0

Μηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο
Χρόνος 2ος - Τεύχος # 13
Μόντρεαλ : Οκτώβριος 2009
Παραδοσιακές
Ενδυμασίες :

Ανακοίνωση
H χορευτική μας ομάδα « Ορφέας »
το Σαββατοκύριακο 9-10- και 11
Οκτωβρίου , συμμετέχει σε διαγωνισμό
χορού που διοργανώνεται στο
Chicago.
Πιστεύοντας ότι είναι μια μοναδική
εμπειρία , τους ευχόμαστε

Οκτώβριος
το έθιμο
της
«Τζαμάλας»
στην Θράκη

Η γυναικεία
φορεσιά
του Ζαγορίου

Σελίδα -8,9

Σελίδα 2

Καλή Επιτυχία!!!

Η Παραδοσιακή
συνταγή του μήνα !
Μπακαλιαρόπιτα
Του συνεργάτη μας
Σεφ
Φώτη Μπακάλη
Σελίδα -6

Μουσικά όργανα

Το « Κανονάκι »
Σελίδα -4

Αγαπητοί φίλοι, στις 9,10 και 11 του
μηνός πραγματοποιείται στην πόλη
μας το συνέδριο της Παμποντιακής
ομοσπονδίας ΗΠΑ – Καναδά.
Ένα σπουδαίο γεγονός με πλούσιο
πολιτιστικό πρόγραμμα !!!
Συμμετέχουν και οι χορευτικές μας
ομάδες « Πήγασος – Τερψιχόρη »
Περισσότερες πληροφορίες στο :
www.efxinospontos.org

Το Ιστορικό μηνολόγιο του Οκτωβρίου:1/331 π.Χ. - Μάχη των Γαυγαμήλων. Ο Μ.
Αλέξανδρος νικάει στα Γαυγάμηλα τον Δαρείο, Βασιλιά και Αρχηγό του Περσικού Στρατού. Ο
Δαρείος τρέπεται σε φυγή και αρχικά σώζεται, αλλά αργότερα δολοφονείται από το Σατράπη
Βήσσο. Με την αποφασιστική αυτή νίκη ο Περσικός Στρατός διαλύεται και οι περισσότεροι
σατράπες της Ασίας αναγνωρίζουν τον Αλέξανδρο ως νόμιμο Βασιλιά τους. 7/1571 - Ναυμαχία
της Ναυπάκτου. Ο Τουρκικός Στόλος υπό το Μουεζίν Αλή και ο ενωμένος στόλος των
Χριστιανών (Βενετοί, Ισπανοί, Κρήτες και Κερκυραίοι) υπό το Δον Χουάν Ντε Αούστρια,
συγκρούονται στην περίφημη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, που καταλήγει σε εντυπωσιακή νίκη
των Χριστιανών.... Σελίδα – 3

Έθιμα της Κυριακής
του γάμου:

Το κάλεσμα του
κουμπάρου
Σελίδα -5

Λίγα λόγια για την
παραδοσιακή φορεσιά :
Ξέρετε ότι, Η φορεσιά, όπως
και η μουσική, αποτελεί
συνθετικό στοιχείο για κάθε
είδους χορού.... Σελίδα -6

Ο Χορός στην
Αρχαία Ελλάδα :

Ο ρόλος του χορού
Σύμφωνα με τον
Αθήναιο, στην
Αρκαδία.... Σελίδα -4

Για τους μικρούς μας φίλους ....και όχι μόνο....
Οι πρώτοι άνθρωποι – 2 : Η διατροφή τους -

Το κυνήγι των μεγάλων ζώων ήταν και τότε δύσκολο
και επικίνδυνο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι
άνθρωποι προτιμούσαν να τρώνε το κρέας των ζώων
που κάποια μεγαλύτερα είχαν σκοτώσει... Σελίδα -7
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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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : Γυναικεία φορεσιά του Ζαγορίου
Η γυναικεία λαϊκή Ζαγορίσια φορεσιά απαρτιζόταν από το πουκάμισο, το
μαντίλι, το γελέκι, τη φούστα, το φόρεμα, την ποδιά, το σεγκούνι, τη ζώνη, τις
πατούνες και τα τσαρούχια. Από τα κομμάτια αυτά άλλα πλέκονταν ή κεντιόταν
στο χέρι ή υφαίνονταν στον αργαλειό ή ράβονταν στη μηχανή από τις γυναίκες του
χωριού ή από ειδικευμένους ντόπιους και ξένους τεχνίτες. Άλλα πάλι σαν
υφάσματα ή έτοιμα, έφθαναν στα χωριά από τις Βαλκανικές ή Ευρωπαϊκές χώρες,
όπου οι Ζαγορίσιοι ξενιτεύονταν.
Το σεγκούνι ήταν το πιο εντυπωσιακό και συγχρόνως το πιο ακριβό κομμάτι της
ζαγορίσιας φορεσιάς. Ήταν ένα είδος μεσάτου πανωφοριού χωρίς μανίκια, ανοιχτό
μπροστά και ριχτό πίσω, που δενόταν στην μέση μ’ ένα εσωτερικό κουμπί. Μακρύ
ως τη μέσα της γάμπας, κατέληγε σε δυο βαθιά κοψίματα, με τα οποία χωρίζονταν
σε τρία φύλλα, από τα οποία το μεσιανό ήταν στενό και τα δυο ακρινά πλατιά.
Φτιάχνονταν από δίμιτο, μάλλινο χοντρό και κρουστό μαύρο ύφασμα δουλεμένο
ειδικά σε όρθιο (ανδρομιδίσιο) αργαλειό. Το ανεβατό κέντημά του γινόταν με
μεταξωτές κλωστές και κόκκινα μπρισίμια, που το χρώμα τους ήταν ανεξίτηλο.
Τα είδη του κεντήματος ήταν ποικίλα αλλά ακολουθούσαν ορισμένα κοχλιωτά,
δηλ. σε σχήμα σαλιγκαριού ή κολιαντίνας, δηλ. σε σχήμα κρίκου αλυσίδας,
σχέδια που επαναλαμβάνονταν κάθε φορά με διάφορες παραλλαγές.
Ανάλογα με την έκταση του κεντήματος ή το καπλάντισμα το σεγκούνι
διακρινόταν σε μισοσάικο ή τσαπαρένιο, σε κλειστό και σε σπατέλα.
Στο μισοσάικο ή τσαπαρένιο σεγκούνι που
ήταν φοδραρισμένο με κλαρωτό ύφασμα, το
κέντημα περιοριζόταν στις άκρες ολόγυρά του,
τις δυο καμάρες του και την πλάτη του.
Το κλειστό σεγκούνι που ήταν φοδραρισμένο
με σατέν ή εμπριμέ ύφασμα, ήταν ολοκέντητο.
Το σεγκούνι σπατέλα ήταν καπλαντισμένο
στα πλευρά του με δυο ορθογώνια κομμάτια
κόκκινης τσόχας, γνωστής με τ’ όνομα
σπατέλα και το υπόλοιπο κέντημά του ήταν
περιορισμένο, ενώ θεωρείται παλιότερη
τεχνική σε σχέση με το κλειστό σεγκούνι.
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« ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ !...; »
του ταξιάρχου Σπύρου Γεραμάνη e-mail : spyger49@yahoo.gr
Το Ιστορικό μηνολόγιο του Οκτωβρίου
7/20/1827 - Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Οι ενωμένες συμμαχικές ναυτικές μοίρες Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας υπό τους Ναυάρχους
Κόδριγκτον, Δεριγνύ και Χέυδεν καταναυμαχούν στο Ναυαρίνο τον Τουρκο-Αιγυπτιακό Στόλο, αν και ήταν αριθμητικά κατώτερες
(27 έναντι 89 σκαφών). Οι απώλειές τους ήταν 60 πλοία και 6.000 νεκροί, ενώ των Συμμάχων 650 νεκροί χωρίς να βυθιστεί κανένα
πλοίο. Η ναυμαχία του Ναυαρίνου αποτελεί σταθμό για τον αγώνα του 1821 και βοήθησε αποτελεσματικά στην καλή εξέλιξη της
επαναστάσεως.
11/1862 - Έξωση του Όθωνα. Μετά την επανάσταση των αντικαθεστωτικών σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, καταργείται η βασιλεία και ο
Όθωνας, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του Αμαλία βρίσκονται στο πλοίο «Αμαλία» για περιοδεία ανά την επαρχία, παίρνει την
απόφαση να φύγει από την Ελλάδα. Έτσι στις 12-10-1862 αναχωρεί με το αγγλικό πλοίο «Σκύλος» και στις 17-10-1862 φτάνει στη
Βενετία. Πέθανε 52 χρόνων στη Βαμβέργη της Βαυαρίας, όπου έζησε με τη μικρή του ακολουθία σε αφάνεια.
13/1904 - Θάνατος του Παύλου Μελά. Ο Γενικός Αρχηγός των ανταρτικών σωμάτων της Δυτικής Μακεδονίας Ανθυπολοχαγός
Παύλος Μελάς (Μίκης Ζέζας), μετά από πιθανή προδοσία από το Βουλγαρικό Κομιτάτο, κυκλώνεται από τουρκικό απόσπασμα στο
χωριό Σιάτιστα (Μελάς) Κορεστίων. Μετά από σκληρή μάχη τραυματίζεται σοβαρά και πεθαίνει, ενώ 7 από τους άντρες του
συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι. Η θυσία του νεαρού αυτού αξιωματικού, αποτελεί από τότε σύμβολο του αγώνα για τη σωτηρία της
Μακεδονίας.
17/1863 - Άφιξη του Γεωργίου Α’ και Ορκωμοσία του. Το ατμόπλοιο «Ελλάς» φέρνει στον Πειραιά το νέο Βασιλιά με την ακολουθία
του. Την επομένη, με στολή Φαλαγγάρχη, αποβιβάζεται στο λιμάνι. Στις 19-10-1863 ορκίζεται.
17/1918 - Ανακωχή του Μούδρου. Η τουρκική αντιπροσωπεία υπογράφει με το Ναύαρχο Κάλθορντ, ο οποίος εκπροσωπεί τους
Συμμάχους, στο Μούδρο της Λήμνου την ομώνυμη ανακωχή. Με βάση τους όρους της ανακωχής καθορίζονται τα εξής: Ο διάπλους
των Δαρδανελίων καθίσταται ελεύθερος και τα φρούριά του καταλαμβάνονται από συμμαχικά στρατεύματα. Ο Τουρκικός στρατός
υποχρεώνεται να αποστρατευτεί, εκτός από μερικά τμήματα, τα οποία χρειάζονταν για τη φύλαξη των συνόρων και την τήρηση της
τάξεως στο εσωτερικό. Να παραδοθούν όλα τα πολεμικά πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στα τουρκικά ύδατα. Οι Σύμμαχοι έχουν το
δικαίωμα να καταλάβουν οποιοδήποτε στρατηγικό σημείο του τουρκικού εδάφους. Όλα τα τουρκικά λιμάνια είναι στη διάθεση των
συμμαχικών πλοίων. Οι τουρκικές φρουρές της Χετζάζης, Υεμένης, Συρίας και Μεσοποταμίας να παραδοθούν στο διοικητή των
συμμαχικών στρατευμάτων, που είναι πιο κοντά. Οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί υπήκοοι, στρατιωτικοί, ναυτικοί και ιδιώτες
υποχρεούνται να εγκαταλείψουν το τουρκικό έδαφος μέσα σ’ ένα μήνα και Τουρκία να διακόψει κάθε σχέση με τις Κεντρικές
Δυνάμεις.
18/1944 - Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας φτάνει από τη μέση Ανατολή (μέσω Τάραντα Ιταλίας) στην Αθήνα. Στη συνέχεια
ανεβαίνει στην Ακρόπολη, όπου ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου υψώνει και πάλι την Ελληνική Σημαία. Η σημαία ήταν του
θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ, η οποία ουδέποτε υπεστάλει, παρά μόνο για τον σκοπό αυτόν.
19/1912 - Μάχη των Γιαννιτσών. Ο Ελληνικός Στρατός επιτίθεται αποφασιστικά κατά των τουρκικών δυνάμεων, στα Γιαννιτσά και
μετά διήμερο σκληρό αγώνα πετυχαίνει περιφανή νίκη. Η λαμπρή αυτή νίκη ανοίγει δρόμο για τη Θεσσαλονίκη.
21/1912 - Απελευθέρωση της Πρέβεζας. Ο Ελληνικός Στρατός Ηπείρου απελευθερώνει την Πρέβεζα και αφοπλίζει την τουρκική
φρουρά δυνάμεως 810 αντρών. Το γεγονός αυτό ήταν επακόλουθο της σκληρής μάχης που δόθηκε την προηγούμενη, από το ίδιο
Απόσπασμα, στην τοποθεσία της Νικοπόλεως, κατά την οποία νικήθηκαν οι Τούρκοι και καταλήφθηκε το ομώνυμο χωριό. Τον αγώνα
βοήθησε και μοίρα του Ελληνικού Στόλου Ιονίου υπό τον Πλοίαρχο Ιωάννη Δαμιανό.
26/191 - Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Στις 2300 υπογράφεται στη Θεσσαλονίκη πρωτόκολλο παραδόσεως «άνευ όρων» της
πόλεως από τους Τούρκους. Η τουρκική φρουρά από 25.000 οπλίτες 1.000 ίππους και 70 πυροβόλα, υπό το Χασάν Ταξίν Πασά,
παραδίνεται στον Ελληνικό Στρατό, ο οποίος εισέρχεται την επομένη απελευθερωτής και νικηφόρος στη Θεσσαλονίκη7/1571 Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Ο Τουρκικός Στόλος υπό το Μουεζίν Αλή και ο ενωμένος στόλος των Χριστιανών (Βενετοί, Ισπανοί,
Κρήτες και Κερκυραίοι) υπό το Δον Χουάν Ντε Αούστρια, συγκρούονται στην περίφημη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, που καταλήγει
σε εντυπωσιακή νίκη των Χριστιανών.
, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους κατοίκους της.
28/1940 - Στις 0300 επιδίδεται, από τον Πρέσβη της Ιταλίας στην Αθήνα Γκράτσι, στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά,
τελεσίγραφο, με το οποίο η Ιταλική Κυβέρνηση ζητούσε «το δικαίωμα να καταλάβη διά των Ένοπλων αυτής Δυνάμεων, κατά τη
διάρκεια της σημερινής προς την Άγγλίαν ρήξεως, ορισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους». Απέναντι σ’ αυτή την ιταλική
φασιστική απαίτηση, που ουσιαστικά σήμαινε την υποταγή της χώρας στην Ιταλία, η Ελλάδα, διά του Πρωθυπουργού της, απαντά το
ιστορικό «ΟΧΙ».
31/10-13/11/1918 - Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μούδρου, ναυτική συμμαχική μοίρα, στην οποία συμμετείχαν και τα
ελληνικά θωρηκτά « Κιλκίς» και «Αβέρωφ» περνά τα Στενά και αγκυροβολεί μπροστά από τα Ανάκτορα του Ντόλμα Μπακτσέ. Η
Ελληνική Σημαία ήταν πλέον ορατή από την Αγία Σοφία. Ταυτόχρονα, τμήμα της Κριτικής Χωροφυλακής εγκαθίσταται στο Φανάρι,
σαν φρουρά του Πατριαρχείου. Τα περιστατικά αυτά έγιναν αφορμή για συγκινητικές εκδηλώσεις ενθουσιασμού απ΄ όλο τον
ελληνικό πληθυσμό της Κωνσταντινουπόλεως που πίστεψε ότι πλησίασε η μεγάλη ώρα της λύτρωσης.
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Παραδοσιακά μουσικά όργανα
Το « Κανονάκι »
Πολύχορδο μουσικό όργανο που πήρε το όνομα του από τον «κανόνα» μονόχορδο του Πυθαγόρα. Ο οργανολογικός τύπος είναι γνωστός στον
Ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα ( τρίγωνο ή επιγόνειο ) και το Βυζάντιο
( ψαλτήριο). Νυκτό όργανο, με εντέρινες χορδές, παίζετε με δύο πένες που
προσδένονται στους δείκτες των δύο χεριών με μεταλλικές δακτυλήθρες.
Σε κάθε χορδή, κινητοί μεταλλικοί καβαλάρηδες ( μαντάλια ) υψώνουν
τους φθόγγους ανάλογα με τα μικροδιαστήματα που χαρακτηρίζουν την
κλίμακα όπου κινείται ο μουσικός .

Η Ταυτότητα του οργάνου
Όνομα : κανονάκι
Κατηγορία : χορδόφωνο
Τύπος : «Ψαλτήριο» (χορδές τεντωμένες παράλληλα σε
τραπεζοειδές ηχείο – κουτί)
Υλικό : ξύλο – χορδές εντέρινες ή πλαστικές – δέρμα –
μέταλλο
Χορδές - Κούρδισμα: όργανο πολύχορδο(100 χορδές)
κουρδισμένες ανά τρεις σε κλίμακα διατονική.
ύψος 0.20 – 0.50 μ.

Έκταση : τρεις οκτάβες και τρεις νότες
Προέλευση : οι αρχές του ανιχνεύονται στον Ασιατικό χώρο
από την 2η χιλιετία π.χ. Γνωστό και στην Αρχ. Ελλάδα
(τρίγωνο, ψαλτήριον, αντιγόνειον) και στους βυζαντινούς
χρόνους. Παιζόταν από τους Έλληνες της Μ. Ασίας.
Ξέρετε ότι : η ονομασία του προέρχεται από τον «κανόνα»
(μονόχορδο) του Πυθαγόρα και πέρασε στον αντίστοιχο
τύπο οργάνου της τουρκικής και αραβικής μουσικής: kanoon

Ο χορός στην Αρχαία Ελλάδα
Συνέχεια ... Ο ρόλος του χορού :
Σύμφωνα με τον Αθήναιο, στην Αρκαδία, τα έξοδα της διδασκαλίας χορού
για νεαρούς, αναλαμβάνονταν από τα έσοδα της πολιτείας. Οι μαθητές έκαναν
ετήσιες επιδείξεις ,τις οποίες παρακολουθούσαν όλοι οι πολίτες. Οι Θεσσαλοί
είχαν το χορό σε τόσο υψηλή υπόληψη, που ονόμαζαν πρωτορχηστές
(πρώτοι του χορού) τους άρχοντές τους.
Οι Σπαρτιάτες χόρευαν κυρίως πολεμικούς χορούς και γυμνάζονταν στο
ρυθμό εμβατηρίων. Αλλά και τα κορίτσια διδάσκονταν χορευτικές εμπειρίες,
τις οποίες παρουσίαζαν στο κοινό.
Οι Σπαρτιάτες χόρευαν όχι μόνο πριν τις μάχες, αλλά και κατά τη διάρκειά
τους, με ρυθμικές κινήσεις στους ήχους φλάουτων. Όλοι οι Αθηναίοι πολίτες
μάθαιναν την τέχνη του χορού και μάλιστα, οι νέοι των πλούσιων
οικογενειών είχαν ιδιωτική εκπαίδευση στο χορό, τη μουσική και την ποίηση.
Οι καθηγητές τους πληρώνονταν ακριβά και λέγονταν ορχηστροδιδάσκαλοι.
Κύριος σχηματισμός σε όλους τους αρχαίους ελληνικούς χορούς ήταν
ο κύκλος, ανοιχτός, κλειστός ή ελικοειδής. Μόνο ο Αθήναιος αναφέρει
χορευτές που σχημάτιζαν ευθείες γραμμές και επίσης αναφέρεται σε
έναν «χορό-τετράγωνο», στον οποίο όμως δε επεκτείνεται.
Συνηθέστερα οι άντρες χόρευαν χωριστά από τις γυναίκες.
Στο θέατρο τα μέλη του χορού και οι πρωταγωνιστές ήταν όλοι άντρες.
Οι γυναίκες χόρευαν μεταξύ τους γυναικείους χορούς και
διονυσιακούς χορούς στα όρια οργιαστικών βακχικών εορτών.
Οι χορευτές ήταν κυρίως ερασιτέχνες, εκτός από αυτούς που
διασκέδαζαν τους δειπνιστές στα συμπόσια.
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ : « Ο Γάμος »
Συνέχεια ... Έθιμα της Κυριακής του γάμου : Το κάλεσμα του κουμπάρου.
Με μεγάλη επισημότητα γινόταν το τελευταίο κάλεσμα
και η μετάβαση του κουμπάρου στο σπίτι του γαμπρού .
Σε πολλά μέρη και ιδιαίτερα στα χωριά της Δυτικής
Μακεδονίας ο γαμπρός με τη συνοδεία του ξεκίναγαν
με χορούς και τραγούδια να καλέσουν το επισημότερο
πρόσωπο της ημέρας, τον άνθρωπο που είχε το γενικό
πρόσταγμα, και την απόλυτη εξουσία στην όλη γαμήλια
διαδικασία, τον κουμπάρο . Ακολουθώντας δεξιόστροφη
πορεία, «για γούρι», έφταναν στο σπίτι του.
( Πολλές φορές χρειαζόταν δεύτερη , ακόμη και τρίτη
Από το κάλεσμα του κουμπάρου
επίσκεψη για ν’ αποδεχθεί ο κουμπάρος την πρόσκληση και
να τους ακολουθήσει, ο οποίος προφασιζόμενος διάφορες ατέλειες στη διαδικασία του καλέσματος ή στο
ντύσιμο του γαμπρού, τους έστελνε πίσω απαιτώντας να τις διορθώσου ) .
Ο κουμπάρος και οι συγγενείς του, υποδέχονταν τον γαμπρό και τη συνοδεία του. Ο πατέρας του
γαμπρού έκανε τρεις μετάνοιες και φιλούσε το χέρι του κουμπάρου σαν ένδειξη σεβασμού και
εκτίμησης. Στη συνέχεια τους κέρναγαν, χόρευαν όλοι μαζί και αφού όλα ήσαν έτοιμα γύριζαν πίσω στο
σπίτι του γαμπρού, μ’ επί κεφαλής τον κουμπάρο κρατώντας το φλάμπουρο που το είχε ετοιμάσει από
νωρίς. Ήταν ένα κοντόχοντρο ξύλο μ’ ένα σταυρό στην κορυφή και δεμένη την Ελληνική σημαία.
Στα τρία ελεύθερα σημεία του σταυρού ήσαν μπηγμένα τρία κόκκινα μήλα, δεμένα με κλωνάρια
βασιλικού σε σχήμα σταυρού.
Το μήλο, σύμβολο του έρωτα, διατήρησε την σημασία
του από την αρχαιότητα και πήρε θέση του στα γαμήλιά
μας έθιμα και συνδέθηκε με την εκδήλωση της αγάπης
και της προτίμησης. Χρυσό μήλο πρόσφερε στην Θεοδώρα
ο Θεόφιλος , ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, που ανάμεσα στις
άλλες παρθένες την διάλεξε για γυναίκα του.
Γνωστές σε όλους μας οι αρχαίες παραδόσεις για το μήλον
της έριδας και τα χρυσά μήλα των εσπερίδων.
Το μήλο αναφέρεται και στην Βίβλο. Ήταν ο καρπός της
γνώσεως του καλού και του κακού, που έφαγε η Εύα και
πρόσφερε στον Αδάμ.

Από το κάλεσμα του κουμπάρου

Ο Βασιλικός ήταν το λουλούδι που από τα αρχαία χρόνια εκπροσωπούσε τα ωραιότερα ανθρώπινα
αισθήματα και συνδέεται με την αισθηματική ζωή των κοριτσιών.)
Όταν έφθαναν στο σπίτι του γαμπρού, τους υποδέχονταν οι γονείς του, τους έβαζαν να καθίσουν και
τους κέρναγαν διάφορους μεζέδες και ρακί.
( Σε ορισμένες περιπτώσεις ο κουμπάρος αρνιόταν να περάσει το κατώφλι της αυλόπορτας αν δεν του
έστρωναν κιλίμια ή κουρελούδες να πατήσει και οι σπιτικοί με σεβασμό πραγματοποιούσαν την επιθυμία
του !!! )
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Η συνταγή του μήνα από τον Σεφ Φώτη Μπακάλη : « Μπακαλιαρόπιτα »
Υλικά Ζύμης





1 κιλό αλεύρι
250 ml λάδι σπορέλαιο
½ λίτρο νερό χλιαρό
10 γραμμάρια αλάτι
(2 κουταλιές τσαγιού)

Γέμιση











1 κιλό στεγνό μπακαλιάρο , καλά
ξαλμυριασμένο
200 γραμμάρια ελαιόλαδο
50 γραμμάρια ελαιόλαδο - (λάδωμα)
200 γραμμάρια ρύζι
2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα
3 ντομάτες γινωμένες περασμένες
από τρίφτη
4 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1 μικρό ματσάκι ψιλοκομμένο
μαϊντανό
½ ματσάκι ψιλοκομμένο άνηθο
αλάτι και πιπέρι

Τρόπος Εκτέλεσης
Χωρίζετε τη ζύμη στα δύο και την ανοίγετε σε φύλλα
μετρίου πάχους, όχι δηλαδή πολύ ψιλό. Τα σκεπάζετε με
μια βρεγμένη πετσέτα - χωρίς να τρέχουν νερά - για να
μην ξεραθούνε τα αφήνετε στην άκρη.
Ετοιμάζετε τη γέμιση, ζεσταίνετε τα 200 γραμμάρια
ελαιόλαδο και σοτάρετε τα κρεμμύδια. Όταν πάρουν
χρώμα ρίχνετε και τα υπόλοιπα υλικά της γέμισης εκτός
από το ρύζι. Όταν πάρουν βράσει ρίχνετε και το ρύζι και
τα βράζετε για 3 λεπτά ακόμα. Αφήνετε τη γέμιση να
κρυώσει. Λαδώνετε ένα ταψάκι και απλώνετε το ένα
φύλλο έτσι ώστε να εξέχει από τα χείλη του ταψιού.
Ρίχνετε τη γέμιση και τη σκεπάζετε με το άλλο φύλλο.
Προσεχτικά ενώνετε τα δύο φύλλα στριφογυρίζοντας τα
προς τα μέσα . Αλείφετε με ελαιόλαδο το φύλλο και
ανοίγετε στη μέση μια μικρή τρύπα , έτσι ώστε να
εξέρχεται ο δημιουργούμενος ατμός, για να μην σπάσει το
φύλλο σας. Ψήνετε στους 375 F ώσπου να ροδίσει καλά η
επιφάνεια του φύλλου.
Καλή επιτυχία και καλή όρεξη !!!

Ο Σεφ - Φώτιος Μπακάλης

Λίγα λόγια για την παραδοσιακή φορεσιά : Ξέρετε ότι ....

Η φορεσιά, όπως και η μουσική, αποτελεί συνθετικό στοιχείο για κάθε είδους χορού, ιδιαίτερα όμως του
παραδοσιακού. Για τον παλιό άνθρωπο του χωριού οι έννοιες του χορού και της φορεσιάς ήταν
ταυτόσημες : ο καλός χορευτής έπρεπε πρώτα απ' όλα να είναι καλοντυμένος.
Πέρα όμως από τον χορό, η φορεσιά σαν προέκταση και απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος
αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την κατανόηση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Μπορεί δηλαδή κανείς
να «διαβάσει» σε μια φορεσιά την ιστορία και τις τοπικές συνθήκες ενός χώρου, την διάρθρωση και τις
αξίες μιας κοινωνίας, τη θέση και την προσωπικότητα ενός ατόμου.
Οι διαφορές της κάθε φορεσιάς δηλώνουν : τη γενιά (αντιγράφοντας ή φορώντας τα ρούχα των
προγόνων), την τάξη (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες), την οικονομική δύναμη (φλουριά στο στήθος, κοσμήματα, καδένες), την οικογενειακή κατάσταση (παιδί, σε ηλικία γάμου, παντρεμένη, χήρα), την
ατομική ιστορία (ταξίδι στο εξωτερικό, υπηρεσία στον στρατό, συγγενείς στα ξένα, πένθος). Όλα
δηλώνονται με χαρακτηριστικά σύμβολα γνωστά σε όλους και υποχρεωτικά για τον καθένα. Ωστόσο,
υπάρχει πάντα χώρος για έκφραση των προσωπικών προτιμήσεων.
Το χρώμα που βάφεται το ύφασμα, το σχέδιο του κεντήματος, λίγο στραβά το φέσι ή πιο σφιχτό το
μαντηλόδεμα, μικρές παραλλαγές πάνω στο βασικό θέμα που προδίδουν το γούστο και το μεράκι, την
διάθεση να διαφοροποιηθεί ή να αρέσει στους άλλους. Πάντα όμως στα όρια που επιτρέπει η κοινωνική
κριτική, τα σχόλια, το κουτσομπολιό.
Οι σημερινοί κάτοικοι των χωριών, μέσα στην τάση τους να αποτινάξουν τον παλιό τρόπο ζωής,
βιάστηκαν να ξεφορτωθούν τις φορεσιές.
Δυστυχώς σήμερα οι φορεσιές δεν βρίσκονται πια στα χέρια εκείνων που θα μπορούσαν να μας
μιλήσουν γι’ αυτές, αφού σ' αυτούς ανήκουν....
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Για τους μικρούς μας φίλους .... και όχι μόνο ....
Για να γνωρίσουμε τα πολύ μακρινά χρόνια !!!
Οι πρώτοι άνθρωποι – 2 : Η διατροφή τους

Το κυνήγι των μεγάλων ζώων ήταν και τότε δύσκολο
και επικίνδυνο. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι
άνθρωποι προτιμούσαν να τρώνε το κρέας των ζώων
που κάποια μεγαλύτερα είχαν σκοτώσει.
Αλλά και τα μικρά ζωάκια, όπως τα σκουλήκια ,
οι ακρίδες , τα ποντίκια, ακόμα κι οι χελώνες πρέπει
να ικανοποιούσαν τα γούστα των ανθρώπων τότε !
Εκτός από το κρέας, η φύση πρόσφερε απλόχερα τους
καρπούς της : άγρια φρούτα, χορταρικά και ρίζες ήταν
το καθημερινό τους φαγητό.
Ξέρετε ότι κι εμείς σήμερα τρεφόμαστε
με νοστιμότατες ρίζες ;
Ρίζες είναι τα καρότα, οι βολβοί και οι πατάτες .
Μελετώντας τα δόντια τους οι παλαιοντολόγοι ξέρουν
τι έτρωγαν οι πρώτοι άνθρωποι .
Όταν τα δόντια είναι μυτερά και κοφτερά σημαίνει ότι
έτρωγαν κυρίως κρέας. Όταν είναι πλατιά και χοντρά ,
δείχνει ότι έτρωγαν φυτά.

Η ανακάλυψη της φωτιάς
Για πολλές χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι, όπως και
όλα τ’ άλλα ζωντανά πλάσματα θα πρέπει να φοβόνταν
τη φωτιά , την οποία γνώριζαν από τις φωτιές που
άναβαν οι κεραυνοί , φωτιές δηλαδή που έπεφταν από
τον ουρανό. Κάποτε όμως κατάλαβαν ότι η φωτιά είναι πολύ χρήσιμη. Θα πρέπει να πήραν κάποια αναμένα
κλαδάκια, να τα προφύλαξαν από τον αέρα και τη βροχή να μη σβήσουν και μετά άναβαν μ’ αυτά φωτιά για να
ζεσταθούν, να διώξουν μακριά τα άγρια ζώα, και τέλος για να ψήσουν την τροφή τους. Αργότερα έμαθαν ν’
ανάβουν μόνοι τους φωτιά, τρίβοντας δυο ξύλα μεταξύ τους . Η τριβή παράγει θερμότητα και με τη θερμότητα
παράγονται σπίθες. Οι σπίθες έπεφταν πάνω σε ξερά χόρτα κι έτσι άναβαν φωτιά που την τροφοδοτούσαν με
μεγαλύτερα ξύλα. Οι πρώτοι άνθρωποι ήταν πολύ εφευρετικοί και παρατηρούσαν πολύ προσεχτικά τη φύση
γύρω τους. Έτσι με τα χρόνια απέκτησαν πείρα που τους βοήθησε να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο !!!
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Οκτώβριος : Το έθιμο « της Τζαμάλας » στη Θράκη
Στη Θράκη, στην αρχή της σποράς των δημητριακών (τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου) και κυρίως την ημέρα του
αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου), η οποία παραδοσιακά, στο λαϊκό καλαντάρι, θεωρείται ως η αρχή του χειμερινού
εξαμήνου τελούσαν το έθιμο της «Τζαμάλας». Τζαμάλα, λέξη αραβική που σημαίνει καμήλα και αποτελεί,
προσωποποίηση θηλυκής οντότητας με αόριστη γονιμοποιητική σημασία. Για καλή χρονιά σποράς λοιπόν, την
παραμονή του Αϊ-Δημητρίου έκαναν την Τζαμάλα. Με ξύλα έκαμναν ένα μεγάλο
σκελετό καμήλας, τον τύλιγαν με πανιά και προβιές, έβαζαν ουρά, ένα μακρύ κοντάρι
για λαιμό, με κεφάλια αλόγου ή βοδιού με δόντια, το σκέπαζαν με προβιά και το
στόλιζαν με χάντρες. Πάνω στην καμήλα έριχναν μακρύ χαλί ,κάτω απ' αυτό έμπαιναν
4 άντρες, περπατούσαν και φαινόταν σα να περπατούσε η τζαμάλα. Πάνω της κάθιζαν
ένα ψεύτικο παιδί, που το βαστούσε ο τζαμάλης, με καμπούρα και κουδούνια στη
μέση του. Ύστερα από το ηλιοβασίλεμα το γύριζαν στα σπίτια με τραγούδια και γέλια…
Όσοι συνόδευαν τη τζαμάλα φορούσαν παράξενα ρούχα, με στεφάνια από κλήματα
Στο κεφάλι και στα χέρια κρατούσαν λαγήνια ή κουβάδες για το κρασί και το ούζο που
θα συγκέντρωναν . Έξω από κάθε σπίτι φώναζαν: «Ε! κερά! Καλή χρονιά, καλό
μπερικέτι (= σοδειά) και πολύχρονη…».
Ο θίασος και το δρώμενο από τα Καντσλή της Α. Θράκης στη Ν. Αδριανή του Ν. Ροδόπης:
Το πότε γεννήθηκε το έθιμο αυτό, είναι απροσδιόριστο. Μεταφέρονταν από γενεά σε γενεά. Ήταν κάτι
παραπάνω από πολιτιστική εκδήλωση και τηρούνταν με θρησκευτική ευλάβεια. Σε καμιά περίπτωση δεν έβλεπες τους
πρωταγωνιστές και το κοινό ν’ αστειεύονται . Παιζόταν όπως η αρχαία τραγωδία, την ίδια στάση με τους πρωταγωνιστές
κρατούσε κι όλο το χωριό, που συνόδευε την Τζαμάλα. Παιζόταν λοιπόν με τέτοιο τρόπο,
που στην όλη φιλοσοφία της Τζαμάλας καθρεφτίζονταν το παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον. Σε καμιά περίπτωση δεν έβλεπες τους πρωταγωνιστές και το κοινό ν’ αστειεύονται
Παιζόταν όπως η αρχαία τραγωδία, την ίδια στάση με τους πρωταγωνιστές κρατούσε κι
όλο το χωριό, που συνόδευε την Τζαμάλα. Παιζόταν λοιπόν με τέτοιο τρόπο, που στην όλη
φιλοσοφία της Τζαμάλας καθρεφτίζονταν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Το σενάριο δεν είχε στοιχεία φαντασίας, αντίθετα σχετιζόταν άμεσα με την αγωνία των
γεωργών που από τις αρχές μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου ψιθύριζαν: "Πότι θα βρέξει;"
Την ημέρα κοίταζαν στον ουρανό, ενώ το βράδυ βλέπανε όνειρα για βροχή. Ο σχολιασμός
συνεχής: "Πότι θα βρέξει;" Όταν άρχιζε να βρέχει, η χαρά ήταν απερίγραπτη. Μικροί
και μεγάλοι χόρευαν μες τη βροχή. Να, λοιπόν, πόσο ανάγκη είχαν τη βροχή!
Ο θίασος αποτελούνταν από τρία άτομα που ήταν οι πρωταγωνιστές. Πρώτος, ένα νέος
ψηλός, λεβέντης. Αυτός φορούσε τη γούνα στο κεφάλι, καπέλο με δέρμα, στα πόδια
τσαρούχια, στη μέση είχε κρεμασμένα κουδούνια, ο λεγόμενος Τζαμαλάρης. Δεύτερο
πρόσωπο, πάλι νέος, κοντότερος άνδρας. Ντύνεται με άσπρο φόρεμα, γιλέκο κόκκινο,
μαντίλα κεντητή και προσποιείται τη γυναίκα τη λεγόμενη Γκαντίνα. Τρίτο πρόσωπο ο γέρος , ασχημομούρης, με
καμπούρα, φοράει ποτούρια και τσαρούχια, έχει στην πλάτη του κρεμασμένο όπλο, στη μέση μαχαίρι και κρατάει στο
χέρι του ένα ξύλο για να στηρίζεται. Αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές. Με χαρά και τον ήχο της Γκάιντας ξεκινούν

χορεύοντας για το πρώτο σπίτι του χωριού. Μπαίνοντας στην αυλή, ο νοικοκύρης με τη νοικοκυρά τους
περιμένουν μπροστά στην πόρτα του σπιτιού. Ο σεβασμός και η χαρά φαίνεται από τη στάση τους. Κρατούν και
στα χέρια τους τον τενεκέ με το σιτάρι: το τίμημα για τη Τζαμάλα και
τιμή για τους ίδιους. Αφού ο Τζαμαλάρης με την γκατίνα, χαιρετούν
τους νοικοκυραίους κλείνοντας επιδεικτικά τις κεφαλές τους, η νοικοκυρά
πετά σιτάρι με τη χούφτα στην Τζαμάλα, λέγοντας: "Δώσε, Θεέ μου,
μπερεκέτι". Η Γκάιντα παίζει. Ο Τζαμαλάρης με τη Γκαντίνα χορεύουν
στη μέση της αυλής. Ο κόσμος τους περιστοιχίζει κυκλικά, αφήνοντας
στη μέση αρκετό χώρο για να παιχτεί άνετα η τραγωδία. Οι νέοι χορεύουν
όταν ξαφνικά παρουσιάζετε ένας γέρος, ασχημομούρης, με καμπούρα,
φορώντας ποτούρια και τσαρούχια, έχοντας στην πλάτη του κρεμασμένο
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Το έθιμο « της Τζαμάλας » στη Θράκη - συνέχεια...
όπλο, στη μέση του μαχαίρι και κρατώντας στο χέρι του ένα ξύλο να στηρίζεται.
Ο γέρος πλησιάζει τους δύο νέους που χορεύουν και απλώνει το χέρι του στη
Γκαντίνα, να πιαστεί στο χορό. Αυτή περιφρονητικά του γυρίζει την πλάτη
και -κάπως- με το χέρι της τον απωθεί. Αυτός κάνει βήματα να φύγει μα ο
εγωισμός και η ζήλια δεν τον αφήνουν. Επαναλαμβάνει την προσπάθεια με πιο
άγριες διαθέσεις. Στις δύο - τρεις επαναλήψεις και αφού η Γκαντίνα του γυρίζει
την πλάτη, επεμβαίνει ο Τζαμαλάρης. Τον απωθεί, σπρώχνοντάς τον με δύναμη
και ο γέρος παρά λίγο να πέσει, ενώ ο κόσμος φωνάζει "οοο.. Γκια Τζαμάλα,
Γκια". Ο γέρος θυμώνει, χάνει τον έλεγχό του, κατεβάζει το όπλο του από την
πλάτη. Το ανοίγει, όμως δεν έχει σφαίρες να σκοτώσει τον Τζαμαλάρη. Οι νέοι
χορεύουν αδιάκοπα. Ο γέρος καμπουριαστά πλησιάζει προς τους νοικοκυραίους, λέγοντάς τους με άγρια και δυνατή φωνή,
προτάσσοντας τους το όπλο: "Βάλτε μέσα στο όπλο μου σφαίρα, βάλτε". Αυτοί απαντούν: "Δεν έχομι". Αυτός φωνάζει:
"Βάλτε σφαίρα". Στην επιμονή του γέρου βγάζει ο νοικοκύρης από την τσέπη του επιδειχτικά μια σφαίρα και τη βάζει
μέσα στο όπλο. Όπως το κρατά ο γέρος και με αργά βήματα, κορδωμένος, σαν να
έλεγε: "Τώρα εγώ θα σας δείξω", παίρνει θέση γονατιστός και σκοπεύει.
Η Γκαντίνα μπαίνει μπροστά στον Τζαμαλάρη, κάνει προστατευτικό τείχος να τον
προφυλάξει από τη σφαίρα. Ο γέρος με διάφορες κινήσεις και ελιγμούς προσπαθεί
να ξεγελάσει την Γκαντίνα, το πετυχαίνει, πατά τη σκανδάλη, μα το όπλο δεν
παίρνει φωτιά. Ο γέρος εξοργίζεται. Κατάλαβε ότι ο νοικοκύρης έβαλε άδεια σφαίρα
μέσα στο όπλο του. Επιμένει εντονότερα και ο νοικοκύρης βάζει σφαίρα για δεύτερη
φορά. Επαναλαμβάνονται οι ίδιες κινήσεις, μα με αυτόν τον πυροβολισμό ο νέος
πέφτει κάτω νεκρός... Η Γκάιντα σταματά να παίζει. Φωνή δεν ακούγεται. Νεκρική
σιγή. Η Γκαντίνα σπαράζει από κλάματα επάνω στο πτώμα του συντρόφου της. Ο Γέρος παίρνει μια βαθιά ανάσα και με
αργά βήματα, κορδωμένος, προχωρεί. Αρπάζει την Γκαντίνα με δύναμη από το μπράτσο και την σέρνει έως έξω.
Γυρίζει πίσω, φέρνει βόλτα, γύρω από το πτώμα του Τζαμαλάρη, βλέποντάς τον με επιφύλαξη εάν είναι ζωντανός ή
πεθαμένος. Τον σκουντά με το πόδι, μήπως κουνηθεί. Και αφού πείθεται ότι είναι νεκρός, τότε τον αρπάζει από το πόδι και
τραβά το μαχαίρι το από το ζωνάρι. Γυρίζει το κεφάλι του προς τους νοικοκυραίους
και με δυνατή φωνή ρωτά: "Θα τον γδάρω, το τομάρι πώς το θέλετε, προβιά ή
να γίνει τουλούμι να βάλετε τυρί;" Ο νοικοκύρης με τη γυναίκα του ανταλλάσσανε
γνώμη πώς το θέλουν. Επικρατεί η γνώμη της γυναίκας και αποκρίνονται φωναχτά:
"Προβιά το θέλουμε, να καθόμαστε". Πριν προλάβει όμως ο νέος πετιέται όρθιος ,
αναστημένος , αρπάζει το γέρο και με κλωτσιές τον απωθεί έξω από την αυλή ,κάτω
από τις ζητωκραυγές των παρευρισκομένων ενώ , η Γκάιντα αρχίζει και πάλι να
παίζει. Παρουσιάζεται και η Γκαντίνα δίπλα στον Τζαμαλάρη και χορεύοντας
ξεκινούν για το επόμενο σπίτι. Τότε ο νοικοκύρης με τη γυναίκα του, προσφέρουν χαρούμενοι στους παραλήπτες το σιτάρι
ευχόμενοι "Και του χρόνου με υγεία". Συνεχίζοντας η Τζαμάλα το γύρο της στο χωριό, τύχαινε σε σπίτι που ο
νοικοκύρης δεν έβγαζε σπόρο για διάφορους λόγους, η Τζαμάλα σε καμιά περίπτωση δεν έπαιζε. Υπήρχε σεβασμός, με
την έννοια ότι δε θα 'ταν καλό στην παραγωγή. Παρόλα, η Τζαμάλα έφερνε ένα γύρο μες την αυλή. Με την είδηση: "δεν
έσπειρε", οι πάντες αποχωρούσαν με σεβασμό. Σε αντίθετη περίπτωση όταν κάποιος κρυβότανε προσποιούμενος ότι δεν
είναι στο σπίτι, αντιμετώπιζε πέρα από τον χλευασμό και την οργή όλων και ταπεινωτικές ενέργειες, όπως την ανατροπή
του κάρου του επάνω στο σορό με την κοπριά ή στο σορό με τα πουρνάρια, που χρησίμευαν για καυσόξυλα στο φούρνο.
Μετά το τέλος της Τζαμάλας , πουλούσαν το σιτάρι και με τα λεφτά διοργάνωναν γλέντι στην πλατεία του χωριού με
ευχές για καλή χρονιά και καλή σοδιά ...

