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Τετάρτθ, 7 Δεκεμβρίου 2011 

 

Χαβάσ 
Σκοπόσ μελωδία  άςματοσ τουρκ. Hava  (αζρασ, καιρόσ, ςκοπόσ) 
(πρβλ. Havayollari 145.138  = Αερογραμμζσ  (κυρλ. του αζρα δρόμοι) Yol = μονοπάτι, δρόμοσ  
και  το κομμα  Dev Yol (το πλιρεσ ειναι  Devrimci Yol)  Επαναςτατικό Μονοπάτι. 
  
Στα γαλλικά air ςθμαίνει αζρασ  αλλά και ςκοπόσ . Ετςι και  ςτα τουρκικα hava  ςθμαινει 
αζρασ και ςκοπόσ πχ.   Fantaise sur un air populaire Breton, Op 18 
 
  

 το Βυζάντιο  
 
Οι βυηαντινοί τό ςκοπό τον ζλεγαν ιχο  και δρόμο.Ο ιχοσ ςτα αραβοπερςικά λεγεται 
μακάμ. 
 
Για παράδειγμα ςτο  «Ωρολόγιον το Μζγα» ςτθ  ςελ. 529 ςτο γνωςτό κοντάκιο του 
Ακακίςτου, το «Τθ Υπερμάχω»  προτάςςονται με κοκκινα γράμματα οι οδθγίεσ προσ τον 
αναγνϊςτθ-ψάλτθ: 

Είτα το κοντάκιον δίχορον  αργώσ 
Ηχοσ πλάγιοσ Δ’  Αυτόμελον 

  
ιχοσ είναι κλίμαξ ςυςτθματικι, δι' θσ ωριςμζνωσ οδεφοντεσ, απεργάηονται τθν μελωδίαν. Ιγουν, ο ιχοσ είναι 
μια κλίμαξ των ςυςτθμάτων, εισ τθν οποίαν περιπατοφντεσ οι μουςικοί διωριςμζνωσ, ιγουν αρχόμενοι από 
ρθτοφσ φκόγγουσ, φυλάττοντεσ και ρθτά διαςτιματα, και εισ ρθτοφσ φκόγγουσ καταλιγοντεσ, ποιοφςι τθν 
μελωδίαν. Ο δε τοφτων διοριςμόσ εγζνετο παρά των αρχαίων μουςικϊν..." 
  
Ασ δοφμε, καταρχιν, ποιοι είναι αυτοί οι 8 ιχοι και ποια είναι θ αντιςτοιχία τουσ τόςο με τισ κλίμακεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Μουςικισ όςο και με τα αραβοπερςικά μακάμια. Από τουσ 8 ιχουσ, οι 4 είναι πρωτότυποι ι 
κφριοι (Οι: πρϊτοσ (Α'), δεφτεροσ (Β'), τρίτοσ (Γ') και τζταρτοσ (Δ')) και οι υπόλοιποι 4 είναι παράγωγοι, κακϊσ 
παράγονται από τουσ κφριουσ (Οι: Ρλάγιοσ του Ρρϊτου (Ρλ.Α'), Ρλάγιοσ του Δευτζρου (Ρλ.Β'), Βαρφσ και 
Ρλάγιοσ του Τετάρτου (Ρλ.Δ') 
  
Ρεριςςότερα: 
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&sid=390#ixzz1fpxerpez 
  
Ρεριςςότερα: 
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&sid=390#ixzz1fpwv7gW4 
  
Οι Βυηαντινοι  ονόμαηαν τον ιχο και δρόμο. 

  

  

http://youtu.be/8kCrTYhkCYw
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&sid=390#ixzz1fpxerpez
http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&sid=390#ixzz1fpwv7gW4
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το Λαΰκο Σραγούδι 
 
Ρρβλ. το Λαικο Τραγουδι  του Στζλιου Καηαντηίδθ 
  
Σικω χόρεψε κουκλί μου 
να ςε ‘δω να ςε χαρϊ 
τςιφτετζλι Τοφρκικο 
  
Κα ςου τραγουδιςω πάλι 
ςτον αςίκικο χαβά1 
κοφνα λίγο το κορμί ςου 
 

Φράςεισ  
  

 
Αυτόσ  *ςυνεχίηει+ το χαβά του ι  αυτόσ  *ςυνεχίηει να παίηει + το 
βιολί  του ι αυτόσ *ςυνεχίηει το+ ςκοπό2 του 
  
Και οι τρείσ φράςεισ ςθμαίνουν : Επιμζνει ςτα ίδια και τα ίδια.   
   
Το παίξιμό του εχει άλλο αζρα    
Αλλο ςκοπό δθλαδθ βελτιωμζνο.  Ρχ. Εχει ζναν αζρα!... άλλο 
πράμμα.  Το ςυναντάμε και με τθν φράςθ  «εχει ζνα τουπζ»3. Λεγεται 
καυμαςτικά και εννοεί ζχει  μία μεγάλθ ζπαρςθ, ζνα εντονο φφοσ αν 
και θ ςθμαςια τθσ λζξθσ δεν ειναι αυτι.  

  
*μεχρι+ να του πάρω τον αζρα   
Δθλαδθ μζχρι να αντιλθφκϊ το ςκοπό του τραγουδιοφ. Οπότε πλζον είμαι ςε κζςθ να 
εκτελζςω το κομμάτι που ακοφω ςτο μουςικό μου όργανο.  Απο εκεί απζκτθςε τθν εννοια  
«να ανεξαρτθτοποιθκϊ απο τον αρχικο εκτελεςτι».  Δθλ. να του υποκλζψω τον ςκοπο. 
Ραρόμοια φράςθ  «μζχρι να πάρω το κολαϊ» . Μζχρι να το ςυνθκίςω. 
 Θ λεξθ δεν είναι απαρζμφατο του ρθματοσ  κολλάω αλλά το τουρκικό ουςιαςτικό  Kolay: 
ευκολία, άνεςθ. Το λζω γιατί εχω δει να το γράφουν «το κολάει».    
  
  

                                                             
1 Αςίκικοσ χαβάσ = ερωτικόσ ςκοπόσ 
2
 Εδω ο ςκοπόσ δεν ειναι θ επιδιωξθ, ο ςτόχοσ αλλά είναι ο δρόμοσ, ο χαβάσ, ο ρυκμόσ.  

 
3 Από το Γαλλικο toupet=κυριολ. Νεφρο μεταφ. Ηωντάνια, ηωτικότθτα 
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Χαλβάσ  
  
Γλυκό με διαφορετικοφσ τροπουσ καταςκευισ και  ιςάρικμεσ γεφςεισ 
  

Ετυμολογια  
Απο το τουρκικο  Helva.  
 

Ποικιλίεσ 
  

Χαλβάσ πολίτικοσ 

  
Δεν βρικα πολλζσ λαογραφικζσ πλθροφορίεσ οφτε 
καν τθν ονομαςία. Κυμάμαι ομωσ τον πωλθτι του 
χαλβά που φϊναηε «χαλβάσ πολίτικοσ» και είχε ζνα 
ταβλά με το καταςκεφαςμα που βρικα ςτθν ςυνταγι 
4. Το οποίο ζςπαγε ςαν να ιταν πζτρα ι πάγοσ με ζνα 
ςφυράκι και ςου ζδινε ζνα κοματάκι.  Γευςτικά δεν 
λζει και πολλά πραγματα. Λςωσ και απο εδϊ ο 
άνοςτοσ άνκρωποσ,ο ςαχλόσ,  λζγεται χαλβάσ. 
  
Θ ςυνταγι που βρικα το λζει TURRON ι Νουγκά ι  
μαντολάτο ι χαλβαδόπιτα. 
  
Δείχνει υπζροχο (ενϊ δεν είναι), είναι γριγορο 
(κρινετζ το εςεισ)  και φυςικά μου5 κυμίηει μαντολάτο 
δθλαδι Ηάκυνκο ι χαλβαδόπιτα, δθλαδι Σφρο.  
  
 
 
 

ΥΛΛΚΑ 
  
125 γρ μζλι 
225 γρ ςιρόπι γλυκόηθσ 
190 γρ. Ηάχαρθ  (θ ςυνταγι χρθςιμοποιεί μια ςυγκεκριμζνθ φίνα ηάχαρθ, κάτι ανάμεςα ςε κανονικι και άχνθ, ειδικι για 

ηαχαροπλαςτικι τθν caster sugar που λιϊνει εφκολα κλπ, αλλά μπορείτε να τρίψετε και τθν απλι ηάχαρθ ςε μπλεντεροειδζσ, 
το πρότειναν ϊσ λφςθ αν δεν βρίςκετε τθν ςυγκεκριμζνθ ηάχαρθ, ι και να τθν βάλετε ωσ ζχει...) 

2 αςπράδια 
υηόχαρτο ι λαδόκολλα 
200 γρ αποφλοιωμζνα αμφγδαλα, καβουρδιςμζνα 
Ξφςμα ενόσ λεμονιοφ 
  
Αναμίξτε το μζλι με 175 gr από το ςιρόπι γλυκόηθσ ςε ζνα αντικολλθτικό κατςαρολάκι ςε 
χαμθλι φωτιά. Ανακατεφετε διαρκϊσ μζχρι να ομογενοποιθκοφν τα υλικά και θ 
κερμοκραςία να φτάςει ςτουσ 130 βακμοφσ Κελςίου (χρειάηεται κερμόμετρο)… Aν δεν 

                                                             
4
 ειναι το ιδιο που χριςιμοποιοφν ςτισ χαλβαδόπθτεσ. 

5 Αυτό κυμίηει ςτθν/ςτον  ςυγγραφζα τθσ ςυνταγισ («The donkey and the carrot») , εμζνα μου 
κυμιηει απολυτα τον χαλβα των παιδικων μου χρόνων. 

http://donkeyandthecarrot.blogspot.com/2010/04/sweet-for-my-sweet-sugar-for-my-honey.html
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ζχετε… τϊρα αυτό είναι ςχετικό και δφςκολο με το μάτι… το νερό ςτουσ 100 βράηει 
οπότε…να πάρει τουλάχιςτον μια δυο βράςεισ το ςιρόπι. 
Στο μεταξφ, αναμίξτε τθ ηάχαρθ με τθν υπόλοιπθ γλυκόηθ και 50 ml νερό, ςε ζνα άλλο 
αντικολλθτικό ςκεφοσ. Ανακατεφετε διαρκϊσ, ςε χαμθλι φωτιά, μζχρι θ ηάχαρθ να λιϊςει 
και αφιςτε το κι αυτό να πάρει τουλάχιςτον 2-3 βράςεισ. Αν ζχετε κερμόμετρο ςτουσ 170 
βακμοφσ, το αφαιρείτε από τθν φωτιά (να καραμελϊςει ςτο χρϊμα, αλλά να μθν μαυρίςει!) 
  
Πςο βράηουν τα ςιρόπια, χτυπιςτε τα αςπράδια μζχρι να γίνουν ςφιχτι μαρζγκα. 
  
Μόλισ το ςιρόπι με το μζλι πάρει μια δυο βράςεισ, πολφ αργά και λίγο λίγο ρίξτε το μζςα 
ςτα χτυπθμζνα αςπράδια, ενϊ ταυτοχρόνωσ χτυπάτε δυνατά ςτο μίξερ (δεν ςταματάτε να 
χτυπάτε). 
Πταν το ςιρόπι τθσ ηάχαρθσ ζχει καραμελϊςει (ςε χρϊμα αλλά και ςε υφι) πολφ πολφ αργά 
επαναλάβατε τθν διαδικαςία, ρίχνοντάσ το και αυτό ςτο μίγμα με τα αυγά. Το χτυπάτε, 
εννοείτε ανελζθτα, μζχρι να μείνει απλϊσ ηεςτό και όχι καυτό. 
Βουτυρϊςτε ζνα μικρό ταψάκι των 15 x 25 cm και ςτρϊςτε λαδόκολλα. ίξτε ςτο μίγμα και 
ανακατζψτε καλά, τα καβουρδιςμζνα αμφγδαλα με το ξφςμα, και ςτθ ςυνζχεια απλϊςτε το 
μίγμα ςτο ταψί. Καλφψτε τθν επιφάνεια με λαδόκολλα. Αφιςτε το να κρυϊςει και ζπειτα 
κόψτε το ςε 12 κομμάτια. 
Ρικανολογω οτι αν αντι για απλωμενο αφιςετε ςυςςωρευμζνο το μείγμα κα ζχετε το 
πολιτικο χαλβά που πουλουςαν οι πλανόδιοι των παιδικων μου χρόνων.  
  

Χαλβάσ ςιμιγδαλένιοσ   

Απο πολλοφσ ςυνταγογράφουσ αυτοσ κεωρείται  ο πολίτικοσ χαλβάσ.  
  
Με ςιμιγδάλι βουρτυρο και ηαχαρθ. 
Τι χρειαηόμαςτε:     200 γρ. Βοφτυρο, 100 γρ. 
Κουκουνάρια, 200 γρ. ςιμιγδάλι ψιλό, 200 γρ. Ηάχαρθ,   
400 γρ. Γάλα 
Καταςκευι:  
Σε δυνατι φωτιά βάηουμε το βοφτυρο και τα 
κουκουνάρια και ανακατεφουμε ςυνζχεια. Ζπειτα 
χαμθλϊνουμε τθν κερμοκραςία ςτο 1 και βάηουμε το 
ςιμιγδάλι και ανακατεφουμε για 1 ϊρα.  
Βάηουμε ςε μια κατςαρόλα το γάλα και τθν ηάχαρθ. 
Ρριν αρχίςει να βράηει το γάλα το βγάηουμε και το 
βάηουμε ςτο χαλβα ανακατεφοντασ ςυνζχεια. Μόλισ 

αρχίςει να γίνεται κρζμα το βγάηουμε, όταν κοχλάςει είναι ζτοιμο. 
Μετά το βγάηουμε από τθν φωτιά και το ςκεπάηουμε με μια πετςζτα και το αφινουμε να 
κρυϊςει καλά. 
Μόλισ κρυϊςει παίρνουμε 2 πθροφνια και το ςπυιρϊνουμε να γίνει ςπυρωτό και είναι 
ετοιμο. 
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Χαλβασ  Φαρςάλων 

 πζηαηηθά ζπληαγήο 

 2 θιηηδάληα ληζεζηέ 

 1 θιηηδάλη καξγαξίλε ή ½ 

θιηηδάλη ειαηόιαδν 

 2 + 1 θιηηδάληα δάραξε 

 4 θιηηδάληα λεξό 

 Ακύγδαια άζπξα 

θαβνπξδηζκέλα 

Οδεγίεο ζπληαγήο 

Ρίρλνπκε ζε κηα θαηζαξόια όια ηα πιηθά εθηόο από ην 1 θιηηδάλη δάραξεο θαη ηνπο 

μεξνύο θαξπνύο. Βάδνπκε ηελ θαηζαξόια ζηε θσηηά θαη αλαθαηεύνπκε ζπλερώο µε 

κία μύιηλε θνπηάια γηα λα κελ πηάζεη. Παξάιιεια ζε έλα αληηθνιιεηηθό ζθεύνο 

ξίρλνπκε ηε δάραξε (πνπ θξαηήζακε) γηα λα θηηάμνπκε ηελ θαξακέια, ζε ρακειή 

θσηηά θξνληίδνπκε λα ιηώζεη αιιά λα κελ καπξίζεη. 

Όηαλ ηα πιηθά ζηελ θαηζαξόια έρνπλ γίλεη έλα κείγκα ξίρλνπκε ηελ θαξακέια θαη 

ηνπο μεξνύο θαξπνύο θαη αλαθαηεύνπκε, πξνζέρνληαο λα έρεη ιηώζεη θαιά ε 

καξγαξίλε. Σν κείγκα πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο θαη εκηδηαθαλέο. Βάδνπκε ζε ηαςί 

θαη ςήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ζηνπο 200 βαζκνύο γηα 20 ιεπηά. 

Ο ραιβάο Φαξζάισλ έρεη θαη παξαηζνύθιη : «απνπλέ Χαιβάο» κόλν απηό ην όλνκα 

κε ερεη θάλεη λα κελ ζέισ νύηε θαλ λα ηνλ δνθηκάζσ.  
 

Χαλβάσ Σαχινένιοσ  

( ο λεγόμενοσ και "χαλβάσ του μπακάλθ") 

Βάηουν, επι ματαίω, ο,τι βάηει  ο νουσ τϋανκρϊπου για να τον 

νοςτιμίςουν: Σοκολάτα, φυςτίκια, αμφγδαλα κλπ. 

 

 Οι ταβερνόβιοι του ρίχναν κανζλα και το ζκαναν κραςομεηζ! 

Ο χαλβάσ όμωσ, ο,τι και να του κάνεισ,  παραμζνει χαλβάσ.  

 

 

Παρομοιώςεισ 
Χαλβάσ χαρακτθρίηεται  ο νωκρόσ, ο βλάκασ. 
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Ρήμα  
Χαλβαδιάηω  216.532  

1. Κάνω κατι που μου αερζςει υπερβολικά 

2. Απολλαμβάνω κατι με το πάςο μου 

  

Το χαβαλεδιάηω  ςθμαίνει κάνω χαβαλζ. Ο χαβαλζσ  είναι ουςιαςτικό  Τοφρκικθσ 

προζλευςθσ, χαβαλζσ =  havale   που ςθμαίνει  ευχάριςτθ ςυηιτθςθ. 

  

Επώνυμα 
Αλζκοσ Χαλβατηισ (Ρρϊθν ςτελεχοσ του ΚΚΕ, προςφάτωσ λογικευκζν) , 

 Χρίςτοσ  Χαλβατηίδθσ  (Διάςθμοσ Οδοντίατροσ) 

  

Ομορριζα 
Απο τιν αραβικι λεξθ  halwa  (που ςθμαίνει  πολτόσ, χαλβάσ) βγαίνει το γνωςτό 

αποτριχωτικό  χαλάουα. Ρροφζρεται ζτςι γιατί το πιραμε εμμζςωσ απο τα Αγγλικά.  

 

Εικόνα 1 Χαλβάσ ςτα Αραβικά 

 

Αλλιϊσ είναι ςκζτοσ χαλβάσ. 

 Ρρβλ. 300.231 χαλβιανή είδοσ τι εμπλάςτρου (Σωφρόνιοσ  Λεροςολφμων] 

Παροιμίεσ  
Ρωμιών καυγάσ, Τουρκών χαλβάσ. 

Οι τςακωμοί  των ωμιϊν  μασ  είναι  ςαν γλυκίςματα για τουσ Τοφρκουσ. 

   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
145: H. C. HONY : TURKISH - ENGLISH DICTIONARY: OXFORD : 1957 

216: ΛΕΞΛΚΟ ΤΘΣ ΡΛΑΤΣΑΣ ΑΓΚΟ :Ε. Ραπαηαχαρίου : ΚΑΚΤΟΣ : 1999 

217: Δ. ΤΟΜΡΑΪΔΘΣ : ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΕΡΩΝΥΜΑ ΤΟΥΚΛΚΘΣ ΡΟΕΛΕΥΣΘΣ: ΕΡΛΚΑΛΟΤΘΤΑ : 1990 

300: Δ. ΔΘΜΘΤΑΚΟΣ :ΜΕΓΑ ΛΕΞΛΚΟΝ ΟΛΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΘΣ: ΔΟΜΘ : ΑΓΝΩΣΤΘ 



ΤΟ ΒΘΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ – ΥΡΟΓΛΩΣΣΛΟ  44 – Χαβάσ και Χαλβάσ 

Copyright © Aris Stougiannidis                Σελ 7 
 

 

 

 


