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Αυιερώμα στο σιτάρι
Τν
ζηηάξη
θαιιηεξγήζεθε
ζπζηεκαηηθά γηα πξώηε θνξά ζηε
Ννηηνδπηηθή Αζία πξηλ από 10.000
ρξόληα. Τα παιαηόηεξα αξραηνινγηθά
επξήκαηα δείρλνπλ όηη νη πξώηεο
θαιιηέξγεηεο ζηηαξηνύ ππήξμαλ ζηελ
Σπξία, ζηελ Παιαηζηίλε, ζηελ
Ηνξδαλία, ζηελ Τνπξθία θαη ζην Ηξάθ.

Τζνπγθξίαο. Φση: Μαγδαιηλή Γεώξγα.
Τελ πξώηε γξαπηή αλαθνξά ζε ςσκί θαη κπίξα, πξντόληα ηνπ ζηηαξηνύ, ηε
βξίζθνπκε ζηνλ θώδηθα ηνπ Φακνπξακπί ην 1700 π.ρ. Σηελ Δπξώπε εκθαλίζηεθε ηε
Νενιηζηθή Δπνρή. Ψο ζύκβνιν ηεο γνληκόηεηαο ζπλδέζεθε κε πνιιέο ζεόηεηεο ηνπ
αξραίνπ θόζκνπ, όπσο ε Γήκεηξα ζηελ αξραία Διιάδα θαη ν Οζηξηο ζηελ Αίγππην.
Σήκεξα, ην ζηηάξη παξακέλεη κία από
ηηο βαζηθέο ηξνθέο ηνπ αλζξώπνπ. Ζ
παγθόζκηα παξαγσγή ηνπ ην 2004 ήηαλ 624
εθαηνκκύξηα ηόλνη, κε πξώηεο ρώξεο ηελ
Κίλα (91,3 εθαηνκκύξηα ηόλνη) θαη ηελ Ηλδία
(72 εθαηνκκύξηα ηόλνη).
Πεξηέρεη εθηόο ησλ άιισλ 72%
πδαηάλζξαθεο θαη 12% πξσηεηλεο. Τα
ηρλνζηνηρεία θαη νη βηηακίλεο ηνπ βξίζθνληαη
ζην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ ζπόξνπ θαη είλαη
δηαζέζηκα κόλν ζε πξντόληα νιηθήο άιεζεο.
Τν θεηκέλν είλαη ηνπ θ. Απνζηόιε Φσηηάδε
Αζπξνζηάξν καιαθν ζηηάξη.
θαη ην βξεθάκε ζην «Οηθό» ηεο Καζεκεξίλεο
Φση: Γεώξγα Μαγδαιηλή.
ζην 33ν ηεύρνο.
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Κμπλοστζάς.
«Αλάκεζα ζ’ απηό ηνλ πινπηό
ηεο πνηθηιίαο ησλ ζηηεξώλ, κηα
πνηθηιία ζηαξηνύ ζπάεη θάζε ξεθόξ
επηβηώζεο. Ο «θακπινπηδάο» ή
Καπινπηδάο», πνπ θαιιηεξγείηαη από
ην 9000 π.ρ. έσο ζήκεξα ζηελ πεξίνρε
ηεο Θξάθεο.
Αλ ν Κκπινπηδάο θαη νη
ζύληξνθνί ηνπ ραζνύλ ηειίθα, δελ ζα
ραζνύλ κόλν κεξηθέο εθηανληάδεο
εζηηαθά ζεκεία ηεο κλήκεο ηνπ
πνιηηηζκνύ καο. Μαδί ηνπο ζα ραζεί
νξηζηηθά γηα ηε ρώξα ε δπλαηόηεηα
παξαγσγήο ζηηεξώλ κε κνλαδηθά
Μνλόθνθθν ζηηάξη ή «θακπινπηδάο»
πνηνηηθά ραξαζθηεξηζηηθά».
Φση: Γεώξγα Μαγδαιηλή.
Πήγε: Ζ Οδύζζεηα ηεο Διιεληθήο Αγξνηηθήο Βηνπνηθηιόηεηαο.
Κείκελν ηνπ Βαγγέιε Σηνγηάλε.
«Δίλαη ζ’ όινπο καο γλσζηό όηη ν
ειιεληθόο ιαόο θαη θπξίσο ν θάηνηθνο ηεο
ππαίζξνπ, ν αγξνηηθόο πιεζπζκόο, απνδίδεη
κεγάιε αμία ζην ςσκί, πνπ ην ηαπηίδεη κε ηε
δηαηξνθή γεληθά. Ζ ρξήζε ηνπ ςσκηνύ είλαη
επίζεο ζπλδεκέλε κε ηνπ βαζηθνύο ζηαζκνύο
ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ, όπσο ν Γάκνο, ε
Γέλλεζε, ν Θάλαηνο θαη νη δηάθνξεο
ζξεζθεπηηθέο
ενξηέο
θαη
θνηλσληθέο
εθδειώζεηο».
Πεγή: «Τν Χσκί ζηα έζηκα ησλ Διιήλσλ»,
ηνπ Αγ. Γεπηεξαίνπ.
Βαζηιόςσκν, κε παξαζηάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο αγξνηηθήο δσήο.
Α) ν παππνύο θαη ε γηαγία
Β) 4 αηόκα ηεο νηθνγέλεηαο
Γ) ην ζηηάξη
Γ) δσληάλα ηνπ ζπηηηνύ
Εεκνκέλν από καζεηέο ηνπ 2νπ γπκλάζηνπ Κνξίλζνπ. Φση: Μαγδάιελε Γεώξγα.
.
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Β.6. 1. «Αγρότες ενός στρέμματος», 2ο γσμνάσιο Κόρινθοσ
Αγόηεο ελόο ζηξέκκαηνο
είλαη ν ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο
πνπ 20 καζεηέο θαη καζήηξηεο
ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Κνξίλζνπ
θαηαπηαζηήθακε
κε
ηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ ζηαξηνύ γηα 2ε
ρξνληά, ζπλέρεηα ηνπ πεξζηλνύ
πξνγξάκκαηνο «ην άζπξν ην
καύξν θαη έλα θαξβέιη ςσκί».
Μαπξάγαλη, Πνζεηδσλία Κνξίλζνπ 2005.
Τε ζρνιηθή ρξνληά 2004 – 2005 ρξεζηκνπνηήζακε δύν δηαθνξεηηθνύο
ηόπνπο γηα ηηο ζπνξέο καο. Έλαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πνζεηδσλίαο κε ακκώδεο
ρώκα θαη έλαλ ζηελ Κνπηνπκάηζα κε θνθθηλόρσκα. Με ηε βνήζεηα πάληα ησλ
ππεπζύλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζεγεηώλ καο θαη όρη κόλν, έρνπκε θαηαθέξεη
πηα λα πνιιαπιαζηάδνπκε 11 παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο ζηαξηνύ πνπ είλαη:
Τν Μαπξαγάλη, ν Τζνπγθξηάο, ε Φαπ – Φάη (Ηλδηθό ζηηάξη), ην αζπξόζηξν
Κνξηλζίαο, ην καιαθό
Αλησλόπνπινπ, ην ζθιεξό Αλησλνπνύινπ, ην
Γθηνδατηηθν, ν Νηεβέο, ην Μνλόθνθν( ηελ παιηά πνηθηιία άγξηνπ ζηαξηνύ), ηε
Ενιίηζα θαη ην Αιβαληθό καπξόζηαξν.
Μπαίλακε ζην θηήκα ηεο Κνπηνπκάηζαο θη αληηθξίδακε ηελ πξάζηλε
νκνξθηά ησλ ζηαξηώλ αλάκεζα ζε πνιύρξσκα ινπινύδηα θαη θαξπνύο ηνπ
αγξνθηήκαηνο. Δκνηαδέ κε ηνλ «Κήπν ηεο Δδέκ»
Όια ηα παηδηά ηνπ Α4 είρακε πεξπαηήζεη από ην ζρνιείν γηα 1 ώξα
πεξίπνπ όηαλ γηα πξώηε θνξά αγγίμακε ηα πξώηα ζηάρπα θαη ζηαζήθακε δίπια
ηνπο ζπγθξίλνληαο πνηα είλαη ηα πην ςειά. Κξπβόκαζηαλ νιόθιεξνη κέζα ζην
Γηνδατηηθν θαη ηνλ Τζνπγθξηά (πνπ έθηαλαλ ηα 2 κέηξα ύςνο), ελώ ην
Μαπξαγάλη θαη ε Φαπ Φάη καο έθηαλαλ κέρξη ηε κέζε.
Οη ηακπέιεο κε ηα νλόκαηά ηνπο είραλ θξπθηεη θαιά αλάκεζα ηνπο θαη
δπζθνιεπόκαζηαλ λα μερσξίζνπκε ηη πνηθηιίεο. Ο ήιηνο έιακπε θη νη
πνξηνθαιίεο πξνζθέξαλ λνζηηκόηαηα πνξηνθάιηα γηα λα μεδηςάζνπκε.
Γηα πξώηε θνξά ζηε δσή καο είδακε θαη 2 θόβεο ξπδηνύ από ηε Βξαδηιία
πνπ καο είρε θέξεη ε θαζεγήηξηά καο γηα λα ζπείξνπκε. Αξρίζακε λα βγάδνπκε
γξήγνξα, γξήγνξα ηνπο ζπόξνπο από ηηο θόβεο, ελώ ε Τδίθν έζθαβε έλα θνκκάηη
γεο παξαδίπια γηα λα ηνπο ζπείξνπκε. Τν ξύδη απηό θύηξσζε κεηά από πεξίπνπ
20 κέξεο θαη κεγαιώλεη όπσο ην ζηάξη δίρσο λεξό.
Νηύζακε θαη κε θξέζθα ξνύρα ηελ πεξζηλή καο ζθηάρηξα θαη ηεο βάιακε
θαη ην θαπέιν ηεο Άλλαο. Σηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ ηνπ Πάζρα ηξαβήμακε θαη
άιιν έλα βίληεν ηεο εξγαζίαο καο. Ύζηεξα από θάζε δνπιεηά παίδακε,
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μεθνπξαδόκαζηαλ, γειάγακε θαη ζπδεηάγακε μαπισκέλνη πάλσ ζην μεξό ρώκα.
Κη όηαλ εξρόηαλ ε ώξα λα ην απνραηξεηήζνπκε ιππόκαζηαλ αθάληαζηα γηαηί
αθήλακε καδί θαη έλα θνκκάηη ηεο ςπρήο καο.
Οη επηζθέςεηο καο ζην ακκώδεο ρσξάθη ηεο Πνζεηδσλίαο ήηαλ πην αξαηέο
θη εθεί ηα ζηάρπα σξίκαζαλ γξεγνξόηεξα. Παξαηεξήζακε όκσο πσο ην
καπξαγάλη κέζησζε θαιύηεξα ζηελ Κνπηνπκάηζα ελώ ην Γθηνδατηηθό, ην
αζπξόζηξν (καιαθό) Αλησλόπνπινπ θαη ν ηζνπγγξηάο ήζαλ πην θαιά ζην
ακκώδεο ρσξάθη.
Τν ξαληεβνύ καο κε όια ηα ζηάξηα θαλνλίζηεθε γηα ηα κέζα Ηνπλίνπ όπνπ
θαη θαηαπηαζηήθακε κε ηελ ηέρλε ηνπ ζεξηζκνύ θαη ηνπ μεζπνξηάκαηνο.
Όιεο νη θσηνγξαθείεο πνπ εηδάηε ζε αύην ην ζηληόκν αθηεξώκα είλαη
από ηε δνπιεία ησλ καζήησλ ηνπ 2νπ γπκλάζηνπ Κνξίλνπ.
Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο: Μαγδαιελή Γεώξγα (βηνιόγνο)
Βαγγέιεο Πεηξόπνπινο (καζεκαηηθόο)
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Θα ζειάκε λα θιεηζνύκε αύην ην ζπληνκό αθηεξσκά ζην ζηηάξη κε νδεγίεο γηα
ηελ παξαζθεύε θαη ηελ ζπληεξίζε ηνπ πξνδύκηνπ.
Το προζύμι.
Υπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη γηα λα θαλνύκε πξνδύκη, από βαζηιηθό, από
ιηθίζθν, από θξεκκύδη, από ιεκόλη θ.α.
Δκείο ζα ζαο κεηαθέξνπκε κηα ζπληαγή από ιεκόλη πνπ καο εδώζε ε θ.
Μαξία Τελέληε από ηελ Καιακάηα.
Πέξλνπκε ην δνπκό από έλα ιεκόλη ιίγν αιεύξη θαη θαλνύκε έλα δεκαξάθη.
Τελ επόκελε κέξα ην αλαπηάλνπκε κε ιίγν ριηαξό λεξό θαη αιέπξη. Αύην ην
θάλνπκε θάπνηεο θνξέο σο πνπ θαλνύκε κηα ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα γηα λα
θάλνπκε ην πξνδύκη πνπ ρξηαδόκαζηε γηα ην ςσκί πνπ ζέινπκε. Θα πξέπεη λα
πξνζερνύκε λα είλαη ζε δεζηό ρώξν θαη ζθεπαζκέλν κε θνπβέξηεο ηηο κέξεο πνπ
ην αλαπηαλνύκε. Μεηά κπνξνύκε λα ην ερνύκε ζε έλα γηάιηλν βάδν ή κπνξνύκε
λα ην μεξάλνπκε νπώο ιέκε παξαθάησ.
Σσντηρόντας το προζύμι.
Γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ πξνδύκε – ην πξνδύκη – γηα κεξηθνύο κήλεο ρσξίο
λα μπλίζεη θαη λα απνθηήζεη βαξηά κπξσδηά θάλνπκε ηα εμήο:
Πιάζνπκε κία πνζόηεηα ζε κία ζγηρηή δύκε. Φξεζηκνπνηνύκε κόλν πξνδύκε
– ριηαξό λεξό θαη αιεύξη – θαηόπηλ ηεκαρίδνπκε ζε θνκκάηηα 1 – 2 εθαη.
Αθήλνπκε επάλσ ζε παλί λα ζηεγλώζνπλ ζε δξνζεξό – αεξηδόκελν κέξνο. Όηαλ
μεξαζνύλ εληειώο ηα ηνπνζέηνύκε ζε πάληλα ζαθθνπιάθηα. Γηαηξενύκε ζε
δξνζεξό ρσξίο πγξαζία κέξνο γηα κήλεο.
Δπίζεο κπνξνύκε λα ηξίςνπκε ηα θνκκαηάθηα δύκεο – ηελ επόκελε εκέξα –
κε ηηο παιάκεο καο ή λα ηηο πεξάζνπκε από θόζθηλν όπσο ηνλ ηξαραλά ή από
πνιηνπνηεήηε (κήμεξ).
Αθήλνπκε λα ζηεγλώζεη – θαιά – θαη δηαηεξνύκε ζε πάληλα ζαθνπιάθηα.
Όηαλ ζέινπκε λα δπκώζνπκε βάδνπκε κία πνζόηεηα – όζν κία ρνπθηά – ζε
ριηαξό λεξό, δηαιύνπκε θαιά θαη δπκώλνπκε κε αιεύξη – έηζη έρνπκε μαλά
πξνδύκε.
Πάληα δηαηεξνύκε κία πνζόηεηα μεξήο πξνδύκεο σο απόζεκα.
Τεο θ. Αγγειηθήο Αλαζηζηάδνπ Τζνκπαλίδνπ
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