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Ζρχονται οι Απόκριεσ
Μεγάλοι και μικροί ανυπομονοφμε να ζρκουν οι απόκριεσ. Για να πάμε ςτο καρναβάλι,
ντυμζνοι με τθ ςτολι που κζλουμε και ςτθν ςυνζχεια να χορζψουμε το γαϊτανάκι και
να πάμε ςτθν πλατεία για να ξαναχορζψουμε, αυτι τθ φορά γφρω από τθν φωτιά,
τθρϊντασ το ζκιμο! Εςείσ κα ντυκείτε; Άραγε τι ςτολζσ κα διαλζξετε τισ απόκριεσ;
Νικολζτα Μ.
ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ
Το όνομά του προζρχεται από
το λατινικό ριμα februare που
ςθμαίνει κακαρίηω, εξαγνίηω.
Ιταν αφιερωμζνοσ ςτο κεό
του Άδθ Φζβρουο και ςτουσ
νεκροφσ γι αυτό και ςτθ
διάρκειά του οι ωμαίοι
διοργάνωναν
τελετζσ
κακαρμϊν και εξαγνιςμϊν.
Με το παλαιότερο ρωμαϊκό
θμερολόγιο ιταν ο τελευταίοσ
μινασ του χρόνου και οι
άνκρωποι ζπρεπε να μπουν
ςτον
καινοφργιο
χρόνο
κακαροί και αμόλυντοι.
Με τθν κακιζρωςθ του
Λουλιανοφ θμερολογίου το 46
π.Χ. περιορίςτθκαν οι θμζρεσ
του από 30 ςε 29 και τθν
εποχι
του
αυτοκράτορα
Αφγουςτου του αφαιρζκθκε
άλλθ μια μζρα θ οποία
προςτζκθκε ςτον Αφγουςτο
και ζτςι ζχει 28 θμζρεσ, και 29
κάκε τζςςερα χρόνια, οπότε
το ζτοσ αντί 365 θμζρεσ ζχει
366 και ονομάηεται δίςεκτο
από το bis sextus (δισ ζκτθ)
δθλαδι δφο φορζσ θ 24θ του
μινα που ιταν θ ζκτθ μζρα
πριν από τισ Καλζνδεσ του
Μαρτίου.

Εμείσ, τον λζμε Φλεβάρθ επειδι τότε ανοίγουν οι φλζβεσ τθσ γθσ,
δθλαδι αναβλφηουν πολλά νερά, τον λζμε και Κουτςοφλζβαρο,
επειδι ζχει λιγότερεσ μζρεσ.
ΓΙΟΡΣΕ
1.Σρφφων 2.Τπαπαντι του ωτιροσ 9.Σελϊνου και Φαριςαίου
10.Χαράλαμποσ - Χαρίκλεια 16.Σου Αςϊτου 23.Απόκρεω
Λευτζρθσ Κουτλ.

Ασ γνωρίςουμε τον τόπο μασ
ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ
Το Κουτςελιό είναι χωριό που βρίςκεται ςτο Νομό Λωαννίνων, 10
χιλιόμετρα νότια τθσ πόλθσ των Λωαννίνων. Διοικθτικά υπάγεται ςτο
διμο
Λωαννιτϊν
μετά
τθν
εφαρμογι
του
προγράμματοσ Καλλικράτθσ, ενϊ μζχρι το 2010 άνθκε ςτο Διμο
Ραμβϊτιδοσ. Βρίςκεται χτιςμζνο πάνω ςε τζςςερισ μικροφσ λόφουσ
(Βίγλα, άχθ, Αλϊνια, Ρροςιλιο) και ςε υψόμετρο 560μ. Ζχει
ζκταςθ 11.900 ςτζμματα. Από τθν ζκταςθ αυτι τα 7.200 ςτρ. είναι
καλλιεργοφμενα , 4200 ςτρ. βοςκότοποι και 500 ςτρ. ςπίτια , δρόμοι
κ.λ.π. Αποτελείται από ζνα πεδινό τμιμα και ζνα θμιορεινό. Το
πεδινό τμιμα (Κάμποσ) το χειμϊνα κατακλφηονταν από νερά τθσ
βροχισ. Από το 1970 γίνεται θ άρδευςθ του, ενϊ παλαιότερα τα
νερά τα απορροφοφςαν οι χωνεφτρεσ (καταβόκρεσ).

Το χωριό δεν ζχει δάςθ και
νερά. Για τθν φδρευςι τουσ οι
κάτοικοι μζχρι το 1972 είχαν
τα πθγάδια του Αγίου
Νικολάου, του Αγίου Λωάννθ
και αυτό τθσ Καραμίνασ. Τθ
μεταφορά του νεροφ τθν
ζκαναν οι γυναίκεσ που
ηαλικϊνονταν τθ βαρζλα ι με
τα γαϊδουράκια τουσ
Το Κουτςελιό ςφμφωνα με τισ
διθγιςεισ του Αναςταςίου
Βλαχόπουλου, είναι θ νζα
ονομαςία
τθσ
παλαιάσ
κωμόπολθσ Κοτφλαιον που
καταςτράφθκε το 148 πΧ από
το ωμαίο ςτρατθγό Αιμίλιο
Ραφλο. Τθν ονομαςία του
χωριοφ κα τθ ςυναντιςουμε
ςε
διάφορεσ μορφζσ ςε
ιςτορικά
κείμενα
π.χ.
Κουτςουλιό,
Κοτςιλιόν,
Κουτςολιό.
Σφμφωνα όμωσ με μια
παράδοςθ το όνομα του
χωριοφ προζρχεται από το
όνομα του πρϊτου κατοίκου
που λεγόταν Θλίασ και ιταν
κουτςόσ. Με το πζραςμα των
χρόνων
οι
δφο
λζξεισ
προφζρονται
ςαν
μια:
Κουτςελιάσ. Για ευφωνία
ςχθματίςτθκε
το
όνομα
Κουτςελιό.
Ρλθκυςμόσ: Το 1895 οι
κάτοικοι του χωριοφ ιταν 150
γυναίκεσ και 145 άντρεσ. Το
2001 ιταν 1.118, ενϊ ςτθν
απογραφι του 2011 ο
πλθκυςμόσ
του
χωριοφ
ανζρχεται
ςτουσ
1.100
κατοίκουσ.
Λευτζρθσ Κουτλ.

Η ηωι τθσ οικογζνειασ
τα παλιότερα χρόνια
ςτο χωριό μασ
Οι περιςςότερεσ οικογζνειεσ
ιταν αρκετά μεγάλεσ - ζνα ι

δυο παιδιά είχαν ελάχιςτεσ οικογζνειεσ - ο μζςοσ όροσ ιταν 5-6
παιδιά, φκάνοντασ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τα 10. Κάκε οικογζνεια,
πλθν ελάχιςτων, είχε αγελάδεσ, γίδεσ, προβατίνεσ, άλογο, γάιδαρο,
μουλάρι – ζνα ι δυο από κάκε είδοσ – ενϊ απαραίτθτα ιταν τα
γουροφνια, οι κότεσ, τα κουνζλια κλπ. Οριςμζνοι είχαν και κοπάδια
από πρόβατα ι γίδεσ ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ τουσ. Ο κάκε
οικογενειάρχθσ ζπρεπε να εργάηεται ωσ τεχνίτθσ, αγρότθσ, εργάτθσ,
καταςτθματάρχθσ, κλπ. για να ςυντθρεί τθν οικογζνεια του και να
μεριμνιςει για τα καυςόξυλα του χειμϊνα. Θ μάνα και τα
μεγαλφτερα παιδιά δοφλευαν ςτο ςπίτι και ςτα χωράφια ι ςτα
ηϊα.
Κάκε οικογενειάρχθσ καλλιεργοφςε κιπο, χωράφια και παριγαγε
προϊόντα για τθν οικογζνεια του. Τα παιδιά όταν τελείωναν το
ςχολείο τον Λοφνιο ακολουκοφςαν και αυτά ςε διάφορεσ εργαςίεσ
ςτα χωράφια, βόςκθμα ηϊων κλπ. πολλοί γονείσ λόγω τθσ φτϊχειασ
ζβγαηαν τα παποφτςια από τα παιδιά, τα άλειφαν με λίποσ και
τα κρζμαγαν ψθλά για να τα ζχουν το φκινόπωρο που κα πιγαιναν
ςχολείο. Πλο το καλοκαίρι ιταν ξυπόλυτα με πολλοφσ κινδφνουσ,
από φίδια κυρίωσ.
Κωνςταντίνοσ

Η απελευκζρωςθ των Ιωαννίνων
Ο αγϊνασ για τθν απελευκζρωςθ των Λωαννίνων υπιρξε θ
ςθμαντικότερθ ςτρατιωτικι αντιπαράκεςθ μεταξφ Ελλάδασ και
Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ ςτο μζτωπο τθσ Θπείρου, κατά τθ
διάρκεια του Α' Βαλκανικοφ Ρολζμου και κράτθςε ςχεδόν τρεισ
μινεσ, από τισ 29 Νοεμβρίου 1912 ζωσ τισ 21 Φεβρουαρίου 1913,
οπότε οι οκωμανικζσ δυνάμεισ παραδόκθκαν ςτον διάδοχο
Κωνςταντίνο, που θγείτο των ελλθνικϊν όπλων.
Με το ξζςπαςμα του Α' Βαλκανικοφ Ρολζμου, τα ελλθνικά
ςτρατεφματα, που είχαν ςυγκεντρωκεί ςτθν περιοχι τθσ Άρτασ υπό
τον αντιςτράτθγο Κωνςταντίνο Σαπουντηάκθ, κράτθςαν αρχικά
αμυντικι ςτάςθ, με ςτόχο να εξαςφαλίςουν τθ μεκόριο. Το ςχζδιο
προζβλεπε ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ των επιχειριςεων ςτθ
Μακεδονία, κα ελευκερϊνονταν ςτρατεφματα για τθν ανάλθψθ
επικετικισ πρωτοβουλίασ ςτθν Ιπειρο. Γριγορα όμωσ, ο ελλθνικόσ
ςτρατόσ ανζλαβε επικετικζσ πρωτοβουλίεσ και τισ επόμενεσ θμζρεσ
κατζλαβε τθ Φιλιππιάδα (12 Οκτωβρίου) και τθν Ρρζβεηα (21
Οκτωβρίου). Στθ ςυνζχεια κινικθκε προσ τθν πεδιάδα των
Λωαννίνων.
Θ κατάλθψθ των Λωαννίνων φάνταηε δφςκολι υπόκεςθ, κακότι ο
ελλθνικόσ ςτρατόσ ζπρεπε να εκπορκιςει τα οχυρά του Μπιηανίου,
που αποτελοφςε εξαιρετικά ιςχυρι αμυντικι τοποκεςία.

Θ
κυβζρνθςθ
Βενιηζλου
επιηθτοφςε
τθ
γριγορθ
απελευκζρωςθ τθσ Θπείρου,
πριν
από
τθ
ςφναψθ
ςυνκικθσ ειρινθσ μεταξφ των
εμπολζμων ςτθ Συνδιάςκεψθ
του Λονδίνου, που βριςκόταν
ςε εξζλιξθ. Ζτςι, ο ςτρατόσ τθσ
Θπείρου ενιςχφκθκε με μία
ακόμθ μεραρχία και υπό τθν
θγεςία του αντιςτράτθγου
Κωνςταντίνου Σαπουντηάκθ
ανζλαβε τθν πρϊτθ ςθμαντικι
επικετικι ενζργεια κατά των
οχυρϊν του Μπιηανίου ςτισ 29
Νοεμβρίου 1912, θ οποία
απζτυχε.
8 Δεκεμβρίου αποφαςίςτθκε
θ αποςτολι δφο ακόμθ
μεραρχιϊν ςτθν περιοχι, ενϊ
τθν επομζνθ ο διάδοχοσ
Κωνςταντίνοσ
με
τθλεγράφθμά του προσ τθν
πολιτικι θγεςία ζκετε κζμα
αντικατάςταςθσ
του
αντιςτράτθγου Σαπουντηάκθ.
Το ίδιο βράδυ, το Υπουργικό
Συμβοφλιο αποφάςιςε να
ανακζςει τθν θγεςία του
Στρατοφ τθσ Θπείρου ςτον
Κωνςταντίνο.
Στισ 3
Λανουαρίου 1913 θ ςχετικι
διαταγι
ζφκαςε
ςτο
Στρατθγείο Θπείρου, θ οποία
περιλάμβανε και τθ ρθτι
απαγόρευςθ προσ τον ςτρατό
τθσ Θπείρου να ενεργιςει
οποιαδιποτε
επικετικι
ενζργεια πριν από τθν άφιξθ
του Κωνςταντίνου.
Ζνα απρόοπτο γεγονόσ άλλαξε
τθ φορά των πραγμάτων. Ζνα
αυτοκίνθτο με δφο άνδρεσ
αυτομόλθςε
προσ
τισ
τουρκικζσ
γραμμζσ.
Ο
Σαπουντηάκθσ, που ικελε να
αποκαταςτιςει
το
ςτρατιωτικό του γόθτρο,
εξζφραςε τουσ φόβουσ του
προσ
το
Υπουργείο

Στρατιωτικϊν ότι οι επιβάτεσ του αυτοκινιτου κα πρόδιδαν ςτουσ
Τοφρκουσ τθ διάταξθ των ελλθνικϊν δυνάμεων και διατφπωςε τθ
γνϊμθ ότι μία αιφνιδιαςτικι επίκεςθ πριν από τθν άφιξθ του
διαδόχου κα απζφερε ουςιαςτικά αποτελζςματα. Το αίτθμά του
ζγινε δεκτό από το επιτελείο και θ νζα επίκεςθ κατά των οχυρϊν
του Μπιηανίου ξεκίνθςε το πρωί τθσ 7θσ Λανουαρίου 1913. Οι
αμυνόμενοι κατόρκωςαν να αποκροφςουν και αυτι τθν επίκεςθ,
προκαλϊντασ απϊλειεσ ςτουσ Ζλλθνεσ επιτικζμενουσ.
Το απόγευμα τθσ 10θσ Λανουαρίου 1913 ζφκαςε ςτο μζτωπο ο
Κωνςταντίνοσ, ο οποίοσ μετά τθν ενθμζρωςι του από τον
αντιςτράτθγο Σαπουντηάκθ, ζδωςε εντολι τθν επόμενθ θμζρα για
κατάπαυςθ του πυρόσ. Το ςχζδιο που εκπόνθςε ο Κωνςταντίνοσ και
οι επιτελείσ του για τθν εκπόρκθςθ του Μπιηανίου προζβλεπε τθν
εκδιλωςθ τθσ κφριασ επίκεςθσ ςτισ 20 Φεβρουαρίου 1913.
Νωρίτερα, ςτισ 17 Λανουαρίου, με επιςτολι του προσ τον Εςάτ Ραςά
τοφ είχε ηθτιςει τθν παράδοςθ των Λωαννίνων για λόγουσ
ανκρωπιςτικοφσ, μιασ και θ Τουρκία είχε ουςιαςτικά χάςει τον
πόλεμο. Θ απάντθςθ του Τοφρκου διοικθτι ιταν αρνθτικι.
Θ γενικι ελλθνικι επίκεςθ εκδθλϊκθκε τισ πρωινζσ ϊρεσ τθσ 20θσ
Φεβρουαρίου και μζχρι τισ πρϊτεσ βραδινζσ ϊρεσ τθσ ίδιασ θμζρασ
τα ελλθνικά ςτρατεφματα με εφ’ όπλου λόγχθ και μάχεσ εκ του
ςυςτάδθν είχαν φκάςει ςτισ παρυφζσ των Λωαννίνων, ςτον Άγιο
Λωάννθ. Κακοριςτικι ςυμβολι ςτθν εξζλιξθ αυτι είχε το 9ο Τάγμα
του 1ου Συντάγματοσ Ευηϊνων υπό τον ταγματάρχθ Λωάννθ
Βελιςςαρίου, που υπερκζραςε τισ τουρκικζσ δυνάμεισ και βρζκθκε
ςτα μετόπιςκεν του εχκροφ. Οι εφηωνεσ φρόντιςαν να
καταςτρζψουν τα τθλεφωνικά δίκτυα, διακόπτοντασ τθν
επικοινωνία τθσ τουρκικισ διοίκθςθσ με τον ςτρατό τθσ, που
παρζμενε αποκομμζνοσ, αλλά άκικτοσ ςτο Μπιηάνι.
Θ παράδοςθ ιταν πλζον μονόδρομοσ για τον Εςάτ Ραςά. Στισ 11 το
βράδυ τθσ 20θσ Φεβρουαρίου ζφκαςε ςτισ προφυλακζσ του 9ου
Τάγματοσ Ευηϊνων ζνα αυτοκίνθτο, ςτο οποίο επζβαιναν ο
επίςκοποσ Δωδϊνθσ, ο υπολοχαγόσ εοφφ και ανκυπολοχαγόσ
Ταλαάτ. Ζφεραν μαηί τουσ επιςτολι, που υπογραφόταν από τουσ
προξζνουσ ςτα Λωάννινα τθσ ωςίασ, Αυςτρο-Ουγγαρίασ, Γαλλίασ
και ουμανίασ και περιείχε πρόταςθ του Εςάτ Ραςά προσ τον
Κωνςταντίνο για άμεςθ και χωρίσ όρουσ παράδοςθ των Λωαννίνων
και του Μπιηανίου. Στισ 4:30 π.μ. τθσ 21θσ Φεβρουαρίου 1913 οι
τρεισ απεςταλμζνοι, οδθγικθκαν ςτο χάνι του Εμίν Αγά, όπου
ζδρευε το ελλθνικό ςτρατθγείο. Ο Κωνςταντίνοσ ςυμφϊνθςε με το
περιεχόμενο τθσ επιςτολισ και ςτισ 5:30 το πρωί δόκθκε εντολι
κατάπαυςθσ του πυρόσ ςε όλεσ τισ μονάδεσ. Το πρωί τθσ 22ασ
Φεβρουαρίου 1913 οι πρϊτεσ μονάδεσ του ελλθνικοφ ςτρατοφ
παρζλαςαν ςτθν πόλθ υπό τισ επευφθμίεσ των κατοίκων. Τα
Λωάννινα, μετά από 483 χρόνια δουλείασ, ιταν και πάλι ελεφκερα.
Το χαρμόςυνο άγγελμα για τθν απελευκζρωςθ των Λωαννίνων ζγινε
αμζςωσ γνωςτό ςτθν Ακινα, ςκορπϊντασ φρενίτιδα ενκουςιαςμοφ.
Όλγα

Σα πιραμε τα Γιάννενα

MΥΘΟΙ – ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ

Τα πιραμε τα Γιάννινα,

Ο θρύλοσ τησ Ντραμπάτοβασ

Μάτια πολλά το λζνε,
Μάτια πολλά το λζνε,
Ππου γελοφν και κλαίνε.
Το λεν πουλιά των Γρεβενϊν
Κι αθδόνια του Μετςόβου,
Ρου τα ζκαψε θ παγωνιά
Κι ανατριχίλα φόβου.
Το λζνε χτφποι και βροντζσ,
Το λζνε κι οι καμπάνεσ,
Το λζνε και χαροφμενεσ
Οι μαυροφόρεσ μάνεσ.
Το λζνε και Γιαννιϊτιςςεσ
Ρου ηοφςαν χρόνια βόγγου,

Θ Ντραμπάτοβα είναι από τισ μεγαλφτερεσ πθγζσ τθσ λίμνθσ των
Λωαννίνων. Θ πθγι αναβλφηει κάτω από ζναν τεράςτιο βράχο ςτουσ
πρόποδεσ του Μιτςικελίου, ςχθματίηοντασ ζνα μεγάλο κοίλωμα ςτο
εςωτερικό του. Κανζνασ όμωσ δεν είχε ειςχωριςει μζςα ςτο
κοίλωμα αυτό, μζχρι που τθν επιςκζφτθκε ο Αλι Ραςάσ. Ζτυχε ςε
εποχι ανομβρίασ, οπότε θ ςτάκμθ των νερϊν είχε χαμθλϊςει,
πλθςίαςε κάτω από το βράχο και προςπάκθςε να διακρίνει τι
υπιρχε μζςα και κάτω από αυτόν.
Πμωσ επικρατοφςε βακφ
ςκοτάδι και δεν μπόρεςε να διακρίνει τίποτα. Τότε διζταξε τον
τςοχαντάρθ του να ξεντυκεί και να μπει μζςα, για να διερευνιςει το
βακοφλωμα. Τρζμοντασ εκείνοσ ολόκλθροσ μπροςτά ςτθ κζα τθσ
ςπθλιάσ δίςταηε να εκτελζςει τθν εντολι. Τότε ο Αλισ αγριεμζνοσ
ζβγαλε το μαχαίρι του και απειλϊντασ τον του είπε: " Ι ζμπα ωρζ
παλιάραπε ι ςου κόβω τθν κόκα (κεφάλι)". Μπροσ γκρεμόσ και
πίςω ρζμα για το δφςτυχο αράπθ. Ρροκειμζνου όμωσ να χάςει το
κεφάλι του προτίμθςε να μπει. Τρζμοντασ ολόκλθροσ ξαναβγικε
μετά από λίγο και είπε ςτον Αλι: "Κόψε με καλφτερα, Ραςά μου,
παρά να με βάλεισ ςε αυτι τθ μαφρθ κόλαςθ".
οφία

Το λζνε κι Σουλιϊτιςςεσ

ΔΟΝΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑ

Στισ ράχεσ του Ηαλόγγου.

τα Πεςτά και ςτο Μπιηάνι
Μου γράφεισ μάνα μία γραφι
και με ρωτάσ τι κάνω
ςτου Μπιηανιοφ τθν παγωνιά

Στθν γειτονιά που μζνω ζχει ζνα παλιό χάνι. Εκεί μαηεφονταν όλοι
οι ταξιδιϊτεσ που ζρχονταν από μακριά για να περάςουν τθν νφχτα
και να ςυνεχίςουν τα χαράματα τθσ επόμενθσ μζρασ τθν πορεία
τουσ. Στισ ςυηθτιςεισ τουσ ζλεγαν ότι αν βρεκείσ νφχτα χωρίσ
φεγγάρι και ςε ςτενό μονοπάτι, κα ςυναντιςεισ ζνα παιδί και όταν
του μιλιςεισ και ζρκει κοντά ςου κα δεισ ότι ζχει μακριά μαλλιά και
μεγάλα δόντια, ςε φοβίςει και αρχίηει να τρζχει φωνάηοντασ
«Δόντια Μαλλιά», αυτό είναι μεγάλθ κακοτυχία για τουσ ταξιδιϊτεσ.

ςτο Κρφο κα πεκάνω
Χριςτοσ Σςιμ.
Στα Ρεςτά και ςτο Μπιηάνι
μάνα μου τι κρφο κάνει,
Στα Ρεςτά ςτθν Μανωλιάςςα
που δεν πιραμε Ανάςα

Ελζνθ

τα θφαίςτεια
Τα θφαίςτεια είναι ανοίγματα του ςτερεοφ φλοιοφ τθσ Γθσ από τα οποία
εξζρχονται θ λάβα, μικρά κομμάτια ςτερεϊν και αζρια. Αποτελείται από
τον θφαιςτειακό "κϊνο", τον "πόρο" και τον κρατιρα.

Ο "πόροσ" του θφαιςτείου
είναι ο αγωγόσ μζςα από τον
οποίον εξζρχονται τα υλικά
βάκουσ ςτθν επιφάνεια. Στα
περιςςότερα θφαίςτεια εκτόσ
από τον κεντρικό πόρο υπάρχουν
και
διακλαδϊςεισ
που
καταλιγουν ςε διαφορετικά
ςθμεία
του
θφαιςτείου
δθμιουργϊντασ ζτςι πολλαπλζσ
εξόδουσ των υλικϊν.
Ο κρατιρασ του θφαιςτείου
είναι θ κατάλθξθ του πόρου ςτθν
επιφάνεια τθσ Γθσ. Είναι το
κεντρικό άνοιγμα από το οποίο
εξζρχονται
τα
υλικά
και
βρίςκεται ςτθν κορυφι περίπου
του θφαιςτειακοφ κϊνου. Θ
διάμετροσ
των
κρατιρων
ποικίλει
ανάλογα
με
το
θφαίςτειο. Υπάρχουν θφαίςτεια
με κρατιρεσ που ζχουν διάμετρο
μεγαλφτερθ
του
ενόσ
χιλιομζτρου.
Πταν ακοφμε για ζνα θφαίςτειο,
ςτο μυαλό μασ ζρχεται ςυνικωσ
ζνα βουνό με ζνα άνοιγμα ςτο
κζντρο του. Αυτόσ είναι ο
θφαιςτειακόσ κϊνοσ. Ο κϊνοσ
δθμιουργείται από τα υλικά των
εκριξεων που ψφχονται και
ςτερεοποιοφνται
κακϊσ
εξζρχονται από το θφαίςτειο. Θ
ζκρθξθ ενόσ θφαιςτείου μπορεί
να εναποκζςει τα υλικά αυτά
ςτον θφαιςτειακό κϊνο και ζτςι
να αυξθκεί το φψοσ του
θφαιςτείου. Εάν όμωσ θ ζκρθξθ
είναι πολφ βίαια ο κϊνοσ
καταςτρζφεται και το φψοσ του
θφαιςτείου ελαττϊνεται.
Θ
κατακριμνιςθ του θφαιςτειακοφ
κϊνου δθμιουργεί τισ λεγόμενεσ
"καλδζρεσ" όπωσ αυτι του
θφαίςτειου τθσ Σαντορίνθσ που
το μεγαλφτερο άνοιγμά τθσ ζχει
μικοσ 11 χλμ.

Πταν ζνα θφαίςτειο βρίςκεται ςε δράςθ ονομάηεται ενεργό θφαίςτειο.
Τα ενεργά θφαίςτεια περνοφν περιόδουσ που θ δραςτθριότθτά τουσ
διακόπτεται από μεγάλα χρονικά διαςτιματα θρεμίασ. Αν ζνα θφαίςτειο
ζχει να δϊςει ςθμεία δραςτθριότθτασ για πάνω από 2000 χρόνια τότε
λζμε ότι είναι ανενεργό θ κοιμιςμζνο. Τζλοσ υπάρχουν και θφαίςτεια που
φαίνεται ότι δεν πρόκειται να επανζλκουν ποτζ ςε δράςθ. Τα θφαίςτεια
αυτά τα ονομάηουμε ςβθςμζνα.
Τα πετρϊματα που δθμιουργικθκαν από τθν ψφξθ τθσ λάβασ των
θφαιςτείων ι γενικά από τθ δράςθ των θφαιςτείων ονομάηονται
θφαιςτειογενι πετρϊματα. Τζτοια πετρϊματα είναι ο βαςάλτθσ, ο
πορφυρίτθσ, θ ελαφρόπετρα και ο οψιδιανόσ.

Διονυςία

Άγιοσ Βαλεντίνοσ
Εντάξει… το ξζρω… κα πείτε "Τί; Άγιοσ Βαλεντίνοσ; Ροιόν
ενδιαφζρει; Εδϊ ο κόςμοσ καίγεται! Αλλά δεν είναι ζτςι τα
πράγματα!
Τζλοσ πάντων ασ δοφμε μερικά πράγματα για τθν μζρα του αγίου
Βαλεντίνου:
Ο Φεβρουάριοσ είναι ο μινασ των ερωτευμζνων. Επίκεντρο θ 14θ
Φεβρουαρίου, θμζρα του "Αγίου Βαλεντίνου".
Στθν πραγματικότθτα όμωσ τθν μζρα αυτι, δεν γιορτάηεται θ μνιμθ
του ςυγκεκριμζνου αγίου, ο οποίοσ άλλωςτε δεν μνθμονεφεται ςτα
επίςθμα χριςτιανικά εορτολόγια, κακολικό και ορκόδοξο. Αυτό που
γιορτάηεται είναι ο ζρωτασ, ο Ζρωσ, που ςτθν Ελλθνικι μυκολογία
ιταν κεόσ. Ιταν ο καρπόσ τθσ κεάσ τθσ ομορφιάσ Αφροδίτθσ και του
κεοφ του πολζμου Άρθ.
Οι ρίηεσ του ςυγκεκριμζνου εορταςμοφ χάνονται ςτα βάκθ του
χρόνου, φτάνοντασ μζχρι τθν εποχι τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ.
Τότε, τθν 14θ Φεβρουαρίου πραγματοποιοφνταν εκδθλϊςεισ προσ
τιμιν τθσ Κεάσ Juno, θ οποία ιταν προςτάτιδα τθσ οικογζνειασ. Τθν
επόμενθ μζρα άρχιηε θ γιορτι Lupercalia μια παγανιςτικι γιορτι
αφιερωμζνθ ςτθ γονιμότθτα και τον ζρωτα.
Σφμφωνα με τισ παραδόςεισ τισ εποχισ, οι ηωζσ των νεαρϊν
αγοριϊν και κοριτςιϊν ιταν αυςτθρά διαχωριςμζνεσ. Πμωσ, τθν
μζρα αυτι, τθν περνοφςαν μαηί. Κατά τθ διάρκεια τθσ Lupercalia, τα
κορίτςια ζγραφαν το όνομά τουσ ςε ζναν κλιρο που τον
τοποκετοφςαν ςε ζνα βάηο. Κάκε αγόρι επζλεγε ζναν από τουσ
κλιρουσ, διαλζγοντασ ζτςι τθν κοπζλα που κα τον ςυνόδευε ςε όλθ
τθ διάρκεια τθσ γιορτισ. Συχνά τα ηευγάρια ερωτεφονταν και
κατζλθγαν ςτο γάμο.
Κατά μια εκδοχι, τον 3ου αιϊνα ςτθν ϊμθ κατά τθν Αυτοκρατορία
του Κλαφδιου του Βϋ, θ ϊμθ περνοφςε μία περίοδο αιματθρϊν
εκςτρατειϊν. Ο Κλαφδιοσ αντιμετϊπιηε δυςκολίεσ ςτο να
προςελκφςει ςτρατιϊτεσ να καταταγοφν ςτισ λεγεϊνεσ του. Ρίςτευε
ότι αυτό οφειλόταν ςτο ότι οι άντρεσ δεν ικελαν να εγκαταλείψουν
τισ αγαπθμζνεσ τουσ ι τισ οικογζνειεσ τουσ. Εξζδωςε λοιπόν

διάταγμα ςφμφωνα με το
οποίο απαγόρευε τουσ
γάμουσ και τουσ αρραβϊνεσ.
Ο Άγιοσ Βαλεντίνοσ όμωσ, ο
οποίοσ ιταν ιερζασ ςτθ ϊμθ
εκείνθ τθν εποχι, μαηί με τον
Άγιο Μάριο βοθκοφςαν τουσ
Χριςτιανοφσ και κρυφά
πάντρευαν τα ηευγάρια. Οι
πράξεισ του ςφντομα
μακεφτθκαν από τον
αυτοκράτορα και ο Άγιοσ
Βαλεντίνοσ ςφρκθκε από τουσ
πραιτοριανοφσ ςτο παλάτι.
Εκεί ο αυτοκράτορασ τον
καταδίκαςε, επειδι δεν
υπάκουςε ςτουσ νόμουσ του,
να χτυπθκεί με ραβδιά μζχρι
κανάτου και μετά να
αποκεφαλιςτεί. Ο Άγιοσ
Βαλεντίνοσ μαρτφρθςε ςτισ 14
Φεβρουαρίου του 270μ.Χ.
παραμονι τθσ
"Λουμπερκάλια". Θ Δυτικι
Χριςτιανικι εκκλθςία
μετζτρεψε τθ
"Λουμπερκάλια", που είχε
ειδωλολατρικζσ ρίηεσ ςε
γιορτι του Αγίου Βαλεντίνου.
Επειδι ο Άγιοσ μαρτφρθςε για
ζνα τόςο ρομαντικό ςκοπό
κακιερϊκθκε τθν θμζρα τθσ
γιορτισ του να γιορτάηουν
όλοι οι ερωτευμζνοι.
Ειρινθ

Απόκριεσ
Απόκριεσ: Ονομάηονται οι
τρεισ εβδομάδεσ πριν από τθ
μεγάλθ
Σαρακοςτι.
Ταυτίηονται με τθν περίοδο
του Τριωδίου, μια κινθτι ςτθν
Ορκόδοξθ
Χριςτιανικι
παράδοςθ από τθν Κυριακι
του
Τελϊνου
και
του
Φαριςαίου μζχρι τθν Κυριακι
τθσ Τυροφάγου ι Τυρίνθσ.

Αγγλία: Στθν Αγγλία υπάρχει το ‘’Hallo Win’’ όπου τα παιδιά
μαςκαρεφονται. Ραίρνουν τα φαναράκια κολοκφκεσ και με μια
ςακοφλα μαηεφουν γλυκά από τισ νοικοκυρζσ.
Βόρειοσ Αμερικι: Στθ Βόρειο Αμερικι τα παιδιά, το βράδυ
μαςκαρεφονται και τραγουδοφν ςτισ νοικοκυρζσ οι οποίεσ τουσ
δίνουν ηαχαρωτά για τθν ανάπαυςθ των ψυχϊν.
Μαρία Μπ.

Απόκριεσ
Θ ελλθνικι αποκριά ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν αρχαία Ελλάδα.
Συνδζεται µε τθν λατρεία του ∆ιονφςου, κεοφ του κραςιοφ και των
εορταςµϊν. Θ αγγλικι λζξθ «carnival» προζρχεται από το λατινικό
«carnem levare» ι «carnis levamen», που ςθµαίνει «διακοπι τθσ
βρϊςθσ κρζατοσ». Στα ελλθνικά χρθςιμοποιείται θ λζξθ «αποκριά»
και ςθµαίνει ακριβϊσ το ίδιο. Αυτι θ δθμοφιλισ παράδοςθ
προζρχεται από τισ τελετουργίεσ των αρχαίων Ελλινων και τισ
γιορτζσ προσ τιµι του ∆ιονφςου, κεοφ του κραςιοφ και τθσ
ευκυµίασ. Οι άνκρωποι µεταµφιζηονταν ςε ςατφρουσ ι φοροφςαν
µάςκεσ και ξεχφνονταν ςτουσ δρόµουσ και ςτισ γειτονιζσ χορεφοντασ
και διαςκεδάηοντασ ενϊ ζκρυβαν τθν αλθκινι τουσ ταυτότθτα πίςω
από τισ µάςκεσ.
Αυτι θ παράδοςθ τελικά εξαπλϊκθκε και ςε άλλα µζρθ του κόςµου
µζςω τθσ ωµαϊκισ Αυτοκρατορίασ και τθν ανακάλυψθ του Νζου
Κόςµου. Πµωσ, οι παγανιςτικζσ πρακτικζσ ιταν τόςο βακιά
ριηωµζνεσ που δεν καταργικθκαν τελείωσ. Αργότερα, όταν
εµφανίςτθκε ο χριςτιανιςµόσ, αν και οι άνκρωποι ςταµάτθςαν να
λατρεφουν τουσ κεοφσ του Ολφµπου, οι ςυνικειεσ των Ελλινων να
µεταµφιζηονται και να γιορτάηουν ςτουσ δρόµουσ παρζµειναν.
Μια φορά τον χρόνο, τα καρναβάλια ςυµβαίνουν ςε πολλζσ πόλεισ
και χωριά τθσ χϊρασ µασ. Στθν πραγµατικότθτα, θ αποκριά διαρκεί
τρεισ εβδοµάδεσ, και ξεκινάει 60 µζρεσ πριν το Ράςχα. Ονοµάηεται
Τριϊδιο. Θ λζξθ προζρχεται από το «τρεισ ωδζσ» που ςθµαίνει οι
τρεισ φµνοι που ςυνθκίηουµε να λζµε ςτθν εκκλθςία. Ξεκινά τθν
πρϊτθ Κυριακι, που αναφζρεται ςτο Ευαγγζλιο του «Τελϊνθ και
Φαριςαίου». Τθν δεφτερθ Κυριακι , ςτο Ευαγγζλιο του «Αςϊτου
Υιοφ». Θ τρίτθ είναι τθσ «Απόκρεω « και θ τελευταία Κυριακι τθσ
αποκριάσ, κατά τθν οποία οι εορταςµοί και οι εκδθλϊςεισ φτάνουν
ςτο απόγειο τουσ, είναι θ «Τυρινι» (τυροφάγου). Το τζλοσ τθσ
αποκριάσ είναι τθν αυγι τθσ επόµενθσ µζρασ: θ πρϊτθ µζρα τθσ
Σαρακοςτισ, που ονοµάηεται Κακαρά ∆ευτζρα. Κατά τθν διάρκεια
αυτϊν των θµερϊν, γιορτζσ και εκδθλϊςεισ οργανϊνονται παντοφ
και οι άνκρωποι διαςκεδάηουν πολφ, και κυρίωσ τα παιδιά. Οι
ενιλικεσ και τα παιδιά µεταµφιζηονται µε αςτεία κουςτοφµια,
χορεφουν, τραγουδοφν και παρακολουκοφν παρελάςεισ
καρνάβαλων κακϊσ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ, που οργανϊνονται
από τουσ διµουσ όλων ςχεδόν των πόλεων τθσ Ελλάδασ.
Μαρία Δ. – Διμθτρα

Αποκριάτικα ζκιμα
Σςικνοπζμπτθ
Θ Τςικνοπζµπτθ είναι µια ετιςια
τελετι, τθσ οποίασ θ αρχι
χάνεται μζςα ςτουσ αιϊνεσ. Είναι
θ µζρα που τρϊγεται κρζασ. Θ
λζξθ Τςικνοπζµπτθ προζρχεται
από τισ λζξεισ «τςίκνα» (θ
µυρωδιά του καµζνου ψθµζνου
κρζατοσ) και «Ρζµπτθ», και
γιορτάηεται τθν Ρζµπτθ που
είναι 11 µζρεσ πριν τθν Κακαρά
∆ευτζρα. Είναι µια µζρα χαράσ
αλλά και προετοιµαςίασ για τουσ
Ελλθνορκόδοξουσ χριςτιανοφσ,
κακϊσ θ 40-ιµερθ περίοδοσ τθσ
Σαρακοςτισ πριν το Ράςχα
πλθςιάηει. Σε κάποια µζρθ ςτθν
Ελλάδα,
ιδιαίτερα
ςτθν
Ρελοπόννθςο, τθν εβδοµάδα τθσ
Τςικνοπζµπτθσ, οι άνκρωποι
ςφάηουν τα γουροφνια τουσ και
ετοιµάηουν νόςτιµουσ µεηζδεσ:
«πθχτι»,
«οµάτια»,
«τςιγαρίδεσ», λουκάνικα, κτλ.

Γαϊτανάκι
Το παλιό ζκιµο µε το γαϊτανάκι
γίνεται ςτθν κεντρικι πλατεία
πολλϊν πόλεων. Είναι ζνασ
χορόσ όπου οι χορευτζσ, που

ντφνονται µε παραδοςιακζσ ςτολζσ, χορεφουν ςε κφκλο κρατϊντασ
πολφχρωµεσ κορδζλεσ που ςτερεϊνονται ςτθν κορυφι ενόσ µακριοφ
κονταριοφ το οποίο βρίςκεται ςτθν µζςθ του κφκλου. Κακϊσ χορεφουν, οι
κορδζλεσ τυλίγονται γφρω από το κοντάρι και µετά ξετυλίγονται. Ριςτζψτε
µασ! Είναι πολφ δφςκολο να το κάνει κάποιοσ ςωςτά!

Σηαμάλα είναι ο ιδιότυποσ ςυνοικιακόσ εορταςμόσ τθσ Αποκριάσ
που αναβιϊνει κάκε χρόνο ςτα Γιάννενα και ςτα γφρω χωριά με
ανταγωνιςτικι διάκεςθ: οι κάτοικοι ςυναγωνίηονται για το ποια
γειτονιά κα κάνει τθν καλφτερθ και πιο φανταχτερι γιορτι.
Λίγο πριν να βγει ο Χειμϊνασ και ενϊ οι ανκιςμζνεσ μυγδαλιζσ και
τα φουςκωμζνα βλαςτάρια ςτα μζχρι πρότινοσ γυμνά δζντρα
προμθνφουν τον ερχομό τθσ άνοιξθσ, ο γιαννιϊτικοσ λαόσ
κατεβαίνει ςτα ςταυροδρόμια και τισ πλατείεσ όπου, με τθν δφςθ
του ιλιου, ανάβει κεόρατεσ φωτιζσ, τισ τηαμάλεσ ι τηϊρεσ, όπωσ τισ
αποκαλεί. Αυτζσ αποτελοφν το κζντρο όλθσ τθσ γιορτισ. Γφρω τουσ
κα ςτθκεί ζνα τρικοφβερτο γλζντι, με χορό, κραςί, ηεςτι
“φαςουλάδα” και πίτεσ, τισ πατροπαράδοτεσ -και γνωςτζσ ςε όλουσ
για τθν νοςτιμιά τουσ θπειρϊτικεσ πίτεσ. Το αποκριάτικο ξεφάντωμα
με τουσ ςκωπτικοφσ -ςατυρικοφσ χοροφσ, τα πειράγματα και τα
αςτεία μεταξφ των κατοίκων, μεταμφιεςμζνων και μθ, κρατά ωσ τα
ξθμερϊματα.
Χριςτοσ Σςιωτ.

Σο Καρναβάλι τθσ Πάτρασ
Το καρναβάλι τθσ Ράτρασ είναι θ ςυνάντθςθ µεταξφ ενόσ µφκου µε
τθν πραγµατικότθτα, φανταςία και δθµιουργικότθτα µζςα ςτουσ
αιϊνεσ. Είναι από τα πιο ςπουδαία γεγονότα, όχι µόνο για τθν πόλθ,

αλλά και για ολόκλθρθ τθν
χϊρα. Θ περίοδοσ τθσ
αποκριάσ ςτθν Ράτρα,
ανεξάρτθτα από τθν
θµεροµθνία ζναρξθσ του
Τριωδίου, ξεκινά τθν επόµενθ
µζρα από τθν γιορτι του Αγ.
Αντωνίου, ςτισ 18 Λανουαρίου.
Τα πιο ςθµαντικά ςτοιχεία
(αρχεία) από πρόςφατεσ
ζρευνεσ που αφοροφν το
καρναβάλι των Ρατρϊν κα
µασ ςτείλουν πίςω ςτον 19ο
αιϊνα. Αλλά το ςθµείο
ςτροφισ του καρναβαλιοφ
που του δίνει τθν ςθµερινι
του µορφι αναφζρεται ςτο
1966, µε τθν ειςαγωγι του
παιχνιδιοφ «Κυνιγι του
Κθςαυροφ». Το «Κυνιγι του
Κθςαυροφ» είναι µια ςειρά
ερωτιςεων, γρίφων και
δραςτθριοτιτων, που
καταλιγει να είναι µια
ςπαηοκεφαλιά για τουσ
«διαγωνιηόµενουσ». Τα µζλθ
των οµάδων παίρνουν µζροσ
ςτθν παντοµίµα, µεικτό
κζαµα, κζατρο, χορόσ,
δθµιουργίεσ και κουίη. Θ
φανταςία, το ταλζντο, θ
πολυπλοκότθτα, το γζλιο, θ
ποικιλία και θ ηωντάνια
ενϊνονται για να προςκζςουν
κάτι ιδιαίτερο ςτο καρναβάλι
τθσ Ράτρασ κάκε χρόνο.
Και µετά , ζρχεται θ Μεγάλθ
Ραρζλαςθ. Αυτι είναι θ
µεγαλφτερθ ςτιγµι του
καρναβαλιοφ των Ρατρϊν.
Πλθ θ πόλθ, ςυν περιςςότεροι
από 300.000 επιςκζπτεσ
κινοφνται ςτουσ ρυκµοφσ που
οι ςυµµετζχοντεσ
(περιςςότεροι από 30.000)
επιβάλλουν, και τα άρµατα
(εκατοντάδεσ από αυτά) µαηί
µε τον Βαςιλιά Καρνάβαλο
ςασ οδθγοφν ςε µονοπάτια
κεφιοφ και ελευκερίασ από τισ
ζννοιεσ. Θ παρζλαςθ ξεκινά
µετά το µεςθµζρι µε µεγάλο

κζφι, χορεφοντασ, ενϊ όςοι πιραν µζροσ ςτο κυνιγι του κθςαυροφ
γράφουν τθν δικι τουσ ιςτορία µε τον τρόπο τουσ ςτουσ δρόµουσ
τθσ πόλθσ.
Μετά το τζλοσ τθσ µεγάλθσ παρζλαςθσ, ςε µια µοναδικι βραδιά, ο
Βαςιλιάσ Καρνάβαλοσ κα αποχαιρετίςει τουσ εραςτζσ του είδουσ
κλείνοντασ ραντεβοφ για τθν επόµενθ χρονιά. Είναι θ ςτιγµι που ο
βαςιλιάσ καρνάβαλοσ κα δοκεί ςτθν πυρά και ο ουρανόσ τθσ
Ράτρασ κα γεµίςει φωσ και χρϊµα. Εν τω µεταξφ, θ ηωντάνια του
χοροφ δεν ςταµατάει, κακϊσ οι χιλιάδεσ ςυµµετζχοντεσ κα
ςυνεχίςουν να ηουν ςε ξζφρενουσ ρυκµοφσ µζχρι το πρωί.
Λαμπρινι

Κακαρά Δευτζρα
Τελικά, το «Τριϊδιο» τελειϊνει. Είναι θ
πρϊτθ µζρα τθσ Σαρακοςτισ, είναι
Κακαρά ∆ευτζρα. Οι άνκρωποι
µαηεφονται για τουσ τελευταίουσ
εορταςµοφσ. Ηωντανι παραδοςιακι
µουςικι, τραγοφδι, χορόσ, καλαςςινά,
οφηο, κραςί, και όλοι είναι καλεςµζνοι
ςτθν γιορτι. Το παραδοςιακό ψωµί, θ
«λαγάνα» είναι διακζςιµο αυτιν τθν
µζρα ςτουσ φοφρνουσ. ∆εν επιτρζπεται
να φαγωκεί κρζασ ι ελαιόλαδο, αλλά
αυτό δεν εµποδίηει κανζναν από το να διαςκεδάςει. Οι άνκρωποι
ςυνικωσ πάνε ςτθν εξοχι αυτιν τθν θμζρα. Και το πιο
φανταςµαγορικό ζκιµο είναι το πζταγµα των χαρταετϊν. Ο ουρανόσ
γεµίηει από πολφχρωµουσ χαρταετοφσ, που πετάνε ςαν πουλιά και
καλωςορίηουν τθν άνοιξθ… Στθν Ακινα, µαηεφονται ςτισ κορυφζσ
των λόφων τθσ πόλθσ (Φιλοπάππου, Στρζφθ, Λυκαβθττόσ) όπου και
πετοφν τουσ χαρταετοφσ και υπάρχει ηωντανι µουςικι,
παραδοςιακι και µοντζρνα, µε δθµοφιλισ τραγουδιςτζσ, και όλοι
χορεφουν!
Νικολζτα Α.

Νθςτίςιμα φαγθτά
Το διάςτθμα από τισ Απόκριεσ μζχρι το Ράςχα είναι μία περίοδοσ
νθςτείασ για όλουσ τουσ χριςτιανοφσ. Θ νθςτεία κάνει καλό τόςο
ςτθν υγεία μασ, όςο και ςτθν κάκαρςθ τθσ ψυχισ μασ. Ραρά το
γεγονόσ ότι ςε μία νθςτεία δεν τρϊμε κρζασ, γάλα και τα παράγωγά
τουσ (γιαοφρτι, αβγά), υπάρχουν πολλά νθςτίςιμα φαγθτά. Τα
νθςτίςιμα φαγθτά είναι ιδιαίτερα υγιεινά και ςυνικωσ ελαφριά.
Επίςθσ τα νθςτίςιμα φαγθτά είναι νόςτιμα. Πλα τα λαδερά είναι και
νθςτίςιμα, τα φαςολάκια, οι μπάμιεσ, ο αρακάσ, το ιμάμ και το
μπριάμ. Πλα αυτά τα φαγθτά βαςίηονται ςε αγνά υλικά, όπωσ είναι
τα λαχανικά και το ελαιόλαδο. Τα όςπρια είναι νθςτίςιμα, υγιεινά
και πολφ νόςτιμα. Τα φαςόλια, τα ρεβίκια και οι φακζσ είναι

κάποιεσ ιδζεσ. Επιπλζον το
ςπανακόρυηο, το πραςόρυηο
είναι ελαφριά και νθςτίςιμα
φαγθτά. Τα μακαρόνια αλλά
και τα ηυμαρικά γενικότερα
είναι από τα φαγθτά που
καταναλϊνονται ςτισ
νθςτείεσ. Μπορείτε να τα
ςυνδυάςετε με κόκκινεσ
ςάλτςεσ, είτε καυτερζσ, είτε
πικάντικεσ. Επίςθσ μπορείτε
να τα μαγειρζψετε με κόκκινθ
ςάλτςα, ελιζσ και πιπεριζσ.
Τα οςτρακοειδι είναι
νθςτίςιμα και ιδιαίτερα
νόςτιμα. Οι γαρίδεσ, τα
καλαμαράκια, τα μφδια, τα
κυδϊνια και οι καραβίδεσ
ςυνδυάηονται απόλυτα με
μακαρόνια ι ρφηι. Μία
αςτακομακαρονάδα είναι
νθςτίςιμθ αλλά ακριβότερθ
από τα άλλα οςτρακοειδι. Τα
ςαλιγκάρια με καυτερι
πιπεριά και τα μανιτάρια
αποτελοφν δφο ακόμθ
νθςτίςιμα φαγθτά, νόςτιμα
αλλά και υγιεινά. Τα
μανιτάρια μπορείτε να τα
μαγειρζψετε ςτο φοφρνο μαηί
με χρωματιςτζσ πιπεριζσ,
κρεμμυδάκι, φρζςκια
ντοματοφλα και ςκορδάκι.
Τζλοσ οι ςαλάτεσ δεν είναι
φαγθτό αλλά είναι εξίςου
περιεκτικζσ ςε κερμίδεσ και
μασ δίνουν ενζργεια και
βιταμίνεσ. Εάν ζχετε διάκεςθ
να μαγειρζψετε, μία ιδζα
νθςτίςιμων φαγθτϊν είναι οι
κολοκυκοκεφτζδεσ και οι
κεφτζδεσ από όςπρια.
Θ νθςτεία αποτελεί μία
περίοδο που μποροφμε να
φτάςουμε πιο κοντά ςτθν
αυτογνωςία και αξίηει να
αποτοξινωκοφμε από το
κρζασ, τα γαλακτοκομικά
προϊόντα αλλά και από τον
"κακό μασ" εαυτό.
Χριςτίνα

αποκριάτικεσ ςτολζσ
Απόκριεσ και είμαςτε εδϊ για να ςασ δϊςουμε μερικζσ εφκολεσ και
οικονομικζσ προτάςεισ για να φτιάξετε μόνοι ςασ τισ δικζσ ςασ
αποκριάτικεσ ςτολζσ:

Αρνάκι.
άβουμε βαμβάκι πάνω ςε μια κοντομάνικθ μπλοφηα και ςε ζνα
ςκουφάκι. Ρροςζχουμε θ μπλοφηα να είναι μεγαλφτερθ ςε μζγεκοσ από το
μζγεκοσ που φοράει το παιδί μασ.

ακουλάκι με καραμελίτςεσ

Κα χρειαςτείτε: μια μεγάλθ διάφανθ
ςακοφλα, πολφχρωμα μικρά
μπαλόνια, μια κόκκινθ κορδζλα,
ςελοτζιπ.
Ραίρνουμε τθν ςακοφλα και ηθτάμε
από το παιδί να μπει μζςα, κάνουμε
τρφπεσ εκεί όπου κα μπουν τα πόδια
του και τα χζρια. Φουςκϊνουμε τα
μπαλόνια και τα ρίχνουμε μζςα ςτθ
ςακοφλα. Μαηεφουμε τθ ςακοφλα κοντά ςτο λαιμό να κάνει ςοφρα και τθ
ςτακεροποιοφμε με ςελοτζιπ. Δζνουμε χαλαρά από πάνω τθν κορδζλα και
τθν ςτακεροποιοφμε με ςελοτζιπ.
Παναγιϊτα

Οι ςυνταγζσ μασ
Λαγάνα
Σι χρειαηόμαςτε:








20 γρ. μαγιά νωπι ι 2 κ.γ. μαγιά ςε ςκόνθ
1/2 φλ. ηεςτό νερό (40°)
1 κιλό αλεφρι χωριάτικο
1 κ.ς. αλάτι
2 κ.ς. λάδι ι ταχίνι
2 κ.ς. ηάχαρθ
λίγο ςουςάμι

Εκτζλεςθ: Διαλφςτε τθ μαγιά ςτο ηεςτό νερό, ρίξτε λίγο από το αλεφρι,
να γίνει πθχτόσ χυλόσ, ςκεπάςτε τον με πλαςτικι μεμβράνθ κι αφιςτε τον
ςε ηεςτό μζροσ 12 ϊρεσ. Κοςκινίςτε ςε λεκανίτςα το αλεφρι με το αλάτι
και κάντε ςτο κζντρο ζνα λάκκο. ίξτε μζςα τθ ηάχαρθ, το λάδι, τθ μαγιά
και 2 κοφπεσ χλιαρό νερό.

Ηυμϊςτε, παίρνοντασ το αλεφρι
από τριγφρω, ϊςπου να
επιτφχετε μιά ηφμθ μάλλον
μαλακιά, ελαςτικι και εφπλαςτθ.
Χωρίςτε τθ ςε 3 μπάλεσ (ι όςεσ
κζλετε, ανάλογα με το μζγεκοσ
τθσ λαγάνασ που κζλετε να
φτιάξετε). Σκεπάςτε κι αφιςτε
τισ να διπλαςιαςκοφν ςε όγκο.
Ρατιςτε κάκε μπάλα με τον
πλάςτθ, επάνω ςε αλευρωμζνθ
επιφάνεια και πλάςτε 3 πίτεσ.
Βάλτε τισ ςτα ταψιά που κα
βάλετε ςτο φοφρνο (όςεσ
χωράνε ςτο κάκε ταψί).
Σκεπάςτε τισ κι αφιςτε τισ να
φουςκϊςουν, ϊςπου να
διπλαςιαςκοφν ςε όγκο.
Ρατιςτε τισ με τα δφο δάκτυλα
ςε διάφορα ςθμεία, κάνοντασ
βακιζσ δακτυλιζσ ςε όλθ τθν
επιφάνεια. Αλείψτε τισ με λίγο
νερό και παςπαλίςτε τισ με
ςουςάμι. Ψιςτε τισ λαγάνεσ
ςτουσ 200° Κελςίου για 15'-20'.
Οι λαγάνεσ ςτεγνϊνουν γριγορα.
Είναι προτιμότερο να
καταναλωκοφν τθν ίδια μζρα.
Αλλιϊσ, φυλάξτε τισ ςτθν
κατάψυξθ, κλειςμζνεσ ερμθτικά
ςε πλαςτικι ςακοφλα.
Διατθροφνται 3 μινεσ.
Χριςτοσ και Αλζξανδροσ

Χαλβάσ
Χρειαηόμαςτε
1 κοφπα βοφτυρο ι λάδι (ελαφρφ λάδι, πχ θλιζλαιο)
2 κοφπεσ ςιμιγδάλι χοντρό
3 κοφπεσ ηάχαρθ
4 κοφπεσ νερό
2 ξφλα κανζλασ
8-10 γαρίφαλα
τθν φλοφδα από ζνα τζταρτο λεμονιοφ
για το παςπάλιςμα
ηάχαρθ άχνθ
μπόλικθ κανζλα
προαιρετικά
λίγα μφγδαλα αςπριςμζνα ι καρφδια ι κουκουνάρια
Σον φτιάχνουμε
Κα χρειαςτοφμε δυο κατςαρόλεσ. Μια αρκετά μεγάλθ και μια μικρότερθ.
Στθν μεγάλθ κατςαρόλα βάηουμε το νερό, τθν ηάχαρθ, τθν κανζλα, τα
γαρφφαλλα και το λεμόνι. Μόλισ πάρουν βράςθ, χαμθλϊνουμε τθν φωτιά,
ςκεπάηουμε τθν κατςαρόλα και αφινουμε να βράςουν για 5 λεπτά.
Αφαιροφμε κατόπιν τθν κανζλα, τα γαρίφαλα και το λεμόνι από το ςιρόπι
που ετοιμάςαμε.
Στθν μικρότερθ κατςαρόλα βάηουμε το βοφτυρο ι λάδι και το ςιμιγδάλι.
Ανακατεφοντασ ςυνεχϊσ, καβουρντίηουμε το ςιμιγδάλι ςε μζτρια φωτιά,
μζχρι να πάρει το χρϊμα που κζλουμε. Αν κζλετε και ξθροφσ καρποφσ, κα
τουσ προςκζςετε λίγο πριν ολοκλθρωκεί το καβοφρντιςμα, ζτςι ϊςτε να
καβουρδιςτοφν και αυτοί λίγο.
Μεταφζρουμε με πάρα πολφ μεγάλθ προςοχι το καβουρντιςμζνο
ςιμιγδάλι ςτθν κατςαρόλα με το ςιρόπι. Θ μεταφορά γίνεται ςιγά ςιγά, και
ςταδιακά. Ροτζ όλο το ςιμιγδάλι με μιασ μζςα ςτο ςιρόπι, γιατί
κινδυνεφουμε να πάκουμε κανζνα ζγκαυμα.
Πταν μεταφερκεί όλο το καβουρντιςμζνο ςιμιγδάλι, αρχίηουμε να
ανακατεφουμε ςυνεχϊσ με ξφλινθ κουτάλα, ςε μζτρια προσ δυνατι φωτιά,
ϊςτε το ςιμιγδάλι να απορροφιςει όλο το ςιρόπι.
Ο χαλβάσ μασ κα είναι ζτοιμοσ, όταν το ςιμιγδάλι ξεκολλάει από τθν
κουτάλα εφκολα.
Αποςφρουμε από τθν φωτιά τθν κατςαρόλα, τθν ςκεπάηουμε με μία
κακαρι πετςζτα και πάνω από τθν πετςζτα τοποκετοφμε το καπάκι τθσ
κατςαρόλασ.
Αφινουμε 20-30 λεπτά ςκεπαςμζνθ ζτςι τθν κατςαρόλα.
Αδειάηουμε τον χαλβά ςε φόρμα, αφινουμε να κρυϊςει αρκετά και
ξεφορμάρουμε ςε μία πιατζλα.
Ραςπαλίηουμε αν κζλουμε με ηάχαρθ άχνθ και μπόλικθ κανζλα.
Καλι επιτυχία.
Αλζξανδροσ

ικονογραφϊντασ τθν επικαιρότθτα

