
Γιαουρτάαααας! Θεατρικό παιχνίδι 
Συζητούμε με μεγαλύτερης ηλικίας συγγενείς μας για τους γαλατάδες και 

τους γιαουρτάδες που πουλούσαν γάλα και γιαούρτι στις γειτονιές των πόλεων 

της μεταπολεμικής Ελλάδας.  

 

Χρήσιμες πληροφορίες  

Ο γιαουρτάς (ή γιαουρτζής) μετέφερε το γιαούρτι σε μεγάλα πήλινα ή μεταλλικά δοχεία, 

τις λεγόμενες τσανάκες και το πούλαγε χύμα με την οκά. Τις τσανάκες κουβάλαγε στους ώμους 

του με ένα κοντάρι που από τη μια και την άλλη του άκρη κρέμονταν δυο ταμπλάδες ή κοφίνια. 

Αργότερα οι μεγάλες τσανάκες αντικαταστάθηκαν από τα τσανάκια της μισής οκάς τα οποία 

απάλλαξαν τον γιαουρτά από το καντάρι και το συνεχές ζύγισμα. Τα τσανάκια επιστρέφονταν για 

να επαναχρησιμοποιηθούν αφού πρώτα πλενόντουσαν.  

Άλλος τρόπος μεταφοράς και προβολής του προϊόντος ήταν η μόστρα , δηλαδή ένα κουτί 

σαν ντουλάπι με ραφάκια στα οποία έβαζε τα γιαούρτια. Αυτή είναι η κλασική φιγούρα τού 

γιαουρτά της ανατολής και της προπολεμικής Ελλάδας. 

Άλλοι πάλι μετέφεραν το γάλα και το γιαούρτι με τον γάϊδαρο ή με τη σούστα. Στη 

συνέχεια εμφανίστηκε το τρίκυκλο ποδήλατο που στο μπροστινό μέρος είχε ένα ντουλάπι με 

ράφια για τους κεσέδες. Γρήγορα το ποδήλατο απέκτησε μηχανή. 

Ο γιαουρτάς, τις περισσότερες φορές, είναι το ίδιο πρόσωπο με το γαλατά. Αργά το 

βράδυ ή πολύ πρωί πούλαγε το γάλα, μετά έφτιαχνε το γιαούρτι, που χρειαζόταν 3-4 ώρες να 

πήξει και μετά έβγαινε πάλι στη  γύρα αργά το απόγευμα για να το διαθέσει. Ο λόγος πού 

έβγαινε τέτοια ώρα ήταν για να προστατεύσει το προϊόν του από τις μύγες και το ξύνισμα τους 

θερμούς μήνες αλλά και γιατί το γιαούρτι στην Ελλάδα ήταν και είναι κατ’ εξοχήν βραδινή τροφή. 

 Το γάλα βραζόταν σε μεγάλα καζάνια για να αποστειρωθεί. Για το βράσιμο 

χρησιμοποιούσαν στην αρχή ξύλα και μετά γκάζι και το ανάδευαν συνέχεια για να μην αρπάξει, 

το λεγόμενο τσίκνισμα. Στη συνέχεια κρύωνε, το περνούσαν στους κεσέδες ή στα πήλινα  και 

στην κατάλληλη θερμοκρασία βάζανε, στον κάθε κεσέ, τη μαγιά δηλαδή γιαούρτι της 

προηγούμενης ημέρας αραιωμένο με νερό. Μετά από 3-4 ώρες παραμονής σε θερμό χώρο το 

γάλα είχε μετατραπεί σε γιαούρτι έτοιμο για διανομή. 

Πηγή: http://www.iama.gr/ethno/ksanthi/kalogerogiannis.htm  
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Γιαουρτάς στην Κωνσταντινούπολη το 1920 (πηγή: http://eistinpolin330.blogspot.com)  

 

Γιαουρτζήδες δοκιμάζουν το προϊόν τους πριν το πουλήσουν στην προπολεμική Θεσσαλονίκη 

(Πηγή: Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης) 
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Παίζουμε ένα θεατρικό παιχνίδι. Γινόμαστε για λίγο οι κάτοικοι μιας 

γειτονιάς που περιμένουν τον γιαουρτά τους για να αγοράσουν το γιαούρτι της 

ημέρας. Αποφασίζουμε για τους ρόλους μας, γράφουμε το σενάριο και παίζουμε 

το μικρό θεατρικό. Προσπαθούμε να έχει κωμικό χαρακτήρα.  
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