Αρχίζει η οικονομική εξόρμηση για την πραγματοποίηση
της μεγάλης μας εκδήλωσης στο Place des Arts.

Βοηθήστε να πετύχουμε το στόχο μας !!!
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Χρόνος - 2ος
Τεύχος - #18
Μάρτιος
2010

25η Μαρτίου
Μην ξεχνάτε
την μεγάλη
μας εκδήλωση
22 Μαΐου
στο P D A

Αγαπητοί αναγνώστες, με συναισθήματα Χαράς και Εθνικής Υπερηφάνειας ας
εορτάσουμε σήμερα την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, την παλιγγενεσία των
Ελλήνων και την αναγέννηση του Ελληνικού Κράτους, ενώ ταυτόχρονα, ας
πανηγυρίσουμε με θρησκευτική ευλάβεια, τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Χρόνια Πολλά
Ο Ευαγγελισμός – Μονή
Σταυρονικήτα Α. Όρος

Σ΄ αυτό το τεύχος διαβάστε :
Παραδοσιακές Ενδυμασίες :
Η ανδρική ενδυμασία της Θράκης

Παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια

σελίδα -2

Το έθιμο του « Μάρτη » σελίδα 8

Το Ιστορικό μηνολόγιο του
Μαρτίου: Μ. Αλέξανδρος - Η ιδέα

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση
Χορηγίες !!!

της συγχώνευσης των λαών

- σελίδα 9

σελίδα -3 και 7

Οι Αρχαίοι Ελληνικοί χοροί:
Χοροί του Ιδιωτικού Βίου Χοροί Λαϊκοί
σελίδα -4

Η κήρυξη της επανάστασης
του Θ. Βρυζάκη

Παραδοσιακός Γάμος :
«Ο αποχωρισμός»

σελίδα -5

Παραδοσιακές Συνταγές:
Το Κουλούρι της νύφης – Λευκάδα
Παραδοσιακά μουσικά όργανα
σελίδα -6
Έθιμα του Μάρτη :
Η κυρά Σαρακοστή
Σελίδα-7

Η Άνοιξη - του Franz Xavier Winterhalter

ΧΟΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - Εκδίδεται κάθε μήνα από το Λαογραφικό Εργαστήρι του
Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ε. Κ. Μόντρεαλ
Υπεύθυνος : Δ. Τζώτζης - Τηλέφωνο (514) 738 -2421 εσωτερικό 116

Και μη ξεχνάτε:
Το φυλλάδιο μας εκδίδεται
τυπωμένο σε συνέχειες
από την παροικιακή
μας εφημερίδα:
ΤΑ ΝΕΑ
Μια ευγενική προσφορά
των εκδοτών :
Γιώργου Γκιούσμα και
Γιώργου Μπακογιάννη
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ : H ανδρική ενδυμασία της Θράκης
Η ανδρική ενδυμασία παρουσιάζει ενότητα ως προς τη μορφή της σ’ όλο
σχεδόν το Θρακικό χώρο. Η ενδυμασία αυτή της περιοχής της Θράκης, αποτελούσε
ένδυμα κοινό, όπως κοινές ήταν άλλωστε οι συνθήκες και οι ασχολίες των ανθρώπων
του τόπου. Έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις γυναικείες φορεσιές, όπου τα τολμηρά
χρώματα, η διακόσμηση και τα πολλά εξαρτήματα μπερδεύουν την κυρίως γραμμή
τους. Οι Θρακιώτες όλοι φορούν ποτούρια. Το ποτούρι είναι είδος ανοιχτού δηλαδή
φαρδύ παντελονιού που φορέθηκε μόνο στη Θράκη και που ονοματολογικά
χαρακτήριζε όλη τη Θρακιώτικη ανδρική ενδυμασία. Ήταν φτιαγμένο από σαγιάκι,
μάλλινο δίμιτο ύφασμα της νεροτριβής (είδος τσόχας), συνήθως καφέ χρώματος,
για την καθημερινή ενδυμασία, μαύρου χρώματος για την επίσημη φορεσιά και
ραβόταν από τους τερζήδες (ράφτες), που το γαϊτωναν με μαύρο γαϊτάνι στις άκρες.
Το γαϊτωμα των ποτουριών ήταν ανάλογο με την περίσταση και την οικονομική
κατάσταση του καθενός. Τα καλοκαιρινά ποτούρια ήταν από βαμβακερό γαλάζιο
ύφασμα και ονομαζόταν «βρακιά». H ανδρική ενδυμασία της Θράκης αποτελείτο
επίσης από το πουκάμισο το οποίο ήταν ή λευκό βαμβακερό κεντημένο στο λαιμό,
την τραχηλιά και τα μανίκια ή σκουροζάλαζα ή καφετιά με λευκές ρίγες ή
τετραγωνάκια για την δουλειά και είχαν συνήθως όρθιο γιακαδάκι και φαρδιά μανίκια.
Πάνω από το πουκάμισο φορούσαν αμάνικα γιλέκα που ήταν από σαγιάκι και άλλα
ήταν ανοιχτά και άλλα κλειστά ανάλογα με την περιοχή. Υπήρχαν και πανωφόρια
κοντά μανικωτά γιλέκα που ήταν και αυτά από σαγιάκι μαύρο ή σκουρογάλαζο ή καφετί και λεγόταν τζαμαντάνι.
Κόκκινο ήταν μόνο το τζαμαντάνι του γαμπρού στην περιοχή της Μακράς Γέφυρας (Ζαλούφι). Τις κρύες όμως
μέρες του χειμώνα φορούσαν τη γούνα, είδος παλτού σαγιακένιου, με γούνινη επένδυση εσωτερικά (προβιά). Το
εξάρτημα αυτό χαρακτήριζε την οικονομική κατάσταση αυτού που το φορούσε. Οι πιο φτωχοί φορούσαν το
«γιαμουρλούκι» (είδος μακριού παλτού) από γκρι σαγιάκι με κουκούλα. Στα πόδια φορούσαν τσουράπια πλεκτά.
Για κάθε μέρα είχαν λευκά κομμάτια από σαγιάκι, με τα οποία τύλιγαν τις κνήμες, τα λεγόμενα μπλιάλια ή
ποδοπάνια και τα γουρουνοτσάρουχα ή βοϊδοτσάρουχα που τα κατασκεύαζαν οι ίδιοι και δένανε με τα
τσαρουχόσχοινα σταυρωτά. Τις γιορτές φορούσαν τα κουντούρια ή γεμενιά παπούτσια
που αγόραζαν. Τα αγοραστά υποδήματα δίνονταν κυρίως σαν δώρα γάμου και
φορέθηκαν με τις Θρακιώτικες φορεσιές από τα τέλη του 19ου αιώνα κυρίως. Η ανδρική
ενδυμασία συμπληρωνόταν με το μακρύ μάλλινο δίμιτο ζωνάρι, κροσσωτό στις δύο
στενές πλευρές, σε χρώμα μαύρο με λευκές ρίγες στο υφάδι ή κόκκινο με λευκές ρίγες
για τους νέους και βυσσινί για τους μεγαλύτερους ή όπως στο Μ.Ζαλούφι κόκκινο για
τους νέους, βυσσινί για τους μεσήλικες και μαύρο για τους ηλικιωμένους.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ανδρικών ενδυμασιών της Θράκης είναι το κεφαλοκάλυμμα.
Πρόκειται για ένα μαύρο ή σκουρογάλαζο ζωνάρι, μήκους περίπου2 μέτρων, μάλλινο ή βαμβακερό, το οποίο τύλιγαν
ολόγυρα στο κεφάλι, αφήνοντας να κρέμεται στην πλάτη η μία κροσσωτή άκρη. Το κάλυμμα αυτό λεγόταν σάλι ή
σερβέτα και αντικαταστάθηκε από το καλπάκι, μαύρο βελούδινο ή αστρακάν καπέλο με δύο κουμπιά. Στο καλπάκι
συνήθιζαν να σκαλώνουν ένα ρομβοειδές ή στρογγυλό χάντρινο κόσμημα.
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« ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ !...; »
Του ταξιάρχου Σπύρου Γεραμάνη e-mail : spyger49@yahoo.gr
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Ο Αλέξανδρος υπήρξε αναμφίβολα ο μέγιστος εκπολιτιστής του κόσμου, ο αήττητος
κατακτητής και ο πιο γενναιόδωρος ελευθερωτής. Ένας ιδρυτής πόλεων που απέβλεπε
στο να συγχωνεύει τους βαρβαρικούς λαούς κάτω από τη στέγη του αρχαίου ελληνικού
πνεύματος. Οι πόλεις του Αλέξανδρου ήταν τα φωτεινά ελληνικά σήματα που τοποθέτησε
παντού και αποτέλεσαν τους κρίκους της αλυσίδας με την οποία τύλιξε την Ασία μέχρι τα
Ιμαλάια, το σημερινό Πακιστάν και το Καράτσι. Στις πόλεις αυτές, όπου ο κύριος πληθυσμός
ήταν ελληνικός και οι οποίες αποτελούσαν τις διασταυρώσεις των μεγάλων πνευματικών
κόσμων της εποχής, του ελληνικού από τη μία και του ινδικού από την άλλη, θα επαρκούσε
σίγουρα η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για να επισφραγιστεί το τιτάνιο έργο της συγχώνευσης.
Στην πόλη αυτή της ισχύος, του πλούτου και της δόξας, που μόνος του ο Αλέξανδρος
πολεοδόμησε και καθόρισε τις θέσεις της αγοράς του δήμου, των ιερών των Θεών της
Ελλάδας αλλά και της Αιγύπτιας Ίσιδος, καθώς επίσης και της περίφημης βιβλιοθήκης της, οι επόμενοι Βασιλείς και Φαραώ
ισχυριζόντουσαν με υπερηφάνεια ότι ήταν κατευθείαν απόγονοι του Αλέξανδρου και συνέχιζαν να χτίζουν πάνω σε
καθαρά ελληνικούς ρυθμούς. Ταυτόχρονα φρόντιζαν με σεβασμό τα αρχαία ελληνικά γράμματα. Εξακολουθούσαν με
πάθος την παράλληλη λειτουργία των ελληνικών και των αιγυπτιακών ναών, διατήρησαν την ελληνική διοικητική διαίρεση
της χώρας και τέλος συνέχιζαν την κοπή ελληνικών νομισμάτων.
Η Αλεξάνδρεια έγινε το μακροβιότερο βορειοαφρικανικό κέντρο εμπορίου της Μεσογείου, μία από τις σημαντικότερες
ναυτικές βάσεις του κόσμου, αλλά και η εντονότερη εστία ελληνικής πνευματικής καλλιέργειας. Δικαιολογημένα θεωρείται
ότι και μόνο αυτή, αποτελεί την αδιαφιλονίκητη απόδειξη του ειρηνικού και εκπολιτιστικού έργου του Αλέξανδρου, με
απώτερο σκοπό τη συγχώνευση των κατακτημένων με τους κατακτητές τους. Η Αλεξάνδρεια, το περίλαμπρο αυτό κέντρο
συγχώνευσης των λαών, ήταν το πιο αγαπημένο έργο του Αλέξανδρου. Σ’ αυτή ο περίφημος Φάρος της, ένα από τα επτά
θαύματα του κόσμου, φιλοτεχνήθηκε και τοποθετήθηκε εκεί στην είσοδο του λιμανιού της, ώστε να φωτίζει τα πέρατα της
οικουμένης, δια της θαλάσσιας οδού, προσφέροντας το ελληνικό πνεύμα, που, συγχωνευμένο, με ότι συναντούσε στο
δρόμο του, θα γινόταν ο ικανός εκπολιτιστής.
Το έργο της συγχώνευσης των λαών υπήρξε τιτάνιο, δύσκαμπτο ανυπέρβλητα, δύσκολο και αμφίβολο, λόγω της μεγάλης
ποικιλίας ηθών και της διαφοράς του πνευματικού επιπέδου των λαών. Πέτυχε γιατί ο μεγάλος Έλληνας στρατηλάτης
σεβάστηκε απόλυτα την Ασία που κατέκτησε, ενώ αντίθετα δεν κατακτήθηκε ποτέ από αυτήν. Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
υπήρξε βέβαια η βασιλίδα των πόλεων, που ίδρυσε ο Αλέξανδρος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπήρξε έστω και μία άλλη
πόλη του στα βάθη της Ασίας που να μην έγινε λαμπρό κέντρο Ελληνισμού και του Ελληνικού τρόπου ζωής και όλα αυτά
χωρίς ν’ απαρνηθεί τίποτα από την ατομική της φυσιογνωμία. Ήταν αυτό ακριβώς που οραματίστηκε, λαχτάρησε και
πρόσταξε ο Αλέξανδρος να γίνει, χωρίς η προσταγή του ν’ αποβεί ποτέ καταλυτική για τους ηττημένους λαούς, αλλά
αντίθετα να ζητηθεί σαν απόλυτα επιθυμητή απ’ όλους. Οι κάτοικοι των πόλεων έχαιραν κοινών δικαιωμάτων, ενώ όλες οι
πόλεις κράτησαν τον ηθικοπλαστικό τους χαρακτήρα και οργανώθηκαν σε αυτόνομες ελληνικές κοινότητες, όπου
εγκαταστάθηκαν Έλληνες έμποροι, τεχνίτες, δάσκαλοι, καλλιτέχνες και απόμαχοι Μακεδόνες. Παράλληλα παρέμειναν εκεί
και πολλοί Έλληνες αξιωματούχοι και στρατιώτες που παντρεύονταν Περσίδες, Αιγύπτιες και Ινδές, για να δημιουργηθούν
Έλληνες απόγονοι.
Η διατήρηση της ατομικής φυσιογνωμίας και της προσωπικότητας των κατακτημένων λαών αποδεικνύεται από τις
αφηγήσεις των ιστορικών της εκστρατείας του Αλέξανδρου. Ο Αρριανός και ο Πλούταρχος αναφέρουν: «Όταν η οικογένεια
του Δαρείου περιέπεσε στον Αλέξανδρο, μετά τη δολοφονία του, αυτός διέταξε να μην αλλάξει τίποτα από τον τρόπο ζωής
της και η παραμονή της στα ανάκτορα να πλαισιωθεί από Έλληνες δασκάλους, που θα δίδασκαν την Ελληνική γλώσσα στα
παιδιά του ηττημένου βασιλιά......». Και αλλού: «Αφού επέλεξε και τον τελευταίο έφηβο γόνο εκ των επιφανέστερων
ασιατικών οικογενειών, απάντων άριστης ρώμης
και πνευματικής διαύγειας, σχημάτισε το εκ 30.000 εφήβων σώμα των Επιγόνων.
Αυτό ορκίστηκε, αφού προηγουμένως ασκήθηκε δεόντως στα ελληνικά όπλα και
στην ελληνική γλώσσα, ενώ για να τιμηθούν, κατά τη διάρκεια λαμπρής τελετής
διοργανώθηκαν έκπαγλου αξίας μουσικοί και γυμνικοί αγώνες συνδυαζόμενοι με
απείρου κάλλους σπονδές στους Θεούςτης Ελλάδος και με καθαρά Ολυμπιακό
αθάνατο πνεύμα. Και το Σώμα των Επιγόνων το άφησε εκεί, ώστε να γίνει αργότερα
ο οργανωτής ενός άξιου ελληνικού στρατού.....». …συνέχεια στη σελίδα 9 …
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Ο χορός στην Αρχαία Ελλάδα
♦ Χοροί του Ιδιωτικού Βίου.

Οι Χοροί του Ιδιωτικού Βίου είναι πολλοί και
Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
Συμποσίων, Γάμου και Πένθους.
Χοροί Συμποσίων.
Οι Χοροί Συμποσίων απ’ την Ομηρική ακόμα εποχή χορεύονταν από επαγγελματίες Ορχηστές
ή από τους προσκαλεσμένους ιδιώτες. Συνήθως οι επαγγελματίες Ορχηστές των συμποσίων ήσαν γυναίκες
Ορχηστρίδες που έκαναν διάφορα ακροβατικά γυμνάσματα. Εκτός απ’ τους επικίνδυνους αυτούς χορούς χορεύονταν
και μιμητικοί.
Χοροί Γάμων.
Οι Χοροί των Γάμων είναι πανάρχαιοι. Ακόμα απ’ την Ομηρική εποχή αναφέρονται ομάδες
νέων κοριτσιών που συνοδεύουν τα τραγούδια του γάμου, ενώ νέοι χορεύουν με τη συνοδεία Λύρας. Το έθιμο αυτό
εξακολουθεί να υπάρχει και κατά την Κλασική περίοδο. Τραγούδια και χοροί γίνονταν το βράδυ με φωτισμό από
δάδες πριν και μετά την εμφάνιση των νιόπαντρων.
Χοροί Πένθους.
Οι Χοροί του Πένθους ήσαν κυρίως ρυθμικοί βηματισμοί εκείνων που θρηνούσαν το νεκρό κατά την εκφορά, έχοντας
τα χέρια υψωμένα πάνω απ’ το κεφάλι ή το ένα χέρι να αγγίζει το κεφάλι και το άλλο υψωμένο.

♦ Χοροί Λαϊκοί.

Οι Λαϊκοί Χοροί χορεύονταν στις διάφορες κοινωνικές συγκεντρώσεις και σε ορισμένες
επαρχίες. Οι πιο γνωστοί απ’ αυτούς είναι:
Άνθεμα.
Κατά τον Αθήναιο, ο χορός αυτός γινόταν στην αρχή της άνοιξης για να γιορταστεί η
αναγέννηση της φύσης και η εμφάνιση των λουλουδιών. Ήταν γρήγορος και χαρούμενος
κι οιΧορευτές χωρίζονταν σε δυο ομάδες. Η μια ομάδα έψαλλε : Πού μοι τα ρόδα πού
μοι τα ία πού μοι τα καλά σέλινα; κι η άλλη ομάδα απαντούσε : Ταδί (ιδού) τα ρόδα,
ταδί τα ία, ταδί τα καλά σέλινα (Αθήναιος 629 Ε).
Όρμος.
Πανάρχαιος χορός, ένα είδος συρτού που χόρευαν παρθένες κι έφηβοι σχηματίζοντας
αλυσίδα. Οι μεν πρώτες χόρευαν ήρεμα και με ευπρέπεια ενώ οι δεύτεροι ζωηρά.
Το όνομα του ο χορός το πήρε απ’ το σχήμα του γιατί όρμος σημαίνει περιδέραιο.
Χορός του Τρυγητού ή Επιλήνιος Όρχησις.
Ήταν κι αυτός χαρούμενος και μιμούταν τις διάφορες λεπτομέρειες του Τρυγητή.
Χορός των Πεπλοφόρων.
Χορευόταν μόνο από γυναίκες που φορούσαν αλαφριά ρούχα που κολλούσαν στο σώμα τους αφήνοντας να
διαφαίνονται οι αρμονικές γραμμές του κορμιού τους ( Αυτός ο χορός δεν πρέπει να συγχέεται με τον ομώνυμό του
που ανήκει στους Θρησκευτικούς Χορούς ) . Όλα τα είδη της 'Όρχησης που αναφέραμε ως τώρα, χορεύονταν είτε
από ιδιώτες είτε από ειδικούς Ορχηστές ή Ορχηστρίδες και διδάσκονταν απ’ τους Ορχηστροδιδασκάλους.
Οι επαγγελματίες χορευτές αποτελούσαν ομάδες και τους προσκαλούσαν στα Συμπόσια ή σε άλλες χαρούμενες ή
πένθιμες συγκεντρώσεις. Η μικρότερη ομάδα απαρτιζόταν από μια Αυλητρίδα, μια Ορχηστρίδα κι ένα παιδί που
έπαιζε κιθάρα και χόρευε. Τις επαγγελματικές αυτές ομάδες τις αποτελούσαν δούλοι ή εταίρες. Εκτός απ’ τους
Ορχηστροδιδασκάλους ή Χοροδιδασκάλους που δίδασκαν στους επαγγελματίες την Ορχηστική Τέχνη υπήρχαν και
οι Παιδοτρίβαι (Γυμναστές) που δίδασκαν στα γυμναστήρια και στις παλαίστρες τα παιδιά και τους εφήβους.
Αυτοί κυρίως δίδασκαν τον Πυρρίχιο. Όπως παρατηρούμε από τα πιο πάνω, η χορευτική παιδεία κι αγωγή των
Ελλήνων βρισκόταν σε τόσο υψηλά επίπεδα που τους ήταν πολύ εύκολο να δεχτούν και να αξιοποιήσουν τη
μοναδική διδασκαλία του Αρχαίου Δράματος και ν’ αγγίξουν την τελειότητα στην κίνηση με την Όρχηση.
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Ήθη και έθιμα από τον κύκλο της ζωής : « Ο Γάμος »
Η έξοδος της νύφης – Ο αποχωρισμός
Στον Πόντο, μόλις η νύφη ετοιμαζόταν δεχόταν τις ευχές της μητέρας
της, έκανε τρεις γονυκλισίες στο κατώφλι του πατρικού της σπιτιού και
φιλούσε το χέρι του πατέρα της, ο οποίος την σκέπαζε με το πέπλο της
(νυφοσκέπαγμα), έτσι ώστε να την παραδώσει με κάθε σεμνότητα στον
γαμπρό. Όταν πια τελείωναν όλα τα απαιτούμενα έθιμα έβγαινε η νύφη
από το πατρικό της με τη συνοδεία της παρανύφ’σας και του αδελφού της.
( Η παρανύφ’σα ήταν η γυναίκα που συνόδευε τη νύφη απ’ τη στιγμή που την
έπαιρνε η συνοδεία του γαμπρού ως τη Δευτέρα το πρωί, που τελείωνε ο γάμος.
Παρανύφ’σα ήταν συνήθως η αδελφή του πατέρα της νύφης ή η αδελφή της μητέρας της νύφης ή
μεγαλύτερη από τις αδελφές τις ή ακόμα και η νονά της. Αυτή η γυναίκα συνόδευε τη νύφη πριν από το
γάμο στην αγορά των νυφικών και των κοσμημάτων. Στην εκκλησία φρόντιζε τη νύφη : σκούπιζε τον
ιδρώτα του προσώπου, τα δάκρυα της όταν έκλαιγε και μετά στο σπίτι του γαμπρού, φρόντιζε το
φαγητό και το ποτό της. Το βράδυ της Κυριακής αυτή θα κοιμόταν μαζί με τη νύφη. Την προετοίμαζε
για τη νυφική παστάδα και της έδινε οδηγίες για τα πρώτα καθήκοντα της στο νέο σπιτικό.)
Ο λυράρης άρχιζε να παίζει λυπητερά τη λύρα του, τραγουδώντας
παράλληλά το τραγούδι του αποχωρισμού (αγλαμά γαϊτεσί) :
«Μη κλαις, κόρη, μη κλαις, κόρη, κι εφτάς κι εμέν και κλαίω,
τ’εμόν η κάρδα γεραλούν κι αν κλαίω θα ματούται,
κι αν κλαίω, κλαίω αίματα κι αν φλίβουμαι, φαρμάκα.
Σαν κλαις εσύ, κλαίω κι εγώ, κλαίει κι ο κόσμος ούλος.
Σκοτία εν τσαμούρα είν’ κι επάρτ’ατεν κι ελάτε.
Η στράτα μουν ανήφορος, τα γόνατα μ’ κι κάμ’ νε.»
Παλιά, την ώρα που έφευγε η νύφη, ο γαμπρός πρόσφερε στην
πεθερά ένα ασημένιο νόμισμα. Με αυτό, το σιτ παρασίν
(χρήμα για το γάλα), ξοφλούσε το χρέος προς τη μάνα, που του
ανέθρεψε μια τόσο εξαίρετη σύντροφο.
Στη Νάουσα όταν η νύφη έβγαινε στο κατώφλι του σπιτιού της, τα
όργανα έπαιζαν ένα λυπητερό σκοπό την Γκουβάνα. Έκανε αργά και
με κλάματα 3 φορές το σταυρό της, έπειτα έσπαγε ένα καρβέλι στα δύο
και το μισό το έδινε πίσω, για την παλιά της ζωή και το άλλο μισό
μπροστά της, για την καινούργια ζωή που άρχιζε. Κατόπιν αποχαιρετούσε
τους συγγενείς της. Φιλούσε το χέρι όλων των παρευρισκόμενων, ακόμα
και των μικρών παιδιών και δεχόταν αγκαλιές, φιλιά και φλουριά που τα
καρφίτσωναν στην τραχηλιά της. Στη συνέχεια την ανέβαζαν στο άλογο
που ήταν στολισμένο και με τη συνοδεία μουσικής ξεκίναγαν όλοι για την
εκκλησία. Εκεί ο γαμπρός της έδινε να κρατήσει στην αγκαλιά της ένα
μικρό αγοράκι, το οποίο φιλούσε σταυρωτά.
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Παραδοσιακά μουσικά όργανα - « Το ντέφι »

Η παραδοσιακές συνταγές – Το κουλούρι της νύφης - Λευκάδα
Το Κουλούρι της νύφης – Λευκάδα
Συνταγή από το Μεγανήσι

Βιβλιογραφία: «Λευκαδίτικη Κουζίνα-Τα ξορέξα της νόνας, τα μαγεριά της βαβάς», της Τούλας Σκληρού

Υλικά
1 κιλό αλεύρι
1 ποτήρι λάδι
1 ποτήρι ζάχαρη
1 ποτήρι κρασιού ούζο
1 ¼ ποτήρια νερό (περίπου)
2 φακελάκια μαγιά ή προζύμι
λίγο αλάτι, κανέλα, γαρύφαλλα
μάραθο, κοπανισμένα, βανίλιες, σουσάμι

Εκτέλεση:

Μέσα σε λεκάνη τρίβουν το αλεύρι με το λάδι και κατόπιν ρίχνουν τα άλλα υλικά και τη μαγιά λιωμένη σε χλιαρό
νερό.
Ζυμώνουν καλά για να ενωθούν όλα τα υλικά. Κρατάνε το ¼ της ζύμης και με την υπόλοιπη πλάθουν ένα μεγάλο
κουλούρι, που το βάζουν σε ταψί, στο κέντρο του οποίου τοποθετούν ένα μεταλλικό δοχείο, για να μην κλείσει η
τρύπα του κουλουριού.
Με το ¼ της ζύμης που φύλαξαν πλάθουν πλεξίδες και λουλούδια και στολίζουν το κουλούρι. Πάνω στα σχέδια
μπήγουν και ασπρισμένα αμύγδαλα. Ψήνεται σε μέτριο φούρνο.
Το κουλούρι της Νύφης το φτιάχνει η μάνα της νύφης και το στέλνει μαζί με τα προικιά στο σπίτι του γαμπρού.
Το κόβουν όταν στρώνουν το κρεβάτι της νύφης τη Δευτέρα και το μοιράζουν στους παρευρισκόμενους (οι γάμοι
πάντα γίνονται Κυριακές)
Σήμερα, όσοι ακολουθούν το έθιμο, το προσφέρουν μαζί με τα γλυκά στο τραπέζι του γάμου.
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Από τα έθιμα του Μάρτη
« Η κυρά Σαρακοστή » :Έθιμο που συναντάται σε όλη την Ελλάδα.

Για τη μεγάλη νηστεία του Πάσχα (40 Η ημερών), παρίσταναν τη Μεγάλη Σαρακοστή σαν μία γυναίκα με όλα τα
χαρακτηριστικά της νηστείας: ξερακιανή, αυστηρή, χωρίς στόμα, με χέρια σταυρωμένα (γιατί είναι όλο προσευχή),
με σταυρό στο κεφάλι και με 7 πόδια, όσες και οι βδομάδες για το Πάσχα. Την έφτιαχναν από χαρτόνι ή πανί
παραγεμισμένο με πούπουλα και την κρεμούσαν από το ταβάνι (σαν είδος ημερολογίου, αφού εκείνη την εποχή δεν
υπήρχαν ημερολόγια). Κάθε βδομάδα (ημέρα Σάββατο) που περνούσε έκοβαν κι από ένα πόδι μέχρι να φτάσει το
Πάσχα. Το τελευταίο πόδι το έκοβαν το Μεγάλο Σάββατο και το βάζανε σε ένα ξερό σύκο. Αυτό το σύκο το
ανακάτευαν με άλλα και τα μοίραζαν στην οικογένεια. Το σύκο έφερνε γούρι σ’ αυτόν που το έβρισκε.
Σε ορισμένα μέρη, αντί του σκίτσου, οι γιαγιάδες έφτιαχναν την Κυρά-Σαρακοστή με νηστίσιμο ζυμάρι. Αφού την
έψηναν, την έβαζαν στα εικονίσματα. Κάθε Σάββατο κατέβαινε από τη θέση της για να της κοπεί ένα πόδι. Το
τραγούδι της Κυράς Σαρακοστής είναι:
Την Κυρά Σαρακοστή, που είναι έθιμο παλιό
οι γιαγιάδες μας τη έφτιαχναν με αλεύρι και νερό.
Για στολίδι της φορούσαν στο κεφάλι της σταυρό
μα το στόμα της ξεχνούσαν, γιατί νήστευε καιρό.
Και τις μέρες τις μετρούσαν με τα πόδια της τα επτά
έκοβαν την εβδομάδα ένα, μέχρι να 'ρθει η Πασχαλιά.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ …συνέχεια από τη σελίδα 3
… Στη Βαβυλώνα, την πόλη που, μετά την
Αλεξάνδρεια αγάπησε ιδιαίτερα ο Αλέξανδρος, λόγω του μυστηριακού
της χαρακτήρα, της οχυρωματικής και κοινωνικής της δομής, εκείνος
πραγματικά θεοποιήθηκε. Κατά τους Βαβυλώνιους, ακόμη και σήμερα,
δεν ήρθε για να υποτάξει την Ασία στην Ελλάδα, αλλά για ν’ απαλλάξει
την Ασία από τον περσικό σκοταδισμό. Ήρθε να μεταφέρει στους λαούς
της το φως και τη λάμψη του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, τη δόξα και
την αίγλη της αθηναϊκής πολιτείας, την αρετή του Απόλλωνα και τη
σοφία της Αθηνάς. Κυριεύοντας τις αχανείς εκτάσεις των ασιατικών
κρατών, ήρθε να δώσει ένα ασυναγώνιστο μάθημα της αήττητης
ελληνικής ρώμης και ψυχής. Ήρθε να ιδρύσει ελληνικές πόλεις με
ελληνικές ονομασίες, με γλώσσα Ελληνική και με ναούς Ελλήνων Θεών. Ήρθε όχι να καταλύσει την εθνική υπόσταση των
ασιατικών κρατών, αλλά, σαν δικός τους βασιλιάς, να νοιώσει τα προβλήματά τους και τις αδυναμίες τους και να διώξει την
αμάθειά τους, καταλύοντας το βαρβαρισμό και δημιουργώντας κράτη αυτόνομα και ελεύθερα. Γι’ αυτό και ήταν λύτρωση η
κατάρρευση του Περσικού κράτους από τον Αλέξανδρο και όλοι τον δέχτηκαν σαν το 13ο Έλληνα Θεό του Ολύμπου, που
γεννήθηκε για να κατακτήσει και να εκπολιτίσει τους λαούς της αχανούς Ασίας.
Αυτά ισχυρίζονται σήμερα και οι απλοί Βαβυλώνιοι που πιστεύουν, όπως και οι πρόγονοί τους, ότι η θνητή φύση του
Αλέξανδρου ήταν εφοδιασμένη με την «αιγίδα και τον κεραυνό» του Δία. Σαν πολιτικός εξάλλου ήταν ισάξιος του πολεμιστή και
του εκπολιτιστή και γνώριζε πολύ καλά ότι η συγχώνευση των λαών απαιτούσε τεράστια προσπάθεια, που θ’ απέβλεπε στο να
κάνει τους ηττημένους να ξεχάσουν την ήττα τους και στο πρόσωπο του Αλέξανδρου να δουν τον δικό τους βασιλιά και όχι τον
κατακτητή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Αλέξανδρος πέτυχε τη συγχώνευση των λαών φτάνοντας στην υπέρβαση των λατρειών.
Έτσι δικαιολογείται απόλυτα ότι μετά την κατάκτηση των διαφόρων ασιατικών πόλεων, ιδιαίτερα των πιο ισχυρών, όπως της
Μέμφιδος, της Βαβυλώνας, της Κυρούπολης, της Περσέπολης, της Εφέσου, της Τύρου, οι λαοί δέχτηκαν με ζητωκραυγές την
ανοικοδόμηση των ναών τους δίπλα στους ελληνικούς, προσφέροντας θυσίες μαζί και στους δύο. Ο Αλέξανδρος, κατακτώντας
νέους τόπους, άσχετους προς τον ελληνικό τρόπο ζωής και την ελληνική πνευματική καλλιέργεια, δεν ήταν ποτέ δυνατό να μην
ιδρύσει εστίες ελληνικές και να μην επιδιώξει τη διάδοση των επιτευγμάτων του ελληνικού ιδεώδους. Σαν μαθητής του
Αριστοτέλη βίωσε το έργο του στο αθάνατο ελληνικό πνεύμα, το οποίο, υπηρετώντας πιστά, κατόρθωσε να μεταλαμπαδεύσει
παντού, όπου έφταναν τα βήματά του. Εγκαινιάζοντας ένα νέο πολιτισμό πάσχισε να συγχωνεύσει σ’ αυτόν και τα στοιχεία των
ασιατικών πολιτισμών, που στηρίζονταν σ’ ένα κόσμο άγνωστο, όπου το κλίμα, τα τοπία και τα χρώματα ήταν εξωτικά και κυρίως
η αίσθηση της ζωής ήταν διαφορετική. (Τέλος Α’ Μέρους)
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Παραδοσιακά παιδικά παιχνίδια – « Η κολοκυθιά »
Οι παίκτες - από 5 ως 10 - κάθονται γύρω-γύρω και βγάζουν έναν αρχηγό, συνήθως από τα πιο μεγάλα απ' τα παιδιά. Καθένας απ'
τους παίκτες παίρνει έναν αριθμό. Αυτό γίνεται κατά 2 τρόπους: Ή εκείνος που κάθεται στ' αριστερά του αρχηγού, παίρνει τον
αριθμό 1 κι ο διπλανός του το 2 , 3 κλπ. ως το τέλος, ή ο καθένας παίρνει όποιο αριθμό του αρέσει, που δεν πρέπει όμως να είναι
μεγαλύτερος, απ' όσα είναι στο σύνολό τους τα παιδιά. Έτσι π.χ. αν τα παιδιά είναι 8, δεν πρέπει κανείς να πάρει τον αριθμό 10.
Κάθε παίκτης πρέπει να θυμάται καλά τον αριθμό του, γιατί απ' αυτό θα εξαρτηθεί αν θα κερδίσει ή θα χάσει. Πρώτος μιλάει ο
αρχηγός και λέει: - Έχω μια κολοκυθιά που κάνει 3 (π.χ.) κολοκύθια!
Μόλις αναφέρει αυτόν τον αριθμό, εκείνος που έχει το 3, πρέπει αμέσως να σηκωθεί και να πει:
- Και γιατί να κάνει τρία;
- Και πόσα θέλεις να κάνει; Ρωτάει ο αρχηγός.
- Να κάνει (π.χ.) πέντε.
Μόλις ακούσει τον αριθμό του εκείνος που έχει το πέντε, πρέπει αμέσως να σηκωθεί και να πει: «Και γιατί να κάνει πέντε;» και το
παιχνίδι συνεχίζεται μ' αυτόν τον τρόπο. Αν κανείς ακούσει τον αριθμό του και δεν σηκωθεί ή σηκωθεί ακούγοντας τον αριθμό που
έχει άλλος ή πει ανύπαρκτο αριθμό (π.χ. το 12 αν είναι 10 τα παιδιά), τότε χάνει και πρέπει να δώσει ενέχυρο. Αυτό το ενέχυρο
πρέπει να είναι κάτι το ατομικό του, π.χ. το μαντήλι του, το βραχιόλι του… Όλα αυτά ο αρχηγός τα βάζει κατά μέρος και τα
σκεπάζει μ' ένα μαντίλι ή μ' ένα κομμάτι ύφασμα. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, ο αρχηγός βάζει το χέρι του κάτω απ' το μαντίλι,
τραβάει ένα-ένα τα ενέχυρα και φωνάζει:
- Κι αυτός εδώ, τι πρέπει να κάνει; - Οι άλλοι, όλοι μαζί, φωνάζουν.
- Να λαλήσει σαν πετεινός ή να γκαρίξει σαν γαϊδούρι ή να περπατήσει με τα τέσσερα, ή ότι άλλο σοφιστούν.
Την τιμωρία αυτή, πρέπει ο τιμωρημένος να τη δεχτεί με κέφι και να κάνει τους άλλους να γελάσουν. Σε μια παραλλαγή, ο αρχηγός
δεν περιμένει να τελειώσει το παιχνίδι για να επιβάλλει τις τιμωρίες, αλλά μόλις κάνει κάποιος ένα λάθος, τον βάζουν αμέσως να
εκτελέσει την τιμωρία του. Σε μια άλλη παραλλαγή απ' την Ήπειρο, στη μέση του κύκλου στήνουν μια βαριά πέτρα και όποιος
κάνει λάθος, σηκώνεται αμέσως, σηκώνει την πέτρα και τη βαστάει στους ώμους του ως το τέλος του παιχνιδιού, εκτός αν
λαθευτεί κανένας άλλος και τότε πηγαίνει εκείνος και παίρνει την πέτρα κι ο πρώτος ξαναγυρίζει στη θέση του.

Το έθιμο του « Μάρτη »
Η πρώτη μέρα του Μάρτη βρίσκει ακόμη και σήμερα αρκετά παιδιά και μεγάλους να φορούν
ένα βραχιολάκι, φτιαγμένο από κόκκινη και άσπρη κλωστή, το οποίο σύμφωνα με τη λαϊκή
παράδοση προστατεύει τα πρόσωπα να μην καούν από τον πρώτο ήλιο της άνοιξης. Πρόκειται
για ένα Πανελλήνιο έθιμο της πρωτομαρτιάς, σύμφωνα με το οποίο οι μητέρες συνήθιζαν να
δένουν στο χέρι ή στο πόδι των παιδιών τους τον λεγόμενο «Μάρτη», (ένα κορδόνι από
στριμμένο λευκό και κόκκινο νήμα), με σκοπό να τα προφυλάξουν από τις ακτίνες του
μαρτιάτικου ήλιου, οι οποίες θεωρούνται πολύ επικίνδυνες. Για ν' αποτρέψουν λοιπόν την
επίδραση του ήλιου έδεναν στον καρπό του χεριού ή και στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού τον
«μάρτη», αφού πριν τον κρέμαγαν σε κλώνους τριανταφυλλιάς για να τον εκθέσουν τη νύχτα στα άστρα. Τον «μάρτη» τον
φορούσαν ως την Ανάσταση. Τότε τον έβγαζαν και τον έδεναν στην τριανταφυλλιά, για να πάρουν το χρώμα της. Αλλού τα παιδιά
κρατούν τον «μάρτη» μέχρι να πρωτοδούν χελιδόνι ή πελαργό και αλλού πάλι τον κρεμούσαν σε καρποφόρο δέντρο ώστε να του
χαρίσουν ανθοφορία ή τον έκαιγαν με την λαμπάδα της λαμπρής . Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε το έθιμο του «Μάρτη», αλλά από
που προήλθε; Ο «Μάρτης» ή «Μαρτιά» , η κόκκινη κλωστή που βάζουμε την 1η Μαρτίου είναι ένα παμπάλαιο έθιμο.
Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια, όπου οι μύστες έδεναν μια
κλωστή, την «Κρόκη», στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους πόδι. Οι Αθηναίοι φορούσαν «Μάρτη» και μάλιστα οι κοπέλες
στόλιζαν με «Μάρτη» και το άγαλμα της Αθηνάς. Ο Παυσανίας λέει πως την πρόληψη αυτή την είχαν πάρει από τους
Αιγυπτίους. Όταν τελείωνε ο μήνας έπλεναν την κόκκινη κλωστή (ταινία) στον Ιλισσό και την έκρυβαν για τον άλλο χρόνο. Έτσι η
ταινία αυτή πήγαινε από γενιά σε γενιά και όσο πιο παλιά ήταν τόσο πιο γούρικη θεωρείτο.
Αλλά και όλες οι πόλεις, πλην της Σπάρτης, είχαν ανάλογη πρόληψη. Στη Μακεδονία μόνο έχουμε
μια παραλλαγή — αντί κόκκινης κλωστής έβαφαν τον καρπό του αριστερού χεριού με πορφύρα.
Το έθιμο - πρόληψη πέρασε και στο Βυζάντιο. Εδώ όμως ο πλούτος άλλαξε την κόκκινη κλωστή
με χρυσή. Σαν ερχόταν η ώρα να βγάλουν την κλωστή, καλούσαν τους φίλους σε γλέντι και πριν άπ'
αυτό έκαιγαν την κλωστή μέσα σ' ένα πιάτο και από το σχήμα της στάχτης μάντευαν το μέλλον.
Πίστευαν ακόμα οι Βυζαντινοί ότι η άσπρη κλωστή συμβολίζει το πρωινό φως, ενώ η κόκκινη το
μεσημεριάτικο καύμα. Έτσι όταν τις φορούσε κανείς απέφευγε τις ακτίνες του ήλιου και δεν
μαύριζε — δεν «άρπαζε» - πράγμα που για την εποχή εκείνη δεν ήταν επιθυμητό.
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Δίμηνο ενημερωτικό φυλλάδιο

Συμβάλετε στην οικονομική μας εξόρμηση για την πραγματοποίηση της μεγάλης
εκδήλωσης στο Place des Arts

Χορηγίες

Το Λαογραφικό Εργαστήρι του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ελληνικής Κοινότητας, στα πλαίσια της διατήρησης και
διάδοσης της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς στον τόπο που ζούμε και σε μια προσπάθεια προβολής του Ελληνισμού
της παροικίας μας με στόχο την δημιουργία νέων Φιλελλήνων μέσα από την αγάπη και το ενδιαφέρον για τον
αστείρευτο πλούτο του Λαϊκού μας Πολιτισμού , διοργανώνει τo Σάββατο 22 Μαΐου, 2010 , στο φημισμένο θέατρο
της πόλης μας Place des Arts , 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 σ΄ επαφή τους
νεώτερους με αλλοτινές γραφικές και όμορφες εποχές!!!
Όπως καταλαβαίνετε το κόστος για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας εκδήλωσης είναι μεγάλο.
Γι’ αυτό λοιπόν ξεκινάμε την οικονομική αυτή εξόρμηση και στρεφόμαστε σ’ εσάς και την επιχείρηση σας,
ζητώντας τη βοήθειά σας.
Αγαπητοί φίλοι , παραμερίζοντας τις όποιες επιφυλάξεις σας , αγκαλιάστε τον οργανισμό της κοινότητας μας για
το έργο που προσφέρει στη διατήρηση του Ελληνισμού στη παροικία μας .








Στηρίξτε τα επί μέρους του σχήματα όπως το Λ.Ε.Μ τα οποία είναι πλαισιωμένα από εθελοντές που
προσφέρουν τη δουλειά τους αφιλοκερδώς και ενθαρρύνετέ τους να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους.
Βοηθήστε οικονομικά στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής, η οποία θα καταξιώσει και θα ανεβάσει
το γόητρο της Ελληνικής παροικίας στην πόλη μας.
Συμβάλετε κι εσείς με το δικό σας τρόπο στην κάλυψη των εξόδων της μεγαλοπρεπούς αυτής εκδήλωσης ,
στον εμπλουτισμό της Παραδοσιακής μας Ιματιοθήκης με νέα κουστούμια , καθώς επίσης στη συντήρηση
του τμήματος μας, που με τα 450 και πλέον μέλη του αποτελεί σήμερα ένα ζωντανό κύτταρο και μια
σημαντική ελπίδα για τη διαιώνιση και διατήρηση του Ελληνισμού στην παροικία μας .
Δώστε την ευκαιρία στα χορευτικά συγκροτήματα, όχι μόνο της Ε.Κ.Μ, αλλά της παροικίας γενικότερα, να
πραγματοποιούν άρτιες εμφανίσεις , όχι μόνο από τεχνικής αλλά και από ενδυματολογικής πλευράς.
Προβάλετε την επιχείρησή σας μέσα από την εκδήλωση αυτή χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που σας
προσφέρουμε. (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Εφημερίδες, Αφίσα, Πρόγραμμα κλπ.)
Κερδίστε εσείς και η επιχείρησή σας την αναγνώριση και την αγάπη της μοναδικής αυτής παροικίας ,
η οποία ξέρει να εκτιμά την προσφορά των μελών της.

Και να είστε σίγουροι, ότι μ’ αυτόν τον τρόπο, συμβάλετε τα μέγιστα στη διατήρηση της
Ελληνικής μας Ταυτότητας στον τόπο που ζούμε.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων , υπολογίζοντας στη βοήθειά και την συμπαράσταση σας.

