
BILL XRUS.DIM POLL.EKT PAP.
Εργασια .



• 2500gΑλεύρι Σούπερ• 650gΖάχαρη κρυσταλλική• 750gΛαδι• 1lΟύζο• 25gΑμμωνία• 5gΒανίλια• 5gΜαστίχα• Εκτέλεση• 1Ζυγίζουμε όλα τα υλικά. Χτυπάμε στο μίξερ με το γάντζο όλα τα υλικά μέχρι να δημιουργηθεί μια ζύμη μαλακή, εύπλαστη, λείακαι ομοιογενής. Κόβουμε και πλάθουμε σε στρογγυλό σχήμα με κόμπους και τοποθετούμε σε λαμαρίνες. Ψήνουμε για 20 λεπτάσε έτοιμο φούρνο 180 οC.

Ουζοκουλουρασυνταγη



• Είναι ζύμη με βάση το βούτυρο, παραδοσιακά σε σχήμα χεριού ή δαχτυλιδιού, με γλάσο αυγών απόπάνω. Έχουν γλυκιά ήπια γεύση βανίλιας. Σα κουλουράκια είθισται να πασπαλίζεται σησάμι. και τοχαρακτηριστικό σχήμα δαχτυλιδιού ή "πλεξούδες"[1] , πέταλα ή ελληνικά γράμματα. Συχνά, έναγαρίφαλο προστίθεται στο κέντρο της ζύμης για πρόσθετη γεύση. Συνήθως καταναλώνονται μεελληνικό καφέ, ως βούτημα. Όπως όλα τα αρτοσκευάσματα, συνήθως διατηρούνται σε ξηρέςσυνθήκες σε ένα βάζο με κλειστό καπάκι.• Εικάζεται ότι έχουν την καταγωγή τους από τη μινωική εποχή.[2] Παρασκευάζονταν σε σχήμαόφεως, καθώς οι μινωίτες είχαν σε υψηλή εκτίμηση τα φίδια για τις θεραπευτικές τους ικανότητες.

ΟυζοκουλουραΙστορια



Αγια ΜαριναΤα χαρακτηριστικα

Ιστορική αναδρομή του Συλλόγου Βελιωτών "Η Αγία Μαρίνα"Ενότητα: Ιστορία και Δράση του Συλλόγου (αρ.φύλλου 1 - καλοκαίρι 2015)Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Μασούρη - Κατερίνα Αθανασούλη - Ροδούλα Βασιλοπούλου
*Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1981 ως "Σύλλογος Αποκαταστάσεως Ζημιών Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Βέλου".Το 2012 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης άλλαξε την επωνυμία του σε "Σύλλογος Βελιωτών - Η Αγία Μαρίνα".

Γράφει η ΜΑΣΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ο σεισμός της 24ης Φεβρουαρίου 1981 έπληξε πολλές περιοχές, κυρίως την Κορινθία. Δημιούργησε ζημιές και καταστροφές σεσπίτια, δημόσια κτίρια και εκκλησίες, καθιστώντας τα ακατάλληλα. Μία από αυτές τις εκκλησίες είναι και ο ναός της ΑγίαςΜαρίνας. Ο μητροπολιτικός ναός της κωμοπόλεως Βέλου είναι ένα ιστορικό χριστιανικό μνημείο σπάνιας βυζαντινής τέχνης.Κινδυνεύοντας αυτό το μνημείο να καταστραφεί, οι κάτοικοι της κωμοπόλεως Βέλου, με πρωτεργάτη τον αιδεσιμότατο ΑδάμΑναστάσιο, αποφασίζουν την αποκατάσταση και συντήρησή του. Επειδή για το σκοπό αυτό απαιτούνται μεγάλα χρηματικάποσά, απευθύνονται στην αγάπη όλων, ζητώντας “τον οβολό της χήρας”, ευχόμενοι η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ να είναι προστάτης τους,και υπερήφανοι διότι συνέβαλαν στην αποκατάσταση του σπάνιου αυτού μνημείου.



• Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι μια στενή λωρίδα γης που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο, ενώ ηδιώρυγα που έχει διανοιχθεί σε αυτόν ενώνει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό κόλπο. Έχει μήκος 6 περίπουχιλιόμετρα και το πιο στενό σημείο είναι εκεί όπου έχει κατασκευαστεί η διώρυγα της Κορίνθου (1880-1893).Ήταν στρατηγικό σημείο και για το λόγο αυτό είχε κατασκευαστεί τείχος ήδη από τους αρχαίους χρόνους (τέλη5ου αιώνα π.Χ.), που είχε διατηρηθεί μέχρι και τους Βυζαντινούς (Εξαμίλιον).• Ο ισθμός της Κορίνθου ήταν γνωστός στον αρχαίο κόσμο ως το ορόσημο που χώριζε την Πελοπόννησο από τηνυπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. Τον 1ο αιώνα μ.Χ. ο γεωγράφος Στράβων επισήμανε μια στήλη στον ισθμό τηςΚορίνθου, που έφερε δύο επιγραφές. Μία προς την Ανατολή, δηλ. τα Μέγαρα της Αττικής, που έλεγε: "τάδ᾽ οὐχὶΠελοπόννησος, ἀλλ᾽ Ἰωνία" και την άλλη προς τη Δύση, δηλ. την Πελοπόννησο: "τάδ᾽ ἐστὶ Πελοπόννησος, οὐκἸωνία". Ο Πλούταρχος απέδιδε την ανέγερση αυτής της στήλης στον ήρωα της Αττικής Θησέα καθ' οδόν προςτην Αθήνα.• Από το 1893 στον πλάτους 6,3 χιλιομέτρων ισθμό έχει διανοιχτεί η Διώρυγα της Κορίνθου, που στην πράξηκαθιστά την Πελοπόννησο νησί. Σήμερα δύο οδικές, δύο σιδηροδρομικές και δύο βυθιζόμενες γέφυρες στα δύοάκρα της διώρυγας συνδέουν την ηπειρωτική πλευρά του ισθμού με εκείνη της Πελοποννήσου. Στο δυτικό άκροτης διώρυγας βρίσκεται επίσης μια στρατιωτική γέφυρα έκτακτης ανάγκης.

Ισθμος



• Η αρχαία Κόρινθος ήταν σημαντική πόλη-κράτος της αρχαίας Πελοποννήσου. Έλεγχε μία περιοχή που αντιστοιχούσε στα ανατολικά του σημερινού νομού Κορινθίαςκαι στα βορειοανατολικά του νομού Αργολίδας. Συνόρευε με τη Σικυώνα στα δυτικά, με τους Μεγαρείς στα ανατολικά, με τους Αργείους στα νοτιοδυτικά και με τουςΕπιδαύριους στα νότια. Η αρχαία Κόρινθος έλεγχε τη νευραλγική θέση του Ισθμού και αποτελούσε το σημαντικότερο εμπορικό κόμβο του αρχαίου κόσμου, μέχρι νααπειληθεί από την Αθήνα. Η Κόρινθος θεωρούνταν η πλουσιότερη πόλη του αρχαίου κόσμου.• Πίνακας περιεχομένων1 Ιστορία1.1 Αρχαϊκή περίοδος1.2 Κλασική περίοδος1.3 Τα επόμενα χρόνια1.4 ΗΡωμαϊκή περίοδος2 Αρχαιολογική έρευνα3 Πόλεις της αρχαίας Κορινθίας4 Αποικίες των Κορινθίων5Δείτε επίσης6 Παραπομπές7 Πηγές8 Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Αρχαια Κορινθος



• https://www.youtube.com/watch?v=J63he02B-cg

Αρχαια Κορινθος


