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Αυτό το τεύχος είναι αφιερωμένο στη μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνουμε 
το Σάββατο 22 Μαΐου στο θέατρο Maisonneuve του Place des Arts .
Μην ξεχνάτε 
την μεγάλη μας 

εκδήλωση  
22  Μαΐου  
στο P D A 

ευχαριστώ στους κυριότερους χορηγούς της εκδήλωσης μας !!!
ΧΟΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - Εκδίδεται κάθε μήνα από το Λαογραφικό Εργαστήρι του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ε. Κ. Μόντρεαλ 

Υπεύθυνος : Δ. Τζώτζης - Τηλέφωνο  (514) 738 -2421 εσωτερικό 116
Το φυλλάδιο μας 
εκδίδεται τυπωμένο 
από την παροικιακή

μας εφημερίδα: 
ΤΑ ΝΕΑ

Μια ευγενική 
προσφορά των 

εκδοτών : 
Γιώργου Γκιούσμα 

και Γιώργου 
Μπακογιάννη 
PDA – 2006
Επίκαιρο και ενδιαφέρον !!!

ου 1964, σε ομιλία του στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης ο 

Σεφέρης τόνιζε μεταξύ άλλων:  

 λαός με παλικαρίσια ψυχή, που κράτησε τα βαθιά 

άσματα της μνήμης του σε καιρούς ακμής  

αι σε αιώνες διωγμών και άδειων λόγων. 

ινός μας κόσμος μοιάζει να θέλει να μας κάνει τρόφιμους 

ανδοχείου, θα την απαρνηθούμε άραγε αυτή τη μνήμη ; 

αραδεχτούμε τάχα να γίνουμε απόκληροι ; ...»
"New nonstop service from Montreal to Athens"
George Tsitouras, CA, Partner



Για πληροφορίες και για να 
προμηθευτείτε  τα εισιτήρια σας 

Τηλεφωνήστε στο  : 
514. 738 2421 # 231

ή επικοινωνήστε με το PDA στο :

This show will feature traditions,
celebrations, dances and songs

of our wedding rituals.
Come see the timelessness,
the continuity of our culture

and pride throughout the centuries
of our history.
Χ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α
Δίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο 
Σελίδα - 2
Μια αναδρομή στα Έθιμα, τα 
Δρώμενα, τους Χορούς και τα 

Τραγούδια της  

« Γαμήλιας Τελετουργίας » 
από την Αρχαιότητα έως  

τις Μέρες μας .  
Συμμετέχουν εξαίρετοι μουσικοί 
συνεργάτες του προγράμματος 

« Μουσική Παράδοση » 
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 

και Τηλεόρασης 
- Ε.Ρ.Τ. -



Χ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α
Δίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο 
Σελίδα - 3
Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες, 

Το Λαογραφικό Εργαστήρι του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ ,  
στα πλαίσια της διατήρησης και διάδοσης της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς στον τόπο που ζούμε, 

διοργανώνει  τo Σάββατο 22 Μαΐου, 2010 στις 7:00 μ.μ.
στο φημισμένο θέατρο της πόλης μας Place des Arts, - Αίθουσα: Maisonneuve

μουσικοχορευτική εκδήλωση με θέμα: 

« Μελετώντας τις ρίζες μας: Ο Παραδοσιακός Γάμος στην Αρχαιότητα και Σήμερα » 

Μια αναδρομή στα έθιμα, τα δρώμενα, τους χορούς και τα τραγούδια της «Γαμήλιας Τελετουργίας»,
η διαχρονικότητα και η ομοιογένεια της οποίας αποτελούν μία ακόμη περίτρανη απόδειξη, για την 

αδιάρρηκτη ενότητα και συνέχεια του πολιτισμού και της φυλής μας, μέσα στους αιώνες της ιστορίας ! 

Ένα επιτελείο αποτελούμενο από 200 και πλέον χορευτές, ηθοποιούς και αφηγητές, πλαισιωμένο μ’ 
εξαίρετους μουσικούς και τραγουδιστές συνεργάτες του προγράμματος «Μουσική Παράδοση» της 

Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης – ΕΡΤ  με επικεφαλής τον Βασίλη Οικονόμου, τον φημισμένο 
Πόντιο λυράρη Χρήστο Τικταπανίδη, τις ομάδες  Παραδοσιακής Μουσικής και Τραγουδιού του 

Εργαστηρίου μας, «Λαλητάδες» και «Ερατώ»,  θα σας μεταφέρουν, σε κάθε γωνιά της Ελληνικής γης, 
θυμίζοντας στους παλιούς και φέρνοντας σε επαφή τους νεώτερους 

με αλλοτινές γραφικές και όμορφες εποχές! 

Οι τιμές των εισιτήριων είναι : 30 – 40 και 50 $ δολάρια  

Επίσης την Κυριακή 23 Μαΐου, στην αίθουσα δεξιώσεων του κοινοτικού μας κέντρου στο 5777 Wilderton
Ave, σας προσκαλούμε σ’ ένα « παραδοσιακό γλέντι », όπου μέσα σ’ ένα ευχάριστο περιβάλλον, η 

ορχήστρα μας από την Ελλάδα θα σας διασκεδάσει με χορούς και τραγούδια 
απ’ όλες τις περιοχές της πατρίδας μας. 

Η τιμή του εισιτηρίου εισόδου για το γλέντι του Σαββάτου είναι μόνο 
$ 10 – για τους μεγάλους και 

$ 5 – για τα παιδιά κάτω των 12 ετών. 

Ελάτε να περάσετε ένα αξέχαστο διήμερο και να συμβάλετε με την παρουσία σας στην επιτυχία των 
εκδηλώσεων αυτών, ενθαρρύνοντας παράλληλα τους νέους της παροικίας μας να συνεχίσουν 

το σημαντικό και δύσκολο έργο τους . 

Για πληροφορίες και για να προμηθευτείτε  τα εισιτήρια σας Τηλεφωνήστε στο  : 
514. 738 2421 εσωτερικό  231,  ή περάστε από τις πρόβες μας 

κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη και Παρασκευή στην αίθουσα δεξιώσεων του Κοινοτικού κέντρου , 
ή επικοινωνήστε με το PDA στο : laplacedesarts.com  ή  514 842 2112  ή  1 866 842  2112 

Και να είστε σίγουροι, ότι μ’ αυτόν τον τρόπο, προσφέρετε  τα μέγιστα στη διατήρηση 
της Ελληνικής μας Ταυτότητας στον τόπο που ζούμε. 



Χ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α
Δίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο 
Σελίδα - 4
Συμβάλετε στην οικονομική μας εξόρμηση για την πραγματοποίηση της μεγάλης μας εκδήλωσης  
22 Μαΐου στο Place des Arts
ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

5777 Wilderton Ave, Montréal, (Québec) H3S 2V7 tel: 514-738-2421
Αγαπητοί αναγνώστες , η μεγάλη ημέρα πλησιάζει , λίγος μόνο χρόνος απέμεινε για να προμηθευτείτε τα 
εισιτήρια σας και να συμβάλετε στην κάλυψη των εξόδων με τις χορηγίες σας .  

Για μια ακόμη φορά σας καλούμε να μας βοηθήσετε,  ενισχύοντας και στηρίζοντας την εκδήλωση αυτή 
ηθικά και υλικά, είτε σαν χορηγοί, είτε με την αγορά εισιτηρίων  

και τη συμμετοχή σας!!!  
Για περισσότερες πληροφορίες  στείλτε   e-mail στο dtzotzis@sympatico.ca ,

ή τηλεφωνήστε στο (514) 977 9888 , ή αφήστε μήνυμα  στο (514) 738 -2421 εσωτερικό 231 και 116.
PDA – 2008

mailto:dtzotzis@sympatico.ca

