνου. Γι' αυτό και η γιορτή αυτή ονομαζόταν 

"γρουνοστέφανος ή γουρουνοστέφανος". Υπάρχουν όμως και μικρές περιοχές που τα 

έσφαζαν ένα μήνα ή και περισσότερο, μετά τα Χριστούγεννα. 

Κατά το έθιμο, νοικοκυρά έδινε μικρή ποσότητα αναμμένης στάχτης και 

θυμίαμα στο σφαγέα, ο οποίος, αφού θυμιάτιζε τους εργαζόμενους και όλους τους 

άλλους, για να έχουν την ευλογία του Χριστού και να εξαφανιστούν οι καλικάντζαροι, 



έριχνε τη στάχτη με το θυμίαμα στο λαιμό του γουρουνιού, για να είναι ευλογημένο 

και καλό το κρέας του. Ένας άλλος έπαιρνε λίγο αίμα κι επάλειφε τα μικρά παιδιά στο 

πρόσωπο για να είναι γερά, ανθεκτικά στους ψύλλους, στις αρρώστιες, και να μην 

επηρεάζονται από τα κακά πνεύματα. Στη συνέχεια, οι άνδρες έγδερναν το γουρούνι, 

και το δέρμα, αφού το αλάτιζαν, το δίπλωναν στα τέσσερα και το κρατούσαν για να 

φτιάξουν τα γουρνοτσάρουχα για τις καλοκαιρινές δουλειές τους. 

Μετά το γδάρσιμο, άρχιζε το κόψιμο του λίπους (παστού), για να γίνει έπειτα το 

κόψιμο του κρέατος σε μικρά τεμάχια. Το λίπος αυτό, αφού το έλιωναν πρώτα, το 

έβαζαν σε δοχεία λαδιού ή πετρελαίου και αφού πάγωνε, διατηρούνταν σχεδόν όλο το 

χρόνο. Οι κάτοικοι της Θεσσαλίας το χρησιμοποιούσαν όλο το χρόνο και σε όλα 

σχεδόν τα φαγητά. Υπήρχαν μάλιστα περιπτώσεις που πολλοί δεν το αντικαθιστούσαν 

με τίποτα. Ακόμα και το καλοκαίρι στα φαγητά τους χρησιμοποιούσαν λίπος, γιατί το 

θεωρούσαν δική τους παραγωγή και επομένως φθηνό, σε αντίθεση με το λάδι που το 

αγόραζαν μισή ή μια οκά για να περάσουν ένα και δυο μήνες. Επίσης, πολλές φτωχές 

οικογένειες δεν αγόραζαν καθόλου λάδι και δεν ήξεραν ούτε ποιο είναι το χρώμα του. 

Στη συνέχεια, τεμάχιζαν το κρέας και τοποθετούσαν αλατισμένα τα κομμάτια σε 

πλιθάρια, που τα είχαν για φαγητό όλο σχεδόν το χειμώνα και τα μαγείρευαν με 

τραχανά και πλιγούρι. Επίσης έφτιαχναν και λουκάνικα, έκοβαν τα πράσα σε μικρά-

μικρά τεμάχια και τα είχαν έτοιμα να γεμίσουν τα λουκάνικα. Μετά το φαγητό, οι 

άνδρες έκοβαν το κρέας πάνω στην τάβλα, με τα ψαλίδια, το οποίο ανακάτευαν με τα 

τριμμένα πράσα και το έβαζαν σε χάλκινη κατσαρόλα και τα ζέσταιναν, αφού έριχναν 

συγχρόνως ρίγανη, πιπέρι και αλάτι. Στη συνέχεια περνούσαν τα λουκάνικα σ' ένα 

ξύλινο δοκάρι και τα κρεμούσαν για να στεγνώσουν. 

Έφτανε πλέον το μεσημέρι. Η τάβλα ήταν έτοιμη για το φαγητό, με ντόπιο 

κρασί. Τσίπουρο έπιναν κατά την ώρα της δουλειάς. 

Μετά, οι άνδρες έφευγαν για τα σπίτια τους, αλλά το βράδυ επέστρεφαν στο 

σπίτι του νοικοκύρη για να φάνε και να γλεντήσουν, να χαρούν και να απολαύσουν 



τους καρπούς του κόπου τους. Οι γυναίκες είχαν έτοιμα τα φαγητά, όπως πίτες- 

συνήθως με τυρί-, κόκαλα βρασμένα, ψητό στη σχάρα κρέας και άφθονο κρασί από το 

αμπέλι. Τα μεσάνυκτα κι ύστερα από πολλά τραγούδια και χαρά, όπως κι ευχές προς 

το νοικοκύρη, έφευγαν για τα σπίτια τους. 

ΚΛΩΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΤΖΑΚΙ 

Τα Χριστούγεννα στη Λάρισα τα νεαρά κορίτσια και αγόρια επιστρέφοντας από 

την εκκλησία τοποθετούν δίπλα στο αναμμένο τζάκι μικρά κλαδιά δέντρων, που 

αντιπροσωπεύουν τις προσωπικές τους επιθυμίες. Συγκεκριμένα πιστεύεται ότι το 

άτομο, του οποίου το κλαδί κάηκε πρώτο, θα είναι και το πρώτο που θα παντρευτεί. 

ΤΑ «ΛΟΚΑΤΖΑΡΙΑ» 

Τα «Λοκατζάρια ή Ροκατσάρια» είναι πανάρχαιο έθιμο που τελείται αδιάλειπτα 

εδώ και πολλούς αιώνες στις 5 Ιανουαρίου. Οι νέοι του χωριού μεταμφιέζονται και 

επισκέπτονται τα σπίτια τραγουδώντας ειδικά κάλαντα για κάθε περίπτωση. 

Ο ΚΛΗΔΟΝΑΣ 

Οι γιορτές άρχιζαν το απόγευμα στις 23 Ιουνίου με πρώτη εκδήλωση τον 

«Κλήδονα» ή Ριζικάρι. Όλες οι νέες και οι νέοι, κάθε χωριού, μαζεύονταν αργά το 

απόγευμα σε ένα γειτονικό μεγάλο σπίτι ή έξω σε μια μεγάλη αυλή, συνήθως κάτω 

από μια κληματαριά, και διάλεγαν μεταξύ τους και από την παρέα τους ένα παλικάρι 

που ήταν πιο άξιο, από μεγάλη οικογένεια και να το έλεγαν οπωσδήποτε Γιάννη. 

Τον Γιάννη, λοιπόν, αυτόν τον έστελναν με μια μικρή βαρέλα ή ένα χαρανί 

(μεταλλικός κουβάς) ή ένα κανάτι στη βρύση, ή στο πηγάδι να φέρει «αμίλητο νερό». 

Θα έπαιρνε το νερό από τη βρύση χωρίς να μιλήσει σε κανένα στο δρόμο που θα 

συναντούσε όταν πήγαινε στη βρύση, ούτε όταν έπαιρνε το νερό ούτε στο δρόμο όταν 

θα γύριζε. Γι' αυτό διάλεγαν να είναι σοβαρός, ολιγομίλητος «Γιάννης ο αμίλητος», 

έτσι το ονόμαζαν. Συνήθως κατά την διαδρομή, από το σπίτι στη βρύση και από τη 

βρύση στο σπίτι, ακόμη και στη βρύση, ήταν πάρα πολλοί που του έκαναν πειράγματα 



πολλά, αστεία διάφορα, για να τον κάνουν να μιλήσει. Γι' αυτό διάλεγαν, τον πιο άξιο 

Γιάννη να είναι πολύ ψύχραιμος και να έχει μεγάλη υπομονή. 

Όταν ύστερα από όλους τους βασάνους, κατόρθωνε και έφτανε το αμίλητο νερό 

στο σπίτι που τον περίμεναν οι κοπελιές με τους νέους της παρέας τους. Έπαιρναν το 

νερό και το έριχναν σ' ένα μεγάλο καζάνι, ή σε μια βαθιά πήλινη γαβάθα (λεκάνη) που 

την είχαν ονομάσει «κλήδονα». 

Μέσα στον κλήδονα, δηλαδή στο καζάνι ή την γαβάθα με το αμίλητο νερό, 

έριχναν όλες και όλοι, οι νέες και οι νέοι, από ένα μικρό αντικείμενο που είχα επάνω 

τους, δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, κουμπιά, καρφίτσες διακοσμητικές, νομίσματα, 

καρύδια, αμύγδαλα κλπ. ρίχνοντας τα μέσα παρακαλούσαν να βγει το ριζικό τους και 

να παρουσιαστεί στον ύπνο τους. Αφού έριχναν όλα αυτά τα αντικείμενα, τα 

«ριζικάρια» μέσα στον κλήδονα, σκέπαζαν τη λεκάνη ή το καζάνι, με ένα κόκκινο 

πανί, μαντήλι ή σεντόνι, και το έβαζαν στη μέση της αυλής ή στο χαγιάτι. Το άφηναν 

εκεί όλη τη νύχτα για να το βλέπουν τα άστρα και να αποκτήσουν μαγική δύναμη. 

Τα ριζικάρια θα επισκέπτονταν κατά τη νύχτα, λέγανε, η μοίρα του καθενός και 

θα έγραφε επάνω στο κάθε ριζικάρι το μέλλον και το τυχερό τους. Γύρω από τον 

κλήδονα, οι νέες και οι νέοι άρχιζαν το χορό και τα τραγούδια, οι γερόντισσες τα 

πειράγματα και καμιά φορά χόρευαν και αυτές με τους νέους μέχρι που άρχιζε να 

μπαίνει η νύχτα, να «σουρουπώνει». 

Τότε άφηναν τον κλήδονα και πήγαιναν στην άκρη της αυλής και συνήθως σε 

σταυροδρόμι, κοντά στη γειτονιά και άναβαν φωτιές, τις «φουγγαρίες» για να κάψουν 

την παλαιά - περσινή - ρίγανη και τα στεφάνια με τα λουλούδια της πρωτομαγιάς. 

Όλοι οι παρευρισκόμενοι νέες και νέοι ακόμη  και μεσήλικες πηδούσαν πάνω από τη 

φωτιά, τρεις φορές για να αφήσουν πίσω τις αρρώστιες και ότι άλλο κακό τους 

βασάνιζε. Πηδούσαν πάνω από τη φωτιά και φώναζαν δυνατά «πηδάω τη φωτιά τ' 

Αγιάννη, αρρώστια να μην με πιάνει». Τα τραγούδια και οι χοροί κρατούσαν μέχρι 



αργά τη νύχτα κι' αν τέλειωναν η ρίγανη και τα φρύγανα έριχναν στη φωτιά ξύλα που 

είχαν στις αυλές για να κρατάει η φωτιά αναμμένη. 

ΠΕΡΠΕΡΙΤΣΑ 

Η περπερούνα ή περπερίτσα είναι ένα έθιμο που υπήρχε και σε χωριά της 

Θεσσαλίας. Σκοπός του εθίμου είναι να αποτρέψει την ξηρασία. Μαζεύονται μικρά 

κορίτσια σε ομάδες και έχοντας ανάμεσά τους την «περπερούνα» μια κοπέλα 

στολισμένη με κλαδιά και λουλούδια που κρατά ένα ταψί πάνω στο κεφάλι της, 

γυρνούν τα σπίτια του χωριού τραγουδώντας : 

«Πιρπιρούνα περιπατεί 

το Θεό παρακαλεί 

για να ρίξει μια βροχή, 

μια βροχή βασιλική 

για να γίνουν τα σιτάρια, 

τα σιτάρια, τα κριθάρια, 

του θεού τα παρασπόρια». 

Οι χωρικοί βγαίνουν στις πόρτες τους, ρίχνουν νερό στο ταψί και φιλεύουν τα 

κορίτσια με λεφτά και γλυκίσματα, πιστεύοντας ότι έτσι θα προκαλέσουν τη βροχή. 

Οι «ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ» της επαρχίας της Ελασσόνας 

Στην επαρχία της Ελασσόνας του νομού Λάρισας, το Πασχαλινό έθιμο που 

ξεχωρίζει σε ορισμένα χωριά είναι ο γυναικείος χορός με τις Λαζαρίνες. Πρόκειται 

για ένα έθιμο που έχει διπλό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται τόσο με την εποχή της 

Άνοιξης, αλλά και με την Ανάσταση του Λαζάρου. 

Την παραμονή της γιορτής, οι Λαζαρίνες ξεχύνονταν στα χωράφια και μάζευαν 

λουλούδια με τα οποία στόλιζαν μικρά καλαθάκια. Φορώντας παραδοσιακές στολές, 

οι Λαζαρίνες ξεκινούσαν από την πλατεία του χωριού και κατευθύνονταν προς το 

προαύλιο της εκκλησίας όπου και έπαιρναν την Βάϊα. Έπειτα πάλι στο προαύλιο της 

εκκλησίας τραγουδούσαν παραδοσιακά τραγούδια με θρησκευτικές αναφορές. 



ΧΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Παρ’ όλο που οι κάτοικοί 

της παρουσιάζουν ετερογένεια 

ως προς την προέλευση, 

(Βλαχόφωνοι, Χασιώτες, 

Σαρακατσάνοι, 

Καραγκούνηδες, Μικρασιάτες 

και Θρακιώτες πρόσφυγες), 

εντούτοις κατόρθωσαν να 

διατηρήσουν μια κοινή διάλεκτο και παράδοση. Ο Σαρακατσάνοι λοιπόν, χορεύουν 

κυρίως χορούς στα τρία, τσάμικους, καλαματιανούς και χορούς του γάμου. 

Τα τραγούδια τους έχουν να κάνουν με την ποιμενική τους ζωή και με τα 

κατορθώματα των κλεφτών με τους οποίους ερχόταν σε επαφή κάθε θερινή περίοδο 

όταν μετακινούνταν με τα κοπάδια τους στα χωριά των Αγράφων. Παλιά είχαν 

ξεχωριστά γλέντια οι άνδρες και οι ξεχωριστά οι γυναίκες και μόνο λίγες φορές όπως 

οι γάμοι και το μεγάλο πανηγύρι του κάθε χωριού ήταν ανάμεικτα. Οι γυναίκες 

χόρευαν και τραγουδούσαν σε γιορτές όπως π.χ. οι «λαζαρίνες», «της 

σταυροπροσκύνησης», τα Χριστούγεννα, της Παναγίας, σε αρραβώνες, γάμους, 

βαφτίσια και σε κάθε ευκαιρία όπως ας πούμε όταν πήγαιναν τις βελέντζες για 

πλύσιμο η στον τρύγο η στον θερισμό η όταν μάζευαν τη σοδιά και άπειρες άλλες 

εκδηλώσεις της ζωής. Οι γυναίκες ποτέ δεν είχαν όργανα στα γλέντια τους γι αυτό και 

τα πιο πολλά διασωθέντα τραγούδια είναι τα γυναικεία. Οι άνδρες πάλι δεν 

χρειαζόταν ειδικό λόγο για γλέντι. Το έστηναν ακόμη και δίχως λόγο στο καφενείο ή 

και σε σπίτια μαζί με όργανα όταν υπήρχε η δυνατότητα. 

Θεσσαλικός (Γιούργια στα παλιούρια) 

Ανδρικός και γυναικείος χορός που χορεύεται στην περιοχή του Τυρνάβου. 

 



Μπεράτι 

Ανδρικός και γυναικείος 

χορός που συναντάται και στην 

Ήπειρο. Είναι χορός 

«συγκαθιστός», και χορευόταν 

συνήθως στους γάμους, όταν οι 

συγγενείς συνόδευαν τη νύφη και 

το γαμπρό στην εκκλησία. Γι αυτό 

και δεν έχει καθορισμένο σχήμα και διακρίνεται για την ελευθερία και την μεγάλη 

ποικιλία των βημάτων του. 

Καγκέλι 

Χορεύεται στη Θεσσαλία 

και στην Ήπειρο από άνδρες και 

γυναίκες. Είναι ελεύθερος 

πηδηχτός χορός στον οποίο οι 

χορευτές εκτελούν πολλές 

στροφές. Χορεύεται με τα 

βήματα του Καλαματιανού, 

πάνω στα οποία γίνονται διάφορες φιγούρες. 

Ρουγκατσιάρικος 

Χορεύεται τη μέρα των Φώτων στην περιοχή Φαρσάλων στο Πεδινό Καρδίτσας 

και σε άλλες Θεσσαλικές περιοχές, σαν τοπικό έθιμο. Ο Ρουγκατσιάρης είναι αυτός 

που χλευάζει τους γύρω του. Φορά προβιές, έχει πολλά κουδούνια στο λαιμό του. 

Αυτοί που ντύνονται μ αυτό τον τρόπο σχηματίζουν μια παρέα, η οποία γυρίζει από 

γειτονιά σε γειτονιά χορεύοντας τον χορό με ανταπόδοση φιλέματα και κεράσματα. 

 



Καραγκούνα 

Ένας από τους κυριότερους χορούς της Θεσσαλίας, που χορεύεται όμως και σε 

άλλες περιοχές. Το τραγούδι της καραγκούνας είναι μια αναφορά κι ένας θαυμασμός 

στην αρχοντική καραγκούνικη γυναικεία φορεσιά, η οποία μαζί μ αυτή της 

σαρακατσάνας, αποτέλεσαν θέματα μελέτης και έρευνας. 

Αρβανιτοβλάχικο 

Ο Αρβανιτοβλάχικος χορεύεται συνήθως ελεύθερα από άνδρες και γυναίκες και 

στη συνέχεια σχηματίζουν ζευγάρια. Η κίνηση των χεριών στους άνδρες είναι 

ελεύθερη, φέρνοντας πάντα μπροστά ίδιο χέρι και πόδι, ή έχουν τα χέρια τους 

πιασμένα στη μεσολαβή. Όταν γίνονται ζευγάρια, η γυναίκα βρίσκεται από την 

εσωτερική πλευρά του κύκλου. Οι χορευτές πιάνονται με τα χέρια λυγισμένα στο 

ύψος του κεφαλιού, ενώ τα εξωτερικά τους χέρια, αριστερό για τη γυναίκα και δεξί 

για τον άντρα, βρίσκονται στη μεσολαβή και ελεύθερα ψηλά αντίστοιχα. Το 

χορευτικό μοτίβο του χορού αποτελείται από δύο τεσσάρια, εκ των οποίων το πρώτο 

αρχίζει με το αριστερό και το δεύτερο από το δεξί. 

 
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 

Τα μουσικά όργανα που υπήρχαν στην 

Θεσσαλία -όταν αυτά υπήρχαν- ήταν το βιολί και 

από τις αρχές του αιώνα το κλαρίνο , το λαούτο, 

το σαντούρι και το ντέφι με τα ζήλια δηλ. ο 

νταϊρές. Βέβαια κατά τόπους υπήρχαν και άλλα 

όργανα που τα συναντάμε και σε άλλες περιοχές 

όπως τα χάλκινα που είχε το Λιβάδι (βλάχοι) και 

η Τσαριτσάνη, ζουρνάδες, νταούλια, γκάιντες 

κτλ. εννοείται ότι προϋπήρχε όλων η φλογέρα. 

 



Ο Κύκλος της ζωής !!! 
 

1. Εγκυμοσύνη, Τοκετός, Γέννηση!!! 

Οι γυναίκες του χωριού, γεννούσαν στο χωριό και συγκεκριμένα στο σπίτι τους. 

Όσον αφορά τον τοκετό, υπήρχαν κάποιες γιαγιάδες που είχαν τον ρόλο της μαίας και 

ξεγεννούσαν τις γυναίκες. Η εγκυμοσύνη και η λοχεία είναι μια περίοδος κατά την 

οποία η έγκυος/ λεχώνα και το νεογνό είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, αλλά και επικίνδυνα, 

καθώς αποτελούν απειλή για την κοινωνία. Για την προστασία τους λοιπόν τηρούνταν 

αυστηρά ορισμένες απαγορεύσεις. Έτσι η έγκυος απέχει από οικιακές εργασίες- 

πλύσιμο, ράψιμο, ζύμωμα κ.ά.  

2. Βάπτιση!!! 

Ο νονός έπαιρνε το παιδί και πήγαινε στην εκκλησία χωρίς τους γονείς του 

μωρού. Οι γονείς δεν γνώριζαν το όνομα που θα έδινε ο νονός στο παιδί. Μόλις ο 

νονός «χάριζε»  το όνομα στο παιδί, κατά την διάρκεια της κατήχησης, η νονά ή ο 

νονός έδινε χρήματα στα παιδιά που βρισκόταν εκεί ή τα πετούσαν στον αέρα 

(αλιμούρα)  και όποιος τα έπιανε.  Τα παιδιά, μόλις έπαιρναν τα λεφτά ,έτρεχαν στους 

γονείς για να τους πουν το όνομα και να πάρουν τα συγχαρίκια, δηλαδή λεφτά, από 

τους γονείς.  Ύστερα πήγαιναν και οι γονείς στην εκκλησία και συνεχίζονταν το 

μυστήριο της βάπτισης. Μόλις τελείωνε το μυστήριο, ακολουθούσε γλέντι. 

3. Γάμος, Επιλογή συζύγου, Προίκα, Τελετή !!! 

Η επιλογή συζύγου γινόταν κατά κανόνα με τη 

φροντίδα των γονέων και κυρίως του πατέρα. Η 

μεσολάβηση προσώπου έμπιστου και σοβαρού, του 

προξενητή, διευκόλυνε την επιλογή. Η νύφη έδινε 

προίκα στον γαμπρό.  Τότε  δεν   έστελναν  

προσκλητήρια για να ανακοινώσουν τον γάμο, παρά 

μόνο σε αυτούς που ήταν μακριά. Οι υπόλοιποι το 

μάθαιναν με άλλο τρόπο. Συγκεκριμένα, αγόρια ή νέες 



γυναίκες, είχαν δεμένο στον λαιμό τους ένα άσπρο μαντήλι και δίπλα λουλούδια. 

Έχοντας μαζί τους ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί ή συνηθέστερα τσίπουρο, πήγαιναν 

από σπίτι σε σπίτι, ανακοίνωναν στον αφέντη του σπιτιού το χαρμόσυνο μήνυμα και 

έπιναν μαζί του στην υγεία του ζευγαριού και των οικογενειών του. Η τελετή του 

γάμου γινόταν συνήθως Κυριακή.  

Έθιμα του γάμου 

Ο γάμος ξεκινούσε μια εβδομάδα πριν την τελετή. Το απόγευμα του Σαββάτου 

μαζευόταν στο σπίτι της νύφης νεαρά κορίτσια για τις ετοιμασίες και η μητέρα 

πήγαινε στα συγγενικά σπίτια για το κάλεσμα. Το πρωί της Κυριακής γινόταν το 

κάλεσμα στο χωριό. Το μεσημέρι ενώ ο πατέρας, με όποιο μεταφορικό μέσο διέθετε, 

πήγαινε στα σπίτια  συγγενών σε κοντινά χωριά για να φέρει τις κοπέλες στο σπίτι της 

νύφης. Το ίδιο απόγευμα ερχόταν στο σπίτι ο πεθερός για να ξεκινήσει ο γάμος και ο 

ράφτης και άρχιζε η κατασκευή των φορεσιών που ήταν και η προίκα της νύφης. Οι 

κοπέλες κεντούσαν τα πουκάμισα, τις ποδιές, τα τσεμπέρια. Ανάμεσά τους έφτιαχνε 

και τη νυφική φορεσιά, όταν ακόμη φορούσαν τις παραδοσιακές φορεσιές κατά την 

τελετή του γάμου. Αργότερα το νυφικό το έφτιαχνε μοδίστρα την Πέμπτη πριν τα 

στέφανα. Όμως έπρεπε να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί τη στιγμή που έκοβε η 

μοδίστρα το ύφασμα, για να μην πάρει κάποιος κομμάτι από αυτό και βγει εκτός 

σπιτιού. Αυτό το θεωρούσαν κακό σημάδι για το νέο ζευγάρι. 

Οι κοπέλες που ήταν μπρατίμισσες ( βλάμισσες) έβαφαν τα μαλλιά και το 

εσωτερικό της παλάμης με κόκκινη χένα (κνα), ως διακριτικό γνώρισμα. Όλη την 

εβδομάδα του γάμου η νύφη δεν έπρεπε να βγει από το σπίτι. 

Την Πέμπτη το απόγευμα έφερνε ο πεθερός της νύφης την κουλούρα. Την 

έκοβαν ο πεθερός και η νύφη, με προσοχή να μην πάρει κάποιος κομμάτι και το 

βγάλει εκτός σπιτιού.  

Παλιότερα η τελετή του γάμου γινόταν στο σπίτι της νύφης. Αργότερα 

καθιερώθηκε να γίνεται στην εκκλησία. Την Κυριακή το πρωί μουσικοί με όργανα 



πήγαιναν στο σπίτι του κουμπάρου για να τον φέρουν στο σπίτι του γαμπρού, όπου θα 

ακολουθούσε γλέντι και φαγοπότι. Στο σπίτι της νύφης την ετοίμαζαν, τη στόλιζαν, τη 

χτένιζαν. Την έβαζαν να καθίσει σε μια βεδούρα, δηλ. ένα κεραμικό αγγείο που το 

χρησιμοποιούσαν για αποθήκευση τροφών. Πάνω του έστρωναν κάποιο υφαντό 

κεντημένο. Όσο τη χτένιζαν τα κορίτσια τραγουδούσαν. 

Άσπρη κατάσπρη πέρδικα ήταν στη γειτονιά μας  
κι ήρθανε ξένοι παντάξενοι,  
ήρθαν και μας την παίρνουν 
και ρήμαξε η γειτονιά μα ομόρφυναν τα ξένα. 
Γαμπρέ τη νύφη που δίνουμε να μη μας τη μαλώνεις 
σαν το κλειστό τριαντάφυλλο να την εκαμαρώνεις. 
 
Το ξύρισμα του γαμπρού 

Ο γαμπρός δεν ξυριζόταν ποτέ μόνος του. Το ξύρισμά του ανήκε στις 

διαδικασίες του γάμου, ήταν μια ειδική τελετουργία. Κάποιος έκανε τον μπαρμπέρη. 

Ο γαμπρός καθόταν σε μια καρέκλα. Κρατούσε στα χέρια του ένα δίσκο ή ένα ταψί. 

Μαζεύονταν όλοι γύρω από το γαμπρό. Καθώς άρχιζε το ξύρισμα, με τη συνοδεία των 

οργανοπαικτών οι συγκεντρωμένοι έριχναν χρήματα στο δίσκο ή στο ταψί, που 

προοριζόταν για τον κουρέα. 

Μετά την τελετή ακολουθούσε χορός. Παλιότερα στο σπίτι της νύφης, από όπου 

θα έπαιρναν και την προίκα και 

αργότερα έξω από την εκκλησία. 

Μετά το τέλος του χορού 

φόρτωναν  την προίκα σε 

μεταφορικό μέσο (κάρο),  αφού 

πρώτα την έδειχναν στον κόσμο 

που ήταν συγκεντρωμένος. Στη 

συνέχεια οι νιόπαντροι πήγαιναν στο σπίτι του πεθερού, ο οποίος τους περίμενε στην 

πόρτα. Τους κερνούσαν γλυκό του κουταλιού, πατούσαν στο σίδερο που υπήρχε κάτω 



μπροστά στην είσοδο και με μια αλυσίδα που περνούσε η πεθερά στο πίσω μέρος του 

λαιμού τους, τούς περνούσαν στο εσωτερικό. 

4. Θάνατος!!! 

Όταν ο άνθρωπος πέθαινε τον ετοίμαζε η οικογένειά του. Διάφορες συμπτώσεις, 

όπως οπτασίες, ουρλιάσματα σκύλου κ.α. Εκλαμβάνονται ως οιωνοί θανάτου. Η 

συγχώρηση και η μετάληψη θεωρούνταν αναγκαία. Τον νεκρό τον πήγαιναν με τα 

χέρια στην εκκλησία και αφού τελείωνε η εξόδιος ακολουθία, τον έπαιρναν πάλι με τα 

χέρια  και τον πήγαιναν στο νεκροταφείο. 

  



Η ομάδα μας 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ταξιδέψαμε με το σώμα και τη 

φαντασία μας με οδηγούς τις καθηγήτριές μας Γερογιάννη Μαρία, Ντουμάνη Γεωργία 

και Τριανταφύλλου Αναστασία. 

 
Γκουντρουμπή Μαρία 

Ευθυμίου Κωνσταντίνα 
Ζουμπουρλού Εβίτα 

Κοντοπούλου Μαρία 
Μάντζας Γιάννης 

Μεϊμάρογλου Παναγιώτης 
Μέλιου Κατερίνα 

Μητρούσια Θεοδώρα 
Μίζα Ιούλιος 

Μότσιου Γλυκερία 
Μπαλαμώτης Δημήτρης 

Μπάρμπα Μαίρη 
Μπαρμπούτη Ιωάννα 

Μπαρμπούτη Μαρία 
Μπίλλης Λάμπρος 

Νιανιά Χριστίνα 
Νταλαμπύρα Ευγενία 

Ντούφα Εριέττα 
Πανταζή Βιργινία 

Πανταζή Καλλίδα 
Πατέτσος Παναγιώτης 

Σακογιάννη Θεοδώρα 
Σερέτη Αναστασία 

Σταμόπουλος Θανάσης 
Τζεντίκου Μάρκος 

Τζεντίκου Σόνια 
Τσιγερά Αγγελική 

Φετφατζή Ευαγγελία 
Ψαριανού Αλεξάνδρα 

  



Οι εντυπώσεις μας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρία Κοντοπούλου 
 
 
 
 
 
 

Γλυκερία Μότσιου 
 
Ντούφα Εριέττα 
 
 
 

Ευγενία Νταλαμπύρα 
 
 
 
 
 
Αγγελική Τσιγερά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναστασία Σερέτη 
  

Το πρόγραμμα αυτό ήταν για μένα πολύ 
σημαντικό. Έμαθα καινούρια πράγματα 
για την πόλη που ζω. Μου άρεσε που 
συγκεντρωνόμασταν όλοι μαζί και 
δουλεύαμε ομαδικά. 

Ήταν μία αξέχαστη εμπειρία. 
Μάθαμε να συνεργαζόμαστε, να 
διαχειριζόμαστε τις διαφωνίες μας 
και αναπτύξαμε μια ιδιαίτερη σχέση 
με τις καθηγήτριές μας. Μακάρι να 
ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο. 

Η εκδρομή μου άρεσε γιατί υπήρχε 
ομαδικότητα και συνεργασία ανάμεσά 
μας! 

Μόνο δύο λέξεις έχω να 
πω: πέρασα φανταστικά! 

Αν και είχα ξαναπάει στους 
Γόννους και στα Αμπελάκια 
μου άρεσε πολύ η εκδρομή διότι 
ήμουν με την παρέα μου! 

Ήταν φανταστική εμπειρία! 
Επισκέφθηκα για πρώτη φορά 
τα Αμπελάκια. 

Φετφατζή Ευαγγελία 

Μου άρεσε πολύ το Λαογραφικό 
Μουσείο των Γόννων! 



Στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος επισκεφτήκαμε το Λαογραφικό 

και Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, το Λαογραφικό Μουσείο Γόννων και τα 

Αμπελάκια. 

Κατά την προετοιμασία της επίσκεψής μας στο Λαογραφικό και Ιστορικό 

Μουσείο Λάρισας προσπαθήσαμε να κατανοήσουν τα παιδιά τον ρόλο του μουσείου 

ως χώρου στον οποίο συλλέγονται, μελετώνται, διατηρούνται, εκτίθενται τεκμήρια 

του ανθρώπινου πολιτισμού και περιβάλλοντος με στόχο τη μελέτη, εκπαίδευση και 

ψυχαγωγία. Παράλληλα,  μιλήσαμε για τις αποδεκτές και μη συμπεριφορές σε ένα 

μουσείο, για το τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε κατά την επίσκεψή μας 

εκεί. 

Στα παιδιά δόθηκαν φύλλα εργασίας (διαφορετικά για κάθε ομάδα και ένα κοινό) 

που τα βοηθούσαν να κρατούν σύντομες σημειώσεις κατά την ξενάγηση στο μουσείο, 

να θέτουν ερωτήματα και να διατυπώνουν απορίες. 

Τα παιδιά μας υπήρξαν υποδειγματικοί επισκέπτες, έκαναν εύστοχες ερωτήσεις 

στο προσωπικό και σεβάστηκαν τον χώρο. Χάρηκαν την περιήγησή τους και με όρεξη 

προετοιμάστηκαν για την επόμενη εκπαιδευτική εξόρμησή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Κατά την επίσκεψή μας στο Λαογραφικό Μουσείο Γόννων τα παιδιά 

περιεργάστηκαν τον χώρο και τα αντικείμενα, τους εξέπληξαν αρκετά από αυτά, 

έμαθαν για τη χρήση και τη σημασία τους από μαθητές του Γυμνασίου Γόννων που 

ανέλαβαν τον ρόλο του ξεναγού και με καλή διάθεση συνεχίσαμε για τον επόμενο 

προορισμό μας, τα Αμπελάκια.  

 

Εκεί επισκεφτήκαμε το αρχοντικό του Γεωργίου Μαύρου (Σβαρτς), που είναι 

χτισμένο με την παραδοσιακή αμπελακιώτικη αρχιτεκτονική. Μετά από μια ξενάγηση 

στα δωμάτια του τριώροφου αρχοντικού τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από τον 

εσωτερικό διάκοσμο, τις τοιχογραφίες και την πολυτέλεια, αφού τα πάντα είναι 

φτιαγμένα από ξύλο και ζωγραφισμένα με δεξιοτεχνία. Κατόπιν περπατήσαμε στα 

στενά σοκάκια, ψάλλαμε τον Ακάθιστο Ύμνο στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με 

το εξαιρετικό ξυλόγλυπτο τέμπλο και ξεδιψάσαμε με το δροσερό νερό από τις 

πέτρινες βρύσες του οικισμού. Στον χρόνο που μας απέμεινε, τα αγόρια βρήκαν την 

ευκαιρία κι έπαιξαν ποδόσφαιρο στο γήπεδο του χωριού, ενώ τα κορίτσια στόλισαν τα 

μαλλιά τους με λουλουδάκια που υπήρχαν άφθονα τριγύρω. Επιστρέψαμε όλοι 

χαρούμενοι και γεμάτοι εντυπώσεις. 



 

 

 



 



 

 

Μάθαμε πολλά χρήσιμα πράγματα από την  
επίσκεψή μας στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας!  
                         Γκουντρουμπή Μαρία 

 

Το Πρόγραμμα μας έδωσε την ευκαιρία να 
κάνουμε κάτι δημιουργικό και ευχάριστο 
παρέα με τους φίλους και τις καθηγήτριές 
μας. Συνεργαστήκαμε αρμονικά μεταξύ  
μας και πραγματοποιήσαμε δύο υπέροχες 
εκδρομές πηγαίνοντας σε μουσεία της 
περιοχής μας όπου είδαμε και μάθαμε 
πράγματα που μας εξέπληξαν και μας 
εντυπωσίασαν. Χαρήκαμε, περάσαμε 
όμορφα, διασκεδάσαμε και γνωρίσαμε καλύτερα τον τόπο μας!  
                                                                         Βιργινία Πανταζή 

 

 

 



Περιήγηση στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας 

Τα αντικείμενα διηγούνται 

Ομαδική εργασία  

Σκεύη καθημερινής χρήσης - Εργαλεία 

Κοιτάζω τον χώρο και τα αντικείμενα όσο χρειαστεί. 

Διαβάζω τις πληροφορίες που με ενδιαφέρουν. 

Παρατηρώ και καταγράφω τα αντικείμενα που βλέπω και προσπαθώ να καταλάβω τη χρήση τους. 

 Αντικείμενα Χρήση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα: ………………………………………………………………………....................................... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 



Περιήγηση στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας 

Τα αντικείμενα διηγούνται 

Κοιτάζω τον χώρο και τα αντικείμενα όσο χρειαστεί. 

Διαβάζω τις πληροφορίες που με ενδιαφέρουν. 

Γίνομαι ένας μικρός ερευνητής 

Επιλέγω ένα από τα εκθέματα και απαντώ: 

 Ποιο είναι το όνομά του; .……………….…………................................................................... 
 

 Σε τι κατάσταση βρίσκεται; …………………………………………………………………… 
 

 Από τι υλικό είναι φτιαγμένο; …………………………………………………………………. 
 

 Από πόσα κομμάτια αποτελείται; ……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Είναι χειροποίητο ή βιομηχανοποιημένο; ……………………………………………………... 
 

 Πώς είναι διακοσμημένο; ……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Πώς χρησιμοποιούνταν; ………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 Χρησιμοποιείται σήμερα; Αν όχι με τι έχει αντικατασταθεί; …………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

Ζωγραφίζω και γράφω πώς νιώθω όταν το κοιτώ. 

Ζωγραφιά Συναισθήματα 

 

 

 

 

 

 



Περιήγηση στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας 

Τα αντικείμενα διηγούνται 

Ομαδική εργασία  

Ενδυμασία – Κοσμήματα 

Παρατηρήστε τις φορεσιές. 

 Από πόσα και ποια κομμάτια αποτελούνται; ………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 Από τι υλικά είναι φτιαγμένες; ………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Ποια χρώματα κυριαρχούν; ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 Σε ποιες κοινωνικές περιστάσεις φοριόταν καθεμιά από αυτές; ………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Παρατηρήστε τα κοσμήματα 

 Τι κοσμήματα βλέπετε στις προθήκες; ………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Από ποια υλικά είναι φτιαγμένα; ……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Ποιοι πιστεύετε ότι φορούσαν κοσμήματα και σε ποια κοινωνική θέση ανήκαν; …………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ομάδα: …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 



            Περιήγηση στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας 

 

Τι θυμάμαι;  

 

 Με αυτό οργώνω.         
_ _ _ _ _ _  
 

 Εργαλείο θερισμού. Με αυτό κόβανε τα στάχυα. 
_ _ _ _ _ _ _  
 

 Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ………………. τυλιγμένη. 
_ _ _ _ _  
 

 Είναι πολύ χαμηλός και παλιά έτρωγαν πάνω σ’ αυτόν. 
_ _ _ _ _ _                                                                                  
 

 Με αυτόν ύφαιναν υφάσματα, χαλιά, κουβέρτες. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 Σ’ αυτήν έβαζαν το πλασμένο ζυμάρι για να φουσκώσει πριν φουρνιστεί. 
_ _ _ _ _ _ _ _  
 

 Πάει η γλώσσα του ………………… 
_ _ _ _ _ _  
 

 Το κρεμούσαν στον τοίχο και σε αυτό αποθήκευαν τρόφιμα. 
_ _ _ _ _ _    

 

 Σε αυτή έβαζαν το γάλα που άρμεγαν. 
_ _ _ _ _ _ _  

 

 Ξύλινο  εξάρτημα στη ράχη γαϊδουριού ή μουλαριού ώστε να φορτωθεί πάνω σ' αυτό ένα 
φορτίο. 

 _ _ _ _ _ _  
 
 
 
 Τα βράδια, όταν το μουσείο κλείνει, τα αντικείμεναζωντανεύουν.  

Τι συμβαίνει; Πού πάνε; Ποιους συναντούν;  
 

 Δύο γειτονικά εκθέματα συζητούν για ……… 
 



Περιήγηση στο Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας 

Τα αντικείμενα διηγούνται 

Κοιτάζω τον χώρο και τα αντικείμενα όσο χρειαστεί. 

Διαβάζω τις πληροφορίες που με ενδιαφέρουν. 

Γίνομαι ένας μικρός ερευνητής 

Φαρμακείο του 1870 

Τι όργανα και σκεύη βλέπετε στις προθήκες; ………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Από  ποια υλικά είναι φτιαγμένα; …………..…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Τα φάρμακα ήταν βιομηχανοποιημένα ή χειροποίητα; ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Σε τι συσκευασίες τα έβαζαν; …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ποιοι, νομίζετε, ότι είχαν πρόσβαση σε αυτά; ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Σε τι διαφέρει ένα φαρμακείο της εποχής μας; ………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Τι θυμάμαι;  

Δίπλα σε κάθε αντικείμενο να γράψεις το όνομά του. 

δρεπάνι  -  πινακωτή -  φανάρι  -  πέταλα - αλέτρι  -  αργαλειός  -  σοφράς    
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