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ΜαΓεΙρΕμΑτΑ

Τρίτη και 13

Π

ριν από λίγο καιρό, παρακολούθησα στην τηλεόραση (για
πολλοστή φορά και με την ίδια
πάντα διάθεση) την καταπληκτική κωμωδία του Ορέστη
Λάσκου, «Τρίτη και 13». Ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα, που δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να ξαναβρεί μέσα από το γέλιο που του χαρίζει, (όπως
όλες εξάλλου οι παλιές ελληνικές κωμωδίες) τη δύναμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της καθημερινότητας πιο χαλαρά, αλλά και του προσφέρει απλόχερα τη δυνατότητα μιας πρόσκαιρης – έστω – φυγής
και περιπλάνησης, σε έναν κόσμο πιο ρομαντικό,
πιο ευαίσθητο, πιο αυθεντικό.
Η ελληνική ταινία καταγράφει με γλαφυρό τρόπο
την εξάρτηση του πρωταγωνιστή (απολαυστικός ο
Νίκος Σταυρίδης) από διάφορες προλήψεις που ταλαιπωρούσαν ευχάριστα ή δυσάρεστα την κοινωνία
μιας άλλης εποχής, αλλά και την πίστη του λαού πως
όλες οι μέρες της εβδομάδας δεν είναι ίδιες, αφού
καθεμιά έχει τη δική της ιστορία πρόληψης. Πενήντα
σχεδόν χρόνια μετά την πρώτη, προβολή της ταινίας
στο «άσπρο πανί», υπάρχουν άνθρωποι που παραμένουν πιστοί εραστές της παράδοσης και διατηρούν
τη συνήθεια να επιτρέπουν ακόμη και σήμερα σε
λογικοφανείς – παρωχημένες ή περίεργες κατ’ άλλους – προλήψεις, να «καθορίζουν» τη ζωή τους.
Φυσικά σεβόμαστε τις απόψεις τους, είτε ανήκουμε

στην ίδια κατηγορία, είτε διαφωνούμε ριζικά.
Η Δευτέρα θεωρείται ευνοϊκή για να αρχίζει κάποιος μια δουλειά. Τη λέμε και Τσαγκαροδευτέρα,
επειδή μετά από ένα έντονο Σαββατοκύριακο γεμάτο
γλέντια, χορούς και παιχνίδια, πήγαιναν τα παπούτσια
στον τσαγκάρη για επιδιόρθωση. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν το αντίθετο. Τα παλιά χρόνια, οι υπαίθριοι
τσαγκάρηδες μάζευαν τα παπούτσια σε ένα τσουβάλι
για μπάλωμα όλες τις μέρες, εκτός από τη Δευτέρα,
γι’ αυτό και ονομάστηκε Τσαγκαροδευτέρα, δηλαδή
τεμπέλικη.
Η Τρίτη θεωρείται η πιο γρουσούζικη μέρα και
αν μάλιστα πέφτει και δεκατρείς, είναι ακόμα χειρότερα, επειδή η Πόλη έπεσε στα χέρια των Τούρκων
ημέρα Τρίτη. Ποιος άνθρωπος, στη σύγχρονη εποχή
της τεχνολογίας, ξεκινάει μια καινούργια δουλειά
αυτή την ημέρα, ποιος ανοίγει θεμέλια για το σπίτι
του ημέρα Τρίτη; Όσο κι αν ισχυρίζεται πως δεν έχει
σχέση με προλήψεις, πως δεν πιστεύει σ’ αυτές τις
«αηδίες», αποφεύγει να κάνει μια αρχή στη ζωή του
την Τρίτη.
Η Τετάρτη είναι μέρα νηστείας και μέρα που, σίγουρα μπορεί κάποιος να ξεκινήσει μια δουλειά, χωρίς το φόβο της αποτυχίας. Παλιότερα, την Τετάρτη,
άρχιζαν ουσιαστικά οι προετοιμασίες του γάμου,
αφού έπιαναν τα προζύμια για να φτιάξουν τις κουλούρες στο σπίτι του γαμπρού.
Η Πέμπτη, θεωρείται μία από τις καλύτερες μέρες
της εβδομάδας. Βέβαια, οι προληπτικοί, δε σπέρνουν
ποτέ αυτή τη μέρα και οι ράφτρες δεν κόβουν καινούργια ρούχα, γιατί το ύφασμα θα φθαρεί από το
ομόηχο των λέξεων «Πέφτη» και «πέφτει». Αντίθετα,
κάποιοι χωρικοί, προτιμούν αυτή τη μέρα για να κόψουν ξύλα που τα χρησιμοποιούν στις οικοδομές ή
και σε άλλες εργασίες, επειδή η Πέμπτη δεν έχει το
γράμμα «ΡΟ» και τα ξύλα δεν θα φαγωθούν από το

σαράκι. Την
Πέμπτη, σε
ατμόσφαιρα
κεφιού και
ξεφαντώματος, έπιαναν
τα προζύμια
για τις κουλούρες στο
σπίτι της νύφης.
Η Παρασκευή είναι
ε π ί σ η ς
ημέρα νηΓράφει η Αννέτα
στείας και η
Ν. Μπαλιάση - Νηπιαγωγός
δεύτερη μέρα
της εβδομάδας
που αποφεύγουν οι προληπτικοί να κάνουν μια νέα
αρχή. Επειδή Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός,
οι παλιές νοικοκυρές, φρόντιζαν να πλένουν εσώρουχα αρρώστων τη μέρα αυτή για να γίνουν καλά,
ενώ απέφευγαν την πλύση ρούχων, ανθρώπων
υγιών. «Τετάρτη και Παρασκευή τα νύχια σου μην
κόψεις…», προειδοποιούσε κάποιος Βυζαντινός Νόμος και όποιος τον παραβίαζε, κινδύνευε να πέσει
θύμα «αναθέματος» από άμβωνος. Αν και ο νόμος
έχει καταργηθεί προ πολλού, ο λαός πιστεύει ακόμη
σ’ αυτήν την πρόληψη.
Το Σάββατο ήταν και συνεχίζει να είναι η μέρα,
γενικής καθαριότητας του σπιτιού, των ρούχων, του
σώματος, με την προϋπόθεση πως όλες οι εργασίες
πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από τον εσπερινό.
Στο χωριό μου, το Σάββατο – εκτός των άλλων –
ήταν καθιερωμένη μέρα της πίτας. Δεν υπήρχε σπίτι,
αυλή, γειτονιά, που να μη μοσχοβολάει ψημένη πίτα
στο σιάτσι (πυροστιά) εφ’ όσον το απόγευμα επέστρεφαν οι οικοδόμοι ύστερα από απουσία έξι κουραστικών ημερών στην εστία τους. Μία πίτα ήταν το
καταλληλότερο φαγητό για να τους ευχαριστήσει,
να τους ξεκουράσει. Το Σαββατόβραδο, οι ερωτευμένοι νέοι αποφάσιζαν να ζητήσουν το χέρι της καλής
τους και να δώσουν λόγο για «αιώνια» αγάπη, πίστη,
αφοσίωση. Η λαϊκή παράδοση πιστεύει πως όσοι
γεννιούνται αυτή την ημέρα, (Σαββατογεννημένοι)
είναι αλαφροΐσκιωτοι, βλέπουν δηλαδή φαντάσματα
και στοιχειά, αλλά χωρίς να τους πειράζουν.
Η Κυριακή είναι ημέρα της αργίας και της χαράς.
Ημέρα της ανάπαυσης του φτωχού εργάτη κυρίως,
που την περίμενε με λαχτάρα για να βρεθεί με την
παρέα του στο καφενεδάκι της πλατείας, να μάθει
τα νέα του χωριού, να ανταλλάξει απόψεις, να χαλαρώσει με λαϊκούς ήχους από τον παλιό φωνόγραφο και αργότερα από το πικ –απ, να αφεθεί νωχελικά στην ευφορία της ρουφηξιάς του
βαρύγλυκου, να γευτεί την ευχαρίστηση στο άναμμα
του άφιλτρου, φτηνού τσιγάρου. Στα γυμνασιακά
μας χρόνια, μετά τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό, η
απόλαυση μιας κρέμας ρουαγιάλ στο δημοφιλέστερο
ζαχαροπλαστείο της Φλώρινας «Ολύμπιον» και λίγο
αργότερα ενός προφιτερόλ στις μοντέρνες καφετέριες της πόλης, ήταν ό,τι καλύτερο για τα Κυριακάτικα πρωϊνά.
«…..και Κυριακή να μη λουστείς αν θέλεις να προκόψεις», συνεχίζει να πιστεύει ο απλός κόσμος, ενώ
τα παιδιά που γεννιούνται Κυριακή, είναι τυχερά,
αφού η ζωή τους προδιαγράφεται «ανέφελη» κι «ευτυχισμένη».
Η Κυριακή, η μοναδική ίσως μέρα της εβδομάδας,
ενέπνευσε ευαίσθητους καλλιτέχνες και δημιούργησαν αλησμόνητες, διαχρονικές επιτυχίες που έρχονται συχνά – πυκνά στα χείλη μας και μας συντροφεύουν σε χαρούμενες στιγμές ξεγνοιασιάς, αλλά
και σε ώρες μελαγχολικές, πίκρας και απογοήτευσης, ανυπόφορης μοναξιάς, αβάσταχτου πόνου…
«Κυριακή γιορτή και σχόλη…», τραγούδησε χαριτωμένα η εθνική μας Αλίκη, «Μια Κυριακή, ποιος
το περίμενε, πως θάταν Κυριακή…», ο αξέχαστος
Γρηγόρης Μπιθικώτσης, «Όλες του κόσμου οι Κυριακές…» η τρυφερή φωνή της Αλεξίου, «Ξημερώνει, ξημερώνει Κυριακή…» ο μοναδικός Γιάννης
Πουλόπουλος, ενώ ο κορυφαίος ύμνος της λαϊκής
μας μουσικής «Συννεφιασμένη Κυριακή» ραγίζει
ακόμη και τις καρδιές που είναι φτιαγμένες από πέτρα….

Ε υ χ αρι σ τ ήριο

Ο

Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου ευχαριστούν
θερμά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την ουσιώδη προσφορά ενός σύγχρονου διαδραστικού πίνακα, που θα ενισχύσει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία, προς όφελος των μαθητών

μας.

Ο Διευθυντής
Μιχαηλίδης Μιχαήλ

Ηχω...

Πουτίγκα με μπαγιάτικο ψωμί

Σ

ας περίσσεψε ψωμί , φίλες μου και ετοιμάζεστε
να το πετάξετε; Μην το κάνετε γιατί σήμερα θα
το μετατρέψουμε με λίγα…. μαγικά, στο άψε
σβήσε σε υπέροχη πουτίγκα.
Αρχή μου είναι να μην πετώ ποτέ το ψωμί που πε-

να μην είναι πολύ μεγάλο. Σε ένα μπολ, χτυπήστε τα
αυγά με τη ζάχαρη και τη βανίλια. Αν θέλετε προσθέστε
και άλλα αρωματικά της αρεσκείας σας. Ρίξτε το γάλα
και μετά την κρέμα γάλακτος και ανακατέψτε. Περιχύστε τη φραντζόλα με το μείγμα. Αν το σκεύος είναι
μικρό και η κρέμα περισσεύει, ρίξτε πρώτα μια ποσότητα βάλτε τη φόρμα μέσα σ’ ένα ταψί και ρίξτε νερό
ρισσεύει. Σπάνια δηλαδή πετώ, γενικά, τα φαγητά που
περισσεύουν. Τα αξιοποιώ την επόμενη μέρα με διάφορους τρόπους που επινοώ η ίδια αλλά και δανείζομαι από φίλες που έχουν την ίδια φαντασία αλλά και
την ίδια φιλοσοφία μ’ εμένα. Άλλωστε το έχω ξαναπεί

από αυτήν τη στήλη, πως οι καιροί είναι δύσκολοι.
Καλό είναι να αρχίσουμε να συμμαζευόμαστε λίγο και
να αφήσουμε κατά μέρος τις σπατάλες. Σε επόμενα
φύλλα, λέω, να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Προς
το παρόν, ας δούμε πώς θα μετατρέψουμε μια απλή,
ξερή φραντζόλα σε υπέροχη πουτίγκα. Ξεκινάμε... άμπρα, κατάμπρα, χόκους, πόκους…!

Υλικά
■ 500 γραμ (Μια φραντζόλα) ψωμί της
προηγούμενης μέρας
■ 60 γραμ. βούτυρο
■ 100 γραμ. σταφίδες ξανθές
■ 120 γραμ. ζάχαρη καστανή (μισή κούπα)
■ 3 αυγά
■ 500 γραμ. γάλα φρέσκο πλήρες
■ 300 γραμ. κρέμα γάλακτος 30% λιπαρά
■ 2-3 βανίλιες
■ Άλλα αρωματικά της αρεσκείας σας
■ Ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού, κανέλα κ.τλ.

Εκτέλεση

Πρώτα- πρώτα, ανάψτε το φούρνο για να ζεσταθεί
στους 160ο - 180οC (ανάλογα με το φούρνο σας).
Κόψτε τη φραντζόλα, με κοφτερό μαχαίρι σε φέτες
κανονικού πάχους, με προσοχή όμως για να μην σπάσουν . Αλείψτε τις με το βούτυρο, ξεκινώντας από τη
μια γωνία της φραντζόλας και τοποθετήστε τις με τη
σειρά τη μία δίπλα στην άλλη. Εγώ χρησιμοποιώ βούτυρο αγελάδας γιατί μου μοσχομυρίζει. Αν όμως δεν
έχετε συνηθίσει τη μυρουδιά του φρέσκου βουτύρου
χρησιμοποιήστε απλή soft μαργαρίνη. Το αποτέλεσμα
θα είναι το ίδιο. Αφού τελειώσετε το άλειμμα, σκορπίστε μερικές σταφίδες πάνω σε κάθε μία φέτα και κολλήστε τις, τη μία πάνω στην άλλη, σαν να ξανασυναρμολογείτε τη φραντζόλα πάλι από την αρχή. Πάρτε ένα
παραλληλόγραμμο σκεύος, στο μέγεθος της φραντζόλας, ή οποιοδήποτε άλλο σκεύος έχετε. Το θέμα είναι

σχεδόν μέχρι τη μέση της φόρμας. Αφήστε να ρουφήξει το ψωμί κάμποση ποσότητα κρέμας και μετά
προσθέστε και αυτήν που σας περίσσεψε. Το μυστικό
είναι να καλυφθεί το ψωμί καλά. Η πουτίγκα πρέπει
να ψηθεί μπαιν- μαρί για μία ολόκληρη ώρα. Βγάλτε
από το φούρνο και πασπαλίστε με ζάχαρη άχνη. Είναι

ωραιότατο γλυκό και τρώγεται και ζεστό. Κανείς δε
θα πιστέψει πως αυτή η υπέροχη πουτίγκα έγινε από
ξερό ψωμί. Καλή επιτυχία φίλες μου και ως την
άλλη Τετάρτη, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε! Είναι
μεταδοτικό και πάνω από όλα ένα χαμόγελο, είναι
το τέλειο αντίδοτο στη θλίψη των ημερών!

