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∞Á·ËÙ¤ º›ÏÂ/Ë,

T· MÈÙ¿Ù·  Â›Ó·È Î˘ÎÏÈÎ¤˜ ÍÂÚÔÏÈıÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜, ‰È¿Û·ÚÙÂ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜, Ô˘

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, ˆ˜ ÔÚÂÈÓ¿ Î·Ù·Ï‡Ì·Ù·, Û›ÙÈ· ÙˆÓ ‚ÔÛÎÒÓ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi,

fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÂÁ¿˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ Ù˘ÚÔÎÔÌÈÎ‹˜.

∆· ÌÈÙ¿Ù· ÙË˜ ¡›‰·˜- ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙË˜ ¡›‰·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎ‹ Ú›˙· ÙÔ˘ æËÏÔÚÂ›-

ÙË, ÛÂ ˘„fiÌÂÙÚÔ 1.400Ì.Î·È ÛÂ ·fiÛÙ·ÛË 21 ¯ÏÌ. ·fi Ù· ∞ÓÒÁÂÈ·- ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ·

ÙËÓ Ù˘ÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, ÚÔ˚fiÓÙ· ÌÈ·˜ ·Ó¿Ú¯·È·˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹˜ ÌÂıfi‰Ô˘,

ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¤Ó· ÌÂ ÙÔÓ ÂÎÊÔÚÈÎfi ÙÚfiÔ. ∂ÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ‹ ·˘Ù‹ Ì¤ıÔ-

‰Ô˜ Â›Ó·È Ë ›‰È· ÌÂ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ıÔÏˆÙÒÓ ÌÈÓˆÈÎÒÓ Ù¿ÊˆÓ. ∆Ô ‚·ÛÈÎfi Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi

˘ÏÈÎfi ÙˆÓ ÌÈÙ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ë ¤ÙÚ· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û¯ÈÛÙfiÏ·ÎÂ˜ ·fi Ï·ÎÒ‰Ë ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ, Ô˘

·ÊıÔÓÂ› ÛÙÔÓ æËÏÔÚÂ›ÙË. 

∆Ô ÌÈÙ¿ÙÔ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÎÙ›ÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ Ô˘ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÂ ıfiÏÔ Î˘ÎÏÈÎfi,

·ÓÔÈÎÙfi ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, ÂÓÒ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÌÂ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ Ù˘ÚÔÎ¤ÏÈ ‹ ÎÏÂÈ‰fiÛÈÙÔ,

fiÌÔÈÔ ÌÂ ÙÔ ÌÈÙ¿ÙÔ ·ÏÏ¿ ÌÂ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙË˜ fiÚÙ·˜ ÙÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ

ÔÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ıfiÏÔ˘. ∂ÎÂ› ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó Ù· Ù˘ÚÈ¿ ÁÈ· Ê‡Ï·ÍË. ∆¤ÏÔ˜, Ë Ì¿ÓÙÚ· ÊÙÈ·ÁÌ¤ÓË ÎÈ

·˘Ù‹ ·fi ÍÂÚÔÏÈıÈ¿ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ÌÈÙ¿ÙÔ ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË Î·È ÙÔ ¿ÚÌÂÁ-

Ì· ÙˆÓ ÚÔ‚¿ÙˆÓ. ¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ÌÈÙ¿Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÌÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜

¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤Ó·, Û˘Ó‹ıˆ˜, Î·Ù¿ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. 

™ÙÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ˜ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ÚÔÛ·ı‹Û·ÌÂ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘ÌÂ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

Î·È Ê‡ÏÏ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· Ó· Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÈ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È Ù· Ì¤ÚË ÙÔ˘ ÌÈÙ¿ÙÔ˘, fiˆ˜

Î˘Ú›ˆ˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È  ÛÙË ¡›‰·, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜  ÙˆÓ ‚ÔÛÎÒÓ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ

Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫¶∂ ∞ÓˆÁÂ›ˆÓ «∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘

‚ÔÛÎÔ‡, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ À·Î›ÓıÔ˘». ∏ ÈÔ ‚ÈˆÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

Â›Ó·È Ë Ù˘ÚÔÎÔÌÈÎ‹  Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÌÈÙ¿ÙÔ ÌÂ ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ. MÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·

ÂÓfi˜ ·ÏÈÔ‡ ‚ÔÛÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ÈÎ‹ ÛÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘ÌÂ  Ù˘Ú› ‹ Ì˘˙‹ıÚ· Ô˘ ÌÔÚÂ›˜ Ó· ÁÂ˘-

ÙÂ›˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ·Ú¤· ÛÔ˘.

∏ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ∫¶∂ ∞ÓˆÁÂ›ˆÓ 
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Ας αφεθούµε να νιώσουµε τη µαγεία των ήχων….

Σηµείωσε τους ήχους που άκουσες:

● Θρόισµα φύλλων

● Άνεµος
● Βελάσµατα προβάτων 

● Ανθρώπινες φωνές
● Πέτρες που κατρακυλούν

● Ήχος κουδουνιού ζώου 

● Γάβγισµα σκύλου

● Κελάηδισµα πουλιών

● Έντοµα

● Νερό που τρέχει

● Ήχος από αυτοκίνητο

✽
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✽ Ας νιώσουµε τη µαγεία των εικόνων…

Περίγραψε  

τη φύση γύρω σου…

Έδαφος
● Γόνιµο για καλλιέργεια       

● Βραχώδες
● Απόκρηµνο

● Λοφώδες 
● Με φαράγγια και γκρεµούς

● Με πλαγιές
● Με ρυάκια

● Προσπελάσιµο            Βλάστηση-Χλωρίδα
● Θάµνοι
● ∆έντρα

● ∆άση                
● Σφεντάµια

● Πρίνοι
● Βότανα               

● Μαργαρίτες
● Βρύα-λειχήνες

Χρώµατα 
● κίτρινο

● καφέ
● γκρι

● πράσινο
● άσπρο

● πορτοκαλί
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� Παρατηρώ τη χρήση της πέτρας από τον άνθρωπο
...και συµπεραίνω:

➊ ➋ ➌

➍

➐

➑

➎ ➏

● _ _ _ _  Πέτρινη σκάλα  

● _ _ _ _  Λίθινη κατοικία

● _ _ _ _  Περίφραξη συνόρων           

● _ _ _ _  Πεζούλες(αναβαθµίδες)     

● _ _ _ _  Γεφύρι 

● _ _ _ _  Πλακόστρωτο δροµάκι
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�Παρατήρησε ίχνη ζωής στην πέτρα και σχολίασε:

Τι θα συµβεί, 
αν η ξερολιθιά 
καταστραφεί…
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� �

� Ας ταξιδέψουµε 

µε τη φαντασία µας... 

στο σπίτι του 

προϊστορικού ανθρώπου:

�

✓ Πότε χτίστηκε;
✓ Από τι υλικά είναι φτιαγµένο;

✓ Τι σχήµα έχει;

�

� �
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� Aπό την αρχαιότητα η πέτρα χρησιµοποιήθηκε ως ιερό σύµβολο 
και πλαισίωσε ιερούς χώρους. 
Μπορείς να αναγνωρίσεις τη σηµασία αυτή στις παρακάτω εικόνες:

Ιεροί µονόλιθοι (µενίρ) Πυραµίδα 
του Ελληνικού

Πύλη 
των Λεόντων

Στόουνχεντζ Λίθινα αγάλµατα
(Νησί του Πάσχα)

Πυραµίδα της Αιγύπτου

Παρθενώνας Μαντείο των ∆ελφών Κυκλώπεια τείχη
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➟ Παρατήρησε το µιτάτο 
και γράψε τις απορίες σου στις πολύχρωµες ετικέτες:

➟ Τοποθέτησε 

τις ετικέτες µέσα 

στη βούργια 

(τσάντα του βοσκού).

✽ Βάλε στη σωστή σειρά τις εικόνες, 

για να φτιάξεις ένα µιτάτο:



|11

✽ Αντιστοίχισε τις φωτογραφίες 

µε τους αριθµούς 

στο σχεδιάγραµµα:

❍ Mιτάτο

❍ Κλειδόσπιτο ❍ Mάντρα ❍ Πινακόπετρα

1

2

3
4
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Παρατήρησε τη διαδικασία παραγωγής τυριού στο µιτάτο.

✽ Tοποθέτησε την κατάλληλη λέξη κάτω από κάθε φωτογραφία 
και  παρατήρησε από τι υλικά είναι φτιαγµένα τα αντικείµενα που 
χ ρησιµοποιεί ο βοσκός:

Άρµεγµα
Τουπιά
Φλασκιά

Βράσιµο γάλακτος
Ξεπαταριά

Τυρί Τσαντίλα
Καζάνι
Βούργια
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✽ Τοποθέτησε τις λέξεις κάτω από τη σωστή εικόνα:

1. Στέξιµο του µιτάτου                   
2. Τυροκόµος 
3. Γκαλλονόµος
4. Άρµεγµα
5. Κουρές
6. Ψήσιµο οφτού
7. Ορτάκηδες
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Α Η Β Τ Υ Ρ Ο Κ Ο

Σ Ο Μ Ο Κ Ο Ρ Υ Τ

Α Π Ρ Ο Σ Α Π Τ Υ

Η Κ Ο Υ Τ Κ Ρ Α Ρ

∆ Μ Ι Τ Α Τ Ο Ρ Ο

Ο Α Κ Κ Ρ Ο Β Σ Κ

Ν Ν Ο Α Α Υ Α Κ Ε

Υ Τ Υ Ζ Χ Π Τ Α Λ

Σ Ρ Ρ Α Τ Ι Α Ζ Ι

Ο Α Ε Ν Η Α Υ Ο Τ

Σ Ε Σ Ι Σ Τ Υ Ρ Ι

µÚÂ˜ Î·È Î‡ÎÏˆÛÂ ÛÙÔ ÎÚ˘ÙfiÏÂÍÔ 
ÙÈ˜ Ï¤ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÛÎÔ‡ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ:

____ ____ ____ ____ ____ ____ Μ ____ ____1.

____ ____ ____ ____ Ι ____

____ ____ ____ ____ ____ Τ ____ ____

____ Α ____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____ ____ Τ ____

____ ____ ____ ____ ____ Ο ____ ____ ____ ____ ____

Φτιάχνει τυρί Βάζει µέσα σ’ αυτά 
το τυρί και τη µυζήθρα

Boσκός Ταράχτης

Πρόβατα

Μιτάτο Αηδόνυσος

Τυροκέλι Μάντρα

Τυροκόµος

Τυρί Καζάνι Τουπιά Κουρές

Ταράζει το γάλα Βάζει µέσα εκεί ο
βοσκός τα πρόβατα 

Τα προσέχει ο
βοσκός 

Φυλάει µέσα εκεί 
ο βοσκός το τυρί 

(εικ.1) (εικ.2) (εικ.3) (εικ.4) (εικ.5) (εικ.6)

3.

5.

6.

2.

4.

∏ ·ÎÚÔÛÙÔÈ¯›‰· ÙÔ˘ ÌÈÙ¿ÙÔ˘

Με τη βοήθεια 

των εικόνων 

λύσε την 

ακροστοιχίδα.
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¢¢ÈÈ¿¿‚‚··ÛÛÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ÂÂ¤¤ÏÏÂÂÍÍÂÂ  
™™ ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  ™™ˆ̂ÛÛÙÙfifi  ‹‹  §§ ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  §§¿¿ııÔÔ˜̃..

ÀÀÔÔÁÁÚÚ¿¿ÌÌÌÌÈÈÛÛÂÂ  ÙÙËË  ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ‹‹  ··¿¿ÓÓÙÙËËÛÛËË::

� Ο Ψηλορείτης είναι το ψηλότερο βουνό της 
Ελλάδας.

Σ � Λ �

� Στον Ψηλορείτη δεν χιονίζει ποτέ 

Σ � Λ �

� Μιτάτα υπάρχουν µόνο στον Ψηλορείτη.

Σ � Λ �

� Το µιτάτο είναι το σπίτι του γεωργού.

Σ � Λ �

� Τα µιτάτα είναι φτιαγµένα από πέτρα και λάσπη

Σ � Λ �

� Τα µιτάτα παλιότερα τα έχτιζαν οι ίδιοι οι βοσκοί.

Σ � Λ �

� Για να σχεδιάσουν το µιτάτο οι βοσκοί 
ζητούσαν τη βοήθεια ενός αρχιτέκτονα.

Σ � Λ �

� Τα µιτάτα έχουν µια µόνο πόρτα και καθόλου 
παράθυρα.

Σ � Λ �

� Στη τυροκόµηση πρώτα βγαίνει η µυζήθρα  
και µετά το τυρί. 

Σ � Λ �

� Ο τυροκόµος χρησιµοποιεί τουπιά για το τυρί 
και τη µυζήθρα.

Σ � Λ �

� Τα τουπιά είναι φτιαχµένα από µαλλί προβάτου. 

Σ � Λ �

� Με τον ταράχτη ο τυροκόµος ανακατεύει το 
τυρί.

Σ � Λ �

� Με τον αηδόνυσο ο τυροκόµος ανακατεύει τη 
µυζήθρα.

Σ � Λ �

� Για να βγάλει το τυρί από το καζάνι ο 
τυροκόµος χρησιµοποιεί τη µυζηθροκουτάλα.

Σ � Λ �

� Ο τυροκόµος τυροκοµάει µέσα στο µιτάτο

Σ � Λ �

� Τα πρόβατα φυλάγονται µέσα στο τυροκέλι.

Σ � Λ �

� Το τυρί φυλάγεται µέσα στη µάντρα.

Σ � Λ �

� Ο βοσκός κουρεύει τα πρόβατα για να µην 
σκάσουν από τη ζέστη.

Σ � Λ �

� Που βράζει το γάλα, στο καζάνι ή στο τηγάνι;

� Που ζει ο βοσκός, στο µιτάτο ή στο Κιάτο;

� Ποιος φτιάχνει το τυρί, ο τυροκόµος ή 
ο µελισσοκόµος;

� Ποιος κουρεύει τα πρόβατα, ο βοσκός ή 
ο γιατρός;

� Με τι ανακατεύει ο βοσκός το καζάνι, µε ταράχτη 
ή µε φράχτη;

� Πως φτιάχνεται το Μιτάτο, µε πέτρα ή µε φέτα;

� Που ωριµάζει το τυρί, στο τυροκέλι ή στο βαρέλι;

� Που βάζει το τυρί ο βοσκός, στο τουπί ή στο 
κλουβί;

� Που βάζει το τυρί ο τυροκόµος, στο κλειδόσπιτο 
ή στο τροχόσπιτο;

� Που βάζει ο βοσκός τα πρόβατα για να τα 
αρµέξει στη µάντρα ή στη χάντρα;
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Πρωί- πρωί ο ....................................... σηκωνόταν, άδειαζε

τα ....................................... µε τα τυριά και τους ανθοτύρους

από την προηγούµενη µέρα, τα καθάριζε και τα ετοίµαζε

για την τυροκόµηση της ηµέρας. (εικ.1)

Με τις πρώτες ηλιαχτίδες οι υπόλοιποι

.................................... µάζευαν τα πρόβατα στη µάντρα και

άρχιζαν το ....................................... (εικ.2)

Μετά το άρµεγµα σούρωναν το γάλα µε το

....................................... για να είναι καθαρό και το έβαζαν στο

καζάνι. Ο τυροκόµος κρατούσε λίγο γάλα, ως

......................................., για το τέλος της τυροκόµησης. Έπειτα

έριχνε µέσα στο καζάνι ......................................., για να πήξει το

γάλα, αφήνοντάς το σκεπασµένο κάµποση ώρα. (εικ.3)

Όταν το γάλα έπηζε, άναβε φωτιά, κτυπώντας το µε

τον ....................................... (εικ.4) Με το χτύπηµα το µίγµα

γινόταν µικρά ....................................... κοµµάτια, µε τα οποία ο

τυροκόµος γέµιζε τα τουπιά του τυριού, πιέζοντας για να

φύγουν τα υγρά. (εικ.5, 6)

Φρόντιζε το µίγµα µέσα στα τουπιά να πιέζεται καλά για

να πάρει ωραίο σχήµα το ....................................... (εικ.7, 8, 9)

Στη συνέχεια άναβε πάλι τη φωτιά, έβαζε το γάλα που

είχε κρατήσει στην αρχή και ανακάτευε µε τον

............................................................... (εικ. 10, 11)

Όταν η .............................................. ψηνόταν, τη µάζευε µε τη

...................................................... και την έβαζε στα µικρότερα

τουπιά. (εικ. 12, 13)

ªªÔÔÚÚÂÂ››˜̃  ÓÓ··  ÛÛ˘̆ÌÌÏÏËËÚÚÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃  ÙÙÔÔ  ÎÎÂÂ››ÌÌÂÂÓÓÔÔ  ÌÌÂÂ  ÙÙÈÈ˜̃  ÏÏ¤¤ÍÍÂÂÈÈ˜̃  
ÔÔ˘̆  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ··ÚÚ¤¤ÓÓııÂÂÛÛËË..  ££··  ÛÛÂÂ  ‚‚ÔÔËËıı‹‹ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÔÔÈÈ  ÂÂÈÈÎÎfifiÓÓÂÂ˜̃..

(µυζήθρα, µαλακά, τουπιά, αηδόνυσο, συροπάνι,  πυτιά, βοσκοί, ανάχυµα, τυροκόµος, 
ταράχτη, µυζηθροκουτάλα, άρµεγµα, τυρί)

(εικ.1)

(εικ.2)

(εικ.12)

(εικ.13)

(εικ.10)

(εικ.11)

(εικ.3)

(εικ.4)

(εικ.5)

(εικ.6)

(εικ.8)

(εικ.7)

(εικ.9)
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ªªÔÔÚÚÂÂ››˜̃  ÓÓ··  ÙÙÔÔÔÔııÂÂÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃  
ÙÙËË  ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ‹‹  ÏÏ¤¤ÍÍËË  ‰‰››ÏÏ··  ··fifi  ÎÎ¿¿ııÂÂ  ÂÂÈÈÎÎfifiÓÓ··;;

Μυζηθροκουτάλα, Τουπιά, Καζάνι, Ξεπαταριά, Φλασκιά, Ταράχτης, Αηδόνησος, Συροπάνι

� �

�
�

�
�

�
�
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Πηγή: Οµήρου Οδύσσεια, ραψ. ι (στ. 220-250)

«Μέχρι τη σπηλιά φτάσαµε τότε µε βιασύνη, εκείνος, όµως, µέσα της
δεν ήταν. Ήτανε στο λιβάδι κι έβοσκε τα παχιά του πρόβατα. Καθώς
µπήκαµε µέσα στη σπηλιά, κατάπληκτοι κοιτούσαµε τα πάντα. Υπήρχαν
πανέρια, φτιαγµένα από καλάµια, γεµάτα µε τυριά. Στις µάντρες στρι-
µώχνονταν ερίφια και αρνιά, που ήταν, όµως, χωρισµένα µε φροντίδα.
Αλλού βρίσκονταν τα µεγάλα και αλλού τα µεσαία, ενώ αλλού τα νεο-
γνά. Οι κάδοι είχαν ξεχειλίσει µε τυρόγαλο, καρδάρες και σκαφίδια
ήταν όλα τους έτοιµα, µέσα τους να τ’ αρµέγει. Εκείνη τη στιγµή οι

σύντροφοί του µε παρακάλεσαν να πάρουµε πρώτα, όσα τυριά µπορούσαµε και να επιστρέψουµε, κι έπειτα να φορ-
τώσουµε τα καράβια µε αρνιά και ερίφια, παίρνοντάς τα από τα µαντριά, και αµέσως ν’ ανοιχτούµε στην αλµυρή
θάλασσα. Εγώ, όµως, δεν τους άκουσα, κάτι που θα ήταν βέβαια πιο συµφέρον. Ήθελα να τον γνωρίσω, µήπως και
είναι φιλόξενος.

Όµως δεν έµελλε ν’ αποδειχθεί καλύτερος και διάθεση φιλική να δείξει στους συντρόφους µου, όταν θα τον συνα-
ντούσαµε. Τότε ανάψαµε φωτιά και κάναµε θυσία στους θεούς κι έπειτα, αφού κόψαµε τυριά, δειπνήσαµε και περι-
µέναµε στέκοντας στης σπηλιάς την είσοδο, µέχρι που φάνηκε αυτός µε το κοπάδι του. Στην πλάτη του κουβαλού-
σε ασήκωτο φορτίο µε ξεραµένα ξύλα, χρήσιµο για να φτιάξει το δείπνο του. Και, όπως το άφησε να πέσει στη µέση
της σπηλιάς, σηκώθηκε ολόκληρος σαµατάς. Ταραχτήκαµε τότε και εµείς  και τραβηχτήκαµε στο βάθος της σπη-
λιάς. Εκείνος έβαλε όλα τα παχιά τα ζώα στη µεγάλη τη σπηλιά, για να τ’ αρµέξει. Άφησε έξω µόνο τ’ αρσενικά,
τράγους και κριάρια, στο άνοιγα της πλατιάς αυλής.

Έπειτα, την είσοδο έκλεισε µε έναν τεράστιο βράχο, που ούτε είκοσι δυο γερά αµάξια µε τέσσερις τροχούς δε θα
µπορούσαν να τον κινήσουν από τον τόπο του. Τόσο µεγάλος ήταν ο βράχος ο βαρύς, που έφραξε την πόρτα της.
Μετά γονάτισε κι άρχισε ν’ αρµέγει µε τη σειρά τα πρόβατα και τα γίδια που βέλαζαν, βάζοντας και τα µικρά κάτω
από τη µάνα να βυζάξουν. Έπειτα, πήρε το µισό από το λευκό το γάλα και το πύκνωσε και µέσα το έβαλε σε πλε-
χτά πανέρια. Και το άλλο µισό το έβαλε σε δοχεία, να έχει να πίνει ο ίδιος την ώρα που θα δειπνούσε.»

™™¯̄ÔÔÏÏ››··ÛÛÂÂ  ÙÙÈÈ˜̃  ÔÔÌÌÔÔÈÈfifiÙÙËËÙÙÂÂ˜̃  ‹‹  ÙÙÈÈ˜̃  ‰‰ÈÈ··ÊÊÔÔÚÚ¤¤˜̃  
ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛ››ÂÂ˜̃  ÌÌ¤¤ÛÛ··  ÛÛÙÙËË  ÛÛËËÏÏÈÈ¿¿  ÙÙÔÔ˘̆  ∫∫‡‡ÎÎÏÏˆ̂··  
ÌÌÂÂ  ÙÙÈÈ˜̃  ÂÂÚÚÁÁ··ÛÛ››ÂÂ˜̃  ÔÔ˘̆  ÁÁ››ÓÓÔÔÓÓÙÙ··ÈÈ  ÛÛÙÙÔÔ  ÌÌÈÈÙÙ¿¿ÙÙÔÔ..

• Πιστεύεις ότι ο Κύκλωπας µπορεί δικαιολογηµένα 
να θεωρηθεί ο πρώτος τυροκόµος;

• Με τη βοήθεια του λεξικού ή µε τη φαντασία σου 
προσπάθησε να µεταφράσεις 
τις αρχαίες εκφράσεις του πρωτοτύπου 
µε τις αντίστοιχες του νεοελληνικού κειµένου.
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Πέτρινη σπηλιά, του βοσκού φωλιά! Τι είναι;    

............................................................................

Όµορφη, κόκκινη, υφαντή, 
βοσκός στην πλάτη την κρατεί
και το φαί του βάζει εκεί. Τι είναι; 

............................................................................

Πέτρινο κελί, το τυρί κρατεί, 
νόστιµο να γίνει για να φαγωθεί. Τι είναι; 

............................................................................

Όµορφο πρόσωπο στο τυρί θα δώσει
και όλα τα δάκρυα του θα σουρώσει. Τι είναι; 

............................................................................

Όµορφη κοπέλα, στο καζάνι βουτιές κάνει
τη µυζήθρα για να βγάλει. Τι είναι; 

............................................................................

Νόστιµο, αλµυρό και υγιεινό
από γάλα είναι φτιαγµένο 
και από τυροκόµο δουλεµένο. Τι είναι; 

............................................................................

Το βουνό αγαπά και από αυτό ζητά
τα πρόβατα του να προσέχει 
και τυρί να έχει. Ποιός είναι; 

............................................................................

Βόλτες φέρνει το καζάνι, 
νόστιµο τυρί και µυζήθρα 
κάθε µέρα βγάνει. Ποιός είναι; 

............................................................................

❀ ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 

·¿ÓÙËÛÂ ÛˆÛÙ¿ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÈÓ›ÁÌ·Ù·.
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ΚΑΘΕΤΑ 
1. Το σπίτι του βοσκού
2. Το πέτρωµα του Ψηλορείτη

είναι ο...
3. Σηµαίνει “ψηλό όρος”
4. Πέτρινος επαναστάτης

της ειρήνης
5. ∆οχείο που βράζει το γάλα
6. Το µιτάτο θυµίζει αρχαίο  

θολωτό ....

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Η σπηλιά του ∆ία
2. Χώρος του µιτάτου, 

όπου φυλάγεται το τυρί
3. Σπίτι των γεωργών
4. Η οµάδα των ανθρώπων

του µιτάτου
5. Ο άγιος του έρωτα
6. Χώρος του µιτάτου, 

όπου φυλάγονται τα πρόβατα

1

5

2

3

4

5

6

6

3

4

2

1
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Θολωτός τάφος στις Αρχάνες Μυκηναϊκός τάφος Θολωτός τάφος 
της Πύλου 

Άγιος Yάκινθος ∆ρακόσπιτο της Εύβοιας Zευγόσπιτο

✽ Παρατήρησε τις οµοιότητες ή τις διαφορές:
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Προϊστορικός τάφος (Ισλανδία)

Ξερολιθικά 
κτίσµατα 
στη Γάλλία 
(Luberon bories)

Ξερολιθικά κτίσµατα στην Ιταλία (Αlberobello)

✽ Παρατήρησε τις οµοιότητες ή τις διαφορές:



1. Ανώγεια: η γη του µύθου και του ονείρου, 
εκδ. ∆ήµου Ανωγείων, Ανώγεια 2007.

2. Ανθρώπου και Φύσης Συνταίριασµα. Παραδοσιακές 
δραστηριότητες στον Ψηλορείτη. Άνθρωπος και 
Φύση. Σχέσεις ανθρώπου, τευχ. 1. Κτηνοτροφία, 
εκδ. ΑΚΟΜΜ- Ψηλορείτης, ΚΑΠΗ ∆ήµου Ανωγείων, 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, Ανώγεια 1995.

3. Βαλλιάνου Χρ., Κέντρο Ερευνών Κρητικής Εθνολογίας, 
Πεπραγµένα του Ε΄∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, 
Ηράκλειο 1986.

4. ∆εληγιαννάκης Μιχ., Το θολιαστό µιτάτο στην Κρήτη, 
Εκδ. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, 
Τµήµα ∆υτικής Κρήτης, Ρέθυµνο 2003.

5. Καρύδη Χ., Αγροτικά της Κρήτης παλιά και σύγχρονα, 
εκδ. Εκπολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος 
Οροπεδίου Λασιθίου, Λασίθι 1983.

6. Κιοσσέ Χ., Ανακαλύπτοντας τους παλαιολιθικούς 
προγόνους µας. Από την αυγή του πολιτισµού ως το 
2000, Νέες Εποχές, Το Βήµα on line, Αθήνα 2006.

7. Μαρίνη Π., Η σηµασία των Μεγαλίθων, Κείµενα από 
το περιοδικό «Πάνθεον».

8. Μαρκάκη Ν..Α., Τα παλαιά χρόνια, Η Ζωή, Τα ήθη και 
τα έθιµα, Χανιά 1998.

9. Μαυρακάκης Γ., Λαογραφικά Κρήτης. Τα Ποιµενικά, 
ιστορικές, εκδ. Στ. Βασιλόπουλος.

10. Μιχελάκης Μ – Καράβα Μ., Τεχνογνωσία Οικοδοµικής 
5000 χρόνων, National Geografic, Ιούνιος 1999.

11. Νικονάκου Ν., Κύρια σηµεία της ιστορίας της 
Αρχ.Ελληνικής τεχνης από τη γεωµετρική εποχή ως 
την Ρωµαιοκρατία, εκδ. Υπηρεσία ∆ηµοσιευµάτων, 
Θεσσαλονίκη 1996.

12. Νικονάκου Ν.,- Σαχίνη Α., Συνοπτικές Σηµειώσεις 
Προϊστορίας, εκδ. Υπηρεσία δηµοσιευµάτων, 
Θεσσαλονίκη 1996.

13. Οδοιπορικό στον Ψηλορείτη - Τα µιτάτα,  
περ. «Επτά Ηµέρες» εφ. Αθηνών «Η Καθηµερινή», 
30/7/2000.

14. Πετράκης Γ., «Τα µιτάτα της Νίδας στον Ψηλορείτη», 
∆ελτίο Τεχν. Επιµελητηρίου Αν. Κρήτης, 
Οκτώµβρης 1991.

15. Πλυµάκης Α., Κούµοι-Μιτάτα και Βοσκοί στα Λευκά 
Όρη και Ψηλορείτη, εκδ. Ο.Α.Α∆Υ.Κ., Χανιά 2008. 

16. Σακελλαράκης Γ., Ανασκάπτοντας το Παρελθόν, 
εκδ. Άµµος, Αθήνα 1995. 

17. Σκουλά Ζ., «Τα Μιτάτα του Ψηλορείτη»,  
Εν. ∆ελτ., Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, αρ.1,    
εκδ. ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης, 2005.

18. Σµπώκος Γ., Ανωγειανά, Τόµος 4ος: Στοιχεία από την 
υλική και πνευµατική ζωή των Ανωγειανών, 
εκδ. Καλέντης, Αθήνα 2006.

19. Συρµακέζης Κ., Τα µιτάτα της Κρήτης. ∆ιερεύνηση της  
στατικής λειτουργίας τους µε σύγχρονες µεθόδους, 
εκδ. Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας, Βώροι 1988.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ I Α

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Α Π Ο  Τ Ι Σ  Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι ∆ Ε Σ :  

� http://www.kritikoi.gr (Από το Μυλοπόταµο στο Ιδαίον Άντρο). 
� htpp://www.agrotravel.gr (Ο ύµνος των Κουρητών).

� http://emuse.cti.gr (Ολυµπιακοί Αγώνες/Αθλήµατα/∆ρόµος).
� http://www.krassanakis.gr (Ελληνική Μυθολογία, Κρητικοί Μύθοι).

� http://wwwkairatos.com ( Κνωσσός Κρήτη-Οι αρχαίες πόλεις της Κρήτης).
� http://users.hol.gr (Στις όχθες των ποταµών της Μεσοποταµίας).

� http://el.wikipedia.org (Σύστηµα τριών εποχών, Πυραµίδα του Ελληνικού, 
Αστερίξ_κύριοι χαρακτήρες).

� http://www.fotoartmagazine.gr (Η Πυραµίδα του Ελληνικού).
� http://.www.theosofie.net ( Μυστήρια της Αρχαίας Ελλάδας)

� http://.forthnet.gr (Μεγαλιθικά Κτίσµατα).
� http://www.atlanteans.gr (θρύλοι στα λοιπά νησιά του Αιγαίου).

� http://www.dirfys.gr (Τα δρακόσπιτα της Εύβοιας).
� http://www.oikologos.gr (Το µυστήριο της νήσου του Πάσχα).

� http://www.greek-language.gr (Η πύλη για την ελληνική γλώσσα).
� http://www.megalithic.co.uk 
� http://nea-acropoli-heraklio.gr 

(Η νέα ακρόπολη Ηρακλείου-Αρχαίες πόλεις, Η αρχιτεκτονική στην Ινδία).
� http://www.archive.gr (Παλαιολιθική Εγκατάσταση)

� http://www.myserres.gr (Λαογραφικό µουσείο Σαρακατσάνων).
� http://www.aegean.gr/culturaltec/chmlab/conferences/xerolithic/photo.php 

� http://pangea.gr/gr/061001.shtml 
� http://www.aegean.gr/xerolithic/files/Drystones.pdf 

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ,  Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ  Κ Α Ι  C L I P S  A RT Α Π Ο :  

� Αρχειακό υλικό ΚΠΕ Ανωγείων 
� http://images.google.gr 






