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Το έθιμο  

των μπότηδων 

Το Μεγάλο Σάββατο η 

Κέρκυρα γιορτάζει το έθιμο των 

μπότηδων. Στις 06.00 π.μ. στην 

Παναγία των Ξένων, γίνεται η 

αναπαράσταση του σεισμού που 

κατά τις Γραφές ακολούθησε την 

πρώτη Ανάσταση. Στις 09.00 π.μ. 

στον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα 

ξεκινά η λιτανεία του Αγίου 

Σπυρίδωνα, που καθιερώθηκε το 

1550, όταν η Κέρκυρα σώθηκε από 

λιμό. Ταυτόχρονα γίνεται η 

περιφορά του Επιταφίου, αντίθετα 

από όλα τα υπόλοιπα μέρη της 

Ελλάδας. Η περίφημη Φιλαρμονική 

της Κέρκυρας συνοδεύει την 

περιφορά. 

 

Λίγες ώρες αργότερα, ο θρήνος δίνει 

τη θέση του στη… φασαρία, καθώς 

χιλιάδες κόσμος μαζεύεται στη 

Σπιανάδα και στο Λιστόν για να 

απολαύσει ένα από τα πιο 

εντυπωσιακά έθιμα του Πάσχα στη 

χώρα μας, τους μπότηδες. 

Με το σήμα της πρώτης Ανάστασης 

στις 11:00 π.μ. το πρωί, οι κάτοικοι 

της Κέρκυρας πετούν τεράστια 

κανάτια γεμάτα νερό, τους 

μπότηδες, από τα μπαλκόνια 

τους. Οι μπότηδες είναι πήλινα 

κανάτια με στενό στόμιο και δυο 

χερούλια στο πλάι για τη μεταφορά 

τους. Τα μπαλκόνια είναι 

στολισμένα και οι κάτοικοι δένουν 

στους μπότηδες κόκκινες κορδέλες - 

το κόκκινο είναι το χρώμα της 

Κέρκυρας. 

 

Κάποιοι λένε ότι το έθιμο των 

μπότηδων είναι των Καθολικών της 

Ενετοκρατίας, όπου στην αρχή του 

χρόνου οι κάτοικοι πετούσαν τα 

παλιά τους πράγματα για να 

μπορέσει ο νέος χρόνος να τους 

φέρει καινούργια και καλύτερα. Οι 
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κάτοικοι της Κέρκυρας υιοθέτησαν 

το έθιμο, αντικαθιστώντας όμως 

τα παλιά πράγματα με τα κανάτια, 

ώστε να προκαλέσουν μεγαλύτερη 

φασαρία. Η δεύτερη θεωρία 

αναφέρεται στην περίοδο των 

αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι τον 

Απρίλιο γιόρταζαν την αρχή της 

γεωργικής και βλαστικής 

περιόδου πετώντας τα παλιά τους 

κανάτια, για να γεμίσουν άλλα με 

τους νέους καρπούς. Κάποιοι 

Κερκυραίοι θα σας πουν σίγουρα ότι 

αρέσκονται να ξορκίζουν το κακό με 

τα κανάτια τους, σημαίνοντας τη 

λήξη του χειμερινού λήθαργου και 

την αναγέννηση της Φύσης. 

Όποια κι αν είναι η αλήθεια το έθιμο 

των μπότηδων είναι εντυπωσιακό 

και σε γεμίζει συναισθήματα, που 

είτε είσαι ντόπιος είτε ξένος 

επισκέπτης ανυπομονείς να το 

ζήσεις.  

Καλή Ανάσταση! 

Της Βίκυς Γεωργάλα 

 

Το μπάσκετ 

 

Η καλαθοσφαίριση, γνωστή 

και ως μπάσκετ, είναι ένα 

ομαδικό άθλημα. Υπάρχουν 

δύο ομάδες από πέντε 

παίκτες η καθεμιά σε ένα ορθογώνιο 

γήπεδο. Ο βασικός στόχος είναι να 

σουτάρουν την πορτοκαλί μπάλα 

στο καλάθι της αντίπαλης ομάδας, 

ενώ η άλλη προσπαθεί να την 

εμποδίσει. Αν το σουτ μπει στο 

καλάθι, μετράει για δύο πόντους, 

ενώ αν μπει έξω από την άσπρη 

γραμμή των 6,25 μέτρων μετράει για 

τρεις πόντους. Όταν γίνει ένα 

φάουλ, ο αγώνας σταματά και ο 

παίκτης που το δέχτηκε, μπορεί να 

σουτάρει μία, δύο ή τρεις ελεύθερες 

βολές στο καλάθι της αντίπαλης 

ομάδας. Στο τέλος του αγώνα 
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κερδίζει η ομάδα με τους 

περισσότερους πόντους. Αν το 

παιχνίδι λήξει με ισοπαλία, οι ομάδες 

συνεχίζουν με πέντε λεπτά 

παράταση. 

Των Νίκο και Φάνη Κοντοστέργιου 

 

Το μουσείο Σολωμού 

Το μουσείο του Διονύσιου Σολωμού 

βρίσκεται στο σπίτι που έζησε τα 

τελευταία χρόνια της ζωής του. Το 

σπίτι αυτό είχε γκρεμιστεί από τους 

πρώτους ιταλικούς βομβαρδισμούς 

του Β΄ΠΠ και στην περιοχή 

Μουράγια στην οδό Αρσενίου 1 στην 

πόλη της Κέρκυρας. Το 19ο αιώνα η 

εταιρεία κερκυραϊκού σπουδών μαζί 

με ντόπιους μηχανικούς το 

ξαναέφτιαξαν και έγινε το μουσείο 

Σολωμού. Το 2008 έγινε ανακαίνιση 

με τη βοήθεια της Εθνικής Τράπεζας 

τη Ελλάδας. Ο επισκέπτης σήμερα 

μπορεί να δει ενθύμια, χειρόγραφα, 

το γραφείο 

του ποιητή, 

φωτογραφικ

ό υλικό, 

πορτραίτα 

και 

βιβλιοθήκη 

με τα έργα 

του.  

Της Μαρίλιας 

Καπάρου 

 

 

Ο σκύλος της Μελίνας 

Ο σκύλος μου ο Άλντο είναι δέκα 

μηνών και η ράτσα του είναι 

λυκόσκυλο με τσοπανόσκυλο. Έχει 

χρώμα μαύρο με άσπρες τρίχες και 

καφέ γλυκούλικα ματάκια. Του 

αρέσει το φαΐ και το παιχνίδι. Μου 

αρέσει να παίζω μαζί του και να 

πηγαίνουμε βόλτες. Είναι το 

καλύτερο σκυλάκι στον κόσμο και 

τον αγαπώ πολύ.  

Της Μελίνας Θεοδότου 
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Αερόστατα στο Λεωνίδιο 

Το Πάσχα οι γυναίκες μαζεύουν 

λουλούδια για να φτιάξουν 

στεφάνια και να στολίσουν τους 

επιτάφιους της Μεγάλης 

Παρασκευής. Τα κορίτσια κόβουν 

πορτοκάλια, νεράτζια και ό,τι 

φρούτο μπορούν να το 

χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν 

φαναράκια που θα φωτίσουν τους 

δρόμους και τα παραδοσιακά 

σοκάκια της αγοράς. Η πιο 

σημαντική κατασκευή είναι τα 

αερόστατα, όπου τα κατασκευάζουν 

εβδομάδες πριν το Μεγάλο Σάββατο. 

Πάνω από χίλια αερόστατα από όλες 

τις ενορίες του Λεωνιδίου θα κάνουν 

το ταξίδι τους τη γλυκιά αναστάσιμη 

βραδιά. Αυτά συμβολίζουν την 

Ανάσταση της ψυχής, την 

απελευθέρωση και τον εξορκισμό 

του κακού.  

Της Ελισάβετ Βούλγαρη 

 

Η θεά Άρτεμη 

Η Άρτεμη ήταν η θεά της φύσης 

και κόρη του Δία και της Λητώς. 

Ήταν δίδυμη αδερφή του 

Απόλλωνα και γεννήθηκε στο 

ιερό νησί της Δήλου. Το ιερό ζώο 

της ήταν το ελάφι. Όλο 

τριγυρνούσε στα δάση.  

Της Σοφίας Καββαδία 

 

Η πασχαλίτσα 

Οι πασχαλίτσες είναι από τις 

αγαπημένες μου. Είναι έντομο και τη 

λένε αλλιώς λαμπρίτσα ή κοκκινέλη. 
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Μου αρέσουν, 

γιατί έχουν το 

αγαπημένο μου 

χρώμα, το 

κόκκινο, καθώς 

και μαύρες 

βούλες.  

Της Μαρίας Αντέμη 

 

Η πασχαλιά 

Η πασχαλιά είναι το καλλωπιστικό 

φυτό που έχει συνδεθεί με τη γιορτή 

του Πάσχα. Αυτό γιατί ανθίζει για 

είκοσι μέρες στα τέλη της άνοιξης 

κοντά στο Πάσχα. Τα αρωματικά 

άνθη της έχουν χρώμα από λευκό 

και απαλό κίτρινο μέχρι βαθύ μοβ. 

Τώρα ένα μυστικό. Στο νησί 

Mackinac, στη λίμνη Michigan, 

γίνεται κάθε χρόνο από το 1949 

φεστιβάλ των πασχαλιών. Τότε 

γίνονται και παρελάσεις με άλογα 

στολισμένα στο λαιμό με 

γιρλάντες από άνθη πασχαλιάς. 

Της Αθηνάς Κούγγελη 

 

Ο Ναός του Αγίου 

Γεωργίου στο Παλαιό 

Φρούριο 

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο 

παλαιό φρούριο της Κέρκυρας 

βρίσκεται στην νότια πλευρά του 

φρουρίου. Ξεκίνησε να 

φτιάχνετε το 1840 με 

υλικά από τα γκρεμισμένα 

σπίτια της περιοχής γύρω 

του και στην αρχή 

χρησιμοποιήθηκε σαν 

βρετανικός ναός. Μετά 

την ένωση τον Ιόνιων 

νησιών ο ναός έγινε 

ορθόδοξος. Τα εγκαίνιά 

του πραγματοποιήθηκαν 

την 21ή Μαρτίου 1865. 

Τότε ο μητροπολίτης Κέρκυρας 

Αθανάσιος Πολίτης αφιέρωσε τον 

ναό στον άγιο Γεώργιο, προστάτη 

του πεζικού σώματος. Ο ναός 

κοσμήθηκε με το παλαιό τέμπλο του 

αγίου Σπυρίδωνα. Η δωρεά του 

τέμπλου έγινε από την οικογένεια 

Βούλγαρη. Σήμερα ο ναός κάνει 
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λειτουργία μόνο την ημέρα του 

Αγίου Γεωργίου και το καλοκαίρι 

φιλοξενεί και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. 

Του Σπύρου Κούρκουλου 

 

Το κέικ της μαμάς μου 

 Υλικά 

 1 φλ. Τσαγιού λάδι  

500gr αλεύρι  

300γρ ζάχαρη καστανή  

2 βανίλιες  

1 κ. γλ. Μπεικιν παουντερ  

4 αυγά  

Ξύσμα πορτοκαλιού  

150γρ. Χυμό πορτοκαλιού  

100γρ. Γάλα φρέσκο  

1 κουτ.γλ. κανέλα  

 

 

 

Εκτέλεση 

 Στο μίξερ βάζω το λάδι με την 

ζάχαρη. Αφήνω 2 λεπτά να 

ανακατευθούν. Στην συνέχεια 

προσθέτω τα αυγά ένα-ένα. Ρίχνω 

τον χυμό, το γάλα και το ξύσμα 

πορτοκαλιού. Αφήνω να 

ανακατευθούν όλα μαζί. Μετά 
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προσθέτω την βανίλια, την κανέλα 

και το μπέικιν πάουντερ. Τέλος, 

ρίχνω το αλεύρι σιγά-σιγά και το 

αφήνω να ανακατευθεί για 3-4 

λεπτά. Στο ταψάκι για κέικ βάζω 

ελάχιστο λάδι και αλείφω γύρω-

γύρω. Ρίχνω το μίγμα μου και ψήνω 

στους 180 βαθμούς σε προ 

θερμασμένο φούρνο στον αέρα για 

45 λ.  

Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε! 

Καλή επιτυχία!!! 

Του Λάζαρου Μεσημέρη 
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