Κανταΐφι
παραδοσιακό

σιροπιαστό
ΣΥΝΤΑΓΗ

1 πακέτο φύλλο κανταΐφι 500 γραμ.
250 γραμ. λιωμένο αιγοπρόβειο βούτυρο
30 γραμ. φιστίκι Αιγίνης ωμή ψίχα (ψιλοκομμένη)
3 κ.σ ζάχαρη
2 κ.σ. φρυγανιά
1 κ.γλ. κανέλα
2 κ.σ. ανθόνερο ή ροδόνερο
αποξηραμένα ροδοπέταλα για το γαρνίρισμα (βρώσιμα που
βρίσκετε σε καταστήματα μπαχαρικών)
Για το σιρόπι
600 γραμ. ζάχαρη
500 γραμ. νερό
1 κ.σ. χυμό λεμόνι
2 κ.σ. ανθόνερο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ανοίγουμε πρώτα το φύλλο κανταΐφιού και αφρατεύουμε τις
κλωστές του με τα χέρια. Κρατάμε 2-3 κουταλιές από το
λιωμένο βούτυρο και περιχύνουμε λίγο λίγο με το υπόλοιπο όλο
το κανταΐφι, αφρατεύοντάς το πάλι , ώστε να βουτυρωθεί
παντού.
Βουτυρώνουμε ρηχό ταψί (περίπου 35 εκ.) και κάνουμε μία
στρώση το μισό βουτυρωμένο κανταΐφι. Βάζουμε σε μπολ το
φιστίκι, τη ζάχαρη, την κανέλα και τη φρυγανιά. Τα
ανακατεύουμε και τα κάνουμε μια στρώση σε όλη την επιφάνεια
του κανταϊφιού. Ραντίζουμε με το ανθόνερο, καλύπτουμε με το
υπόλοιπο βουτυρωμένο κανταΐφι, σκεπάζοντας τα υλικά.
Ραντίζουμε με όσο βούτυρο έχει περισσέψει.
Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς ,
Στις αντιστάσεις για 45΄περίπου, μέχρι να ροδίσει καλά το
κανταΐφι. Αν ψήσετε στον αέρα, χαμηλώστε κι άλλο τη
θερμοκρασία (140-150 βαθμούς ) και ψήστε το μέχρι να ροδίσει
καλά.
Σιροπιάζουμε το καυτό γλυκό με το ζεστό σιρόπι σιγά σιγά,
μέχρι να ποτίσει και να ρουφήξει καλά. Αφήνουμε να κρυώσει
τελείως, όπως όλα τα σιροπιαστά γλυκά. Ψήστε το να ροδίσει
καλά πάνω και κάτω.

Για το σιρόπι
Βάζουμε τα υλικά για το σιρόπι σε κατσαρόλα και ανακατεύουμε
να λιώσει η ζάχαρη. Από την ώρα που θα πάρει βράση, βράζουμε
για 4-5΄ και αφήνουμε λίγο το σιρόπι να σταθεί για 10΄πριν
το ρίξουμε στο γλυκό.

Μετονομασίες
Πελοπόννησο

χωριών

στην

Δεν είναι σε όλους τους Έλληνες γνωστό πως το Ελληνικό
κράτος από τότε που ιδρύθηκε προχώρησε-και συνεχίζει μάλιστα
ακόμα και σήμερα-σε μία εκτεταμένη επιχείρηση μετονομασίας
χωριών αλλά και πόλεων. Ο λόγος είναι πως υπήρχε πλήθος
τοπωνυμίων που δεν είχαν Ελληνική προέλευση (κυρίως Τούρκικα
και Αλβανικά) ή άλλα που θεωρήθηκαν “μπανάλ” και
αντικαταστάθηκαν από πιο προσιτά ή αρχαιοελληνικά κλπ.
Νομίζουμε λοιπόν πως αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια αναδρομή
και να γνωρίσουμε τα παλιά τοπωνύμια των χωριών της χώρας
μας, κάνοντας αρχή από την Πελοπόννησο και αργότερα και
άλλων περιοχών. Αυτό φυσικά μέσω της ιστοσελίδας του
συγγραφέα Δημήτρη Λιθοξόου που έχει πραγματοποιήσει τέτοιες
μελέτες.
Έτσι μπορείτε να δείτε στη λίστα παρακάτω (με αλφαβητική
σειρά) τα παλιά ονόματα των χωριών της Πελοποννήσου στην
πρώτη στήλη και δίπλα τη σημερινή τους ονομασία, αλλά και το
έτος μετονομασίας.
1o μέρος: Α-Λ
http://www.lithoksou.net/p/metonomasies-ton-oikismon-tis-pel
oponnisoy-l
2ο μέρος: Μ-Ψ
http://www.lithoksou.net/p/metonomasies-ton-oikismon-tis-pel
oponnisoy-m-ps

Υπέροχο Κελαϊδι Σερρών !
Το Κελαϊδί Σερρών είναι ένα αγαπημένο πιάτο
πολλών καλοφαγάδων εντός και εκτός συνόρων. Η
απολαυστικότητα και ο συνδυασμός γεύσεων που
περικλείει αυτό το πλούσιο πιάτο, το οδήγησε
από τα ελληνικά χωριά στις κουζίνες των
διασημότερων εστιατορίων στην Γαλλία !
ΥΛΙΚΑ : 1 κιλό Μοσχάρι,
3 πιπεριές πράσινες,
2 πιπεριές κόκκινες, 2 πιπεριές κίτρινες,
2 κρεμμύδια,
3/4 Φέτα τυρί,
3-4 ντομάτες,
Σκόρδο ψιλοκομμένο,
Αλάτι
&
Καλαμάτας.

Πιπέρι,

1

ποτήρι

νερού

Ελαιόλαδο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : Κόβουμε μόνοι μας ή ζητάμε απο τον κρεοπώλη να
μας κόψει το μοσχάρι σε ψηλές φέτες. Κόβουμε τις πιπεριές σε
ένα μπολ και τρίβουμε τη φέτα σε ψιλό τρίμα. Παράλληλα
έχουμε ετοιμάσει τις ντομάτες κόβοντας τες σε ροδέλες. Στη
συνέχεια, προσθέτουμε το ψιλοκκομέννο σκόρδο, κατά την
προτίμησή μας, ανάλογα με το πόσο πικάντικο θέλουμε να είναι
το αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούμαι ταψί ή γάστρα ( για
περισσότερο ζουμερό φαγητό) . Εαν χρησιμοποιήσουμε ταψί,
σκεπάζουμε το φαγητό με αλουμινόχαρτο.
Στρώνουμε όλη την επιφάνεια του ταψιού ή της γάστρας με τις
φέτες μοσχαριού και πάνω απο κάθε φέτα προσθέτουμε με την

σειρά μία στρώση πιπεριά, μία στρώση ντομάτα,μια στρώση
κρεμμύδι και σκόρδο. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσουν τα
υλικά μας ενώ στο τέλος προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και λάδι
κατά το δοκούν.
Μυστικό : Εάν το φαγητό μαγειρευτεί σε γάστρα δεν
προσθέτουμε καθόλου νερό. Εάν μαγειρευτεί σε ταψί
προσθέτουμε 1 φλιτζάνι νερό. Το φαγητό σερβίρεται ιδανικά με
ριζότο, πατάτες ή πουρέ.

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΟΡΕΞΗ !
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Πελοπόννησο

χωριών

στην

Δεν είναι σε όλους τους Έλληνες γνωστό πως το
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μια αναδρομή και να γνωρίσουμε τα παλιά
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1o μέρος: Α-Λ
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2ο μέρος: Μ-Ψ
http://www.lithoksou.net/p/metonomasies-ton-oikismon-tis-pe
loponnisoy-m-ps

Ζυγουρί
στη
Μακεδονία

γάστρα

από

ΖΥΓΟΥΡΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΑ ΝΑΟΥΣΑΣ. ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ

ΥΛΙΚΑ: 2 κιλά ζυγούρι (με κόκκαλο), ½ κούπα
ελαιόλαδο Καλαμάτας, 2-3 μεγάλες ώριμες
ντομάτες, 2 μεγάλα κρεμμύδια, 2 πράσινες
πιπεριές, 2 μανιτάρια φρέσκα ( προαιρετικά),
μαϊντανό, αλάτι – πιπέρι – μπαχάρι σε κόκκους.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ : (Συνταγή για 4 άτομα)
Βράζουμε το ζυγούρι για 10 λεπτά στη κατσαρόλα
και πετάμε το νερό. Ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες,
βγάζουμε τους σπόρους και τις κόβουμε σε
κύβους.
Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα
κόβουμε σε φέτες. Κόβουμε σε ροδέλες τις
πιπεριές και τα μανιτάρια σε φέτες.
Βάζουμε όλα τα παραπάνω υλικά στη γάστρα
ρίχνουμε το αλάτι, το πιπέρι και το μπαχάρι.
Προσθέτουμε ελάχιστο νερό (περίπου ½ της
κούπας) και περιχύνουμε όλα τα υλικά με το
ελαιόλαδο Καλαμάτας.
Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο στους 180 με 200
βαθμούς περίπου για 2 ώρες. Κατά την διάρκεια
του ψησίματος ελέγχουμε το φαγητό, μπορεί να
χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο νερό ή να το
ψήσουμε λίγο παραπάνω. Τέλος περίπου 10 λεπτά
πριν τελειώσει το ψήσιμο ρίχνουμε το μαϊντανό.
Το φαγητό μπορούμε να το γαρνίρουμε με
τηγανιτές πατάτες ή πατάτες φούρνου, με πιλάφι
ή ζυμαρικά.

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΟΡΕΞΗ !

Αρνίσιο κεμπάπ
γιαουρτιού

με

σάλτσα

ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗ,
ΑΛΛΑ ΛΙΧΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ
Πάντα η Ανατολίτικη, η Πολίτικη κουζίνα, δίχαζε τους
Έλληνες. Σε άλλους άρεσε, για άλλους όμως τη θεωρούσαν
βαριά. Σήμερα σας παρουσιάζουμε μια συνταγή που είναι για
γερά στομάχια, αλλά όμως υπέροχη, νόστιμη για καλοφαγάδες !

ΥΛΙΚΑ:
Υλικά για 8-10 κεμπάπ
1 κιλό αρνίσιο κιμά, κατά προτίμηση από μπούτι, χωρίς να
αφαιρεθεί κανένα κομμάτι από το λίπος

1 κρεμμύδι λειωμένο στο μίξερ, 3 κουταλιές βούτυρο γάλακτος
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, Αλάτι,
Φρεσκοτριμμένο πιπέρι, Λίγο μπούκοβο (καυτερό πιπέρι), Για
τη σάλτσα γιαουρτιού,
250 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 3 κουταλιές σούπας
ελαιόλαδο, 1 κουταλιά ξύδι,
4-5 φυλλαράκια φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένα, 1 φλιτζανάκι
ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο,
1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο αγγουράκι με τη φλούδα του
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ζυμώνετε τον κιμά σε μια λεκάνη μαζί με το κρεμμύδι, το
βούτυρο, το αλατοπίπερο και το καυτερό πιπέρι.
2. Πλάθετε με το χέρι μακρόστενα κεφτεδάκια μήκους περίπου
6-7 εκατοστών το ένα. Τα αφήνετε για 1 ώρα
στο ψυγείο.
3. Ετοιμάζετε τη σάλτσα αναμειγνύοντας σ’ ένα μπολ με τη
βοήθεια ενός πιρουνιού το γιαούρτι με το
ελαιόλαδο, το ξύδι, το δυόσμο, το αγγούρι και τον άνηθο.
Διατηρείτε τη σάλτσα για 15-20 λεπτά περίπου
στο ψυγείο.
4. Ψήνετε τα κεμπάπ στο γκρίλ στους 180ο μέχρι να ψηθούν και
από τις δυο πλευρές.
5. Τέλος, παίρνετε πιτούλες μακρόστενες, τις κυπριακές, τις
ανοίγετε στη μέση και βάζετε ένα φύλλο μαρουλιού, 2-3
φετούλες από τις ντομάτες, λίγη σάλτσα γιαουρτιού και από
πάνω, ανάλογα την όρεξή σας, 1-2 κομμάτια κεμπάπ
6. Γαρνίρετε με φυλλαράκια μαϊντανού και καλή σας όρεξη
Πηγή: Βιβλίο, “κάτι μαγειρεύει ο Ηλίας”

Αγριογούρουνο στη Γάστρα
Πόσοι από τους αναγνώστες μας έχουν φάει ποτέ αγριογούρουνο
;
Και όμως το αγριογούρουνο, όχι μόνο τρώγεται αλλά το
κρέας του είναι και από τα πιο νόστιμα ! Ας μάθουμε λοιπόν
σήμερα πως φτιάχνουμε αγριογούρουνο στη γάστρα…

Υλικά:
·

2 κιλά αγριογούρουνο από ωμοπλάτη ή μπούτι

·

¼ κούπας ελαιόλαδο

·

2 κρεμμύδια, κομμένα στα τέσσερα

·

1- 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

·

3 – 5 κοτσάνια σέλινο ψιλοκομμένα

·

4-5 καρότα, χονδροκομμένα.

·

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Για το μαρινάρισμα
·

6 κρεμμυδάκια φρέσκα, ψιλοκομμένα

·

2 φύλλα δάφνης.

·

½ κ.γ. κόκκους μαύρου πιπεριού.

·

6 κόκκους μπαχάρι.

·

2 κουταλιές μέλι.

·

2 κουταλιές σ. ξύδι βαλσάμικο.

·

1/3 κούπας ελαιόλαδο.

·

1 1/2 κούπα κρασί κόκκινο ξηρό.

·

1 ½ κουταλιά σούπας ξύσμα πορτοκαλιού.

·

1 κούπα χυμό πορτοκαλιού.

·

1 κ.γ. θυμάρι ξερό.

·

1 κ.γ. αλάτι και πιπέρι.

Χρόνος Μαριναρίσματος: 24 ώρες
Χρόνος προετοιμασίας: 30 λεπτά
Χρόνος ψησίματος: 2 1/2 – 4 ώρες

Εκτέλεση:

1.
Πλένουμε το κρέας και το βάζουμε σε μια λεκανίτσα με
όλα τα υλικά της μαρινάδας και το ανακατεύουμε.
Το
σκεπάζουμε και το αφήνουμε στο ψυγείο να μαριναριστεί από 24
ώρες.
2.
Όταν ολοκληρωθεί το μαρινάρισμα, τότε βγάζουμε το
κρέας και το βάζουμε σε μια κατσαρόλα με νερό και μπόλικα
δαφνόφυλλα και το βράζουμε για 30-40 λεπτά.
3.
Όσο βράζει το κρέας, εμείς καθαρίζουμε και ετοιμάζουμε
τις πατάτες. Μέσα σε ένα ταψί θα βάλουμε τις πατάτες, θα
ρίξουμε λίγο ζουμί από το κρέας που βράζει στην κατσαρόλα,

ένα μικρό κρεμμυδάκι, λίγο πράσο, λίγο αλατάκι και λίγη
ρίγανη φρέσκια.
4.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200oC/390oF.

5.
Όταν βράσει το κρέας στην κατσαρόλα, έχομε ετοιμάσει
τη γάστρα και έχουμε βάλει χιαστί κλιματόβεργες να το
κάνουμε σαν πλέγμα. Ρίχνουμε το κρασί μέσα, να φτάσει μέχρι
τις κλιματέβεργες, ρίχνουμε και αρκετό από το ζωμό του
κρέατος και όλα τα υπόλοιπα υλικά.
6.
Σκεπάζουμε τη γάστρα με κομμάτι αλουμινάχαρτου που
του κάνουμε και μερικές τρύπες και το ψήνουμε για μια ώρα
στους 260ο C. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στους 180oC – 350oF και
το ψήνουμε για άλλες 2 περίπου ώρες.
7.
Περίπου κάπου στο μισό χρόνο γυρίζουμε το κρέας από
την άλλη μεριά.
8.
(Μια και μισή ώρα πριν το τέλος βάζουμε και το ταψάκι
με τις πατάτες από πάνω).
9.
Το υπέροχο φαγητό μας με το αγριογούρουνο που με το
μαρινάρισμα του μοσχοβόλαγε, είναι έτοιμο. Το σερβίρουμε
με τις Πατάτες Φούρνου.

Καλή σας απόλαυση, η νοστιμιά του θα σας
εντυπωσιάσει !

Μια
άγνωστη
πλευρά
πανέμορφης Μάνης !

της

Μανιάτικος γδικιωμός

Μια ιστορική άγνωστη πλευρά της πανέμορφης
Μάνης !
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΝ ΝΑ
ΝΤΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗΣ ΣΧΕΔΟΝ ΜΕ ΕΝΑ ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ
ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. Η
ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΩΣ (ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΧΕ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΣΧΗΜΕΣ Η ΕΣΤΩ ΑΜΦΙΛΕΓΟΝΕΝΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ¨ΑΙΡΕΤΙΚΑ” ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΑΥΤΕΣ.
ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΗΤΑΝ Ο ΜΑΝΙΑΤΙΚΟΣ ΓΔΙΚΙΩΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑΙ ΜΕΝ
ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ, ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΕ
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΗΤΑΝ, ΤΟ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ…

Στο κλίμα των σκληρών αγώνων επικράτησης μεταξύ των πατριών
(οικογενειών), αναπτύχθηκε η βεντέτα, ο λεγόμενος
«γδικιωμός» ή δικιωμός – που αφορούσε αρχικά το σόι ή την
οικογένεια και όχι το άτομο – ήταν η τιμωρία μιας πράξης που
είχε γίνει σε βάρος της οικογένειας.
Την τιμωρία αποφάσιζε ψύχραιμα ένα οικογενειακό συμβούλιο,
ενώ δεν ήταν απαραίτητο να τιμωρηθεί προσωπικά ο ένοχος της
πράξης. Η βεντέτα μπορούσε να στραφεί και εναντίον άλλου
μέλους της αντίπαλης οικογένειας.
Τα αρσενικά παιδιά της οικογένειας, σε περίπτωση πού ο
πατέρας έπεφτε θύμα γδικιωμού, ανατρέφονταν με μοναδικό
σκοπό μεγαλώνοντας να πάρουν το αίμα του πίσω. Όταν η
εκδίκηση ολοκληρωνόταν, η οικογένεια πού πήρε ικανοποίηση
κλεινόταν στο σπίτι της, για να μην προκαλέσει την
οικογένεια του σκοτωμένου. Συχνά στόχος ήταν η ολοκληρωτική
εκμηδένιση της αντίπαλης οικογένειας. Το πρώτο κτύπημα δε
γινόταν ποτέ απροειδοποίητα η πλευρά που προκαλούσε κήρυσσε
επίσημα τον πόλεμο, χτυπούσαν οι καμπάνες, τα δυο αντίπαλα
μέρη πήγαιναν στους πύργους τους κι από κει και πέρα κάθε
μέσο καταστροφής ήταν επιτρεπτό.
Ο ουδέτερος πληθυσμός του χωριού στο διάστημα που διαρκούσε
η βεντέτα ή κρυβόταν ή απομακρυνόταν όσο να τελειώσει ο
μικρός πόλεμος.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ο κώδικας της βεντέτας επέτρεπε μια
προσωρινή ανάπαυλα, την «τρέβα» την εποχή του οργώματος, της
σποράς, του θερισμού, του αλωνίσματος και όταν μάζευαν τις
ελιές. Τα αντιμαχόμενα μέρη δούλευαν τότε σε γειτονικά

χωράφια με νεκρική σιγή και τη νύχτα εφοδίαζαν τους πύργους
με τρόφιμα και πυρομαχικά. Ο αγώνας ξανάρχιζε μόλις τέλειωνε
η συγκομιδή.
Μια περιορισμένη ανακωχή μπορούσε επίσης να γίνει όταν ένα
μέλος των αντιπάλων οικογενειών είχε βαφτίσια, γάμο ή κάτι
ανάλογο. Ο συνηθέστερος φυσικά τρόπος με τον οποίο τέλειωνε
η βεντέτα ήταν η εκμηδένιση της μιας μερίδας, οπότε τα
υπολείμματά της σκορπίζονταν σε άλλα χωριά, αφήνοντας τους
πύργους και τα χωράφια τους στο νικητή, ο οποίος έμενε
αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος, ώσπου μια άλλη Νυκλιάνικη
οικογένεια κατόρθωνε να συγκεντρώσει ή να δημιουργήσει
αρκετή δύναμη για να τον προκαλέσει.
Μπορούσε όμως και να μείνει αν ήθελε, στο χωριό η νικημένη
παράταξη, αν ζητούσε από το νικητή συγγνώμη με, ένα
καθορισμένο τελετουργικό τυπικό. Τα πράγματα ήταν απλούστερα
στις περιπτώσεις φόνων δίχως γενικότερες προεκτάσεις, οπότε,
ύστερα από μια καθορισμένη, απλούστερη από την προηγούμενη,
διαδικασία, ο μετανοημένος φονιάς γινόταν ο ιδιαίτερος
προστάτης και ευεργέτης της οικογένειας που αδίκησε όλα αυτά
τα θέματα τα τακτοποιούσε ένα τοπικό συμβούλιο, η Γεροντική,
μοναδικός Θεσμός, υπό τον μπέη ή τον αρχικαπετάνιο, που
φρόντιζε για την τάξη στη Μάνη.
Ένα γεγονός που μπορούσε να συμβιβάσει τα αντιμαχόμενα μέρη
ήταν η τουρκική απειλή. Η πιο μακρόχρονη ανακωχή ήταν η
γενική τρέβα που ζήτησε ο Μαυρομιχάλης την παραμονή του
πόλεμου της Ανεξαρτησίας. Οι αντιδικίες πάντως συνεχίστηκαν
και μετά την απελευθέρωση, αλλά σιγά-σιγά οι προκαταλήψεις
και οι διακρίσεις μεταξύ Νυκλιάνων και υποτακτικών
διαλύονταν, η παράδοση της βίας όμως συνεχίστηκε, έστω και
χωρίς πια τους μεγάλους πόλεμους των Νυκλιάνων. Η παράδοση
δεν κόπηκε αμέσως, αλλά περιορισμένη με μεμονωμένες
εκδηλώσεις, συνεχίστηκε ως το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Σήμερα
φυσικά όλα αυτά αποτελούν αναμνήσεις μιας άλλης εποχής.

Πηγή:

mani.org.gr

Σπανακοτυροκεφτέδες Καβάλας
ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ
Καβάλα)

(Συνταγή από την

Πρόκειται για μια Παραδοσιακή Μακεδονίτικη
συνταγή, η οποία και σπάνια είναι και πάρα πολύ
νόστιμη και σχετικά είναι εύκολη και γρήγορη !
Παρακάτω η συνταγή…

ΥΛΙΚΑ : 1 ½ κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις,
προαιρετικά 1 κούπα ανθρακούχο νερό,
1 κ.γ. Baking Powder
2 αυγά (και ασπράδι και τον κρόκο),
1 κ.σ. ρίγανη (προτιμώμενη φρέσκια),
2 κ.σ. αγνό παρθένο ελαιόλαδο Καλαμάτας.
Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο),

αλάτι χοντρό (φρεσκοτριμμένο),
1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα,
200-300 γρ ψιλοκομμένο σπανάκι,
3 κ.σ. άνηθο ή μάραθο ψιλοκομμένο,
1 φλιτζ. σαγιού μυρώνια, μαιντανό

και σφελίτσι,

1 φλ. τσαγιού ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι,
1 ξερό ψιλοκομμένο κρεμμύδι,
200 γρ. τυρί φέτα
200 γρ. τριμμένο κίτρινο τυρί.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Ρίχνουμε το αλεύρι και το baking σε μια
λεκανίτσα. Tα ανακατεύουμε πολύ καλά για 30΄΄, και ρίχνουμε
την καπνιστή πάπρικα, το αλάτι, το πιπέρι και ανακατεύουμε
πολύ καλά. Συνεχίζουμε και ρίχνουμε τα 2 αυγά, το ελαιόλαδο
Καλαμάτας, το ανθρακούχο νερό και ανακατεύουμε καλά μέχρι να
ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.
Αν δούμε ότι είναι πολύ αραιό το μείγμα, τότε προσθέτουμε
λίγο ακόμη αλεύρι (όσο πάρει) για να μην κολλάει στα χέρια
μας. Μετά από αυτό ρίχνουμε το κίτρινο τυρί και τη φέτα
χοντροτριμμένη.
Τέλος, ρίχνουμε το σπανάκι, τον άνηθο, τα μυρώνια, το
σφελίτσι, το φρέσκο κρεμμυδάκι, και το ψιλοκομμένο ξερό
κρεμμύδι.
Όλα αυτά τα ανακατεύουμε πολύ καλά, φροντίζουμε η ζύμη να
μην κολλάει στα χέρια μας, και την αφήνουμε στο ψυγείο για
20΄.
Βγάζουμε από τη λεκανίτσα από το ψυγείο.
Βάζουμε σε ένα
μπολάκι λίγο ελαιόλαδο, παίρνουμε ένα κουτάλι σούπας, το
βουτάμε στο ελαιόλαδο και παίρνουμε μια κουταλιά από το

μείγμα. Την πλάθουμε καλά και την κάνουμε σαν μπιφτέκι
(πλακέ) και το τοποθετούμε μέσα σε ένα ταψί, όπου το έχουμε
στρώσει με αντικολλητικό χαρτί. Μετά από αυτό βουτάμε πάλι
το κουτάλι στο ελαιόλαδο και πατάμε τα «μπιφτέκια» λίγο να
γίνουν πιο πλακέ.
Έχουμε προθερμάνει το φούρνο και βάζουμε το ταψί μέσα στους
220ο C για περίπου 30 λεπτά. Στα τελευταία 10΄ αν θέλουμε τα
κεφτεδάκια μας να γίνουν πιο τραγανά, βάζουμε να
ψηθούν
στον αέρα.

Είναι βέβαιο, ότι θα απολαύσετε τα καλύτερα κεφτεδάκια που
έχετε φάει ποτέ.
Καλή σας απόλαυση !!

Το
Ηπειρώτικο
πολυφωνικό
(Ηπειρωτική πολυφωνία) και
ποια η προέλευσή του ;
Ταυτότητα:

Είναι ένα Εθνομουσικολογικό φαινόμενο παλαιότατης καταγωγής,
συνυφασμένο με την κοινοτική δομή και έκφραση των πληθυσμών
της παραμεθόριας Ηπείρου και της ελληνικής μειονότητας της
Αλβανίας, των οποίων αποτελεί ζωντανό στοιχείο πολιτισμικής
ταυτότητας. Η δομή και το ύφος της ερμηνείας του δημιουργούν
μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες φόρμες στο ρεπερτόριο της
παγκόσμιας λαϊκής πολυφωνίας.

Τόπος:
To Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι είναι διαδεδομένο στην
παραμεθόρια Ήπειρο και τη Νότια Αλβανία.
Aποτελεί
ζώσα παράδοση σε πολλά από τα χωριά των περιοχών Πωγωνίου,
Άνω Πωγωνίου του πρώην Νομού Ιωαννίνων, Μουργκάνας και
Φιλιατών του πρώην Νομού Θεσπρωτίας καθώς και σε χωριά της
Κόνιτσας. Απαντάται, επίσης, στην «απέκει» πλευρά των
Ελληνοαλβανικών συνόρων, στα χωριά της Δερόπολης, του Άνω
Πωγωνίου, του Θεολόγου (Ριζά), του Βούρκου και της Χειμάρρας
– περιοχές της ελληνικής μειονότητας στη Νότια Αλβανία.
Ως χωριά με ξεχωριστή πολυφωνική παράδοση στην παραμεθόρια
Ήπειρο, ανάμεσα σε άλλα, αξίζει να μνημονευθούν, από
ανατολικά προς δυτικά, το Δολό, η Πωγωνιανή, οι Ποντικάτες,
η Χρυσόδουλη, το Μαυρόπουλο, το Ζάβροχο, τα Κτίσματα, η
Χαραυγή, η Καστάνιανη Πωγωνίου, ο Παρακάλαμος, το
Μαυρονόρος, ο Λιάς, το Βαβούρι, ο Τσαμαντάς, ο Αμπελώνας
(Πόβλα), το Γιρομέρι, το Πλαίσιο, η Σαγιάδα.
Χωριά της
ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, διακεκριμένα για τη ζώσα
πολυφωνική τους παράδοση είναι, ανάμεσα σε άλλα, η Πολύτσανη
και το Χλωμό στο Άνω Πωγώνι, η Δερβιτσάνη, η Γράψη, η Γλύνα
στη Δερόπολη, το Σελιό, η Σωτήρα, η Κοσοβίτσα, στην Άνω
Δερόπολη, η Δίβρη στα Ριζά, η Φοινίκη στο Βούρκο, η Χειμάρρα
στην ενδότερη, παράκτια περιοχή.
Πέρα όμως από τους «γενέθλιους» τόπους της, η Ηπειρώτικη
Πολυφωνία διαδίδεται πλέον και σε αστικά κέντρα, λόγω της
μετανάστευσης, αλλά και λόγω της διάδοσης του είδους με
νεότερους τρόπους. Έτσι, με την ενεργοποίηση σειράς ομίλων
και σχημάτων καθώς και τη λειτουργία εργαστηρίων πολυφωνίας,
το Hπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι απαντά σήμερα στην Αθήνα,
τα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ πυρήνες πολυφωνίας
δημιουργούνται και σε άλλες πόλεις αλλά και στο εξωτερικό,
μέσω μεταναστών, σεμιναρίων και σχημάτων.

ΙΙ. Ταυτότητα του φορέα του στοιχείου ΑΠΚ
1. Πρόσωπο, ομάδα, οργανισμός

Φορείς του στοιχείου είναι όλοι όσοι τραγουδούν το
Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι είτε στις τοπικές κοινωνίες
είτε σε νεότερες συλλογικότητες, στους χώρους της αποδημίας
και το αστικό περιβάλλον.
Κείμενο του Λάμπρου Λιάβα
«Η απόδοση των τραγουδιών αυτών γίνεται από ομάδα
τραγουδιστών που πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 άτομα.
Ο συνηθέστερος αριθμός είναι 5, άλλα μπορεί να φτάνει και 6,
7 ή ακόμη και 10 τραγουδιστές – ανάλογα με τους ισοκράτες
(ώστε να “γεμίζει το τραγούδι και να πάει βρονταριά!”) Ο
κορυφαίος της ομάδας τραγουδάει την κυρίως μελωδία, δηλαδή
αρχίζει, “παίρνει” το τραγούδι, γι’ αυτό ονομάζεται παρτής ή
πάρτης ή σηκωτής. Του απαντάει ο δεύτερος που “γυρίζει” ή
“τσακίζει” το τραγούδι, γι’ αυτό και λέγεται γυριστής, ενώ
οι υπόλοιποι, οι ισοκράτες, κρατούν το “ίσο”, δηλαδή το
φθόγγο της τονικής της μελωδίας. Στην ομάδα αυτή μπορεί να
προστεθεί (επιπλέον ή σε αντικατάσταση του γυριστή) κι ένα

ακόμη τραγουδιστής, ο κλώστης, που κάνει ιδιόμορφους
λαρυγγισμούς με ψεύτική φωνή(“φαλτσέτο”, όπως στα τυρολέζικα
γιόντλερ), “κλώθοντας” το τραγούδι ανάμεσα στην τονική και
στην υποτονική της μελωδίας. Μια τεχνική του χεριού που
κρατάει τ’ αδράχτι όταν κλώθει το νήμα. Το χέρι όχι μόνο
βάζει τ’ αδράχτι σε περιστροφική κίνηση (κλωθογυρίζει) αλλά
το ανεβοκατεβάζει κιόλας κάθε τόσο. Ο συσχετισμός είναι
φανερός.

Τόσο ο γυριστής όσο και ο κλώστης κόβουν απότομα το τραγούδι
στην υποτονική της κλίμακας δημιουργώντας έτσι με τον
τελευταίο φθόγγο του πάρτη μια έντονη διαφωνία (διάστημα
2ας), που είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της
πολυφωνικής φόρμας και της δίνει ένα ιδιόμορφο άκουσμα.(…)

(…) Όσον αφορά στην καταγωγή αυτής της πολυφωνικής φόρμας,
παρόλο που η έρευνα δεν έχει καταλήξει ακόμη σε βέβαια
συμπεράσματα, όλες οι ενδείξεις πείθουν ότι ανάγεται σε πολύ
παλιές (ίσως ακόμη και προελληνικές) εποχές. Πράγματι οι
μελωδίες των τραγουδιών (μαζί με ορισμένα ακόμη της Ηπείρου
και κάποια γυναικεία τραγούδια της Θεσσαλίας) είναι οι
μοναδικές στον ελλαδικό χώρο που έχουν διατηρήσει την
πεντατονική ανημίτονη κλίμακα (μουσική κλίμακα που
αποτελείται από 5 νότες, χωρίς ημιτόνια). Η κλίμακα αυτή,
όπως έχει αποδείξει η πρόσφατη μουσικολογική έρευνα,
ταυτίζεται με το δώριο τρόπο των αρχαίων Ελλήνων, την
κατεξοχήν ελληνική αρμονία.»
Παρατηρώντας κανείς τον τρόπο λειτουργίας ενός ηπειρώτικου
πολυφωνικού συνόλου, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ότι η
συμμετοχή σε μία τέτοια ομάδα προϋποθέτει πρώτ’ απ’ όλα την
βιωματική σχέση τού κάθε μέλους με το ηπειρώτικο τραγούδι,
αλλά και τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών του
συγκροτήματος ώστε να λειτουργήσουν σαν ενιαίο σύνολο. Η

ιδιαιτερότητα των πολυφωνικών συγκροτημάτων έχει να κάνει με
τον απόλυτο συντονισμό και τη συλλογικότητα της έκφρασης,
αλλά την ίδια στιγμή απαιτεί και τον ξεκάθαρο διαχωρισμό των
ρόλων και των φωνών, μέσα σε μία ιεραρχία η οποία παραμένει
αυστηρή για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύνολο. Αυτή η
πειθαρχία και ο σαφής διαχωρισμός των ρόλων δεν περιορίζει
τα εκφραστικά μέσα του μέλους του συγκροτήματος.
Αντίθετα, η λειτουργία μέσα από αυτούς τους κανόνες
ελευθερώνει την έκφραση, και όπως αναφέρει ο Μιχάλης
Γκανάς «αυτά τα τραγούδια δεν βασίζονται σ’ έναν καλλίφωνο
τραγουδιστή αλλά στην πολυφωνία της ομάδας. Οι φωνές
ξεσκίζονται, χωρίς καμία έγνοια να είναι “ωραίες”,
εκφράζοντας ένα κοινό πάθος που έρχεται από πολύ μακριά».

