
 

 
εφθμερίδα των μακθτϊν τθσ ΣΤϋ τάξθσ του Δθμοτικοφ Σχολείου Κουτςελιοφ 

Μάρτιοσ  2014  αρικμόσ φφλλου 5 

 

Μια ςθμαντικι εκδιλωςθ κα φιλοξενιςει το ςχολείο μασ ςτισ 31 Μαρτίου. Διοργανϊνει ςε ςυνεργαςία 

με το Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων ομιλία του κακθγθτι Αγωγισ Υγείασ του Ραιδαγωγικοφ 

Τμιματοσ Νθπιαγωγϊν του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και Επιςτθμονικοφ Διευκυντι του κζντρου 

πρόλθψθσ ΣΧΕΔΙΑ,  κ. Βαςιλείου Κοφτρα με κζμα: Ο ρόλοσ των γονζων ςτη διαμόρφωςη τησ 

προςωπικότητασ των παιδιών και ςτη διαχείριςη προβληματικών ςυμπεριφορών. Θ εκδιλωςθ κα 

πραγματοποιθκεί ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ Σχολείου Κουτςελιοφ τθ Δευτζρα 

31 Μαρτίου ςτισ 19.30 και ςασ προτείνουμε να τθν παρακολουκιςουν όλοι οι γονείσ. Μετά τθν ομιλία 

κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ.  

Ρζραςαν και οι Απόκριεσ. 

Ακολουκεί μια  περίοδοσ 

νθςτείασ, κατά τθν οποία οι 

άνκρωποι προετοιμάηονται για 

το Ράςχα. Μπικε θ άνοιξθ και θ 

φφςθ ετοιμάηεται να φορζςει τα 

πολφχρωμα ροφχα τθσ. 

Ρλθςιάηει και  θ επζτειοσ τθσ  

25θσ Μαρτίου  του 1821. Κα 

παρελάςουμε και κα 

παρουςιάςουμε τθ γιορτι που 

τθν ζχει αναλάβει θ τάξθ μασ. 

Φυςικά είςτε όλοι καλεςμζνοι. 

Στο τεφχοσ αυτό κα δείτε κείμενα 

ςχετικά με  τθν επανάςταςθ, με   

τθν άνοιξθ και  πολλά άλλα. 

Ραναγιϊτα 

 

ΜΑΤΙΟΣ 
Κατά το αρχαίο ρωμαϊκό 
θμερολόγιο ιταν ο πρϊτοσ 
μινασ του χρόνου και 
ονομαηόταν Primus. Μετά το 
46 π.Χ. ονομάςτθκε Μάρτιοσ, 
ζγινε ο τρίτοσ μινασ του 
χρόνου, αφιερωμζνοσ ςτον 
κεό Μαρσ που αρχικά ιταν ο 
κεόσ τθσ γονιμότθτασ και των 
αγρϊν αλλά αργότερα 

ταυτίςτθκε με τον Άρθ κεό του πολζμου. Ιταν πατζρασ του ζμου 
και του ωμφλου και γενάρχθσ των ωμαίων. Είναι ο πρϊτοσ μινασ 
τθσ Άνοιξθσ και ςτισ 21 Μαρτίου είναι θ εαρινι ιςθμερία. 
Οι Ζλλθνεσ του ζχουν δϊςει πολλά ονόματα, όπωσ “ανοιξιάτθσ” 
επειδι φζρνει τθν άνοιξθ, “γδάρτθσ”, “παλουκοκαφτθσ” και 
“πεντάγνωμοσ” επειδι ο καιρόσ είναι άςτατοσ, “βαγγελιϊτθσ” από 
τθ γιορτι του Ευαγγελιςμοφ, “πενταγιόματο” (δθλ. πζντε γεφματα) 
ςτθν ορεινι Ρελοπόννθςο. 
Τθν 1θ του Μάρτθ, τα παιδιά δζνουν ςτο χζρι τουσ το “μάρτθ” ι 
“μαρτιά ι μαρτίτςι ” ζνα κορδόνι από κόκκινθ και άςπρθ κλωςτι, 
για να μθ τα κάψει ο μαρτιάτικοσ ιλιοσ 
 

Λευτζρθσ Κουτλ. 

 

Παροιμίες για το Μάρτη 

Μάρτθσ είναι χάδια κάνει , πότε κλαίει , πότε γελάει ! 

Από Μαρτιοφ πουκάμιςο κι απ' Αφγουςτο ςεντόνα! 

Μάρτθσ γδάρτθσ και κακόσ παλουκοκαφτθσ! 

Μάρτθσ κλαψισ, κεριςτισ χαροφμενοσ! 

Τον Μάρτθ χιόνι βοφτυρο, μα ςαν παγϊςει μάρμαρο! 

Του Μάρτθ οι αυγζσ με κάψανε, του Μάθ τα μεςθμζρια! 

Του Μάρτθ ο ιλιοσ βάφει, και πζντε μινεσ δεν ξεβάφει! 

Αν κάνει ο Μάρτθσ δυο νερά, κι ο Απρίλθσ άλλο ζνα, 



 

χαρά ςε εκείνον το ηευγά που 

'χει πολλά ςπαρμζνα! 

                                               

                 Μαρία Διμου 

H Άνοιξθ  

Θ Άνοιξθ είναι μία από τισ 

τζςςερισ εποχζσ τθσ εφκρατθσ 

ηϊνθσ. Αςτρονομικά ξεκινά με 

τθν εαρινι ιςθμερία κατά τισ 21 

Μαρτίου ςτο Βόρειο θμιςφαίριο, 

περιλαμβάνει τουσ μινεσ 

Μάρτιο, Απρίλιο Μάιο και 

τελειϊνει με το κερινό 

θλιοςτάςιο ςτισ 21 Λουνίου. Στο 

Νότιο θμιςφαίριο θ εαρινι 

ιςθμερία ξεκινά ςτισ 21 

Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει τουσ 

μινεσ Σεπτζμβριο, Οκτϊβριο και 

Νοζμβριο και τελειϊνει ςτο 

χειμερινό θλιοςτάςιο, ςτισ 21 

Δεκεμβρίου. Στθν μετεωρολογία 

αναφζρονται ςυμβατικά οι τρεισ 

μινεσ του βόρειου είτε του 

νότιου θμιςφαίριου ωσ Άνοιξθ, 

παρόλο που θ πραγματικι 

διάρκεια τθσ εν λόγω εποχισ 

είναι 21 Μαρτίου - 21 Λουνίου 

και 21 Σεπτεμβρίου - 21 

Δεκεμβρίου αντίςτοιχα. Ππωσ 

και το καλοκαίρι θ αξονικι κλίςθ 

τθσ γθσ ςτρζφει το βόρειο 

θμιςφαίριο προσ τον ιλιο και το 

φωσ τθσ θμζρασ διαρκεί 

περιςςότερο ι ακριβϊσ 12 ϊρεσ. 

Το θμιςφαίριο αρχίηει να 

ηεςταίνεται ςθμαντικά γεγονόσ 

που ευνοεί τθν ανκοφορία και τθ 

φυτικι ανάπτυξθ. Το χιόνι 

αρχίηει να λιϊνει και τα ποτάμια 

ι οι χείμαρροι φουςκϊνουν. Τα 

περιςςότερα φυτά ανκίηουν 

αυτι τθν εποχι του χρόνου, 

ακόμα και αν υπάρχουν χιόνια 

ςε ορεινζσ περιοχζσ. Σε περιοχζσ 

που δεν υπάρχουν βαριζσ 

χιονοπτϊςεισ θ Άνοιξθ είναι  

Από το Βαςίλθ και το Λευτζρθ Κωςτ. 

δυνατόν να ξεκινιςει νωρίσ τον Φεβρουάριο. Στισ υποτροπικζσ περιοχζσ οι 

αλλαγζσ των εποχϊν παρουςιάηουν πολφ μικρζσ διαφορζσ μεταξφ τουσ 

και οι τροπικζσ ςχεδόν καμία.  

Νικολζτα Μ. 
 

Ζρχονται τα Χελιδόνια  

Τα Χελιδόνια είναι μικρά πουλιά με ςκοφρα πλάτθ, λαιμό ςτο χρϊμα τθσ 

ςκουριάσ, λευκι κοιλιά και πολφ μακριά διχαλωτι ουρά. Πταν πετάνε 

ςυχνά φαίνονται τελείωσ μαφρα – είναι πιο εφκολο να τα αναγνωρίςει 

κανείσ από τθν μακριά ουρά και το ξυςτό πζταγμα τουσ. 

Καταφκάνουν ςτο τζλοσ του Μαρτίου ι ςτα μζςα Απριλίου ζχοντασ 

διανφςει 10.000 χλμ. από τθν νότιο Αφρικι όπου ξεχειμωνιάηουν. Το 

ταξίδι διαρκεί περίπου τζςςερισ εβδομάδεσ και ςυνικωσ τα αρςενικά 

φκάνουν πρϊτα. Στισ αρχζσ Σεπτεμβρίου τα περιςςότερα Χελιδόνια 

ετοιμάηονται να μεταναςτεφςουν. Ρετοφν ανιςυχα και ςυχνά 

ςυγκεντρϊνονται ςε τθλεγραφικά ςφρματα. Τα περιςςότερα 

εγκαταλείπουν τθν Ευρϊπθ τον Σεπτζμβριο με πρϊτα ςτθν αναχϊρθςθ τα 

νεαρά πουλιά. Ωςτόςο μερικά μπορεί να ξεμείνουν μζχρι τον Οκτϊβριο. 

Το ταξίδι τθσ επιςτροφισ ςτθν Αφρικισ διαρκεί ζξι εβδομάδεσ. Τα 

χελιδόνια από διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ πετοφν προσ 

διαφορετικοφσ προοριςμοφσ. Στθν Κφπρου μπορεί να τα παρατθριςει 

κανείσ κυρίωσ από τον Φεβρουάριου μζχρι τον Σεπτζμβριο. 

Τα Χελιδόνια ταξιδεφουν τθν θμζρα, πετϊντασ αρκετά χαμθλά και 

καλφπτοντασ περίπου 320 χλμ. κακθμερινά. Τθ νφχτα κουρνιάηουν ςε 

μεγάλα ςμινθ ςε καλαμόφυτεσ περιοχζσ ςε παραδοςιακά ςθμεία 

ςτακμοφσ. 

Επί χρόνια οι άνκρωποι κεωροφςαν τθν ξαφνικι τουσ εμφάνιςθ ωσ 

ςθμάδι για τθν ζλευςθ του καλοκαιριοφ. 

                                                                            Νικολζτα  Α. 



 

Ο Ευαγγελισμός της 

Θεοτόκου 

Όταν η Παναγία έγινε 

δεκαπέντε ετών, επειδή οι 

γονείς της είχαν κοιμηθεί, οι 

ιερείς του ναού της 

φρόντισαν να την 

αποκαταστήσουν. 

Προέκριναν ως 

καταλληλότερο τον δίκαιο 

Ιωσήφ. Η Γραφή τον 

ονομάζει Δίκαιο, που 

σημαίνει πως είχε όλες τις 

αρετές. Ακόμη ο Ιωσήφ ήταν 

χήρος και πατέρας επτά 

παιδιών από άλλη γυναίκα. 

Αυτά είναι τα «θετά» 

αδέλφια του Ιησού και όχι 

παιδιά της Θεοτόκου, η 

οποία είναι Αειπάρθενος, 

παρέμεινε δηλαδή Παρθένος 

και μετά τη γέννηση του 

Κυρίου. Έτσι ο αρραβώνας 

ήταν απαραίτητος, για να 

καλυφθεί η υπερφυσική 

γέννηση του Ιησού με την 

παρουσία του Ιωσήφ. Ο 

Ιωσήφ παρέλαβε τη Μαρία 

και ήρθε στη Ναζαρέτ. Τον τέταρτο μήνα μετά την έξοδό της απ' 

το Ναό, ο αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε μπροστά της και 

της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού 

Χριστό. Και όταν η Μαριάμ αναρωτήθηκε πώς ήταν δυνατό να 

συλλάβει χωρίς άνδρα, ο αρχάγγελος της απάντησε ότι «το Άγιο 

Πνεύμα θα έλθει σε σένα και η δύναμη του Υψίστου θα σε 

επισκιάσει» Τότε η σεμνή κόρη, η Παρθένος Μαρία, του 

απάντησε ταπεινά. «Ιδού λοιπόν, η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το 

θέλημα Εκείνου». και καθώς ο Γαβριήλ εξαφανίστηκε από 

μπροστά της, συντελέστηκε το μεγαλύτερο μυστήριο της 

ανθρωπότητας. με τρόπο υπερφυσικό, η Παρθένος συνέλαβε 

στην άχραντη κοιλιά της, τον Υιό και Λόγο του Θεού. Εκείνον πού 

με την εκούσια θυσία του επάνω στο Σταυρό, έσωσε το 

ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο και την καταστροφή 

στην οποία είχε οδηγηθεί μετά την πτώση των πρωτοπλάστων 

από τον παράδεισο και την εμφάνιση της αμαρτίας στον κόσμο. 

Η Εκκλησία μας εορτάζει τον Ευαγγελισμό στις 25 Μαρτίου. 

                                                                                    Λαμπρινι-Μαρίνα                                                                                                                                                                                     

Το μαρτίτςι 
 
Από τθ 1θ ωσ τισ 31 του Μάρτθ, τα παιδιά φοροφν ςτον καρπό του 
χεριοφ τουσ ζνα βραχιολάκι, φτιαγμζνο από ςτριμμζνθ άςπρθ και 
κόκκινθ κλωςτι, τον «Μάρτθ» ι «Μαρτιά» ι «Μαρτίτςι». Σφμφωνα 
με τθ λαϊκι παράδοςθ, ο «Μάρτθσ» προςτατεφει τα πρόςωπα των 
παιδιϊν από τον πρϊτο ιλιο τθσ Άνοιξθσ, για να μθν καοφν. 
Φτιάχνεται τθν τελευταία θμζρα του Φεβρουαρίου και φοριζται 
είτε ςαν δαχτυλίδι ςτα δάχτυλα, είτε ςτον καρπό του χεριοφ ςαν 
βραχιόλι. Καμιά φορά φοριζται ακόμα και ςτο μεγάλο δάχτυλο του 
ποδιοφ, ϊςτε να μθν ςκοντάφτει ο κάτοχόσ του. 
"Μάρτθ" δεν φοροφςαν μόνο οι άνκρωποι. Σε κάποιεσ περιοχζσ τθσ 
χϊρασ κρεμοφςαν τθν κλωςτι όλθ τθ νφχτα ςτα κλαδιά μιασ 
τριανταφυλλιάσ για να χαρίςουν ανκοφορία, ενϊ ςε άλλεσ περιοχζσ 
τθν ζβαηαν γφρω από τισ ςτάμνεσ για να προςτατζψουν το νερό από 
τον ιλιο και να το διατθριςουν κρφο. Σε άλλεσ περιοχζσ το 
φοροφςαν μζχρι να φανοφν τα πρϊτα χελιδόνια, οπότε και το 
άφθναν πάνω ςε τριανταφυλλιζσ, ϊςτε να τον πάρουν τα πουλιά 
για να χτίςουν τθ φωλιά τουσ. Αλλοφ πάλι το φοροφν ωσ τθν 
Ανάςταςθ, οπότε και το δζνουν ςτισ λαμπάδεσ τθσ Λαμπρισ για να 
καεί μαηί του. 
Ο «Μάρτθσ» ι «Μαρτιά» είναι ζνα παμπάλαιο ζκιμο εξαπλωμζνο 
ςε όλα τα βαλκάνια, λόγω τθσ υιοκζτθςισ του από τουσ 
Βυηαντινοφσ, οι οποίοι και το διατιρθςαν. Ριςτεφεται ότι ζχει τισ 
ρίηεσ του ςτθν Αρχαία Ελλάδα, και ςυγκεκριμζνα ςτα Ελευςίνια 
Μυςτιρια, επειδι οι μφςτεσ των Ελευςίνιων Μυςτθρίων ςυνικιηαν 



 

να δζνουν μια κλωςτι, τθν 
«Κρόκθ», ςτο δεξί τουσ χζρι 
και το αριςτερό τουσ πόδι. 
Είναι θ ςυνικεια να δζνουν οι 
μθτζρεσ ςτο χζρι ι ςτο πόδι 
των παιδιϊν τον λεγόμενο ζνα 
κορδόνι από λευκό και 
κόκκινο νιμα, ϊςτε να τα 
προφυλάξουν από τισ ακτίνεσ 
του μαρτιάτικου ιλιου, οι 
οποίεσ κεωροφνται πολφ 
επικίνδυνεσ. Ο ιλιοσ το 
Μάρτιο ςυνικωσ καίει και 
μαυρίηει τα πρόςωπα των 
παιδιϊν. Θ μαυρίλα όμωσ 
ςιμαινε αςχιμια, προπάντων 
για τα κορίτςια που θ 
παράδοςθ τα ικελε άςπρα 
και ροδομάγουλα. Για να 
αποτρζψουν τθν επίδραςθ 
του ιλιου λοιπόν, ζφτιαχναν 
και φοροφςαν τον «μάρτθ», 
ϊςτε να προςτατεφςει τα 
πρόςωπα των παιδιϊν από 
τον ιλιο και να μθν καοφν, 
δθλαδι μια λινι κλωςτι, 
άςπρθ και κόκκινθ, 
ςτριμμζνθ. 

Λευτζρθσ Κουτ. 

 

ΤΟ ΜΑΤΙΤΣΙ  ΣΤΘΝ ΒΟΥΛΓΑΙΑ 

Κάκε χρόνο τθν 1θ Μαρτίου οι 

Βοφλγαροι ςτολίηονται με 

τουσ παραδοςιακοφσ 

αςπροκόκκινουσ «μάρτεσ» 

(είναι μια ςτριμμζνθ κλωςτι, 

ι μια μικρι φιγοφρα 

φτιαγμζνθ από κλωςτζσ, 

άςπρθ και κόκκινθ), για να 

είναι υγιείσ όλο το χρόνο. Το 

ζκιμο αυτό είναι μια από τισ πιο χαροφμενεσ ανοιξιάτικεσ γιορτζσ 

για τουσ Βοφλγαρουσ, αφοφ προμθνφει το τζλοσ του χειμϊνα και 

τον ερχομό τθσ άνοιξθσ. Σφμφωνα με ζναν αρχαίο μφκο ςτα 

βουλγαρικά εδάφθ «μάρτεσ» ζδεναν ακόμθ οι Θράκεσ. Έβαηαν 

οπωςδιποτε «μάρτεσ» κατά τθ διάρκεια των ανοιξιάτικων 

μυςτθρίων τα οποία ςυμβόλιηαν το τζλοσ του κρφου και το ξφπνθμα 

τθσ φφςθσ για τθν καινοφρια ηωι. Ο ίδιοσ ο Ορφζασ ςτόλιηε τθ λφρα 

του με «μάρτεσ».  Σφμφωνα με τθν βουλγαρικι παράδοςθ τουσ 

«μάρτεσ» τουσ δζνει θ γιαγιά Μάρτα που αποτελεί τθν βουλγαρικι 

λαϊκι μορφι του μινα Μάρτθ. Είναι θ μόνθ αδελφι των 11 

αδελφϊν-μθνϊν ςτισ λαϊκζσ αντιλιψεισ. Θ κοινι αντίλθψθ είναι πωσ 

θ γιαγιά Μάρτα είναι μια ιδιότροπθ γριά θ οποία τθ μια κυμϊνει 

και τθν άλλθ γελάει. Γι’ αυτό και ο καιρόσ τον Μάρτιο είναι αςτακισ 

– άλλοτε ηεςτόσ με ιλιο, άλλοτε κρφο με χιονιά.  

Χριςτοσ Τςιμ. 

Αγροτικζσ εργαςίεσ το Μάρτιο 
 
Σπζρνουμε: Ντομάτεσ, καρότα, παντηάρια, ραπανάκια, αντίδια, 

ςπανάκια, ςζςκλα, ςζλινο, μαϊντανό, άνθκο, κόλιανδρο. 
Φυτεφουμε: Ρατάτεσ, κλιματα 
Μεταφφτευουμε: Ντομάτεσ, πιπεριζσ, μελιτηάνεσ ςε κερμοκιπιο, 
πράςα ςτο χωράφι. 
Συγκομιδι: Λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, νεράντηια, 
περγαμότα , μαροφλια, μπρόκολα, κουνουπίδια, χλωρά κρεμμφδια-
ςκόρδα, ραδίκια, ηοχοφσ, ρόκα, ςπανάκι, ςζςκλα, λάπατα, ςινάπια, 

βροφβεσ, τςουκνίδεσ, μάρακο, ςζλινο, μαϊντανό, ςπαράγγια. 
Δεντροκομικζσ εργαςίεσ το μινα Μάρτιο 
Οι δεντροκομικζσ εργαςίεσ γίνονται πολλζσ και επείγουςεσ κυρίωσ 
όταν ο καιρόσ αρχίηει να γίνεται κερμόσ και ξθρόσ. Στουσ 
οπωρόκθπουσ επιςπεφδονται οι εμφυτεφςεισ των αεικαλϊν είτε και 
των φυλλοβόλων οπωροφόρων ςτουσ ορεινοφσ και ψυχροφσ ι 
υγροφσ τόπουσ. Αυτζσ για να πετφχουν πρζπει να ποτίηονται ςυχνά 

και να προφυλάςςονται από τθν απότομθ ξθραςία τθσ ανοίξεωσ 
αλλά και από τουσ βόρειουσ ανζμουσ, αλλιϊσ θ ευδοκίμθςθ των 
φυτειϊν αποβαίνει αμφίβολθ ι ανζφικτθ. 
Τα κλαδζματα είναι ανάγκθ να τερματίηονται εγκαίρωσ και πριν τθν 
ζναρξθ τθσ ανκίςεωσ. Εφαρμόηονται οι προςδζςεισ των κλάδων, οι 



 

διανοίξεισ ι κυρτϊςεισ και τα 
αναγκαία κλαδζματα για τθν 
ενδυνάμωςθ ι εξαςκζνιςθ 
των δζντρων. 
Επίςθσ πρζπει να εκτελείται 
και ζνα ελαφρό όργωμα ι 
ςκάλιςμα γφρω από τα 

δζντρα, από τθ μία για τον 
αεριςμό των ριηϊν τουσ και 
από τθν άλλθ για καταςτροφι 
των αναπτυςςόμενων 
ηιηανίων. 
Στα ςπορεία και φυτϊρια 
εξακολουκοφν οι 

μεταφυτεφςεισ των νεαρϊν 
δενδρυλλίων ςε αραιότερεσ 
αποςτάςεισ, οι εμφυτεφςεισ 
των μοςχευμάτων κυδωνιάσ, 
ςυκιάσ, ροδιάσ, φιςτικιάσ κλπ. 
κακϊσ και θ εφαρμογι των 
καταβολάδων. 
Εφ όςον ο καιρόσ τυγχάνει να 

είναι ευνοϊκόσ μποροφν να 
γίνουν ςπορζσ των προ 
βλαςτθμζνων ιδθ ςπόρων, 
όπωσ αμυγδάλων, βερίκοκων, 
δαμάςκθνων, καρυδιϊν 
κεραςιϊν και άλλων και περί 
το τζλοσ του μθνόσ και των 

μθλιϊν, αχλαδιϊν, κεραςιϊν 
κλπ. λεπτϊν ςπόρων. 
Βότανα 
Φυτεφουμε από μικρά 
παρακλάδια, ρίγανθ, μζντα, 
φαςκόμθλο, αψικιά, κυμάρι, 
δενδρολίβανο, απιγανο. 
Είναι θ εποχι να μαηζψουμε 

άνκθ καλζντουλασ και να τα 
αποξεράνουμε. 
Για ςπόρο: Δεν παραλείπουμε 
να αφιςουμε να ανκίςουν τα 
καλφτερα λαχανικά από τα 
μπρόκολα, κουνουπίδια, 
μάπεσ, μαροφλια, για να 
κρατιςουμε το δικό μασ 

ςπόρο. 
Γενικζσ εργαςίεσ και 
φροντίδεσ 
Σκαλίηουμε τα λαχανικά μασ 

και τα λιπαίνουμε με φουςκί, κομπόςτα ι βιολογικό λίπαςμα κατά 
προτίμθςθ. Ξεβοτάνιςμα ηιηανίων από τα κθπευτικά μασ, αλλά και 
ςυγκομιδι και αποξιρανςθ των ωφζλιμων όπωσ θ τςουκνίδα. 
Ψεκάηουμε αναλόγωσ με χειμερινό πολτό, κειάφι ι χαλκό τα 
δζνδρα, το αμπζλι ι τα κθπευτικά μασ . Ετοιμάηουμε το χωράφι μασ 
για να είναι ζτοιμο για τθν καλοκαιρινι καλλιζργεια μασ. 
Μαηεφουμε φφλλα και υλικά για το κομπόςτ. 

Σκαλίηουμε όταν τα ηιηάνια είναι μικρά ακόμα και εφαρμόηουμε 
κομπόςτα και εδαφοκάλυψθ. 

Χριςτοσ Τςιωτ. 

 

Ασ γνωρίςουμε τον τόπο μασ 

Θ Μονι τθσ Ραναγίασ Ντουραχάν 

Δίπλα από το καμποχϊρι των Λογγάδων, απζναντι από τα τηαμιά 
τθσ πόλθσ των Λωαννίνων, ςτθ βορειοανατολικι πλευρά τθσ λίμνθσ 
Ραμβϊτιδασ,  είναι χτιςμζνο το ξακουςτό μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ 
τθσ Ντουραχάνθσ ι όπωσ το λζνε οι ντόπιοι τθσ Ραναγιάσ τθσ 
Ντουραχανιϊτιςςασ. Χτίςτθκε από τον Ντουραχάν παςά τθσ 
Κεςςαλίασ γιατί το 1434 πζραςε νφχτα με το ςτρατό του τθν 
παγωμζνθ λίμνθ χωρίσ να το καταλάβει και το κεϊρθςε καφμα τθσ 
Ραναγίασ (υπιρχε ζνα εικόνιςμα τθσ Ραναγίασ εκεί). Είναι άγνωςτο 
πότε πιρε τθ ςθμερινι του μορφι το μοναςτιρι μια και το 1611 
ζγιναν από τουσ Τοφρκουσ καταςτροφζσ ςτα κρθςκευτικά μνθμεία. 

Το Σπιλαιο του  Ρεράματοσ 

Χρειάςτθκαν 1.500.000 χρόνια προκειμζνου μζςα ςε μία ζκταςθ 
14.800 τ.μ., που αποτελοφν το εςωτερικό του λόφου Γκορίτςα, 
ςτουσ πρόποδεσ του οποίου απλϊνεται θ λίμνθ Ραμβϊτιδα, να 
δθμιουργθκοφν οι εκκαμβωτικοί ςχθματιςμοί ςταλακτιτϊν και 
ςταλαγμιτϊν, που ςυγκροτοφν το Σπιλαιο του Ρεράματοσ ςτα 
Γιάννενα. Οι επιςκζπτεσ διανφοντασ μία απόςταςθ 1.100 μζτρων, 
πότε ανθφορίηοντασ και πότε κατθφορίηοντασ, ςτα τςιμενταριςμζνα 
μονοπάτια και ςκαλοπάτια, ξεναγοφνται επί 45’ ς’ ζνα από τα 
καφματα που μόνο θ φφςθ μπορεί να δθμιουργιςει με υπομονι και 
φανταςία. Το Σπιλαιο του Ρεράματοσ βρίςκεται πλάι ςτθν 
ειδυλλιακι λίμνθ, τζςςερα μόνο χιλιόμετρα μακριά από τθν πόλθ 
των Λωαννίνων, ςτο Ρζραμα. Ανακαλφφκθκε τυχαία το 1940, κατά 
τθ διάρκεια του Β' Ραγκοςμίου Ρολζμου, και μετά το τζλοσ του, 
φωτογραφικθκε για πρϊτθ φορά από τον Κωνςταντίνο Καςβίκθ, 
γυμναςτι και εραςιτζχνθ ςπθλαιολόγο. Ζτςι ζμακαν για το ςπιλαιο 
ο Λωάννθσ και θ Άννα  Ρετροχείλου (ιδρυτζσ τθσ Ελλθνικισ 



 

Σπθλαιολογικισ Εταιρείασ), 
και άρχιςαν τθ ςυςτθματικι 
εξερεφνθςθ και 
χαρτογράφθςι του, ϊςτε να 
γίνει το πρϊτο τουριςτικά 
διευκετθμζνο ςτθν Ελλάδα. 
Το 1956 βρζκθκαν 
απολικωμζνα δόντια και οςτά 
τθσ αρκοφδασ των ςπθλαίων. 

                                                      

Μαρία Μπ.  -  Διμθτρα  

 

MΥΘΟΙ – ΘΡΥΛΟΙ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΕΙ 

 Ο Καποδίςτριασ και θ 
καλλιζργεια τθσ πατάτασ  
 
Ζνα πρόβλθμα, που 
απαςχόλθςε τουσ 
παλαιότερουσ μελετθτζσ 
τθσ αγροτικισ μασ 
παραγωγισ, είναι το κζμα τθσ 
ειςαγωγισ τθσ πατάτασ ςτθν 
Ελλάδα, ενόσ φυτοφ που 
ευδοκιμοφςε και καλλιεργείτο 
από τον ζκτο αιϊνα ςτθ Χιλι, 
ςτο Ρεροφ και ςτθν Κολομβία 
τθσ Νότιασ Αμερικισ. 
Βρίςκομε τθν πατάτα να 
καλλιεργείται ςτθν Ελλάδα 
από τα πρϊτα χρόνια τθσ 
ιδρφςεωσ του Νεοελλθνικοφ 
Κράτουσ. Και πολλζσ φορζσ 
γράφθκαν πλθροφορίεσ για 
τουσ πρϊτουσ ειςαγωγείσ του 
φυτοφ αυτοφ, που ςιμερα οι 
καρποί του αποτελοφν βαςικι 
και ςθμαντικι τροφι. Κοινι 
παράδοςθ, ο 
κυβερνιτθσ Λωάννθσ 
Καποδίςτριασ που γνϊριηε τθν 
πατάτα από άλλεσ 
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, είναι ο 
πρϊτοσ ειςαγωγζασ. Και 
διθγοφνται πωσ τάχα, κανζνασ 

δεν ικελε να πάρει και να φυτζψει γιατί βγικε θ φιμθ πωσ είναι 
δθλθτθριϊδθσ και, ακόμθ, ο Ζλλθνασ, από τθ φφςθ του περιφρονεί 
κάκε τι που του υποδεικνφουν και το αφινουν ελεφκερο!. Μόλισ, 
όμωσ, λζνε, διζταξε ο Καποδίςτριασ να κλείςουν τισ αποκικεσ και 
να τισ φυλάνε ςκοποί, τότε όλοι κζλθςαν να τισ κλζψουν!. Κι αφοφ ο 
Καποδίςτριασ είχε δϊςει εντολι ςτουσ φρουροφσ να κάνουν … 
ςτραβά μάτια, δεν ζμεινε ςτισ αποκικεσ οφτε μια πατάτα!… 
Ρικανόν αυτό το επειςόδιο να ζγινε, αλλά αφορά τθν διάδοςθ τθσ 

πατάτασ και όχι τθν ειςαγωγι τθσ. Τα ιςτορικά ςτοιχεία δείχνουν τθ 

μεγάλθ ευκολία με τθν οποία ειςιχκθ θ καλλιζργεια τθσ πατάτασ ςε 

διάφορα μζρθ τθσ Ελλάδοσ, παρά τισ αρχικζσ δυςκολίεσ λόγω 

ζλλειψθσ τεχνικϊν γνϊςεων και δυνατοτιτων ι ακαταλλθλότθτασ 

των εδαφϊν. Αξίηει μάλιςτα να ςθμειωκεί ότι εκείνθ τθν εποχι 

μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυριολεκτικά λιμοκτονοφςε και γι' 

αυτό δεν μπορεί να είχε αντίρρθςθ ςε αυτι τθ νζα, εφγευςτθ και 

κρεπτικι τροφι. 

Κωνςταντίνοσ 

 Δρακόλιμνεσ-Ζαγοροχώρια 

Ρολλοί κρφλοι και δθμοτικά τραγοφδια αναφζρονται ςτθν 

παρουςία δρακϊν ςτθν περιοχι γφρω από τα ηαγοροχϊρια. Ο 

μφκοσ αναφζρεται ςτισ δφο μικρζσ λίμνεσ που ονομάηονται 

χαρακτθριςτικά ''Δρακόλιμνεσ'' και βρίςκονται θ μία ςτον Σμόλικα 

και θ άλλθ ςτθν Γκαμιλα.Ο κρφλοσ μιλάει για τθν πόλθ των δρακϊν 

που κατοικοφςαν ςτα βακιά νερά των λιμνϊν. 

Ο ζνασ πετοφςε δζντρα από τον Σμόλικα και ο άλλοσ βράχια από τθν 

Άγρια Γκαμιλα. Ο μφκοσ αυτόσ πρζπει να προζρχεται από τθν 

παρουςία του ςπάνιου αμφίβιου triturus alpestris που ηει ςτα νερά 

των λιμνϊν και μοιάηει αρκετά με μικρό δράκο. 

Σοφία 

Θ    ελλθνικι    επανάςταςθ  του  1821 

Ρολλά  ιταν  τα  αίτια  που  ξεςικωςαν  τουσ   ζλλθνεσ  αλλά  το  

κυριότερο  από  όλα  ιταν  ο  πόκοσ   για  τθν  ελευκερία  τθσ  

πατρίδοσ. Αυτόσ  ο  πόκοσ τουσ  ζκανε  να  μθν  φοβθκοφν  το  

κάνατο   και να   αντιςτακοφν  ςτισ  αμζτρθτεσ   χιλιάδεσ  ςτρατοφ  

του  εχκροφ.  Θ δφναμθ, θ εξυπνάδα   και  θ  αυτοκυςία  τουσ, τουσ  

ζκανε  να  γραφτοφν  ςτθν  ελλθνικι   ιςτορία  ωσ  ιρωεσ.  Τουσ  

κυμοφνται  οι  ζλλθνεσ,  τουσ   διδάςκονται   ςτα  ςχολεία  τα  

ελλθνόπουλα  και  όλεσ  οι  γενιζσ  τουσ  τιμοφν  με  παρελάςεισ  και  

απονζμουν  φόρο  τιμισ  και  κατακζτουν ςτεφάνια    ςτα  μνθμεία  

τουσ.                                                                                             Πλγα        



 

ΤΣΑΜΙΚΟΣ 

Στα κακοτράχαλα τα βουνά, 

με το ςουράβλι και το ηουρνά, 

πάνω ςτθν πζτρα τθν αγιαςμζνθ, 

χορεφουν τϊρα τρεισ 

αντρειωμζνοι. 

 

Ο Νικθφόροσ κι ο Διγενισ 

κι ο γιοσ τθσ Άννασ τθσ Κομνθνισ. 

 

Δικι τουσ είναι μια φλοφδα γθσ, 

μα εςφ Χριςτζ μου τουσ 

ευλογείσ, 

για να γλιτϊςουν αυτι τθ 

φλοφδα, 

απ’ το τςακάλι και τθν αρκοφδα. 

 

Δεσ πϊσ χορεφει ο Νικθταράσ 

κι αθδόνι γίνεται ο ταμπουράσ. 

 

Από τθν Ιπειρο ςτο Μοριά, 

κι απ’ το ςκοτάδι ςτθ λευτεριά, 

το πανθγφρι κρατάει χρόνια, 

ςτα μαρμαρζνια του χάρου 

αλϊνια. 

 

Κριτισ κι αφζντθσ είν’ ο Κεόσ 

και δραγουμάνοσ του ο λαόσ. 

 

Ελζνθ 

Μικρό αφιζρωμα ςε μορφζσ του αγϊνα για ανεξαρτθςία 

Ραπαφλζςςασ 

Γεννικθκε ςτθν Ρολιανι Μεςςθνίασ το 1788. Το κοςμικό όνομά του ιταν 

Γεϊργιοσ Δικαίοσ . Φοίτθςε ςτθ Σχολι Δθμθτςάνασ, τθν οποία δεν τθν 

τελείωςε και μόναςε, το 1816, ςτο μοναςτιρι τθσ Ραναγιάσ τθσ 

Βελανιδιάσ, ςτθν Καλαμάτα, όπου πιρε το όνομα Γρθγόριοσ (παπάσ 

Φλζςςασ εξ οφ και το Ραπαφλζςςασ). Εξαιτίασ του επαναςτατικοφ 

χαρακτιρα του, ιλκε ςε ςφγκρουςθ με τον επίςκοπο Μονεμβαςιάσ, ζφυγε 

από τθ μονι του και πιγε ςε άλλο μοναςτιρι, τθσ εκίτςασ. Νζα 

ςφγκρουςι του με Τοφρκο αξιωματοφχο για τα περουςιακά τθσ μονισ τον 

παρϊκθςε να αφιςει τθν Ρελοπόννθςο περνϊντασ ςτθ Ηάκυνκο, όπου 

γνϊριςε τον Κολοκοτρϊνθ και αργότερα πιγε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 

Μυικθκε ςτθν Φιλικι εταιρεία με το όνομα  Ραπαφλζςςασ και 

χειροτονικθκε Αρχιμανδρίτθσ από τον Γρθγόριο τον Εϋ. Στθν 

Κωνςταντινοφπολθ γνωρίςτθκε με τον Αναγνωςταρά ο οποίοσ τον μφθςε 

ςτθ Φιλικι Εταιρεία ςτισ 21 Λουνίου του 1818. Ο Ραπαφλζςςασ τζλθ 

Νοεμβρίου του 1820 αγοράηει καράβι από τθν Κωνςταντινοφπολθ και 

αναχωρεί για Ρελοπόννθςο. Στισ εργαςίασ τθσ Συνζλευςθσ τθσ Βοςτίτςασ 

ςυμμετείχε και ο Ραπαφλζςςασ, ο οποίοσ παρουςίαςε τισ εντολζσ του 

Αλζξανδρου Υψθλάντθ ςχετικά με τθν ζναρξθ τθσ Επανάςταςθσ ςτο 

Μοριά. Αντιμετωπίηεται με επιφφλαξθ, διςταγμό και ανοιχτι εχκρότθτα: 

κυρίωσ ςυγκροφςτθκαν μαηί του οι Ραλαιϊν Ρατρϊν Γερμανόσ και ο 

Ανδρζασ Ηαΐμθσ. Το 1825 ο Λμπραιμ παςάσ ειςζβαλε ςτθν Ρελοπόννθςο, 

πρϊτοσ ο Ραπαφλζςςασ ηιτθςε να ελευκερωκοφν οι φυλακιςμζνοι 

πολεμιςτζσ, αλλά δεν ειςακοφςτθκε. Ζτςι αναγκάςτθκε να εκςτρατεφςει ο 

ίδιοσ. Στθ Μάχθ ςτο Μανιάκι ςτισ 20 Μαΐου, βρικε τον κάνατο 

προβάλλοντασ θρωικι αντίςταςθ μαηί με τουσ λίγουσ άνδρεσ που του 

είχαν μείνει. Μετά το τζλοσ τθσ μάχθσ ο Λμπραιμ ηιτθςε από τουσ 

ςτρατιϊτεσ του να αναηθτιςουν και να βρουν το νεκρό ςϊμα του 

Ραπαφλζςςα. Πταν εκείνοι το βρικαν, τουσ διζταξε να τον ςτιςουν ςε μια 

βελανιδιά που βριςκόταν εκεί. Τότε ο Λμπραιμ πλθςίαςε τον νεκρό 

Ραπαφλζςςα και τον φίλθςε ςτο μζτωπο ςε ζνδειξθ αναγνϊριςθσ τθσ 

γενναιότθτασ και του ανιδιοτελοφσ κάρρουσ του. 

Αλζξανδροσ 

Μπουμπουλίνα 

Θ Λαςκαρίνα Μποφμπουλθ  είχε καταγωγι από τθν Φδρα. 
Γεννικθκε μζςα ςτισ φυλακζσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ςτισ 11 
Μαΐου του 1771 όταν θ μθτζρα τθσ Σκεφω επιςκζφτθκε τον 
φυλακιςμζνο από τουσ Τοφρκουσ και τον ετοιμοκάνατο άντρα τθσ, 
Σταυριανό Ρινότςθ. Τθν βάφτιςε και τθσ ζδωςε το όνομά τθσ ο εκεί 
φυλακιςμζνοσ πολζμαρχοσ τθσ Μάνθσ, Ραναγιϊτθσ Μοφρτηινοσ. 
Μετά τον κάνατο του Ρινότςθ ςτθ φυλακι, μθτζρα και κόρθ 
επιςτρζφουν ςτθν Φδρα. Αργότερα θ μθτζρα τθσ Λαςκαρίνασ 
παντρεφεται για δεφτερθ φορά με τον Σπετςιϊτθ καπετάνιο 



 

Δθμιτριο Λαηάρου ι Ορλϊφ 
(το Ορλϊφ παρατςοφκλι τθσ 
εποχισ λόγω τθσ ςυμμετοχισ 
του ςτα Ορλωφικά) και ζτςι θ 
Λαςκαρίνα εγκαταςτάκθκε 
πλζον ςτισ Σπζτςεσ. Θ 
Λαςκαρίνα ζκανε δυο γάμουσ, 
τον πρϊτο ςτα 17 τθσ χρόνια 
με τον Σπετςιϊτθ Δθμιτριο 
Γιάννουηα, ο οποίοσ ςε 
ςφγκρουςθ με Αλγερινοφσ 
πειρατζσ κοντά ςτα ιςπανικά 
παράλια ςκοτϊκθκε και τον 
δεφτερο ςτα 30 τθσ, το 1801 
με τον Σπετςιϊτθ πλοίαρχο 
Δθμιτριο Μποφμπουλθ. Κι ο 
δζυτεροσ ςφηυγόσ τθσ όμωσ 
ςκοτϊκθκε, ςτισ 10 Μαΐου 
1811, όταν ναυμάχθςαν 
γαλλικά πολεμικά πλοία με το 
δικό του όταν το εξζλαβαν για 
πειρατικό ςκάφοσ. Από τον 
Μποφμπουλθ πιρε και το 
όνομα και ζγινε γνωςτι ωσ 
«Μπουμπουλίνα». Οταν θ 
Μπουμπουλίνα χιρεψε για 
δεφτερθ φορά, είχε ζξι παιδιά. 
Επίςθσ είχε και τεράςτια 
περιουςία τθν οποία είχε 
κλθρονομιςει από τουσ 
ςυηφγουσ τθσ, ζχοντασ υπό 
τθν κατοχι τθσ πλοία, γθ και 
χριματα (τα μετρθτά που είχε 
κλθρονομιςει από τον 
Μποφμπουλθ ιταν πάνω από 
300.000 τάλαρα. Κατάφερε να 
αυξιςει τθν περιουςία τθσ με 
ςωςτι διαχείριςθ και 
εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ. 
Αρχικά ζγινε ςυνζταιροσ ςε 
αρκετά πλοία ενϊ αργότερα 
καταςκεφαςε τρία δικά τθσ, το 
ζνα από τα οποία με το όνομα 
Αγαμζμνων πιρε μζροσ ςτθν 
Ελλθνικι Επανάςταςθ του 
1821, μικουσ 48 πιχεων και 
ζχοντασ 18 κανόνια, θ 
ναυπιγθςθ του οποίου 
κόςτιςε 75.000 τάλαρα. Το 
όνομα αυτό το ζδωςε ςτθ 

ναυαρχίδα τθσ από τον ομθρικό βαςιλιά των Μυκθνϊν, 
Αγαμζμνονα, που οδιγθςε τουσ Ζλλθνεσ ςτον Τρωικό πόλεμο. Αυτό 
δείχνει πόςο τιμοφςε θ Μπουμπουλίνα τθν ελλθνικι ιςτορικι τθσ 
κλθρονομιά και τι ςυμβόλιηε το όνομα του πλοίου τθσ. Καηά ηην 

ελληνική επανάζηαζη, είσε ζσημαηίζει δικό ηηρ εκζηπαηεςηικό ζώμα 

από Σπεηζιώηερ, ηοςρ οποίοςρ αποκαλούζε «γενναία μος παλικάπια». 

Είσε αναλάβει να απμαηώνει, να ζςνηηπεί και να πληπώνει ηον 

ζηπαηό αςηό μόνη ηηρ, όπυρ έκανε και με ηα πλοία ηηρ και ηα 

πληπώμαηά ηοςρ, κάηι πος ζςνεσίζηηκε επί ζειπά εηών και ηην έκανε 

να ξοδέτει πολλά σπήμαηα για να καηαθέπει να πεπικςκλώζει ηα 

ηοςπκικά οσςπά, ηο Ναύπλιο και ηην Τπίπολη. Έηζι ηα δύο ππώηα 

σπόνια ηηρ επανάζηαζηρ είσε ξοδέτει όλη ηηρ ηην πεπιοςζία. 

Χριςτίνα  -  Πλγα   

εκνικοί ευεργζτεσ 

Οι Ηωςιμάδεσ (ι αδελφοί Ηωςιμά) υπιρξαν ζμποροι και εκνικοί 

ευεργζτεσ που κατάγονται από το χωριό Γραμμζνο Λωαννίνων. 

Ιταν τα εξισ ζξι αδζλφια: 

 Λωάννθσ Ηωςιμάσ (1752-1771) 

 Αναςτάςιοσ Ηωςιμάσ (1754-1828) 

 Νικόλαοσ Ηωςιμάσ (1758-1842) 

 Κεοδόςιοσ Ηωςιμάσ (1760-1793) 

 Ηϊθσ Ηωςιμάσ (1764-1828) 

 Μιχαιλ Ηωςιμάσ (1766-1809) 

Ιταν παιδιά του Ραναγι Ηωςιμά, εμπόρου που εργαηόταν 

ςτα Λωάννινα. 

 

Ζωςιμαία ςχολι 

 



 

Ο Νικόλαοσ, ο Κεοδόςιοσ και 

ο Μιχάλθσ το 1785 ξεκινοφν 

τθν εμπορικι τουσ 

ςταδιοδρομία 

ςτο Λιβόρνο τθσ Λταλίασ, ενϊ 

ο Λωάννθσ, ο Αναςτάςιοσ, ο 

Ηϊθσ ςτθ Νίηνα τθσ 

ςθμερινισ Ουκρανίασ και 

αργότερα ςτθ Μόςχα. Θ Νίηνα 

εκείνθ τθν εποχι ιταν μεγάλο 

εμπορικό 

κζντρο ευρωπαϊκϊν και αςιατι

κϊν προϊόντων. Τα πρϊτα 

χρόνια τθσ εμπορικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ ιταν αρκετά 

επίπονα, αλλά γριγορα 

κατάφεραν να 

ορκοποδιςουν. 

Με τον κάνατο του Κεοδόςθ, 

ο οποίοσ τουσ άφθςε διακικθ 

να ενιςχφςουν τισ ςχολζσ των 

Λωαννίνων, διζκεςαν 

αςτρονομικά ποςά για τθν 

ςφςταςθ και τθν λειτουργία 

ςχολείων και δθμόςιων 

βιβλιοκθκϊν. Το 1799 

χρθματοδότθςαν τθν ζκδοςθ 

πολλϊν βιβλίων. Μεγάλο 

ποςό διοχετεφτθκε για τθν 

«Ελλθνικι Βιβλιοκικθ» 

του Αδαμάντιου Κοραι. Στα 

Λωάννινα ςυνζβαλλαν με τα 

υπζρογκα ποςά που διζκεςαν 

ςτθν ανζγερςθ πτωχοκομείου, 

ορφανοτροφείου, και 

ςχολείου ςτθν ιδιαίτερθ 

πατρίδα τουσ. 

Το 1820 με το κάνατο του Ηϊθ 

χορθγικθκε χρθματικό ποςό 

για τθν ανζγερςθ 

τθσ Ηωςιμαίασ ςχολισ, ςχολείο που αποτζλεςε το κζντρο τθσ 

εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Κατά τθ 

διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ μυοφνται ςτθν Φιλικι Εταιρεία και 

ςτθρίηουν οικονομικά τον αγϊνα, τόςο ςτθν Μολδοβλαχία όςο και 

ςτον ελλθνικό χϊρο. Στα ευεργετιματά τουσ περιλαμβάνονται και θ 

ίδρυςθ Νομιςματικοφ Μουςείου ςτθν Ακινα, με δωρεά τθσ 

προςωπικισ τουσ ςυλλογισ ςε αρχαία ελλθνικά και ρωμαϊκά 

νομίςματα και θ ανζγερςθ ορφανοτροφείου ςτθν Ράτμο. 

Ειρινθ 

Οι ςυνταγζσ μασ 

μπακαλιάροσ  ςκορδαλιά 

Θ 25θ Μαρτίου πλθςιάηει και όπωσ «επιβάλλει» θ παράδοςθ ςτο 
τραπζηι εκείνθσ τθσ θμζρασ κλζβει τθν παράςταςθ ο μπακαλιάροσ 
με τθ ςκορδαλιά! Μάκετε παρακάτω τα μυςτικά του καλφτερου 
κουρκουτιοφ για τον τθγανθτό μπακαλιάρο ςασ κακϊσ και πϊσ κα 
κάνετε μια πεντανόςτιμθ ςκορδαλιά! 

Υλικά 

Για τον μπακαλιάρο 

1 κιλό μπακαλιάρο παςτό, ξαρμυριςμζνο 

1 ποτιρι  μπίρα 

1 αυγό κι 1 αςπράδι 

1 ποτιρι (περίπου) αλεφρι, κοςκινιςμζνο 

λίγο αλάτι (προςοχι, γιατί ο μπακαλιάροσ είναι αλμυρόσ) 

πιπζρι 

αρκετό ελαιόλαδο για το τθγάνιςμα 

Για τθ ςκορδαλιά 

6 πατάτεσ 

6 ςκελίδεσ ςκόρδο 

Χυμόσ 1/2 λεμονιοφ 

3 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ ξφδι 

1 1/2 φλιτηάνι ελαιόλαδο 

Αλάτι  



 

Εκτζλεςθ 

Ξαρμφριςμα μπακαλιάρου: 
Αγοράςτε χοντρά φιλζτα 
μπακαλιάρου (τα χοντρά 
φιλζτα, όςο περίεργο κι αν 
ακοφγεται, ξαρμυρίηουν πιο 
εφκολα γιατί ςυνικωσ είναι 
πιο αφράτα). Αφαιρζςτε από 
τθν προθγοφμενθ μζρα τθν 
πζτςα και κόψτε το ψάρι ςε 
τετράγωνα κομμάτια. Βάλτε 
τον μπακαλιάρο ςε ζνα μπολ 
με αρκετό νερό, το οποίο κα 
αλλάηετε κάκε 3-4 ϊρεσ 
περίπου. Ο μπακαλιάροσ 
χρειάηεται από 12-24 ϊρεσ 
ξαρμφριςμα. Πςο πιο ςυχνά 
αλλάηετε το νερό τόςο πιο 
γριγορα κα ξαρμυριςτεί. 
Αφοφ ξαρμυριςτεί (δοκιμάςτε 
ζνα πολφ μικρό κομματάκι για 
να βεβαιωκείτε), αφιςτε τα 
κομμάτια ςε χαρτί κουηίνασ 
ϊςτε να ςτραγγίςουν πολφ 
καλά από τα νερά πριν 
τθγανίςετε. Κοιτάξτε καλά κι 
αφαιρζςτε τυχόν κόκαλα που 
μπορεί να ζχουν μείνει πάνω 
ςτα φιλζτα ςασ. 
Για το κουρκοφτι: Χτυπιςτε 
τα αςπράδια των αυγϊν ςε 
μαρζγκα. Χτυπιςτε τον κρόκο 
του αυγοφ μαηί με τθ μπφρα 
(αν δεν ζχετε μπφρα μπορείτε 
να χρθςιμοποιιςετε κι 
ανκρακοφχο νερό). 
Ανακατζψτε το μίγμα τθσ 
μπφρασ ςιγά ςιγά με το 
αλεφρι (το οποίο ρίχνετε λίγο 
λίγο μζχρι να ζχετε ζνα μζτριο 
χυλό, οφτε ςφιχτό οφτε 
αραιό). ίχνετε λίγο αλάτι και 
αρκετό πιπεράκι και 
προςκζτετε τζλοσ τθν 
μαρζγκα, τθν οποία 
ανακατεφετε απαλά μζχρι να 
ενςωματωκεί με το μίγμα 
ςασ. Αφινετε το χυλό ςτο 
ψυγείο για τουλάχιςτον 30 

λεπτά πριν το χρθςιμοποιιςετε. Ρριν τον χρθςιμοποιιςετε 
ανακατεφετε και πάλι και βουτάτε μζςα ζνα-ζνα τα κομμάτια του 
μπακαλιάρου. Αφινετε να ςτραγγίςει το πολφ κουρκοφτι και τα 
ρίχνετε μζςα ςε βακφ τθγάνι (ι κατςαρόλα) που ζχετε ηεςτάνει 
πολφ το ελαιόλαδο. Αφινετε για λίγα λεπτά μζχρι να ροδίςουν 
γφρω-γφρω. Τα βγάηετε και τα αφινετε ςε απορροφθτικό χαρτί 
κουηίνασ ϊςτε να φφγει το πολφ λάδι. 
Για τθ ςκορδαλιά: Κακαρίςτε τισ πατάτεσ και βράςτε τισ ςε λίγο 
νερό. Κακαρίςτε τισ ςκελίδεσ (αν κζλετε να ζχει λιγότερθ ζνταςθ θ 
ςκορδαλιά αφαιρζςτε τισ φφτρεσ) και βάλτε τισ ςε ζνα πολυμίξερ 
μαηί με τισ πατάτεσ ϊςτε να πολτοποιθκοφν. Στθ ςυνζχεια ρίχνετε 
αλάτι, το χυμό λεμονιοφ και το ξφδι. Το ελαιόλαδο το ρίχνετε λίγο 
λίγο και ςυνεχόμενα κακϊσ χτυπάτε το μείγμα. Μόλισ θ ςκορδαλιά 
αποκτιςει μια ομοιόμορφθ υφι είναι ζτοιμθ. 
 

Διονυςία  
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