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ΜΠΑΜΠΑΡΙΑ ΑΛΩΝΩΝ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
και λοιπές ΠΑΝΑΡΧΑΙΕΣ ΟΡΦΙΚΕΣΔΙΟΝΥΣΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ;
Η αφορμή να πούνε ανοιχτά, οι ακρίτεςβιγλάτορες πολίτες, καθαρές κουβέντες

Ο

Ορφισμός έχει τις ρίζες
του, πολλούς αιώνες πριν
τον Αλέξανδρο και τον Φίλιππο, στην ευρύτερη περιοχή
του Παγγαίου, αρχικά μεταξύ
των ποταμών Στρυμώνα και Νέστου.
Πέρα από το χρυσό, ως κινητήρια δύναμη της εκστρατείας του Αλέξανδρου, το Παγγαίο έδωσε στην ιστορία
πανάρχαιους μύστες :τον Ορφέα, τον Μουσαίο, τον Εύμολπο,
τον Ρήσο, τις Βάκχες κλπ. Κυρίως όμως έδωσε τα Ορφικά
(τα πρώτα μονοθεϊστικά) κι
έπειτα τα Καβείρια μυστήρια.
Η εκστρατεία του Αλέξανδρου
δεν ήταν η μόνη, κι ας είναι η
πρώτη επίσημη, ιστορικών χρόνων.
Ο Ορφισμός είναι η βάση της
Γράφει ο Κων/νος Χ. Μπομπότας
μυστικιστικής φιλοσοφίας και τελετουργίας των μεγάλων προγενέστερων εκστρατειών του Διόνυσου και του Ηρακλή, σε όλο τον
κόσμο , σαν συνέχεια των αποστολών του Διός, μετά τις νίκες επί του
πατρός του Κρόνου-Χρόνου και των Τιτάνων, προς τελικό όφελος των
ανθρώπων στη Γη….. Καταστάλαγμα γνώσης και σοφίας, που διαδόθηκε
παντού.. Παγκόσμια τα σημάδια και οι παραδόσεις. Ο ελληνισμός χάνεται
στα βάθη των αιώνων….δίνοντας μεγάλες αλήθειες στους λαούς, μέσω
της ελληνικής μαθηματικής-θείας δομής μητέρας- γλώσσας…
Ο Oρφισμός εισήγαγε, εκτός πολλών άλλων (Άδωνις, ταφο-αναγέννηση άνοιξης, Μονοθεϊσμός τετρακτύος των ιεροφαντών κλπ ) και την
λατρευτική τελετουργία του Διονύσου, της έκστασης της γονιμότητας,
της ανακύκλωσης της ζωής και της ευόδωσης της βλάστησης, με μεγάλη
ποικιλία εκστατικών εκδηλώσεων από τραγόμορφες εκδηλώσεις του
Πάνα, των Σάτυρων και των Σειληνών, με μεγάλα κουδούνια, κέρατα,
μέχρι τις διάφορες ιερογαμικές ή φαλλικές εκδηλώσεις ή εκδηλώσεις
νυμφών, ή εξαγνιστικής ηλιακής φωτιάς-ύδατος,που απαντώνται στις
μέρες μας ως καρναβάλια, είτε ως παπούγερα, μπαμπόγερα, μπαμπάρια,
ραγκουτσάρια, μπουμπούνες, φωτιές, φώτα, φανοί, αναστενάρια, κάλαντα, καλικάντζαροι, με πρωταγωνιστές το γέρο ή τη γριά της οικογένειας ή τη νεαρή κόρη-νύμφη που την κυνηγούν τραγάνθρωποι - γαμπροί (συμβολικά η γονιμότης, δια της ποιμενικής ζωής). Βεβαίως και τις
ξεχωριστές και μοναδικές βακχικές εκδηλώσεις της αμπέλου και του
οίνου.
Aς μην ξεχνάμε το θέατρο και τους διθυράμβους , όπως αυτό της
Ηράκλειας, στην Πελαγονία …
Πίσω από τα πανάρχαια σύμβολα της μυθολογίας και των θρύλων,
κρύβεται η λαχτάρα του ανθρωπίνου γένους να εκπληρώσει το σκοπό
της συνέχισης της γόνιμης δημιουργίας πάνω στη γη, μεταδίδοντάς την
καλύτερη στις επόμενες γενιές, με εξόχως εύθυμη τελετουργία, πάντα
με τον πλέον γήινο, σαρκικό, ατελή, γραφικό, αυθόρμητο, αθυρόστομο,
εορταστικό τρόπο…. Πολλά από αυτά τα στοιχεία μεταδόθηκαν αργότερα
και σε άλλους λαούς, Βούλγαρους, Σέρβους, Αλβανούς, με μεταγενέστερα ονόματα ή λαλιές, με τις ίδιες όμως κουδούνες, γουνο-δέρματα,
και τις ίδιες νύμφες, παππούδες και γιαγιές, μπούλες και γενίτσαρους…
και με την ίδια… αθυροστομία… Και με τους ίδιους λεβέντικους γερόντικους χορούς, «σώνται τα ντέφια και τα βιολιά, πάππος που σέρνει τη
σαλβάρα, πάππος παέν μπροστά», όπως τραγουδούν χαρακτηριστικά οι
Θρακιώτες…Τα ίδια τραγουδούν χορεύουν, ντύνονται και διασκεδάζουν
οι Παπαγιαννίτες, οι Αλωνιώτες κλπ στην περιοχή μας, τα ίδια και σε όλο
τον κόσμο, όπου πάτησαν έλληνες, με εξαιρετικό χιούμορ.. Σε Βραζιλία,
στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και στο Ξινό Νερό, ελληνικό- διονυσιακό είναι το
φαινόμενο…
Το ελληνιστικό Βυζάντιο της Νοτιανατολικής Ευρώπης του θαλασσεμπορίου , είτε το βόρειο Βυζάντιο των σιτηρών -Ρωσία ήταν πάντα
καλοί αγωγοί διάδοσης των παραπάνω ηθών-εθίμων, σε πολυεθνικήομοσπονδιακή βάση στα βαλκάνια, κοινώς παραδεκτή, στις εθνικές διαφοροποιήσεις της. Είδαμε, για παράδειγμα, τη βουλγαρική εκδοχή του
αρχαίου ελληνικού διονυσιακού εθίμου στο συγκρότημα που έφερε ο
χοροδιδάσκαλος Γιάννης Κωνσταντίνου από τη Βουλγαρία, στα Άλωνα
: συγκρότημα κωδωνοφόρων -τραγοτομαροφόρων… γνησίως τραγικώς
οζόντων…(βόηθα Παναγιά)…
Στο Βυζάντιο, αυτός για παράδειγμα, ο κωδωνοφόρος θα λεγόταν πχ
: Γεώργιος Μυριστός …. Στη Βουλγαρική θα λεγόταν…Γκιόργκι Σμάρδενκο. Με την ίδια …τραγόκαπα και τα κουδούνια. Δεν είχε όμως παλιά…τιτο- μακεδονιστές (tito- makedonists), γι’ αυτό δεν έγιναν κάποιες
χιλιάδες, χιλιάδων, των τοπικών διαλέκτων…ξεχωριστά έθνη (κάθε …
τρτσε,ζρτσε και έθνος, αναλόγως ηχούς).
Κι οι έλληνες Κύριλλος και Μεθόδιος, γιατί, ρε παιδί μου, έκαναν
τότε το αλφάβητο, για όλους τους … άλλους «χαζούς»…σλάβους και
δεν περίμεναν τους….πλέον «έξυπνους» σκοπιανούς;
Κι η ορθόδοξη εκκλησία της Σερβίας Σκοπίων, γιατί από πριν έλεγε
στα σλαβικά το Ευαγγέλιο;
Είναι όμως πολύ συγκεκριμένο και πολύ ξεκάθαρο αυτό που έγινε :
(so veles; Τito Velles).
Mετά την άλωση της Ρωσίας των τσάρων (βόρειο Βυζάντιο) από συνεργάτες Χάζαρους ηγεσιών της Δύσης, το 1917, υλοποιήθηκε, επιτέλους, ο χωρισμός των 2 Βυζαντίων και στα Βαλκάνια…
Ο Χάζαρος Ιωσήφ Τζουγκασβίλι-Στάλιν και ο Χαζαροκροάτης Ιωσήφ
Τίτο, δημιούργησαν το γνωστό γειτονικό πειρατικό πολυεθνικό ψευδώνυμο κρατίδιο, για να μην μπορέσουν ποτέ οι τρείς Ορθόδοξοι λαοί των
Βαλκανίων, Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι , να εκστρατεύσουν, όπως το
1912, μαζί για να ανοίξουν ξανά τα Δαρδανέλια. Έπρεπε να γίνει κρατίδιο
με εριστική-αλυτρωτική υποδομή… Η πειρατικότητα υπάρχει από τότε
στις ηγεσίες της γείτονος, που κρατούν τοv πολυεθνικό λαό τους και
την περιοχή ολόκληρη, δέσμια των ξένων πειρατικών-κλοπιμαίων σκοπιμοτήτων, με ανόητα και αισχρά ψέματα, για να κρατάνε τους πραγματικούς βαλκανικούς λαούς σε μόνιμη
(η συνέχεια στη σελ. 16)
έριδα-διαμάχη.

Παλιές παραδοσιακές
συνταγές, μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα
της εφημερίδας μας:
www.ηχωνεα.gr

ΜαΓεΙρΕμΑτΑ
Ηχω...

Τ

α αρβανιτο-βλαχοχώρια, Δροσοπηγή,
Φλάμπουρο, Λέχοβο φίλες μου, φημίζονται, μεταξύ άλλων και για τις καταπληκτικές πίτες. Όσοι έχουν δοκιμάσει
σίγουρα μου δίνουν δίκιο. Οι βλαχαρβανίτισσες
νοικοκυρές, έχουν αναγάγει το άνοιγμα του
φύλλου σε ύψιστη τέχνη. Και αυτό γιατί από
μικρές μαθήτευαν δίπλα στις μεγαλύτερες και
διδάσκονταν ένα-ένα τα μυστικά. Πώς φτιάχνε-

Βλαχαρβανίτικη πρασόπιτα

απλά ένα φαγητό. Ήταν τό φαγητό! Την είχαν
συνδέσει με όλες τις εκφάνσεις του κύκλου της
ζωής. Τη γέννα, τη βάφτιση, το γάμο, την κηδεία, τα ταφικά έθιμα, τα πανηγύρια και τις
γιορτές. Σε κάθε περίπτωση η πίτα ήταν διαφορετική, με ιδιαίτερη γέμιση, διαφορετικό τρόπο
κατασκευής , με λιγότερο ή περισσότερο βούτυρο. Τυρόπιτες, πρασόπιτες, χορτόπιτες, τσουκνιδόπιτες, αρμυρόγλυκες κολοκυθόπιτες,
μπουρέκια, πλούσιες γαλατόπιτες, ρεθανίκια
στριφτά και τραγανά, πισπιλίτες, καλαμποκόπιτες, πίτες με ψημένα φύλλα, …είναι μερικά από
τα είδη της πίτας που έφτιαχναν και εξακολουθούν μερικές ακόμα νοικοκυρές να φτιάχνουν.
Παλιά τις έφτιαχναν σε στρόγγυλα, μπακιρένια
ταψιά, περασμένα με ένα παχύ στρώμα από καλάι. «Καλάι» είναι η τούρκικη ονομασία του

ται η ζύμη, πώς ανοίγεται ομοιόμορφα ένα- ένα
το λεπτό φύλλο, πώς τυλίγεται ο κόθρος, με
ποιον τρόπο γίνεται το ράντισμα της πίτας με
το βούτυρο και τέλος, με ποιο τρόπο θα ψηθεί
για να γίνει τέλεια, τραγανή και λαχταριστή και
όχι σκληρή «σαν τενεκές», ή μαλακιά και βαριά

κασσίτερου. Κάθε χρόνο περνούσε από τα χωριά ο Γιάννης ο Καλαϊτζής και «γάνωνε» τα
φθαρμένα ταψιά. Τα έκανε να στραφτοκοπάνε
σαν καινούρια.
Η πίτα ψήνονταν στην πυροστιά με κάρβουνα.
Από πάνω έβαζαν ένα μεταλλικό καπάκι ,το σάτσι, ή γάστρα. Όπως καταλαβαίνετε, η πίτα ήταν
μια μικρή περιπέτεια που, εκτός από μαστοριά

«σαν λάσπη», όπως έλεγε η γιαγιά μου. Όλο
αυτό το μάθημα δεν ήταν πανηγύρι. Οι νεαρές
γυναίκες έπρεπε πάση θυσία να μυηθούν στα
μυστικά, γιατί αργότερα, μια μέρα μετά το γάμο
τους περνούσαν όλες από μια μεγάλη δοκιμα-

Υλικά για τη ζύμη

Ανακατέψτε πολύ καλά να ενωθούν τα υλικά.
Δοκιμάστε και αλατίστε αν χρειαστεί. Σε μια λεκανίτσα ρίξτε το νερό, το αλάτι και το αλεύρι
κοσκινισμένο λίγο -λίγο. Ανακατέψτε με το χέρι
σας από το κέντρο κυκλικά για να σας προκύψει
μια ζύμη ελαστική που δεν κολλάει. Αν η ζύμη
είναι πολύ μαλακιά προσθέστε λίγο- λίγο και
άλλο αλεύρι. Ζυμώστε τη για λίγο ακόμα πάνω
στον πάγκο και χωρίστε την σε 18 μικρά κομμάτια. Πλάστε τα κομμάτια σε μπαλίτσες. Αλευρώστε τον πάγκο και τις μπάλες και ανοίξτε

λίγο κάθε μπαλίτσα σε μικρό φύλλο . Μετρήστε
12 φύλλα. Αλείψτε κάθε ένα από τα 11 φύλλα
με το λιωμένο βούτυρο και βάλτε το ένα πάνω
στο άλλο. Το δωδέκατο βάλτε το χωρίς να το
αλείψετε. Πατήστε τα λίγο με τα χέρια σας στο
κέντρο και στις άκρες . Αλευρώστε και ανοίξτε
με το πλάστη σιγά- σιγά. Αν δεν μπορείτε να
χειριστείτε καλά τον πλάστη σπρώξτε απλά προς
όλες τις κατευθύνσεις για να ανοίξει το φύλλο.
Δώστε του το σχήμα του ταψιού που θα χρησιμοποιήσετε. Aφού το ανοίξετε αρκετά, απλώστε
το στο ταψί το οποίο έχετε προηγουμένως αλεί-

(για ένα ταψί κουζίνας)
■ 2 ½ φλιτζάνια τσαγιού νερό βρύσης
■ 5 φλιτζάνια τσαγιού αλεύρι για όλες τις
χρήσεις (λίγο πάνω λίγο κάτω)
■ 1 κουταλιά αλάτι
■ 250 γραμ. βούτυρο λιωμένο ή ελαιόλαδο
ή ανάμεικτο λάδι με βούτυρο

Υλικά για τη γέμιση
■1 κιλό πράσα ψιλοκομμένα, το τρυφερό άσπρο και πράσινο μέρος
■3-4 αυγά
■1κουταλιά ελαιόλαδο
■½ κιλού φέτα
■Αλάτι
σία. Έπρεπε να αποδείξουν την τέχνη και τη μαεστρία τους φτιάχνοντας πίτα κάτω από τα αμείλικτα βλέμματα των πεθερικών αλλά και όλου
του σογιού του γαμπρού. Από το πόσο καλή θα
ήταν η πίτα εξαρτιόταν και το αν θα έπαιρνε
τον τίτλο της καλής νοικοκυράς ή αν ο τίτλος
της ανοικοκύρευτης θα τη συνόδευε για μια
ζωή!.
Η πίτα για τους αρβανιτόβλαχους δεν ήταν

και αξιοσύνη, απαιτούσε και γερά μπράτσα.
Σήμερα, αν και τα πράγματα- ευτυχώς- έχουν
γίνει πιο εύκολα, οι νοικοκυρές προτιμούν τις
έτοιμες κατεψυγμένες πίτες που, δε λέω, μπορεί να είναι νόστιμες αλλά δε συγκρίνονται με
τις σπιτικές.
Σήμερα θα φτιάξουμε βήμα - βήμα μια πίτα
σχετικά εύκολη. Αν ακολουθήσετε προσεχτικά
τις οδηγίες , θα αποζημιωθείτε από το αποτέλεσμα. Θα φτιάξουμε μια βάση για πίτα. Τη γέμιση θα την επιλέγετε εσείς κάθε φορά και έτσι
θα καυχιέστε ότι μπορείτε να φτιάξετε όλων των
ειδών τις πίτες.

Εκτέλεση

Βάλτε τα ψιλοκομμένα πράσα στο σουρωτήρι
και κάτω από το τρεχούμενο νερό της βρύσης
πλύνετέ τα πατώντας τα με τη χούφτα σας να …
σπάσουν και να μαλακώσουν. Αφήστε τα για
λίγο να στραγγίξουν, ρίξτε τα στην κατσαρόλα
και αφήστε να βράσουν, ώσπου να «πιουν» το
ζουμί τους. Προσθέστε τη μια κουταλιά λάδι και

ανακατέψτε δυο - τρεις φορές. Κλείστε το μάτι
και αφήστε να μισοκρυώσουν. Προσθέστε τα
αυγά ένα – ένα και μετά την τριμμένη φέτα.

ψει με τέσσερις κουταλιές βούτυρο. Στρώστε
τη γέμιση ομοιόμορφα. Κάντε το ίδιο με τα υπόλοιπα 6 φύλλα. Αλείψτε τα πέντε και το τελευταίο
βάλτε το όπως είναι. Ανοίξτε τα σε φύλλο λίγο
μεγαλύτερο από το προηγούμενο και απλώστε
το πάνω από τη γέμιση σουρωτά. Γυρίστε τον
κόθρο σαν κοτσίδα και ραντίστε με το υπόλοιπο
βούτυρο. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 200ο για μία ώρα. (Μισή ώρα στην κάτωκάτω θέση και έπειτα στη μεσαία, μέχρι να ροδοκοκκινίσει). Καλή επιτυχία φίλες μου και
ως την άλλη Τετάρτη μοιράστε την αγάπη σας
απλόχερα, γιατί το μέτρο της αγάπης είναι η
αγάπη χωρίς μέτρο.

