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ους αξίζουν συγχαρητήρια !!!
Το Ιστορικό μηνολόγιο του Νοεμβρίου: 1/1940 - Ο Υπολοχαγός Αλέξανδρος Διάκος, 

από την ιταλοκρατούμενη  τότε Δωδεκάνησο, επιτιθέμενος με το Λόχο του κατά του υψώματος 
Τσούκα της Πίνδου, πέφτει ηρωικά μαχόμενος. Είναι ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός του Στρατού
Ξηράς, που σκοτώνεται κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.
3/16-1828 -Υπογράφεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, το Πρωτόκολλο 
του Λονδίνου, το οποίο πρόβλεπε την αποχώρηση των Γαλλικών στρατευμάτων από την Ελλάδα. 
Πρόβλεπε ακόμη ότι η Πελοπόννησος, τα νησιά που βρίσκονταν κοντά σ’ αυτή και οι Κυκλάδες 
θα ήταν κάτω από την προσωρινή εγγύηση των τριών Αυλών μέχρι να αποφασιζόταν οριστικά η 
ελίδα – 3
Έθιμα της Κυριακής

του γάμου: 

Τα  

« Πρωτόψωμα » 
Το φ  
τυπ  

τ

Μ

Γι
Γιώργου Μπακογιάννη

 

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

Το « Ούτι » 
Και μη ξεχνάτε : 
υλλάδιο μας εκδίδεται

ωμένο σε συνέχειες από
ην παροικιακή μας 

εφημερίδα :  

ΤΑ  ΝΕΑ
ια ευγενική προσφορά 

των εκδοτών :  
ώργου Γκιούσμα και 
Η Παραδοσιακή 

υνταγή του μήνα ! 

Κοτόπουλο 

Μπαρδουνιώτικο

ου συνεργάτη μας 

Σεφ  

Φώτη Μπακάλη 
Παραδοσιακές

Ενδυμασίες : 

Η γυναικεία 

φορεσιά 

της Βωβούσας  
Για τους μικρούς μας φίλους ....και όχι μόνο....

Η Αρχή του κόσμου :  σου έχει τύχει ποτέ να χαζεύεις το 

Νυχτερινό ουρανό  όταν έχει ξαστεριά; Εσύ οι φίλοι σου, 

άνθρωποι κάθε ηλικίας και σε κάθε εποχή παρατηρούσαν

με τις ώρες κι έπλαθαν ιστορίες για τα χιλιάδες αστέρια 
Οι Αρχαίοι Ελληνικοί 

χοροί :

Ο Χορός είναι μια απ’ 
τις πιο σημαντικές 
τέχνες και τις πιο ...

Σελίδα -4
Καταπληκτική  επιτυχία σημείωσε η συμμετοχή της 

ρευτικής μας ομάδας « Ορφέας » στο  διαγωνισμό χορού 

DC που διοργανώθηκε από το ΣΑΕ – ΗΠΑ στο Chicago. 

Πέρα απ’ όλα τα βραβεία που κέρδισε στην ανώτερη 

κατηγορία όπου διαγωνίστηκε , κέρδισε παράλληλα την 

κτίμηση και την αγάπη των διοργανωτών και των άλλων 

διαγωνιζόμενων ομάδων !!!! Φωτογραφίες Σελίδα  8 και 9

Τ
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : Γυναικεία φορεσιά της Βωβούσας

ια να βγουν οι γυναίκες από το σπίτι, να χορέψουν αλλά και 
υν την ομορφιά τους ήταν οι γιορτές και τα πανηγύρια. Γι’ 
τές τις περιπτώσεις φρόντιζαν περισσότερο την εμφάνισή τους.  
περιφορά και αμφίεση ήταν σεμνή.  
τα που συνθέτουν  τη γυναικεία γιορτινή φορεσιά της 
 είναι: Η Φανέλα – Η Κυλόττα (Βρακιά) –   
μισο – Η Φούστα – Το Φόρεμα (Φουστάνι) – 
 – Η Ποδιά – Η Ζώνη ,  Ασιμοζώναρο –  
νι – Η Σάρικα – Τα Φλουριά και τα  σκουλαρίκια –  
κια – Οι Κάλτσες και τα Παπούτσια .

Φόρεμα
Το φόρεμα ήταν κατασκευασμένο από μαύρη στόφα που μπορεί να είχε και 
λίγο πράσινο ή θαλασσί. Το ύφασμα το αγόραζαν από τους πραματευτάδες ή 
από τα Γιάννινα και το έραβαν οι μοδίστρες του χωριού. Η λαιμόκοψη είναι 
στη βάση του λαιμού, όχι πιο κάτω. Το φόρεμα είναι ανοιχτό από το λαιμό ως 
τη μέση και κουμπώνει σταυρωτά στο πλάι με κουμπιά ή κόπιτσες. Συνήθιζαν 
να ράβουν βελούδινες λωρίδες στο άνοιγμα του στήθους. Έχει από τρεις πιέτες 
δεξιά και αριστερά στο στήθος και αντίστοιχα στην πλάτη. Τα μανίκια είναι 
μακριά και αρκετά στενά. Στις μανσέτες έραβαν βελούδινη λωρίδα αρκετά 
φαρδιά. Από τη μέση ως κάτω υπάρχουν γύρω-γύρω όλο πιέτες. Πάνω στη 
μέση γαζώνεται μια ζώνη. Μερικές γυναίκες έραβαν και μια λουρίδα βελούδο 
15-20 εκ. πάνω από τον ποδόγυρο καθώς επίσης και κρόσσια (μεταπολεμικά). 
Οι πιο πλούσιες κεντούσαν με μετάξι το κέντημα στις πιέτες ή έβαζαν χάντρες 
στο άνοιγμα του στήθους και στα μανίκια, στο ρεβέρ, αν ήταν κεντημένο το 
φόρεμα. 
Τσιπούνι
 Το γυναικείο σιγκούνι. Μάλλινος μαύρος επενδυτής, κατασκευασμένος από 
μαύρο αδίμτο ή βαμμένος με λουλάκι σκούρο, αχειριδωτός. Φοριέται πάνω 
από το φουστάνι. Έχει τέσσερα λαγκιόλια πίσω και δυο τσέπες στα πλαϊνά. 
Είναι διακοσμημένο με φαρδύ κόκκινο σιρίτι γύρω-γύρω και στις ενώσεις. Η 
διακόσμηση είναι μεγαλύτερη στο στήθος. Υπάρχουν και δυο διακοσμητικές 
φουντίτσες στις μασχάλες. Το έραβαν και το διακοσμούσαν οι ραφτάδες. 



4/1944 - Ολ
Ρόδο, Κάλυ
8/1912 - Απ
Μανουσάκ
Μυτιλήνη. 
παραδοθεί 
απελευθερώ
11/1912 - Α
την Καστορ
11/1912 - Α
«Πατρίς», «
Κοντάρι, νό
τουρκική φ
14/27-1919
Βουλγαρίας
της Ελλάδα
Επίσης ανα
16/1950 - Α
Ελλάδας (Ε
συμμετάσχ
17/1815 - Υ
(Καποδίστρ
«Ηνωμένα 
18/1916 - Μ
αποβιβάστη
εξαναγκάσε
στρατεύματ
πολεμικού 
Ακολούθησ
Ζαππείου –
194 Γάλλοι
Η αποχώρη
οχλοκρατικ
θεωρήθηκα

23/1826 - Ο
εναντίον τω
σημαντική 
νεκροί και 
 ίδιος ο Μο
και 9 τραυμ

25/1942 - Τ
γέφυρα του
ΕΔΕΣ και τ
αυτού του σ
των γερμαν
.
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Το Ιστορικό μηνολόγιο του Νοεμβρίου 
οκληρώνεται η εκκένωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς. Γερμανικές φρουρές παραμένουν στα νησιά 
νο, Κω, Λέρο, Μήλο και στο βορειοδυτικό τμήμα της Κρήτης μέχρι το Μάιο του 1945. 

ελευθέρωση Λέσβου. Ναυτικό άγημα και δύναμη στρατού από 1.000 άντρες, υπό τον Αλέξανδρο 
, που επέβαιναν στο θωρηκτό «Αβέρωφ» και σε τρία επίτακτα ατμόπλοια αποβιβάζονται στις 14.00 στη 
 τουρκική φρουρά από 2.000 άντρες συμπτύχθηκε στο εσωτερικό του νησιού, όπου και υποχρεώθηκε να 

τις 8-12-1912 μετά από μάχη στην περιοχή του χωριού Κλαπάδου. Έτσι ολόκληρη η Λέσβος 
νεται. 
πελευθέρωση της Καστοριάς. Ο Ελληνικός Στρατός (ΙΙΙ Μεραρχία και 1ο Σύνταγμα Ιππικού) απελευθερώνει 
ιά. 
πελευθέρωση της Χίου. Συγκρότημα του 7ου Συντάγματος Πεζικού, που μεταφέρθηκε με τα ατμόπλοια 
Σαπφώ» και «Εριέττα», με την υποστήριξη της Μοίρας Ευδρόμων του Στόλου, αποβιβάζεται στη θέση 
τια από το λιμάνι της Χίου και συνεχίζει τις επιχειρήσεις προς το εσωτερικό του νησιού, αναγκάζοντας την 
ουρά από 37 αξιωματικούς και 1.800 οπλίτες να παραδοθεί στις 21-12-1912. 
- Υπογράφεται η συνθήκη Νεϊγύ στην ομώνυμη πόλη της Γαλλίας μεταξύ των Συμμάχων (Αντάντ) και της 
. Με αυτή καθορίζονταν τα σύνορα της Βουλγαρίας με τους γείτονες της, μεταρρυθμίζονταν τα σύνορα υπέρ 
 στην περιοχή Παρανεστίου Δράμας (Μπούκα) και παραιτούνταν η Βουλγαρία από τη Μεσημβρινή Θράκη. 
νωρίζονταν από πριν μεταγενέστερες αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων για την περιοχή αυτή. 
ναχωρεί από την Ελλάδα για την Κορέα το Στρατηγείο και το Τάγμα του Εκστρατευτικού Σώματος 
ΚΣΕ), υπό το Συνταγματάρχη Ιωάννη Δασκαλόπουλο, δυνάμεως 53 αξιωματικών και 798 οπλιτών, για να 
ι μαζί με άλλες δυνάμεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στον Κορεατικό Πόλεμο. 
πογράφεται στο Παρίσι συνθήκη, μεταξύ Μ. Βρετανίας (Κάστλερη και Ουέλιγκτων) και της Ρωσίας 
ας και Ροζουμόφσκι), με την οποία τα Επτάνησα γίνονται Κράτος ελεύθερο και ανεξάρτητο με την επωνυμία 
ράτη των Ιονίων Νήσων» υπό την αποκλειστική προστασία της Μ. Βρετανίας. 

άχη των Αθηνών (Νοεμβριανά). Δύναμη 3.000 Γάλλων υπό το Ναύαρχο DARTIGUE DU FOURNE 
κε στο Φάληρο και τον Πειραιά για να καταλάβει στρατηγικά σημεία των Αθηνών, προκειμένου να 
ι την Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου να αποσύρει  
 από τη Θεσσαλία και να παραδώσει τις ποσότητες  

λικού που ζητήθηκαν.  
 κανονιοβολισμός και μάχη στο χώρο  

Σταδίου, όπου σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν  
και 84 Έλληνες, χωρίς να υπολογίζονται οι άμαχοι.  
η των Γάλλων έδωσε την επόμενη ημέρα  την αφορμή  
ν βιαιοτήτων σε βάρος των βενιζελικών πολιτών, που  
 συνυπαίτιοι για την πολεμική ενέργεια των Συμμάχων. 

 Γεώργιος Καραϊσκάκης, επιτίθεται στην Αράχωβα  
ν Τουρκαλβανών υπό το Μουσταφάμπεη και πετυχαίνει  
ίκη. Οι απώλειες των Τούρκων ήταν 1.300 περίπου  
00 αιχμάλωτοι. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο 
σταφάμπεης. Οι ελληνικές απώλειες ήταν 4 νεκροί  
τίες. 

 νύχτα 25/26 Νοεμβρίου ανατινάζεται η μεγάλη  
 Γοργοπόταμου από ομάδες Ελλήνων ανταρτών του  
υ ΕΛΑΣ και Βρετανών δολιοφθορέων. Αποτέλεσμα  

ημαντικού γεγονότος ήταν η διακοπή του ανεφοδιασμού  
κών δυνάμεων Β. Αφρικής για έξι (6) κρίσιμες εβδομάδες. 

« ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ !...; »
του ταξιάρχου Σπύρου Γεραμάνη  e-mail : spyger49@yahoo.gr
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ι Ελληνικοί χοροί :
ίναι μια απ’ τις πιο σημαντικές τέχνες και τις πιο πρωτόγονες εκφράσεις των διαφόρων λαών. Στην 
 την Ομηρική ακόμα εποχή, η Όρχησης (Χορός), βρίσκεται σε πλήρη άνθηση. Τα Ομηρικά Έπη 
α από σχετικές περιγραφές που εκθειάζουν την ευκινησία και τη χάρη που έχουν σ’ αυτή την τέχνη 
 κι οι Τρώες, οι Πελοποννήσιοι κι οι Κρήτες της Μινωικής εποχής. 
 των ιστορικών χρόνων έδιναν μεγάλη σημασία στην Όρχηση, γιατί πίστευαν πως η τέχνη αυτή 
κλήρωση της ένωσης του ρυθμού και της αρμονίας που δίνει στον άνθρωπο το αίσθημα της χαράς 
τασης κι έχει θεϊκή καταγωγή.
 λέει ο Λουκιανός, πρώτη η Ρέα -1 δίδαξε την τέχνη του Χορού στους Κορύβαντες -2 στη Φρυγία και 
ήτες -3 στην Κρήτη. Η Αθηνά πίστευαν πως ήταν εκείνη που βρήκε τον Πυρρίχιο, δηλαδή χορό 
τρών που τον χόρευαν στις Δωρικές τελετές. 
 Όρχηση απαρτίζεται από δυο στοιχεία: τις κινήσεις που ονομάζονταν Φοραί και τις χειρονομίες
ονταν Σχήματα. Οι κινήσεις της Όρχησης δεν είχαν διαφορά απ’ τις γυμναστικές κινήσεις που 
θλητές στις παλαίστρες και στα γυμναστήρια. Τα Σχήματα ήσαν οι χειρονομίες που εκφράζανε τα 
ναισθήματα της ψυχής. Με τον κατάλληλο συνδυασμό των Φορών και των Σχημάτων παράγονταν 
η Όρχησης ή Χοροί, ειδικοί για το σκοπό που προορίζονταν. Ανάλογα με το χαραχτήρα τους ο 

 τους χωρίζει σε Πολεμικούς, Θρησκευτικούς και Ειρηνικούς. 

ία ή Ρέη ή Ρείη : Πανάρχαια Ελληνική θεότητα, θεά της γης και προσωποποίηση της κίνησης και της 
όρη του  Ουρανού και της Γαίας, γυναίκα του Κρόνου και μητέρα των Θεών του Ολύμπου.
τες : Ιερείς της Κυβέλης που χόρευαν με μανία σε πανηγύρια και μυστήρια της θεάς μέσα σε 
ούς ήχους Μουσικής  από πνευστά και κρουστά όργανα. Αργότερα παρουσιάζονται στην Κρήτη, 
 μπροστά στο Δία όταν ήταν μωρό.  Με τον καιρό μπερδεύτηκαν με τους Κουρήτες, τους Ιδαίους 
και τους Κάβειρους.
ς : Δαίμονες της Φρυγίας, ακόλουθοι της Κυβέλης και στην Κρήτη φύλακες του Δία όταν ήταν μωρό 
αν το κλάμα  του απ’ τον Κρόνο με τους ένοπλους θορυβώδεις χορούς τους και τα κρουστά όργανά 
ύεται ότι έβαλαν τις βάσεις του πολιτισμού διδάσκοντας τη χρήση της φωτιάς και την κατεργασία των 
στορικά είναι ένας αρχαιότατος λαός στην Ακαρνανία και Αιτωλία. Συνεχίζετε ....

Ο χορός στην Αρχαία Ελλάδα 



Συνέχεια 
Τα πρωτ
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ  : « Ο Γάμος »

.. Τα Έθιμα της Κυριακής του γάμου :

ψωμα

ναν στο σπίτι του γαμπρού, τους υποδέχονταν 

ου, τους έβαζαν να καθίσουν και τους κέρναγαν  

 μεζέδες και ρακί.  

α νέα κορίτσια χόρευαν τα «πρωτόψωμα».

ψωμα ήταν μια κουλούρα (ψωμί) που την είχαν 

ην Πέμπτη προ του γάμου.  

ν πάνω σε μια ξύλινη καρέκλα, στην  

υλής και πάνω της τοποθετούσαν ένα  

μάτο κρασί. Οι νέες χόρευαν γύρω από τα  

α τραγουδώντας : 

μο-πρωτόψωμο, και πρωτοζυμωμένο 

σε πρωτοζύμωσε; και ποιος θα σε χωρίσει;  

υ με ζύμωσε και με πρωτοζύμωσε... 

ίωνε ο χορός του πρωτόψωμου, μια  

η γυναίκα έπαιρνε  το ποτήρι με το κρασί  

ε ένα μικρό αγόρι να πιει λίγο και στην  

έσπαζε την κουλούρα στα δύο, πάνω από  

 του μικρού παιδιού και τη μοίραζε στις κοπέλες  

αν τα πρωτόψωμα και στους άλλους καλεσμένους.  

ρβίριζαν το φαγητό και έτρωγαν όλοι μαζί. (Ο γαμπρός μαζί με τους προσκεκλημένους 

ίτι του, ενώ η νύφη έτρωγε με τους δικούς της καλεσμένους στο  σπίτι της.) 

ση στο σπίτι της νύφης

ευαν και γλεντούσαν για λίγο , όταν όλα πια ήταν έτοιμα,  

 χορεύοντας και τραγουδώντας, ακολουθώντας πάντα  

φη πορεία, να πάρουν τη νύφη...Στην Αμυγδαλιά Γρεβενών,

ήγαιναν οι «σχαριάτες» κρατώντας στα χέρια μια κανάτα  

στολισμένη με λουλούδια και βασιλικό. Πήγαιναν μπροστά  

άλλους για να τους πάρουν τα «σχαρίκια» και να τους πουν  

μπεθεριό του γαμπρού σε λίγο θα ήταν εκεί. Η μάνα της  

ς περίμενε επίσης με μια στολισμένη κανάτα με κρασί που  

ε με αυτήν που κρατούσαν οι «σχαριάτες» του γαμπρού και τους  

λλινα «τσιράπια» κάλτσες . Το ίδιο περίπου συνέβαινε και στα  

ν Τρικάλων όπου η νύφη δώριζε στον πρώτο από τους «συχαριάρηδες» που της και 

ν είδηση του ερχομού του γαμπρού ένα μαντήλι, το οποίο κρεμούσε ανάμεσα στα 

τήλια με τα οποία ήταν στολισμένο το κεφάλι του αλόγου του.

Μην ξεχνάτε την μεγάλη μας φετινή 
εκδήλωση στο - PDA

« Σχαριάτης »
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Η συνταγή του μήνα από τον Σεφ Φώτη Μπακάλη :

Κοτόπουλο Μπαρδουνιώτικο
Ένα γρήγορο και νοστιμότατο φαγητό 

Υλικά

1 κλ.            Φιλέτο κοτόπουλο  

200 γρ. Κρεμμύδι κομμένο 

75 μλ.             Ελαιόλαδο  μαγειρέματος 

250 μλ. Κόκκινο κρασί 

500 γρ. Ντομάτες του κουτιού 

250 γρ. Μαύρες ελιές Καλαμάτας 

  θυμάρι, αλάτι και πιπέρι 

ση 

θερμάνετε το λάδι , τσιγαρίζετε μ' αυτό το  

ουλο και τα κρεμμύδια. Στη συνέχεια προσθέτετε  

λοιπα υλικά και τ’ αφήνετε να σιγοβράσουν και  

υ 20 με 30 λεπτά είναι έτοιμο . 

Παραδοσιακά μουσικά όργανα - Το « Ούτι  »

Καλή επιτυχία και καλή όρεξη !!!

Ο Σεφ - Φώτιος Μπακάλης 
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Για τους μικρούς μας φίλους .... και όχι μόνο ....

ωρίσουμε τα πολύ μακρινά χρόνια !!!
υ κόσμου :  σου έχει τύχει ποτέ να χαζεύεις το  

 ουρανό  όταν έχει ξαστεριά; Εσύ οι φίλοι σου, 

κάθε ηλικίας και σε κάθε εποχή παρατηρούσαν με τις 

αθαν ιστορίες για τα χιλιάδες αστέρια που φτιάχνουν 

σχήματα στο μαύρο στερέωμα, τ’ αστέρια που πέφτουν 

φοντας μεγάλες τροχιές χάνονται, το γαλαξία που 

 φωτεινή λεωφόρο στον ουρανό... Και αναρωτιόνταν 

 όλα αυτά κι εκείνα που υπάρχουν στον κόσμο. 

ν υπήρχε τίποτα, έλεγαν τα παιδιά του Πελασγού, του 

θρώπου, που γεννήθηκε στην Αρκαδία. Υπήρχε το 

ποτε από το Χάος ξεπήδησε μια θεά. Είπαν πως το 

ήταν Ευρυνόμη. Η Ευρυνόμη δεν βρήκε τίποτα στέρεο 

ι κι έτσι διαχώρισε αμέσως τον ουρανό από τη θάλασσα 

α χορεύει μονάχη πάνω στα κύματα. Περιπλανιόταν, 

ριστρεφόταν όλο και πιο γρήγορα, φύσηξε αέρας, τον 

 χέρια της και τότε ξεπήδησε ένα πλάσμα τρομερό, ο 

 μεγάλο φίδι που κουλουριάστηκε γύρω της.  Πέρασε 

 η Ευρυνόμη μεταμορφώθηκε σε περιστέρα. Κι όταν 

ρα, η θεά στάθηκε πάνω στα κύματα και γέννησε ένα 

υγό του Σύμπαντος!  

ς  κουλουριάστηκε εφτά φορές γύρω από το αυγό ώσπου 

οιξε στα δύο κι από μέσα του κύλησαν όλα τα παιδιά της 

ς, ότι υπάρχει στον κόσμο: ο ήλιος και η σελήνη, τα αστέρια και πλανήτες, η γη με τα 

ποτάμια, τα δέντρα, τα ζωντανά πλάσματα. Το θεϊκό ζευγάρι έστησε το σπιτικό του στον 

λλά δεν έμεινε για πολύ μαζί. Ο Οφίων περηφανεύτηκε ότι αυτός ήταν ο δημιουργός του 

ς. Η Ευρυνόμη θύμωσε και τον πέταξε στα βάθη της γης κι αποφάσισε να ορίζει τον 

οι της. Γέννησε θεϊκά παιδιά αγόρια και κορίτσια τους Τιτάνες και τις Τιτανίδες, και τους 

α φροντίζουν καθέναν από τους εφτά πλανήτες. Η Θεία και ο Υπερίωνας φρόντιζαν το 

, το φωτοδότη Ήλιο. Η Φοίβη και ο Άτλαντας, που  

ε στην άκρη του κόσμου  και κρατούσε στους ώμους  

ρέωμα, περιποιούνταν τη χλωμή Σελήνη. Η Διώνη

ος τον κόκκινο πλανήτη Άρη. Η Μήτις, η μητέρα της  

αι ο Κοίος ήταν υπεύθυνοι για το μικρό Ερμή.

 προσωποποίηση της Δικαιοσύνης, και ο  

ντας φρόντιζαν τον μεγάλο πλανήτη Δία. Η Τηθύς

νός, ο πατέρας όλων των νερών, την κοντινή  

. Η Ρέα και ο Κρόνος τον πλανήτη Κρόνο και τα  

 του.  

ι Ρέα ; Σίγουρα έχεις ακούσει κάποιον 

ο γι’ αυτούς! Στην Αρχαία Ελληνική μυθολογία,  

τεροι μύθοι είχαν πολλές παραλλαγές. Κάπου αλλού 

γούνταν ότι η μητέρα των πάντων ήταν η θεά Γη...

Η Σελήνη πάνω στο άρμα της που το 
οδηγεί ο Ερμής 
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Ο Ορφέας στο  διαγωνισμό χορού AGDC στο Chicago

DIVISION II

GOLD: Orpheas Montreal, Canada

SILVER: Labrys Astoria, NY

BRONZE: Pan-American Hellenic Dancers

South Florida

Special Achievement Award: Labrys Astoria, NY

Directors Award: Orpheas- Demetrios Tzotzis

Montreal, Canada

Costume Award: Orpheas Montreal, Canada

Choral CompetitionΗ Σελήνη  
3'd Place - Andreas Kalamatianos
Montreal, Canada

άνω στο άρμα της που το οδηγεί ο Ερμής 
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Ο Ορφέας στο  διαγωνισμό χορού AGDC στο Chicago


