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Η αγγειοπλαστική



Η αγγειοπλαστική ήταν μια πανάρχαια τέχνη στην αγροτική κοινωνία. Τα 
περισσότερα σκεύη του σπιτιού για τη παρασκευή και αποθήκευση 
τροφών ήταν πήλινα αλλά και διάφορα άλλα σκεύη για αγροτικές 

χρήσεις ήταν και αυτά πήλινα. Ειδικά στα πιο φτωχά μέρη η χρήση των 
πήλινων, άρα και φτηνών σκευών, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πιο διακοσμημένα 
και εντυπωσιακά, άρα ακριβά,  σκεύη χρησιμοποιούνται για διακόσμηση 
του σπιτιού. Έτσι η ανάγκη για συνεχή προμήθεια της κοινωνίας σε διάφορα 
πήλινα σκεύη έκανε τον αγγειοπλάστη έναν από τους βασικούς τεχνίτες. 
Η τοπική παράδοση, πάντα συντηρητική, απαιτούσε συγκεκριμένους 
τύπους αγγείων που είχαν ονόματα που διέφεραν από τόπο σε τόπο. 
Παράλληλα οι περιφερόμενοι τεχνίτες αλλά και οι έμποροι γυρολόγοι 
προσπαθούσαν να ακολουθήσουν αυτή την επιθυμία της πελατείας και 
να προσαρμοστούν σε αυτήν. Έτσι βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία 
αγγείων και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία ονομάτων για ακριβώς το ίδιο 
σκεύος, ακόμα και σε γειτονικά μέρη.

Δυστυχώς σήμερα γνωρίζουμε πάρα πολλά για την αγγειοπλαστική 
στην παλιότερη και αρχαία Ελλάδα, ακόμα και αυτά της νεολιθικής 
εποχής, αλλά ελάχιστα ή τίποτα για τα τελευταία 200 χρόνια, ειδικά για 
τους τεχνίτες, τις τεχνικές και τα σκεύη εκείνα που ήταν της καθημερινής 
χρήσης. Γνωστά είναι εκείνα τα αντικείμενα που ήταν ιδιαίτερα στολισμένα 
και διατηρήθηκαν σε σπίτια σαν διακοσμητικά αντικείμενα. Προσπάθειες 
έχουν γίνει με τη συγκέντρωση αντικειμένων σε τοπικά μικρά λαογραφικά 

μουσεία όπου υπάρχουν κάποια πήλινα σκεύη καθημερινής χρήσης. 
Χρειάζεται όμως πολύ μελέτη και μάλιστα συγκριτική για να φθάσουμε 
σε γνώση αυτής της τέχνης σε όλες της τις πτυχές.

Στο Αιγαίο υπάρχει ένας σημαντικός σταθμός/ επανάσταση, χωρίς 
να γνωρίζουμε που οφείλεται, μετά το 1840. Αυτό γίνεται στη Σίφνο 
όπου τελειοποιείται η κατασκευή ανθεκτικού τσουκαλιού. Αυτό μέσα 
στα επόμενα 30-50 χρόνια κάνει τους Σιφνιούς εμπόρους πήλινων αλλά 
και τους τεχνίτες να ξαπλωθούν παντού και να εγκατασταθούν τοπικά. 
Αυτό θα έχει πολύ μεγάλη επίδραση στη τοπική αγγειοπλαστική. Πόσο 
την επηρεάζει πέραν της κατασκευής τσουκαλιών ακόμα δεν είναι 
γνωστό. Όπως γνωστό δεν είναι τι ακριβώς γινόταν πριν στα διάφορα 
μέρη. Η επίδρασή τους όμως αυτή ήταν τόσο μεγάλη ώστε σε πολλά 
μέρη οι αγγειοπλάστες να ονομάζονται «σιφνιοί» ακόμα και αν δεν είχαν 
καταγωγή από τη Σίφνο. Επίσης γνωρίζουμε ότι τα τοπικά ονόματα πρέπει 
να διατηρήθηκαν ακόμα και διάφοροι τύποι αγγείων παρ’ όλη αυτή την 
επίδραση. Σίγουρα χρειάζεται πολλή έρευνα ακόμα για να βγουν σωστά 
συμπεράσματα.

Στα κείμενα η χρήση Σιφνιός με κεφαλαίο αναφέρεται σε άτομα με 
καταγωγή από τη Σίφνο και με μικρό τον επαγγελματία αγγειοπλάστη, 
όπως ακριβώς τον ανέφεραν οι ντόπιοι.

Γιώργος Σπέης

Πληροφορίες καθώς και αντικείμενα για φωτογράφηση, και τους ευχαριστούμε, έδωσαν οι Κυριάκος Παούρης, Κωνσταντίνα Γρέκα, Γιάννης Αλεξίου, 
Γιάννης και Μαρία Μουζάκη, Σταμάτης Βρετός, Γεωργία και Στέλιος Κορασίδης, Σοφία Πιτυχούτη, Κλεοπάτρα και Κώστας Πατινιώτης, Σταύρος 
Κορασίδης, Νίκος Σαϊτης, Γιάννης Ευγενικός, Στέλιος Πολίτης, Μαρία Χιονάτου, Γιάννης και Μαρία Γρέκα και ο Νίκος Δαλαρέτος.

Η αγγειοπλαστική



Ιανουάριος/January

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκεύη Σάββατο Κυριακή

1

2 3 4 5

9 10 11 12

16 17 18 19

23 24 25 26

6 7 8

13 14 15

20 21 22

27 28 29 30 31
Δευτέρα Τρίτη

Κο
υρ

ού
πι

Βασίλειος
Βασιλική

Θεώνη

Φώτης
Φανή, Ουρανία

Θεοφάνης

Ιωάννης
Ιωάννα

Πρόδρομος

Τατιάνα

Αντώνιος
Αντωνία

Θεοδόσιος

Θανάσης
Αθανασία
Κύριλλος Μακάριος

Ευθύμιος
Ευθυμία

Αγνή
Νεόφυτος
Ευγένιος

Τιμόθεος
Αναστάσιος

Αγαθάγγελος

ΑΡΧΗ
ΤΡΙΩΔΙΟΥ
Ξένη, Φίλων

Γρηγόρης
Μαργαρίτα Ξενοφών

ΤΡΙΩΝ
ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Αύρα, Χρυσή Ευδοξία



Το νοικοκυριό είχε μια ποικιλία από πήλινα σκεύη. Ο λόγος ήταν ότι τα χαλκώματα ήταν πιο ακριβά άρα και πολύ λιγότερα. Βέβαια εκτός από 
μαγείρεμα τα πήλινα σκεύη ήταν για την αποθήκευση τροφών. Τα σκεύη για αποθήκευση τροφών ήταν τα κουρούπια ή κουρούπες και καμία 
φορά κιούπια. Κάθε σπίτι είχε λοιπόν διάφορα κουρούπια, κουρουπάκια και κουρούπες σε διάφορα μεγέθη. Τα κουρούπια είχανε διάφορα 

μεγέθη, «νούμερα». «Το πιο μικρό ήτανε για μέλι, το κρεμούσανε για να μη φτάνουνε τα παιδιά. Τότε δεν ήταν όπως τώρα που πεινάμε».
Τα μικρά κουρούπια τα χρησιμοποιούσαν κυρίως για το πασπαλά και τις ελιές και ήταν αλειφωτά.
Για το γλυκό του κουταλιού είχανε και γυάλινα ή πιο επίσημοι αλλιώς αλειφωτά για να μην επικίνδυνα. «Τα κουρούπια ήταν αλειφωτά γιατί ότι 

και να βάλεις και δεν έχει αλοιφή, τυρί, ελιές, θα χαλάσει ενώ η αλοιφή το κρατάει». Στις κουρούπες με τις ελιές έφτιαχναν την άλμη δοκιμάζοντάς 
την με το αυγό. Η δοκιμή με το αυγό δοκίμαζε τη πυκνότητα του αλατιού στην άλμη που έφτιαχναν

Οι κουρούπες είχαν σαν σκέπασμα μια στρογγυλή πέτρα, που πριν τοποθετηθεί κάποιες φορές ανάλογα με το περιεχόμενο της κουρούπας 
έβαζαν ένα πανί τεντωμένο.

Οι λεκάνες ήταν πάλι σε διάφορα μεγέθη και η χρήση τους ήταν στη προετοιμασία τροφών, όπως το στέγνωμα του μπελντέ, το ζύμωμα, τα 
χοιροσφάγια και άλλα. Σε μικρά αλειφωτά κουρούπια μετά βάζανε το μπελντέ ντομάτας.

Τέλος για να τρων είχαν πιάτα πήλινα διαφόρων μεγεθών ή και μικρές λεκάνες ακόμα και σε σχήμα οβάλ.

Κουζινα
Κουρούπια

Λεκάνη



Φεβρουάριος/february

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκεύη Σάββατο Κυριακή

1 2

6 7 8 9

13 14 15 16

20 21 22 23

3 4 5

10 11 12

17 18 19

24 25 26

27 28 29

Πήλινο τουμπί

Τρύφων Υπαπαντή

Σταμάτης
Ασημίνα

Ασημάκης
Ισίδωρος

Τσικνοπέμπτη Αγαθή

ΑΠΟΚΡΕΩ
Παρθένιος

Μαρκέλος
Νικηφόρος

Χαράλαμπος
Χαρίκλεια
Χαρίλαος

Βλάσσης
Αυγή Μελέτης

της τυρίνης
Αγίου

Βαλεντίνου

Ευσέβιος
ΚΑΘΑΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ Φιλοθέη

Θεόδωρος
Θεοδώρα

Λωξάντρα
Ρωξάνη Πολύκαρπος

Ασκληπιός Μαριάννα



Ξεχωριστό πήλινο σκεύος ήταν το πήλινο τουμπί. Το πήλινο μέρος είναι το ηχείο και αυτό καλύπτεται από δέρμα τεντωμένο με σκοινί. 
«Τα κρουστά έχουνε τρύπες για να ακούγεται ο θόρυβος, ιδίως που έχει το δέρμα τώρα, που κάπου πρέπει να ανασαίνει. Το δέρμα είναι τε-
ντωμένο, δεν είναι επεξεργασμένο. Τα τουμπιά τα παλιά είχαν ένα ξερό θόρυβο. Το θέλανε το ήχο ξερό να μην κάνει αντίλαλο. Βάζανε μια 

τρίχα, από πετονιά του ψαρέματος για να κόβει».
Η επεξεργασία του δέρματος ήταν σχετικά απλή στη Κέα και γινόταν από τους ίδιους του ξωτάρηδες, «γνάθανε τα δέρματα» μόνοι τους. 

Υπήρχε όμως μια ξεχωριστή περίπτωση αυτή του γέρο Κοκκάλα, Πέτρου Ζουλού. Αυτός, άγνωστο που και πως, είχε μάθει την τέχνη της επεξερ-
γασίας των δερμάτων χρησιμοποιώντας «ακαθαρσίες» σκύλων που μάζευε με μια τσιμπίδα σ’ ένα ταγάρι γυρνώντας τη Τζιά. Με αυτά έφτιαχνε το 
«σιρόπι» όπως το έλεγαν οι παλιοί ταμπάκηδες και μέσα σε ειδικές δεξαμενές σε μια καθοικιά στην Πλαγιά έφτιαχνε δέρματα πολύ μεγαλύτερης 
αντοχής.

Μουσική

Δεξαμενές από «μπουρτσιλιάνα» 
(πορσελάνη) στο βυρσοδεψείο του 

γέρο Κοκκάλα κοντά στο Στοιχειωμένο 
στην Άνω Πλαγιά.



Μάρτιος/March

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκεύη Σάββατο Κυριακή

1 2 3 4

5 6 7 8

12 13 14 15

19 20 21 22

9 10 11

16 17 18

23 24 25

26 27 28 29 30 31

Τσουκάλι

Ευδοκία
Παρασκεύας

Κλεονίκη
Κλεόνικος Γεράσιμος

Ερμής
Ηλιάννα

Σμαράγδα
Θαλής
Θάλεια

Αλέξιος
Αλεξία

Χρυσάνθη
Χρύσανθος

Ευάγγελος
Ευαγγελία

Λυδία, Λήδα
Λάζαρος



Τ ο βασικό σκεύος για μαγείρεμα ήταν το πήλινο τσουκάλι. Έπρεπε να είναι ανθεκτικό 
αλλιώς έσπαγε και το φαγητό έπεφτε στη φωτιά. Ένα νοικοκυριό είχε ανάγκη πάντα 
από τσουκάλι, έτσι σαν είδος πρώτης ανάγκης μαζί με τη στάμνα χαρακτήριζε τον 

αγγειοπλάστη. Το τσουκάλι έμπαινε επάνω σε σιδερένια πυροστιά στο τζάκι ή κατ’ ευθείαν 
μέσα στο φούρνο. «Τσουκάλια πήλινα, το καλύτερο φαϊ έτσι γινότανε με ξύλα».  

«Οι φούρνοι είχαν από μέσα πυρόχωμα, κόκκινο χώμα, με μπήλιαση, ο τοίχος χτίζου-
νταν με κόκκινη πέτρα μαλακιά γύρω- γύρω, το κόκκινο χώμα δεν ξεκολλάει με τίποτα». Η 
«μπήλιαση» είναι το κοκκινόχωμα που με αυτό καλύπτεται ο φούρνος.

 Βασικό εξάρτημα του φούρνου ήταν το λαήνι του φούρνου: «Είχαμε τη λαήνα του 
φούρνο. Όταν κάναμε ψωμιά η σκάφη που ζυμώναμε ήταν από δρυ. Η λαήνα αυτή έμενε 
επάνω στο φούρνο να είναι καθαρή γιατί όταν ζυμώνεις, ζυμώνεις με ζεστό νερό. Είχαμε 
τζάκι στο φούρνο. Ο φούρνος ήταν μέσα σε δωμάτιο γιατί όταν τα ψωμιά είναι στην ύπαι-
θρο θα κρυώσουν. Κάναν και τον χειμώνα ψωμιά και έπρεπε να κλείνεται μέσα, έπρεπε να 
έχει ζέστη για να ανέβει το προζύμι. Για να κάνεις ψωμιά πρέπει να πιάσεις από βραδύς 
προζύμι, να σηκωθείς πρωί να ξαναπιάσεις προζύμι, να φουσκώσει, να ανάψεις φωτιά 
να ζεστάνεις νερό, για να έχει κοντά δίπλα σου σαν μέτρο γιατί μετρούσες πόσο αλεύρι, 
τόσα ψωμιά. Το φουρναριό που βάζαν τα ψωμιά». Το προζύμι το φύλαγαν σε μικρό πήλινο 
κουρούπι με σκέπασμα.

«Δίπλα στο τζάκι ήταν ένα κτιστό που λεγόταν φουρνέλο. Παίρναν κάρβουνα από 
το τζάκι τα βάζαν από κάτω και το είχα να βράσουν νερό να ψήσουν ένα αυγό, τέτοια 
πράγματα».

Ένα άλλο πήλινο σκεύος βρέθηκε χτισμένο στον τοίχο δίπλα στο τζάκι. Είναι ένα μι-
κρό λαήνι. Εδώ βλέπουμε με τις διάφορες χρήσεις αλλά και προσδιορισμούς της λαήνας, 
σαν παράδειγμα, ότι στην αγροτική κοινωνία η χρήση των σκευών αλλά και εργαλείων δεν 
ήταν ποτέ δεσμευτική και συγκεκριμένη αλλά ο καθένας τα χρησιμοποιούσε όπως ήθελε, 
επινοώντας χρήσεις ανάλογα με τις δυνατότητες που είχε το αντικείμενο και τις ανάγκες.

Φαγητό

Μικρός φούρνος δίπλα στον μεγάλο φούρνο 
στις Ποίσσες. Ο μεγάλος φούρνος με κόγχη και 

δωμάτιο σε συνδυασμό με κουζίνα είναι ένα από τα 
χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής της Κέας.



 Απρίλιος/April

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκεύη Σάββατο Κυριακή

1

2 3 4 5

9 10 11 12

16 17 18 19

23 24 25 26

6 7 8

13 14 15

20 21 22

27 28 29 30
Δευτέρα

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Βάιος, Βάια

Ευτύχιος
Ευτυχία
Ραφαήλ Λάζαρος

Ιωσήφ

Δημοσθένης
Ηρακλής

Θεμιστοκλής Θωμαϊς

ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ
Αναστάσιος
Λαμπρινή

Θεοχάρης
Ζήσης, Ζωή

Πηγή Αλεξάνδρα
Θωμάς

Ναθαναήλ

Γεώργιος
Γεωργία

Ελισάβετ
Αχιλλέας

Μάρκος
Νίκη Ιάσωνας

Ιάκωβος
Αργυρώ



Το πιο χαρακτηριστικό αγγείο της τέ-
χνης του σιφνιού μαζί με το τσουκάλι. 
Υπήρχαν διάφορα μεγέθη ανάλογα με 

τα ζωνάρια που είχαν, από 1 έως 6. «Βγάζαν 
σταμνιά ήταν με 4 ζωνάρια, ήταν με 5, ήταν 
τα άλλα τα ψωμιάρικα, τα πιο μικρά έπαιρναν 
9-10 οκάδες νερό. Κάτι άλλα που έπαιρναν 5-6 
οκάδες τα λέγανε μποτσάρικα». Η πιο μικρή 
είχε ένα ζωνάρι και ήταν για να κουβαλούν 
νερό τα παιδιά. Οι πολύ μεγάλες φορτώνονταν 
σε κοφίνια πάνω σε μουλάρι ή γάιδαρο. Για να 
σταθεροποιηθούν μέσα στα κοφίνια έβαζαν 
θυμάρι έτσι η στάμνα δεν έπαιζε. Η μεταφορά 
του νερού από τη βρύση ήταν καθημερινή 
απασχόληση, πολλές φορές των παιδιών, 
μέχρι να έρθει το νερό στα σπίτια.

«Μου έβαζε ο πατέρας μου όχι μόνο σε 
μένα σε πολλά παιδιά και κάνανε τη δουλειά 
αυτή. Φορτώνανε επάνω στο γάιδαρο δύο 
κόφες, μια από τη μια μεριά και μια από την 
άλλη, από ένα σταμνί μέσα και το παιδί καβάλα 
στη μέση. Και πηγαίναμε στη βρύση. Είχαμε 
ένα κουβαδάκι από αυτά με αλουμίνιο που 
δεν σπάγανε και χωνί από φλασκί, αγκλιά. 
Βάζαμε το χωνί αυτό στο σταμνί, όπως ήτα-
νε φορτωμένο, δεν το πειράζαμε καθόλου 
και με το κουβαδάκι αυτό με το αλουμίνιο 
τάκα –τάκα το γεμίζαμε, το ταπώναμε από 
πάνω, καβάλα στη μέση. Ξέρεις πόσο νερό 

κουβαλούσαμε στα σπίτια, κάθε απόγευμα, 
από το Μπουνάρι στην Αγία Μαρίνα. Κάθε 
απόγευμα κάναμε 2-3 δρόμους ειδικά το 
καλοκαίρι που δεν είχαμε σχολείο. Καβάλα 
πότε τραγουδούσαμε στο δρόμο, πότε λέγαμε 
ιστορίες και πηγαινοερχόμαστε από τη βρύση 
στο σπίτι, τα αδειάζανε οι μανάδες μας και 
πίσω πάλι. Να γεμίσουμε τη κουρούπα, αυτή 
ήταν η δεξαμενή. Πάνω από τη κουρούπα μια 
πέτρα πελεκητή για σκέπασμα. Είχαμε και 
πολλά σκεύη εμαγιέ λόγω του εργοστασίου. 
Στα παιδιά δίνανε τα σκεύη αλουμινίου, όχι 
τα εμαγιέ γιατί άμα πέσει θα σπάσει. Πιο πριν 
όλα ήταν πήλινα». 

Νερό έπαιρναν από τις διάφορες βρύ-
σες του νησιού αλλά από μια ήταν ιδιαίτερο: 
«Άμα πιείς νερό από το Ροκομένο θα μείνεις 
στη Τζιά».

Στο σπίτι είχε ειδική θέση η στάμνα, 
«τα σταμνιά, ήτανε σε παραθουρίτσες μέσα, 
είχαμε βάλει θυμάρι και είχε κάνει σα μα-
ξιλαράκι, το λέγαμε το σταμουδάκι. Όπως 
ερχότανε το σταμνί γεμάτο νερό, βαρύ, το 
ακουμπούσαμε εκεί και καθότανε εκεί πάνω. 
Είχαμε για σκέπασμα το σφουγγάρι. Αυτά τα 
πηγαίναμε στον ώμο και φέρναμε νερό γιατί 
δεν υπήρχε νερό στο σπίτι τότες, πηγαίναμε 
στη βρύση. Πάντα σε μέρος δροσινό, όχι σε 
ήλιο. Αυτό ήτανε το νερό μας το κρύο». 

Στάμνες

Μια στάμνα, γλυπτό, 
στη βρύση του νεκροταφείου της Χώρας

Η βρύση στον Άγιο Κωνσταντίνο



Μάϊος/May

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκεύη Σάββατο Κυριακή

1 2 3 4 5 6

7 8 12 13

14 15 19 20

21 22

9 10 11

16 17 18

23 24 25 26 27

28 29 30 31

Κουρούπι του τυριού

Αυγερινός Ειρήνη Σεραφείμ

Θεολόγος
Χριστόφορος

Ησαϊας
Ολυμπία
Αργύρης

Γλυκερία
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ

ΜΗΤΕΡΑΣ

Ισίδωρος
Αριστοτέλης

Ανδρόνικος
Ιουνία

Ιουλία
Γαλάτεια

Μαγδαληνή
Μαριλένα

Λυδία
Λήδα

Κωνσταντίνος
Ελένη

Αιμίλιος
Αιμιλία Νεφέλη

Θεοδοσία



Τυρί

Στη διαδικασία της παρασκευής του τυριού χρησιμοποιούσαν το 
κουρούπι του τυριού. «Μόλις το τυροκομήσουμε το βάζαμε εκεί. 
Και μετά όταν θα περνούσε ένας μήνας το βγάζαμε, το ξεπλέναμε 

και το βάναμε στα τουλούμια, που κάνανε τυρί στα τουλούμια. Και μετά 
το βάναμε στον ντενεκέ.

Πρώτα το πάστωνες με λίγο αλατάκι και αυτό έλιωνε και γινότανε 
τυρόγαλας, ο τυρόγαλας ήταν αλμυρός.

Το αυγό το έβαζα στις ελιές για να το δοκιμάζω, να μείνει τόσο 
πάνω, άλλοι το έβαζαν. Στο τυρί δεν το ‘βαζα ποτέ. Το έβανα κάθε πρωί 
που τυροκομούσα. Και κάθε μέρα έβγαινε ο τυρόγαλας,  ο δικός του, 
έβγαινε από το ίδιο το τυράκι, δεν είχε στραγγίξει καλά, και όπως έλι-
ωνε γινόταν άλμη. Και πριν φτάσει να γεμίσει, του έβαζα μια πετρούλα 
πάνω, πάνω πάνω, να μη μένει ξεθεμένο και σε ένα μήνα μέσα που είχε 
ψηθεί, το έπαιρνα, το ξέπλενα, και το ‘βαζα κάπου ορθό να στραγγίξει. 
Για να το βάλεις στο τουλούμι ή στο ντενεκέ δεν πρέπει να έχει τυρόγα-
λα μέσα. Μετά αυτό ψήνονταν και έβγαζε το δικό του το βούτυρο μέσα 
στο τουλούμι. Δεν βάζαμε άλμη μέσα, τίποτα. Μετά πρέπει να μείνει 
σε δροσερό μέρος. Δεν κρεμάγαμε το τουλούμι. Είχαμε ένα σκαμνάκι 
και το βάζαμε επάνω με ένα θυμάρι από κάτω, να παίρνει αέρα, να μην 
κολλάει πάνω στο ξύλο. Και όταν πέρναγε λίγος καιρός αυτό στέγνωνε 
μέσα εκεί, του βάζαμε λίγο γάλα βρασμένο και κρατιώτανε μαλακό το 
τυρί. Έμενε μέσα όσο θες, ένα χρόνο, αφού τελευταίο και το τρίμα που 
ήτανε, το παίρναμε το βάζαμε σε μια λεκανίτσα και κάναμε κοπανιστή. 
Αλλά μιλάμε τον κοπανιστή. Δεν πετάγαμε τίποτα.

Στο τουλούμι ήτανε η τρίχα από μέσα. Όταν σφάξεις το κατσίκι, το 
παστώνεις με λίγο αλάτι και αυτό ψήνεται και δεν βγαίνει η τρίχα. Αν δεν 
το παστώσεις θα βγαίνει η τρίχα στο τυρί. Και μετά το γυρίζει από την 
άλλη τη μεριά, με ένα ψαλίδι το κουρεύει και αφήνει λίγη τρίχα, δεν το 
ξυρίζει να το αφήσει νέτο, μένει η τρίχα από μέσα, το πάει στη θάλασσα 
το πλένει, το έφερνε εδώ και το σενιάριζε, έπρεπε να του δέσει τα πό-
δια, από κάτω, με συγχωρείς, από εκεί που είναι η ουρά, το φούσκωνε 
καλά καλά, το κρέμναγε εκεί πέρα και το τίναζε με ένα βεργάκι αν είναι 
μια τριχούλα να πέσει και μετά το γύριζε από μέσα να είναι η τρίχα, εκεί 
πάνω πήγαινε το τυρί. Το τουλούμι δεν ξεραινότανε γιατί είχε τη τρίχα 
από μέσα και το βάσταγε γι’ αυτό αφήνανε τη τρίχα, δεν το ξυρίζανε, το 
αφήνανε τόσο. Αν έβγαινε όλη η τρίχαίίσως θα έμπριζε και έβγαινε το 
βουτυράκι. Και η τριχούλα από μέσα δεν άφηνε το τυρί να βγεί έξω.

Το έκλεινε σφιχτά με απετονιά. Έβαζες το χεράκι σου μέσα και 
έπαιρνες το τυρί σε φέτες, αλλά αν ήταν μεγάλες οι φέτες και δεν χωρεί 
στο στόμιο, έσπαγε. Δεν μπορείς να το βάζεις σε μεγάλες φέτες, έπρεπε 
να χωρεί, με συχωρείς, στο στόμιο. Και μετά έδενε το λαιμό σφιχτά. Και 
μετά όσο έβγαζες το τυρί κατέβαινε και τον τύλιγες τον λαιμό, να μην 
έχει μέσα αέρα. Μέχρι να πάει μέχρι κάτω. Και μετά του δινες μια μαχαι-
ριά το τίναζες και έπαιρνες τα τρίματα σε ένα λεκανάκι και οι μανάδες 
με ένα πιρούνι  να το λιώσουν για να φτιάξουν κοπανιστή με ούζο».

Το κουρούπι του τυριού, όπως όλα τα κουρούπια, το σκέπαζαν με 
μια πέτρα από πάνω.



Ιούνιος/June

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκεύη Σάββατο Κυριακή

1 2 3

4 5 6 7 8

12 13 14 15

19 20 21 22

9 10

11 16 17

18 23 24

25 26 27 28 29 30

Κουρουπάκι για μέλι

Νικηφόρος
Μαρίνος

Μάρθα
ΑΓΙΟΥ 

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Απόλλων
Σελλήνη

Δωρόθεος Καλλιόπη Ροδάνθη
ΑΓΙΩΝ

ΠΑΝΤΩΝ

Βαρθολομαίος
Βαρνάβας

Αυγούστα
Αυγουστίνος

ΓΙΟΡΤΗ
ΤΟΥ

ΠΑΤΕΡΑ

Ευσέβιος

Πέτρος
Παύλος
Πωλίνα Απόστολος



Η Κέα είχε μεγάλη παραγωγή καλού μελιού γιατί υπήρχε αρκετό θυμάρι. Τα παλιότερα χρόνια χρησιμοποιούσαν σταθερές κυψέλες σε τρύπες, 
«μελισσοτρύπια», στις «όχτες» μέσα σε «παραθούρες» χτιστές. Όλες μαζί έκαναν μια «μελισσόμαντρα». Αυτές ήταν είτε ορθογώνιες είτε 
τριγωνικές. Έτσι σήμερα οι περισσότερες τρύπες στις όχτες στις εξοχές παλιότερα ήταν κυψέλες. Επίσης χρησιμοποιούσαν πήλινα ψέλια, 

που τα σκέπαζαν με μια πλάκα. Οι μέλισσες έμπαιναν από μια τρύπα στη βάση. Έχουν αναφερθεί κυψέλες σε κομμένους κούφιους κορμούς δέ-
ντρου. Μετά τη συγκομιδή το μέλι φυλασσόταν σε πήλινα δοχεία, κουρούπια. Μικρές ποσότητες έμπαιναν σε κουρούπια του μελιού με χέρι από 
πάνω και πήλινο καπάκι. Τα ψέλια τα κουβαλούσαν για να βρίσκονται στη σωστή περιοχή με τη καλύτερη ανθοφορία ανά εποχή.

«Ο Βρανάς είχε υψέλια πήλινα. Την έφερνε τη μία 100-200 μέτρα στον ώμο στη Κάτω Μεριά, γύριζε και έπαιρνε την άλλη. Κάτω Μεριά 
Μυλοπόταμο το έκανε δύο φορές έτσι. Πήγαινε και ξαναρχότανε. Τις είχε σκεπασμένες τη νύχτα. Είχε πολλές και τις έφερνε μόνος του. Λεγόταν 
Βρανάς Παούρης. Με αυτό το σύστημα τις κουβαλούσε και είχε παραγωγή μεγάλη. Πιο παλιά είχε και καλαθένιες και σε κουφάλες δέντρων και σε 
σπηλιές». Στις καλαθένιες έβαζαν στα τοιχώματα βορβιθιά, δηλαδή κοπριά αγελάδας για στεγανοποίηση και μόνωση.

Ένα άλλο σκεύος πήλινο ήταν το καπνιστήρι για τις μέλισσες. Περιγράφεται σαν ένα πήλινο δοχείο «από μπροστά είχε μια τρύπα τόση δα από 
μπροστά που έβγαινε ο καπνός και από εδώ μια τρύπα όπου βάνανε τη βορβιθιά [κοπριά αγελάδες]. Είχε δύο χερούλια, ένα από πίσω και ένα από 
πάνω για να το πάει όπου ήθελε σα καλαθάκι, γιατί αν το έπιανε έτσι θα του έπεφτε η φωτιά».

Μέλι
Ψέλια

Μελισσοτρύπι σε μορφή παραθούρας 
σε όχτα στον Άγιο Φίλιππο
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Ιούλιος/July

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκεύη Σάββατο Κυριακή

1

2 3 4 5

9 10 11 12

16 17 18 19

23 24 25 26

6 7 8

13 14 15

20 21 22

27 28 29 30 31
Δευτέρα Τρίτη

Αργύριος
Κοσμάς

Δαμιανός

Κυριακή
Προκόπης
Θεόφιλος

Αμαλία
Ευφημία

Όλγα

Μαρίνα
Αλίκη

Αλεξάνδρα
Αιμιλιανός
Αιμιλιανή Γαρυφαλλιά

Ηλίας
Ηλιάνα

Μαγδαληνή
Μαρκέλα
Μαριλένα

Άννα
Ολυμπία Παρασκευή Παντελής Καλλίνικος



Η Κέα δεν θεωρείται ναυτικό νησί. Παρ΄ όλα αυτά στη μικρή πε-
ρίοδο της βιομηχανικής της ακμής αποτέλεσε μέσα στον 20ο 
αιώνα σημείο προσέγγισης βαποριών για ανεφοδιασμό με κάρ-

βουνο από τη Κόκκα, ιστιοφόρων για την μεταφορά εμαγιέ και από 
παλιά νησί εξαγωγής κρασιού. Παράλληλα πάντα υπήρχε επικοινωνία 
με άλλα νησιά και την Αττική με ιστιοφόρα και μεγάλες βάρκες. Με 
βάρκες άλλωστε επικοινωνούσαν με τη Μακρόνησο όπου διατηρού-
σαν κοπάδια.

Πήλινα αγγεία υπήρχαν ακόμα και στις βάρκες των ψαράδων. Χα-
ρακτηριστικό είναι το πλατύκωλο σταμνί. Αυτό είχε μεγάλη επίπεδη 
βάση για να μπορεί να μην ανατρέπεται καθώς η βάρκα κουνούσε.

Η καμινάδα του εργοστασίου εμαγιέ

Το βίντσι για να τραβούν τις μαούνες 
έξω για επισκευή στη Κόκκα

Βαρκα



Αύγουστος/August

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκεύη Σάββατο Κυριακή

1 2

6 7 8 9

13 14 15 16

20 21 22 23

3 4 5

10 11 12

17 18 19

24 25 26

27 28 29 30 31

Σωτήρης
Σωτηρία

Τριαντάφυλλος
Ρόζα

Ηρώ
Ευλαμπία
Λαυρέντης

Μαρία, Μάριος
Δέσποινα

Παναγιώτης

Αλκιβιάδης
Γεράσιμος
Σαράντης

Λευκοθέα
Μύρων
Μίρκα

Σαμουήλ
Θεοχάρης

Ευτυχία
Ευτύχιος

Βαρθολομαίος
Τίτος

Ναταλία
Αδριανός

Φανούρης
Φανουρία



Κριθάρι

Το κριθάρι ήταν το βασικό δημητριακό που καλλιεργούσαν στη Κέα. Πολύ λίγοι έβαζαν και σιτάρι για κόλλυβα και τραχανά. Τη παραγωγή την 
μετρούσαν με το μισοκοίλι, ντενεκεδένιο μέτρο όγκου. Το πιο πιθανό παλιότερα να ήταν ξύλινο. Το μισοκοίλι είχε όγκο μισού κοιλού, δηλαδή 
περίπου 20-24 οκάδες κριθάρι. Αρχικά το κριθάρι το φύλαγαν σε κριθορόλακκους, για μεγάλες ποσότητες, και αν είχαν μεγάλα πέτρινα αμπά-

ρια στην αποθήκη. Ο κριθαρόλακκος ήταν ένας λάκκος που τον έσκαβαν κοντά στη καθοικιά τους μέχρι να πιάσουν οι πρώτες βροχές. Μικρότερες 
ποσότητες φύλαγαν μέσα σε μεγάλες κούπες, «κουρουπάρες». Αυτό όμως δεν ήταν καλή πρακτική γιατί το κριθάρι φούσκωνε και μπορούσε να 
«κρεπάρει» το κουρούπι. Η κουρουπάρα έπαιρνε 10 μισοκοίλια, 100 οκάδες, και τα έβγαζαν με αγκλιά και δοχεία. Το αλεύρι το βάζανε σε σακιά. 
Μόλις το έπαιρναν το έκαναν ψωμιά, «κάνανε ψωμιά για 10 μέρες, ήταν σαν πέτρα αλλά το ‘τρωγες και έλεγες μπράβο ψωμάκι». 

Οι μεγάλες κουρούπες όμως δεν ήταν μόνο για το κριθάρι αλλά και για τα σύκα. «Τα σύκα, τα βάζαμε μέσα, με λίγη ρίγανη, πρώτα τα φουρνί-
ζαμε και μετά τα ντανιάζαμε». Τα σύκα ήταν βασική τροφή του ξωτάρη στο χωράφι. «Στη Κατοχή το κάθε σπίτι είχε από δυό κουρούπες σύκα, 300 
κιλά σύκα. Το καλύτερο γλυκό ήταν τότε το σύκο. Τα ανοίγαμε στον ήλιο πάνω σε σπάρτους που είχαμε στρώσει, μπαίνανε μέσα και τα πατάγανε 
και μετά πέτρα από πάνω. Το μόνο ακίνδυνο από ποντίκια και τέτοια, μια πέτρα από πάνω, καπάκι».

Σε κουρούπες βάζανε επίσης κρασί και ξύδι. 

Μισοκοίλι



Σεπτέμβριος/September

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκεύη Σάββατο Κυριακή

1 2

3 4 5 6 7 8

12 13 14 15

19 20 21 22

9

10 11 16

17 18 23

24 25 26 27 28 29 30

Η λαήνα του πατητριού

Αθηνά
Αντιγόνη
Ασπασία

Άνθιμος
Φοίβος
Αριστέα

Ερμιόνη
Μωϋσής Ζαχαρίας

ΓΕΝΝΗΣΗ
ΤΗΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ιωακείμ

Ευανθία
Αριστείδης

Αριστέα
Σταύρος

Σταυρούλα
Νικήτας

Βησσαρίων
Ευφημία
Μελίνα

Σοφία
Ελπίδα
Αγάπη Αριάδνη

Ευσταθιος
Ευσταθία

Πολυξένη
Ξανθίππη

Μυρτώ
Θέκλα

Περσεφόνη Ευφροσύνη Κυριάκος



Κρασί

Το κρασί ήταν από τα σπουδαιότερα προϊόντα της Κέας. Ονομαζόταν μαυρούδι από το χρώμα του. Το νησί είναι γεμάτο με εγκαταλελειμμένα 
πατητήρια. Υπάρχουν δύο τύποι τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Η διαφορά είναι ενώ το ποδοχάρι βρίσκεται πάντα έξω, το κυρίως πατητήρι 
είναι είτε στεγασμένο ή εξωτερικό. Χαρακτηριστικό στα παλιά πατητήρια είναι οι μεγάλες στρογγυλές πέτρες. Αυτές τις χρησιμοποιούσαν 

να πετρώνουν τη στροφιλιά, δηλαδή να τη συμπιέσουν με το βάρος της πέτρας τα πατημένα σταφίλια. Αυτό γινόταν αφού έσπαζαν τα κουκούτσια 
με τσάπα και έριχναν μικρή ποσότητα νερού για να πάρουν ότι απέμεινε από τον μούστο,  τη μπλιτσιά. Με αυτό έφτιαχναν ξύδι σε μεγάλο σταμνί 
με λίγο ψωμί για μαγιά ή προζύμι για να ξινίσει. Για να μη φύγει η στροφιλιά στο ποδοχάρι έβαζαν  ένα θυμάρι στο ζουρούνι. Τη στροφιλιά δεν τη 
χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν ρακί αλλά αφού τη στέγνωναν τάιζαν τα γουρούνια.

Για να βγάλουν το μούστο από το ποδοχάρι είχαν αγκλιές ή τη λαήνα του πατητηριού, που ήταν μεγάλη λαήνα. Το κρασί αρχικά το έφτιαχναν 
και το φύλαγαν σε μεγάλες κουρούπες χωρίς αλοιφή. Αυτές είτε είχαν ζουρούνι όπου έβαζαν μια αγκινάρα αντί φελλό είτε έπαιρναν το κρασί από 
επάνω. Η μεγάλη παραγωγή αλλά και η ανάγκη εξαγωγής οδήγησε τους Τζιώτες στα βαρέλια, έτσι γρήγορα εγκαταλείφθηκαν οι κουρούπες για 
κρασί. «Βαρελάδικα εδώ δεν είχε. Είχε έναν αργότερα που τα επισκεύαζε, τα φέρναν από μέσα. Εδώ δεν είχαν εργαλεία να τα φτιάξουν. Όλο το 
κρασί το πηγαίναν για εξαγωγή, το φόρτωναν σε βαρέλια σε καΐκια. Το κατεβάζαν κάτω οι αγωγιάτες σε τουλούμια και το βάζαν στα βαρέλια και 
έφευγε το καΐκι». «Τα βαρέλια οι ταβερνιάρηδες τα πηγαίναν στη θάλασσα και τα πλένανε. Μερικοί καίγανε τα βαρέλια να καθαρίσουν άλλοι βάζαν 
κάποιο φάρμακο». Το καινούργιο κρασί έπρεπε «να σαραντίσει» για να το πιούν.

Το κρασί το μετρούσαν με τη λαήνα, που ήταν μεγάλη πολύ και χωρούσε 10 οκάδες.

το ζουρούνι Πατητήρι του Φωκά στο Μυλοπόταμο 
στο δρόμο για τη Χώρα        

Εξωτερικό πατητήρι στη Σταυρωτή Πατητήρι στον Κούνδουρο. Το 
ποδοχάρι είναι ο πέτρινος χτιστός 
λάκκος μπροστά από το κτήριο. 



Οκτώβριος/October

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκεύη Σάββατο Κυριακή

1 2 3 4 5 6 7

8 12 13 14

15 19 20 21

22

9 10 11

16 17 18

23 24 25 26 27 28

29 30 31

Η κουρκουνιά

Ρωμανός
Κυπριανός
Ιουστίνη

Διονύσης
Διονυσία Ιερόθεος Χαριτίνη

Σέργιος
Πολυχρόνης

Πελαγία

Ευλαμπία
Ευλάμπιος
Θεόφιλος Ανδρομάχη

Φλωρεντία
Χρυσή

Λουκιανός
Λουκάς
Μαρίνος Κλεοπάτρα

Γεράσιμος
Αρτέμιος
Άρτεμις

Σωκράτης
Χριστόδουλος

Ιάκωβος
Χρυσάνθη
Χρυσάφης

Δημήτρης
Δήμητρα Νέστορας

Αναστασία
Μελίνα

Ζηνοβία
Αστέριος
Κλεόπας

Αριστόβουλος
Νάρκισσος



Νερό

Η κουρκουνιά ή λαήνα είναι το πιο χαρακτηριστικό αγγείο της Κέας. Είχε ένα 
διάτρητο λαιμό που καθώς έπινε κάποιος νερό έκανε ένα ήχο απ’ όπου 
πήρε και το όνομά της. «Την κουρκουνιά την εβουλώναμε από πάνω. Την 

εσκεπάζαμε με ένα πανί, ένα σφουγγάρι, ένα κουκουνάρι, ήταν μόνο για κρύο 
νεράκι. Σε όλα τα σπίτια υπήρχε τότες η κουρκουνιά, μία ήτανε. Η κουρκουνιά 
ίδρωνε απέξω για να κρυώνει το νερό».

Η λαήνα ήταν μια κανάτα τόσο για νερό όσο και για κρασί αλλά και για οποιοδή-
ποτε άλλο υγρό. Η τυποποιημένη λαήνα χρησιμοποιείτο σαν μέτρο όγκου υγρών.Η λαήνα

Η κουρκουνιά



Νοέμβριος/November

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκεύη Σάββατο Κυριακή

1 2 3 4

5 6 7 8

12 13 14 15

19 20 21 22

9 10 11

16 17 18

23 24 25

26 27 28 29 30

Στάμνα αλειφωτή για λάδι

Αργύρης
Κοσμάς

Δαμιανός
Πήγασος

Ελπιδοφόρος

Άγγελος
Ραφαήλ

Μιχαήλ, Γαβριήλ Νεκτάριος
Ορέστης
Ωρίων

Μηνάς
Βικέντιος
Βίκτωρας

Χρυσόστομος Φίλιππος
Ματθαίος
Ιφιγένεια

Πλάτωνας
Ρωμανός

ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ Φιλήμων

Μερόπη
Έλενος

Κατερίνα
Μερκούριος

Στέλλιος
Στέλλα

Στέργιος
Ξένη

Φίλων Φαίδρα
Ανδρέας

Ανδριάννα



ΗΗ Κέα δεν είχε τα τελευταία χρόνια μεγάλη παραγωγή λαδιού. Η παράδοση δίνει 
μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία για τις λίγες ελιές στο νησί αλλά ταυτόχρονα και στο 
όνομα της Κέας. Παρ’ όλα αυτά σώζονται κάποιες πολύ παλιές ελιές σε διάφορες 

τοποθεσίες. 
«Όλο το νησί ήταν λιόφυτο και βάλαν οι τούρκοι φωτιά και τις κάψανε. Και ακόμα 

υπάρχουν, στον Λέοντα υπάρχουν παλιές. Προ Χριστού. Στις Ποίσες υπάρχει μια που 
μπαίνουν 2-3 ανθρώποι μέσα, στον Αγιο Σίδερο. Εκεί που υπάρχουν σήμερα βελανόδε-
ντρα υπήρχαν οι ελιές τότε. Εμείς δεν τα φτάσαμε αυτά τα πράγματα, ούτε οι πατεράδες 
μας, ούτε οι παππούδες μας. Τη βγάλανε Κέα γιατί τη κάψανε οι Τούρκοι».

Πιθανόν η μικρή παραγωγή λαδιού να διατήρησε μια πολύ παλιά μέθοδο έκθλιψης 
της ελιάς  με τη βόλα ή τον κύλιντρα, που δεν υπάρχει σε άλλα μέρη. Στο σπίτι χρησιμο-
ποιούσαν αλειφωτές στάμνες για να μεταφέρουν και να διατηρούν τις μικρές ποσότητες 
λαδιού. Έτσι κι αλλιώς όπως έλεγαν «δεν είχαμε λεφτά για να αγοράσουμε ποσότητες». 
Στο λιοτρίβι εκτός από αλειφωτές στάμνες για τη μεταφορά λαδιού είχαν ένα άλλο πή-
λινο σκεύος, το ψέλι ή υψέλι όπου έπεφτε το λάδι που έστυβε ο μάγκανος. Δεν ήταν 
τίποτα άλλο από μια πήλινη κυψέλη, εξ ου και το όνομά της.

Το ψέλι για τη συγκέντρωση 
του λαδιού από το στύψιμο 
στο μάγκανο

Ελιά στον Κάλαμο

Ελιά



 Δεκέμβριος/December

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκεύη Σάββατο Κυριακή

1 2

3 4 5 6 7 8

12 13 14 15

19 20 21 22

9

10 11 16

17 18 23

24 25 26 27 28 29 30
Δευτέρα

31

Κο
υρ

ού
πι

 γ
ια

 π
ασ

πα
λά

.

Μεγάλη λεκάνη

Αρετή
Ιακώβ

Μερόπη
Σολομών

Βαρβάρα

Σάββας
Σαββούλα
Διογένης

Νίκος
Νικολέτα Αμβρόσιος Άννα

Σπύρος
Σπυριδούλα

Ευστράτιος
Λουκία
Άρης

Ελευθέριος
Ελευθερία

Ανθή

Δανιήλ,Αδάμ
Δανάη,Έυα
Αδαμαντία

Διονύσης
Διονυσία

Αγλαϊα
Άρης

Θεμιστοκλής
Ιουλία Αναστασία

Ευγενία

Χρήστος
Χριστίνα
Βηθλεέμ

Μανώλης
Ιωσήφ

Στέφανος
Στεφανία Δόμνα



Χοιροσφάγια

Τα χοιροσφάγια ή η μακαρία του χοίρου ήταν σπουδαίο γεγονός στο νοικοκυρίο. 
Με αυτό εξασφάλιζαν κρέας για όλο το χρόνο γι’ αυτό και κάθε οικογένεια φρό-
ντιζε να τρέφει έναν ή ακόμα και δύο χοίρους. Βασικά σκεύη για τα χοιροσφάγια 

ήταν πήλινα, κουρούπια και λεκάνες. Στα κουρούπια αποθήκευαν το επεξεργασμένο 
κρέας, καπνιστό, τσιγαριστό και μέσα σε γλίνα, και οι λεκάνες όπου γινόταν η προε-
τοιμασία.
«Αυτά θέμε δύο-τρεις μέρες. Πρώτα γίνονται τα καπνιστά, μετά οι λόζες, τα βρασίματα, 
τα τσίγαρα». Τα χοιροσφάγια κρατούσαν 2-3 μέρες και ήταν κάτι σαν γιορτή. «Όταν 
πήγαινες και ήταν ο γέρος και είχε δίπλα και το μαύρο σε κέρναγε κανένα παϊδάκι, 
να δεις εκεί τι γινότανε».
Όταν κάνουμε τα χοιροσφάγια γίνονται πολλά πράγματα, γίνονται τα τσίγαρα, γίνεται 
ο πασπαλάς, γίνεται η γλίνα, γίνονται τα λουκάνικα, γίνονται οι λόζες, γίνεται το παστό 
με το αλάτι, η πιχτή με τα πόδια και τα αυτιά.
 Το λουκάνικο είναι κιμάς. Γίνεται μεγάλη διαδικασία. Τα πλένεις με λεμόνια, μετά 
τα βάζεις με λεμόνια, κρεμμύδια, μετά τα ξαναπλένεις για να έρθει να ασπρίσει και 
όταν έρθει να πας να τα γεμίσεις το πλένεις το άντερο με κρασί ζεστό κόκκινο, όχι να 
κάβει, για να περάσεις με το χωνί τον κιμά. Μέσα στο κιμά βάζεις εκτός αλάτι, πιπέρι, 
μπαχάρι βάζεις και θρύμπη, πορτοκάλι τη φλούδα, σταφίδα.
 Το λίπος το βράζεις και το τσιγαρίζεις, να φύγουν τα υγρά, και το βάζεις στο κιούπι 
με μπαχάρι, γαρύφαλλα, θρύμπη. Αλάτι έχει από το βράσιμο και αν κόψεις πολύ ψιλό 
φλούδι πορτοκάλι και το  ανακατέψεις όλο αυτό και το βάλεις μέσα στο κιούπι.
 Η λόζα είναι η μπριζόλα που κόβεις από το χοιρινό, καθαυτές μπριζόλες, που είναι από 
κάτω από το γοφό και μέχρι τη σπάλα. Ο χοίρος έχει 4 κανονικές λόζες. Τα λουκάνικα 
και οι λόζες είναι καπνιστό. Το κάπνισμα γίνεται με συκιές, η συκιά βγάζει καπνό και 
καπνό γλυκό και πρέπει να πηγαίνει ο καπνός επάνω ομαλός και με τη ζέστη γίνεται το 
κάπνισμα. Η λόζα είναι σε χοντρά άντερα. Είναι ωραίο αλλά έχει πολύ κόπο. Οι γειτό-
νισσες κάνουν δανικά. Η λόζα είναι δύσκολη να τη περάσεις, να μην γίνει κατσούφα. 
Όσο είναι το άντερο πρέπει να είναι και το κρέας και περνά πολύ δύσκολα. Το κρέας 
που είναι για λόζα το κόβουμε το αλατίζουμε, το βάζουμε σε μια λεκάνη πήλινη και 
το αφήνουμε 24 ώρες στο αλάτι, χοντρό αλάτι όχι ψιλό, μετά θα την βγάλουμε από 
το αλάτι, θα τη τινάξουμε τη βάζουμε σε μια λεκάνη με μαύρο κρασί και κρασί ντόπιο 
να μην έχει φάρμακα μέσα τουλάχιστον 2 ώρες με 3 αναλόγως την ώρα που έχουμε. 
Μετά τα άντερα αυτά τα πλένουμε με ζεστό νερό, αφού τα έχουμε πλύνει τη πρώτη 

ημέρα, με ζεστό νερό, με λεμόνια, με κρεμμύδια, τα ξαναπλένουμε και τα βάζουμε σ΄ 
ένα κουβά με αλάτι και τα σκεπάζουμε. Την άλλη μέρα που θα περνούμε τα λουκάνικα 
τα ξαναπλένουμε με κρασί πάλι με μαύρο κρασί, και τις ματιές που τα λέμε, τα χοντρά 
άντερα για τις λόζες, τα πλένουμε με μαύρο κρασί και μέσα έξω. Κόβουμε το άντερο 
όση είναι η λόζα και το ράβουμε με βελόνα και κλωστή και το κρεμάμε με σπάγκο. 
Και μόλις τελειώσει θα το πλύνουμε πάλι με μαύρο κρασί. Ο χοίρος για να γίνει θέλει 
2 μέρες και να έχει χέρια, αλλά ανθρώπους που  θα ξέρουν. Η λόζα επί το πλείστον, 
δεν τη κόβεις φρέσκια, πρέπει να ψηθεί δυό μήνες. Τα λουκάνικα μπορείς από την 
επόμενη, τη κόβεις φετάκι- φετάκι και τη τρως. Τη λόζα πρέπει να τη κόψεις ψιλή με 
φαλτσέτα, δεν μαγειρεύεται. Το κάθε μέρος του ζώου έχει διαφορετικό χρώμα, άλλο 
μέρος για λόξα μπορείς να κάνεις και από μπούτι αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν 
την κόψεις εγώ ξέρω από που είναι. Το κάθε μέρος είναι για τη δουλειά του. Το συκώτι 
το ψήνουμε στα κάρβουνα την ώρα που το σφάζουνε. Μόλις κρεμαστεί, κόβουμε το 
κεφάλι, έχει πολύ κρέας η κεφαλή. Άμα τελειώσουμε είναι βρασμένο. Βράζει γρήγορα 
το χοιρινό άμα έχει ξύλα. Το τρώμε βραστό με πιπέρι, αλάτι, 2-3 κρεμμύδια και λίγο 
σέλινο, καρώτα.  Πρέπει να το καθαρίσεις το κεφάλι να βγάλεις τη γλώσσα, να βγάλεις 
το μυαλό, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Άμα βράσει καλά ξεκοκαλίζεται εύκολα, 
βγάζεις τα κόκαλα και μένει μόνο το ψαχνό. Η κεφαλή γεμίζει μια πιατέλα μεγάλη. 
Η πηχτή γίνεται από το δέρμα του κεφαλιού, τα αυτιά και τα πόδια. Η πιο καλή πηχτή 
είναι της κεφαλής, ζιλαδιά παλιά. Το γουρούνι πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 μηνών, 
15, 18 και γέρικο βράζει. Πάραπάνω από 18 μηνών δεν σφάζουν. 
 Ο πασπαλάς είναι από το κεφάλι το πίσω μέρος, το βράζεις με αλάτι όπως βράζεις το 
φαγητό, βράζεις και το λίπος που εμείς το λέμε γλίνα, χωριστά. Το κρέας το σουρώνεις, 
μετά βάζεις από το λίπος που έχεις βράσει το τσιγαρίζεις και το βάζεις στο κουρούπι, 
το σκεπάζεις με λίπος να χωθεί. Οι καλύτεροι κουραμπιέδες γίνονται από γλίνα και από 
το καλύτερο μέρος, τα βασιλικά, που λέμε, είναι άσπρο και το λένε από τη πλευριά. 
Αυτό πρέπει να το βάλεις χώρια.
 Αλάτι βάζαμε αρκετό αλάτι, στο βράσιμο, και το δοκιμάζαμε με το αυγό. Βράζαμε το 
πασπαλά, είχε το αλάτι του, και αφού το βάζαμε σ’ αυτή την άλμη βάζαμε το κρέας, 
τα κόκαλα, αυτά που δεν κάναμε πασπαλά, και σε αυτή την άλμη διατηρήσουμε όλο 
το Χειμώνα και τα ‘χαμε σε κουρούπι πάλι πήλινο, βάζαμε την άλμη που έμενε από το 
βράσιμο, την ισχυρή που έμενε από το βράσιμο. Όταν μαγειρεύαμε τα παίρναμε και 
τα ξαλμυρίζαμε. Είχε αρκετό νερό.



Απαραίτητο σκεύος στο νοικοκυριό ήταν η φουφού. Αρχικά πήλινα και 
αργότερα ντενεκεδένια. Στο κάτω μέρος έμπαιναν κάρβουνα και από 

πάνω στη σχάρα έψηναν και μαγείρευαν. Το πλεονέκτημα της φουφούς 
ήταν ότι μπορούσε να μεταφερθεί οπουδήποτε.

Φουφού




