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Δισαγωγή...

Οη Πόληηνη ήηαλ εθείλνη πνπ κεηέθεξαλ ζηελ Αλαηνιή 
ηα ήζε θαη ηα έζηκα,ην πλεύκα θαη ηελ ζθέςε ησλ 
Διιήλσλ,ηελ ειιεληθή δεκνθξαηηθή νξγάλσζε ησλ 
πόιεσλ-θξαηώλ, ηνπο ειιεληθνύο λόκνπο, ηελ 
ειιεληθή γιώζζα θαη ζξεζθεία. Σαπηόρξνλα ηζρύεη 
θαη ην αληίζηξνθν,επεξεάδνληαη δειαδή από ηελ 
Αλαηνιή.



ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΠΟΝΣΗΩΝ
 Η πεξηνρή ηνπ Πόληνπ απισλόηαλ ζε όια ηα παξάιηα ηεο Μαύξεο 

Θάιαζζαο θαη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ΒΑ Σνπξθίαο.



Η νηθνλνκία ηνπ Πόληνπ ζηεξηδόηαλ ζηελ γεσξγία, ηελ 
θηελνηξνθία θαη ηελ εκπνξία αγξνηηθώλ πξντόλησλ.ηα ρσξηά θαη 
ηηο θσκνπόιεηο θπξηαξρνύζαλ ηα γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά 
πξντόληα, ελώ ζηα παξάιηα ηα ςαξηθά.



• Ιδηαίηεξε ζεκαζία νθείινπκε λα δώζνπκε ζην 
δήηεκα ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηνπ 
Πόληνπ, δειαδή ηε ζπζηεκαηηθή εμόλησζε ησλ 
Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ από ηελ θπβέξλεζε 
ησλ Νενηνύξθσλ, θαηά ηελ πεξίνδν 1914-1923. Η 
εμόλησζε απηή δηεμάρζεθε πεξίπνπ παξάιιεια θαη 
θαη' απνκίκεζε ηεο αξκεληθήο γελνθηνλίαο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ Πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη κέρξη 
ηελ αληαιιαγή πιεζπζκώλ ηνπ 1923. Πεξί ηηο 
353.000 Πόληηνη ράζεθαλ, πνιινί από απηνύο 
θαηά ηε δηάξθεηα θαηαλαγθαζηηθώλ πνξεηώλ ζηηο 
άλπδξεο εθηάζεηο ηεο Αλαηνιίαο θαη ηεο πξίαο. Έηζη 
νη ίδηνη νη Πόληηνη, θαζώο θαη ην Διιεληθό θξάηνο 
αλαθέξνληαη ζήκεξα ζε γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ 
από ηελ Σνπξθία θαη ηηκνύλ ηελ επέηεηό ηεο θάζε 
ρξόλν, ζηηο 19 Μαΐνπ. Η γελνθηνλία ησλ 
Πνληίσλ είλαη αλαγλσξηζκέλε επηζήκσο από ηελ 
Διιάδα, ηε νπεδία, ηελ Αξκελία καδί κε 
ηε γελνθηνλία ησλ Αζζπξίσλ θαη ηελ Οιιαλδία, καδί 
κε ηε γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ θαη Αζζπξίσλ.Όκσο, 
ην Σνπξθηθό θξάηνο αξλείηαη θαηεγνξεκαηηθά κέρξη 
ζήκεξα πσο ππήξμε γελνθηνλία θαη απνδίδεη ηνπο 
ζαλάηνπο ζε παξάπιεπξεο απώιεηεο πνιέκνπ, ζηνλ 
ιηκό πνπ πξνέθπςε από ηελ εηζβνιήο ησλ Ρώζσλ 
ζηε βόξεηα Σνπξθία θαη ζε εκθύιηεο αλαηαξαρέο.



Η θνπδίλα ησλ κεγαιναζηώλ ζηα κεγάια εκπνξηθά θέληξα 
Σξαπεδνύληα, ακςνύληα, Κεξαζνύληα έθεξε έληνλεο Ρσζηθέο 
επηξξνέο (πηξνζθί, πιίληα, ζνύπα κπνξο ).

Η απιή θαη αλεπηηήδεπηε θνπδίλα ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ θαη ησλ 
ιατθώλ ηάμεσλ είρε έληνλν ηνπηθό ραξαθηήξα πνπ δηακνξθώζεθε 
από εζλόηεηεο ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Αξκελίσλ. Πέξαζε κεηέπεηηα 
ζηνπο Σνύξθνπο, νη νπνίνη δηαηεξνύλ κέρξη ζήκεξα αξθεηά θαγεηά 
κε ηηο παιηέο πνληηαθέο νλνκαζίεο ηνπο.Η πνληηαθή θνπδίλα ζαθώο 
δέρζεθε θαη επηξξνέο από ηελ ηνύξθηθε θνπδίλα.



ΠΟΝΣΗΑΘΖ ΘΟΤΕΗΝΑ
ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΣΗΘΑ...

 Γελ πεξηιακβάλεη ζπρλή ρξήζε θξέαηνο

 Σα ηπξνθνκηθά παξαζθεπάδνληαη απνθιεηζηηθά από αγειαδηλό 
γάια,ιόγσ ηεο αλεπηπγκέλεο θηελνηξνθίαο (θπξίσο αγειαδνηξνθίαο).

 Πιεζσξηθέο ήηαλ ε κειηζζνθνκία θαη ε πηελνηξνθία, πνπ ζε 
ζπλδπαζκό κε ην ςάξεκα ζηηο ζάιαζζεο ηεο πεξηνρήο, εμαζθάιηδαλ ην 
δηαηηνιόγην γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο. 

 Η επάξθεηα ζε βαζηθά είδε δηαηξνθήο δελ ζεκαίλεη θαη ππεξαθζνλία. Η 
θνπδίλα βαζίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ ηέρλε ηεο λνηθνθπξάο θαη ιηγόηεξν 
ζηα πινύζηα πιηθά.

 Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ζπληαγέο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ αλάκημε 
γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ κε ηα παξάγσγα ησλ ζηηεξώλ 
(θαιακπνθάιεπξν, θξηζάξη, ζηηάξη, πιηγνύξη, θνξθόην). 

ΠΟΝΣΗΑΘΖ ΘΟΤΕΗΝΑ
ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΣΗΘΑ...

 Γελ πεξηιακβάλεη ζπρλή ρξήζε θξέαηνο

 Σα ηπξνθνκηθά παξαζθεπάδνληαη απνθιεηζηηθά από αγειαδηλό 
γάια,ιόγσ ηεο αλεπηπγκέλεο θηελνηξνθίαο (θπξίσο αγειαδνηξνθίαο).

 Πιεζσξηθέο ήηαλ ε κειηζζνθνκία θαη ε πηελνηξνθία, πνπ ζε 
ζπλδπαζκό κε ην ςάξεκα ζηηο ζάιαζζεο ηεο πεξηνρήο, εμαζθάιηδαλ ην 
δηαηηνιόγην γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο. 

 Η επάξθεηα ζε βαζηθά είδε δηαηξνθήο δελ ζεκαίλεη θαη ππεξαθζνλία. Η 
θνπδίλα βαζίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηελ ηέρλε ηεο λνηθνθπξάο θαη ιηγόηεξν 
ζηα πινύζηα πιηθά.

 Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ζπληαγέο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ αλάκημε 
γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ κε ηα παξάγσγα ησλ ζηηεξώλ 
(θαιακπνθάιεπξν, θξηζάξη, ζηηάξη, πιηγνύξη, θνξθόην). 



TI EINAI TA ΒΑΡΔΝΗΘΑ; 

Σα βαξέληθα είλαη πνληηαθά 
δπκαξηθά. Παξαιιαγέο ηνπο κε 
θξέαο θαη άιια ηπξηά ζπλαληάκε 
θαη ζηηο θνπδίλεο ησλ Ληζνπαλώλ 
θαη ησλ Πνισλώλ. Ολνκάδνληαη 
θαη βεξέληθα, βαξύληθα, βαξελίθηα 
ή βεξελίθηα. 



ΒΑΡΔΝΗΘΑ ΤΙΗΘΑ (για περίπου 45 κομμάτια)

για τε δύμε:

1. αιεύξη όζν πάξεη (γύξσ 
ζην 1 θηιό)

2. 1 πνηήξη λεξό

3. 1 απγό

4. αιάηη

για τε γέμισε:

 ½ θηιό θέηα & κπδήζξα

για το βράσιμο:

 1 ζθελάθη ειαηόιαδν

για το σερβίρισμα:

 150 γξ. ιησκέλν αγειαδηλό 
βνύηπξν



ΔΘΣΔΙΔΖ

1. ε κηα κεγάιε ιεθάλε 
βάδνπκε ιίγν αιεύξη, 
θάλνπκε κηα κηθξή γνύβα 
ζηε κέζε θαη ρύλνπκε λεξό, 
ην αβγό θαη αιάηη. 

1

2

3



2. πκπιεξώλνπκε ιίγν αιεύξη, αλαθαηεύνπκε θαη δπκώλνπκε 
κέρξη ην δπκάξη καο λα γίλεη ζπκπαγέο, βεινύδηλν θαη απαιό. 

3.   Αθήλνπκε ηε δύκε 
λα μεθνπξαζηεί γηα 
κηζή ώξα θαη 
αλαθαηεύνπκε ηα 
ηπξηά. 

4.

5.



4. Χσξίδνπκε ην δπκάξη ζε ηξία κέξε. Αλνίγνπκε θάζε έλα κε ηνλ 
πιάζηε ζε ρνληξό θύιιν. 

6.

7.



5. Μ' έλα ζηξόγγπιν ηζέξθη 
ή έλα πνηήξη, θόβνπκε ηα 
θύιια ζε κηθξά θπθιάθηα.

8.

9.



6. Παίξλνπκε ζηελ παιάκε ηα 
θπθιηθά θνκκαηάθηα δύκεο 
θαη βάδνπκε ζην θέληξν κε 
έλα θνπηαιάθη ιίγε γέκηζε, 
ηόζε ώζηε λα κπνξνύκε λα 
ην θιείζνπκε ζηε κέζε ζαλ 
κηζνθέγγαξν.

7. Παηάκε ηηο δύν άθξεο λα 
θιείζνπλ θαιά (κπνξνύκε θαη 
κ' έλα πηξνύλη) θαη λα κελ 
αλνίμνπλ ζην βξάζηκν θαη ηα 
αθνπκπάκε ζε κηα θαζαξή 
πεηζέηα.

10.

11.



ΩΡΑ ΝΑ 
ΜΠΟΤΝ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΡΟΛΑ...

1.  ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε
αιαηηζκέλν λεξό λα βξάζεη θαη 
κόιηο θνριάζεη ξίρλνπκε ηα 
βαξέληθα καδί κε ειαηόιαδν. 
Θέινπλ κεξηθά ιεπηά (γύξσ ζηα 
15) λα καιαθώζνπλ, λα 
αζπξίζνπλ θαη λα αλέβνπλ ζηελ 
επηθάλεηα.

2.  Σα βγάδνπκε κε κηα ηξππεηή 
θνπηάια, ηα ζηξαγγίδνπκε θαη ηα 
ζεξβίξνπκε πεξηρύλνληάο ηα κε 
ιησκέλν βνύηπξν πνπ έρνπκε 
δεζηάλεη ζε έλα ηεγάλη. 

(Σξώγνληαη σξαηόηαηα θαη κε 
γηανύξηη!)

12.



ΓΗΘΣΤΟΓΡΑΦΗΑ

 Google εηθόλεο

 Βηθηπαίδεηα

 aetorachi.gr 

 http://www.gastrotourismos.gr/?section=246
9&language=el_GR&itemid1494=3242&detail
1494=1 

 http://www.pronews.gr 

 Νεζηηθό αξθνύδη






