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Σας ευχαριστούμε όλους !!! Καλό καλοκαίρι .

παρά φλουριά και πλούτη

Το πανηγύρι του Ταύρου

« Το ψάθινο καπέλο » , 1925  

Ελαιογραφία του Νικολάου Λύτρα  

( 1883 – 1927 )

Αθήνα Εθνική Πινακοθήκη    
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Το Αλώνισμα   
Σελ. – 7 και 8 
Και μη ξεχνάτε :Το φυλλάδιο μας εκδίδεται τυπωμένο σε συνέχειες από την παροικιακή 

μας εφημερίδα : ΤΑ  ΝΕΑ
Μια ευγενική προσφορά των εκδοτών : Γιώργου Γκιούσμα και Γιώργου Μπακογιάννη
ΧΟΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - Εκδίδεται κάθε μήνα από το  
ικό Εργαστήρι του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ε. Κ. Μόντρεαλ  
Με μεγάλη επιτυχία από κάθε πλευρά , πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου το 
BBQ party που διοργάνωσε το Λαογραφικό Εργαστήρι του Π.Ι. της Ε. Κ. Μ στην 

αυλή του κοινοτικού κέντρου στο 5757 Wilderton επ’ ευκαιρία της ολοκλήρωσης των 
μαθημάτων χορού για τη φετινή χρονιά .Όλα ήταν άψογα χάρη στις φιλότιμες 

προσπάθειες των χορευτών , των δασκάλων , των γονέων και κυρίως της νεοσύστατης 
οργανωτικής μας επιτροπής αποτελούμενης από τους κυρίους ,   
Αντώνη Γκουβούση , Γιώργο Λάλο και Ρούσο Κολιακουδάκη .
Το Σαντούρι  
ρεσιά 
ης 
ωνιάς 
Ιούλιος τα  
αογραφικά 
Ο γάμος  
Το πανηγύρι 
του ταύρου 
Μα τον Αγιο Χαράλαμπο

και τη μέρα τούτη, 

κάλιο 'χω την παρέα μου 
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ύνι», είδος μικρής ζακέτας από χρυσοΰφαντο ύφασ
αι μακριά μανίκια, ανοικτά από τον αγκώνα και κά
». 

μπέ», εξωτερικό ποδήρη επενδύτη. Γίνεται από κό
λάζι και φοριέται μόνο από νύφες και νιόπαντρες 
ξης. 
ί – ύφασμα που έφερναν από τα ξένα.  

Ατιλάζι) - Το ατλάζι όπως και το κουτουνί τα αγό
ι τα έραβε ο τερζής ( ράφτης).  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : Η γυναικεία φορεσιά της Τσακωνιάς 

Η Τσακωνιά περιλαμβάνει το νοτι
Κυνουρίας. Εκτείνεται από τον πο
περιλαμβάνει τα χωριά Άγιο Ανδρ
Σαπουνακαίικα, Μέλανα, Πραγμα

Ο Τζουμπές είναι η παραδοσιακή

της παλιάς ενδυμασίας των αρχον
υφάσματα και βελούδα, πλήθος πο
(κυράδες) με την επωνυμία «δακτ
με ζαφείρια, ζουμπρούτια, διαμάν
Η συνηθισμένη ενδυμασία αποτελ

-  Το «όγγιουμα» (ένδυμα) ή πουκάμισ
μεταξωτό ύφασμα, κεντημένο με μεταξ

-  Το «βραχάνι» ή φουστάνι. Ύφασμα
συνήθως πράσινο ή λαδοπράσινο. Aρκε
από κόκκινη τσόχα, τον «ποδόγιουρε».
Τσακωνιά 
ανατολικό τμήμα της σημερινής επαρχίας της 
ταμό Βρασιάτη μέχρι το Λεωνίδιο και 
έα, Πραστό, Καστάνιτσα, Σίταινα, Τυρό, 
τευτή, Βασκίνα, Λεωνίδιο. 

 γυναικεία ενδυμασία της Τσακωνιάς, εξέλιξη 

τισσών του Πραστού. Βαρύτιμα χρυσοΰφαντα 
λυτίμων κοσμημάτων φορούσαν οι τζουράδες
υλιδούδες», λόγω του πολύτιμου δαχτυλιδιού 
τια, μαργαριτάρια σε κάθε δάχτυλο.  
είτο από:

ο. Φθάνει ως τον αστράγαλο και γίνεται από λεπτό 
ωτά άσπρα κεντίδια ή με χρυσονήματα. 

 εξ ερίου και τριχών καμήλου (μοιάζει με τσόχα), 
τά πλατύ, κούμπωνε στην μέση και είχε φαρδιά ταινία 
μα. 
τω, τα 

κκινη 
γυναίκες 

ραζαν από 
-  Το «μαγλίκι», μεταξωτό μαντήλι 
ανατολικής προέλευσης, γύρω από τον λαιμό 
καλύπτοντας το στήθος, στερεώνεται με χρυσή 
αδαμάντινη πόρπη στην δέστρα, η οποία 
σφίγγει την μέση όπου προσαρμόζεται το 
ασημοζούναρο με δύο μεγάλες αργυρές ή 
επίχρυσες πόρπες. 

Το «φέσι» με την πλούσια μακριά γαλάζια 
μεταξωτή φούντα, φοριέται με την 
πατροπαράδοτη κόμμωση, τις δύο μεγάλες 
πλεξίδες περιστρεφόμενες γύρω από το 
κεφάλι. 
Στο κεφάλι αργότερα, φορούσαν αντί για φέσι, 
ένα γεμενί (μαντήλι), το οποίο έπαιρναν από 

την Πόλη, την Σύρα, την Σμύρνη…
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 και προκηρύσσονταν εκλογές για την ανάδειξη Βουλής . Το γεγονός αυτό, καθώς και η παροχή αμνηστίας στους 
αι η εντύπωση ότι όλα θα πήγαιναν καλά, όπως θα ρυθμίζονταν από τους Νεότουρκους, οδήγησε τους Έλληνες 
ύλγαρους στην απόφαση να τερματίσουν το Μακεδονικό Αγώνα. 
ατάληψη της Ανατολικής Θράκης. Με εντολή των Συμμάχων η Ελληνική Στρατιά Δυτ. Θράκης (9η και 29η

) και η Μεραρχία Σμύρνης έκαναν συνδυασμένη επιχείρηση στην Ανατολική Θράκη, για να καταστείλουν το 
 Συνταγματάρχη Τζαφέρ ταχιάρ (Διοικητή Α’ ΣΣ) που αρνιόταν να δεχτεί τη Συνθήκη του Μούδρου για την 
 επιχείρηση στέφθηκε από επιτυχία με την κατάληψη της Αδριανούπολης (12/26 Ιουλίου). Με τη Συνθήκη των 
υ ακολούθησε, ολόκληρη η Θράκη ως τα όρη της Τζάλτζας παραχωρήθηκε στην Ελλάδα, ενώ η 

νούπολη και τα Στενά κηρύχθηκαν ελεύθερη ζώνη ελεγχόμενη από τους Συμμάχους. 
 Μάχη της Αμφιλοχίας: η μεγαλύτερη επιχείρηση του ΕΛΑΣ κατά των Γερμανών. Έγινε για την ανακούφιση 
ν του ΕΛΑΣ που μάχονταν στην Πίνδο και είχε πλήρη επιτυχία. Οι απώλειες για τους Γερμανούς ανέρχονται σε 

ς, 80 τραυματίες και 38 αιχμαλώτους, ενώ των ανταρτών σε 26 νεκρούς και 54 τραυματίες. Οι αντάρτες 
ν σαν λάφυρα 250 τουφέκια, 45.000 φυσίγγια, 5.000 νάρκες, 3 αυτοκίνητα, 96 άλογα, 4 πυροβόλα και άλλα. 
ι Σταυροφόροι καταλαμβάνουν τα Ιεροσόλυμα, τα οποία λεηλατούν με ωμότητα. Με αυτή την ενέργεια 
ι και το έργο της Α’ Σταυροφορίας. 

λληνοκυπριακό ένοπλο πραξικόπημα ανατρέπει τον Πρόεδρο της Κύπρου Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και ανοίγει τον 
ισβολής της Τουρκίας στο νησί. 

ο Σχίσμα μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Ρώμης γίνεται οριστικό. Πατριάρχης στην 
νούπολη ήταν ο Μιχαήλ Κηρουλάριος και Πάπας στη Ρώμη ο Λέων Θ’. 
έθανε στις φυλακές της Βιέννης ο Γενικός Αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρος Υψηλάντης.      
 Τουρκία, με το πρόσχημα της αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης και της προστασίας της τουρκικής 
ς, εισβάλλει στην Κύπρο με απόβαση στην περιοχή της Κυρήνειας και αεραπόβαση στην περιοχή Γκιόνελι και 
 στις επόμενες ημέρες μεγάλο προγεφύρωμα (Σχέδιο Αττίλα 1). Η Ελλάδα κηρύσσει γενική επιστράτευση. 
 Συνθήκη της Λωζάνης. Υπογράφεται στη Λωζάνη Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ των Συμμάχων της Ελλάδας και 
ας που θέτει οριστικά τέρμα στην εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Με τη Συνθήκη αυτή 
ηκε η Συνθήκη των Σέρβων και καθορίστηκαν τα όρια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που είναι αυτά που 
μερα. Αναγνωρίστηκε επίσης η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία 
ική στα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. Συμφωνήθηκε ακόμη η ανταλλαγή των πληθυσμών, η οποία και 

οιήθηκε το ίδιο έτος. 
ε το άρθρο 20 της Συνθήκης της Λωζάνης, η Τουρκία αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου στην Αγγλία και 
 από κάθε δικαίωμα της στην Κύπρο. 
 Μάχη των Δερβενακίων – Καταστροφή της Στρατιάς του Δράμαλη. Ο Θ. Κολοκοτρώνης με 2.500 μαχητές και 

εια του Νικηταρά και των Φλεσσαίων κατατροπώνουν τη Στρατιά του Δράμαλη (24.000 – 30.000 άντρες), που 
πό τα στενά των Δερβενακίων κατά την επιστροφή της, από το Άργος στην Κόρινθο. Η περιφανής αυτή νίκη των 
έτυχε χάρη στο σχέδιο του Θ. Κολοκοτρώνη, ενώ η πανωλεθρία του Δράμαλη έσωσε την επανάσταση στην

Το Ιστορικό μηνολόγιο του Ιουλίου   
χίζει  στο Ναύπλιο η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με την 
Λόχος των Ευελπίδων» με μέριμνα του Ιωάννη Καποδίστρια και με Διοικητή της 
 Ιταλό Λοχαγό Σαλτάλι. Το διάταγμα της ίδρυσης υπογράφηκε στις 21-12-1828. 
αγματοποιείται, με την υπογραφή χωριστής ελληνοτουρκικής σύμβασης, η 
η της Θεσσαλίας και της Άρτας, που είχε αποφασιστεί με τη συνθήκη μεταξύ των 
ν Δυνάμεων Αγγλίας-Γαλλίας και της Τουρκίας στις 24/5/1881.  

 Η Μάχη της Μαντινείας: Ο Επαμεινώνδας νικάει τους Σπαρτιάτες και τους 
, χρησιμοποιώντας τη λοξή φάλαγγα. Τραυματίζεται όμως θανάσιμα και πεθαίνει. 
 Η Μάχη των Λεύκτρων: Οι Θηβαίοι, υπό τον Επαμεινώνδα, νικούν τους 
 στα Λεύκτρα της Βοιωτίας. Η ημερομηνία αυτή προσδιορίζει την έναρξη της 
γεμονίας. 

 Τούρκοι απαγχονίζουν τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου Κυπριανό, καρατομούν τους 
τες Πάφου, Κιτίου και Κυρήνειας και σφάζουν πολλούς από τους κρατούμενους 
ές. 11/1908: Απόφαση τερματισμού του Μακεδονικού Αγώνα. Ο Σουλτάνος 
μίτ, υποκύπτοντας στις απαιτήσεις της Επαναστάσεως των Νεότουρκων, 
 ανακοίνωση με την οποία διακηρυσσόταν το Σύνταγμα, ανασχηματιζόταν η 

Ο Θ. Κολοκοτρώνης  
προσεύχεται, 
πριν τη μάχη  

των Δερβενακίων. 
Έργο του ζωγράφου 

 Γεραλή . 

« ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ !...; »
του ταξιάρχου Σπύρου Γεραμάνη  e-mail : spyger49@yahoo.gr
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Ταυτότητα οργάνου

Παραδοσιακά μουσικά όργανα

 Το Ιστορικό μηνολόγιο του Ιουλίου : Συνέχεια ...

σο. Ο Δράμαλης επέστρεψε την ίδια ημέρα στην Τίρυνθα, αφού άφησε στο πεδίο μάχης 2.500 – 3.000 νεκρούς 
τίες και πάρα πολλά υλικά και εφόδια. 
 Συνθήκη του Βουκουρεστίου: τερματισμός του Β’ Βαλκανικού Πολέμου. Υπογράφεται Συνθήκη ανάμεσα 
α και στις Βαλκανικές χώρες αφενός και στη Βουλγαρία αφετέρου, με την οποία τερματίζεται ο Δεύτερος 

ς Πόλεμος, ο οποίος έγινε εξαιτίας των εδαφικών διεκδικήσεων της Βουλγαρίας σε βάρος των γειτόνων της. Έτσι 
ηκαν στην Ελλάδα τα εδάφη από την κορυφογραμμή του Όρους Κερκίνη (Μπέλες) μέχρι τις εκβολές του Νέστου 

 μάχη του Κλειδίου: Ο Βυζαντινός Στρατός, υπό τον Αυτοκράτορα Βασίλειο Β’ τον Βουλγαροκτόνο και το 
ικηφόρο Ξιφία, συντρίβει στην περιοχή του Κλειδίου, κοντά στο Σιδηρόκαστρο, τα βουλγαρικά στρατεύματα 
ρο Σαμουήλ. Οι απώλειες των Βουλγάρων ήταν πολύ μεγάλες, ενώ συνελήφθησαν και 15.000 αιχμάλωτοι. 
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ  : « Ο Γάμος »

ιμασίες - Μέτσοβο
νόταν πάντα Κυριακή. Πάντως όχι Τρίτη ή Τετάρτη, που 
ν ημέρες αποφράδες. Συνήθως, Άνοιξη και Φθινόπωρο, 
ο Μάη (που ζευγάρωναν τα γαϊδούρια), τη σαρακοστή 
κτα χρόνια. Η ανάλογη δοξασία για το δίσεκτο έτος 
ολλούς ακόμα και σήμερα. Την εκλογή του μήνα 

αν κατεξοχήν πρακτικοί λόγοι που συνδέονταν, με την 
η στην παραγωγή. Κουμπάρος γινόταν ο νονός του 

ια του γαμπρού άρχιζε τις προετοιμασίες από την Πέμπτη. 
τιαχναν τους κουραμπιέδες. Σ` όλη αυτή την 
ία, πρωτοστατούσαν η μάνα του γαμπρού και η γριά 

(αν, βέβαια, υπήρχε ακόμη στη ζωή).  
βαζαν και τα ζύμωναν "τρεις παντρεμένες", που ήταν 
έφανες", που ήταν ευτυχισμένες με τους άντρες τους και 
πωσδήποτε γεννήσει παιδιά .

ΕΥΗ
έρα, την Παρασκευή, ζύμωναν τα ψωμιά του γάμου (τα 
ωμα - Μέτσοβο ) . Είχαν διαλέξει και καθαρίσει από 

 σιτάρι και, με τις σχετικές ευχές, το είχανε πάει στο 
ου χωριού. Και σήμερα οι τρεις ευτυχισμένες 
ς βοηθούσαν  να γίνουν τα ψωμιά.  

ίδιες γυναίκες, που έχουν το γούρι, ζύμωναν και τις πίττες 
 Ύστερα μαζί με άλλες γυναίκες και νέες κοπέλες, 
 με ζυμάρι ένα σωρό στολίδια και με αυτά στόλιζαν τις 
 στη συνέχεια τις  πασπάτευαν με σουσάμι (για πολυγονία 
ιού) και τις άλειβαν με άφθονο μέλι. Αυτές ήταν οι 
». Διακοσμούσαν συνήθως τις πίττες με "σταφύλια, 

ίτια, άστρα, δέντρα, κλαριά" και πλήθος  άλλα στολίδια. 
τα μάλιστα, το "δώρο" του γαμπρού στη νύφη, έφτιαχναν 
α πουλιά κι ανάμεσα τους έβαζαν  "μια μικρή καρδιά",
 οποία ήταν γραμμένο το όνομα του γαμπρού . 

Ο
ο, από το πρωί  τα μικρότερα αδέλφια και ξαδέλφια του γαμπρού καθώς και φίλοι  οι 
 « Καλεστάδες » , έχοντας  μαζί τους κοφίνια ( = καλάθια ) γεμάτα με  τα 
τα", μικρά πολύχρωμα ζαχαρωτά και ένα μοσκογαρύφαλλο, όλα τυλιγμένα σε χαρτί 
αζί με ένα λουλούδι στην κορφή, ένα κόκκινο γαρύφαλλο, ξεχύνονταν στα σπίτια 
 προσέφεραν ένα τέτοιο δώρο σε κάθε συγγενικό σπίτι και τους καλούσαν στο γάμο. 
λούμενοι τους κερνούσαν γλυκό και τους έδιναν αβγά, για να φτιάξουν με αυτά 

λι μέρη, στην αρχή της βδομάδας πριν το γάμο, δύο μικρά κορίτσια γυρνούσαν όλο 
και το καλούσαν στην τελετή.  
α γινόταν με ένα κουφέτο τυλιγμένο σε χαρτί και με ένα κλαράκι βασιλικό. Μαζί 
και δυο αγόρια με την τσίτσα (ξύλινο μεγάλο παγούρι) γεμάτο κρασί και ο κάθε 
ς έπινε μια γουλιά.  
ρα έφτιαχναν και τις δίπλες, ενώ έξω στην αυλή, οι άντρες της οικογένειας  

τα σφαχτά . 

Τα κουλουρόψωμα  

Το κάλεσμα  

Η  τσότρα  

Οι καλεστάδες  
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σία του Ιουλίου  
ς μήνας του χρόνου. Έχει 31 ημέρες. Την 
του την καθιέρωσε ο Μάρκος Αντώνιος (το 44 
να τιμήσει το φίλο του και μεγάλο στρατηγό των 
 Ιούλιο Καίσαρα, που γεννήθηκε αυτόν το μήνα 
πως είναι γνωστό δημιούργησε το «Ιουλιανό 
ιο». Αντικατέστησε τον πέμπτο μήνα, τον 
.  
 αντιστοιχεί στον Αττικό μήνα Κρόνιο ή 
ιώνα  (17 Ιουλίου-15 Αυγούστου ) και ήταν ο 
νας του χρόνου.
ιών: Η λέξη παράγεται από την εκατόμβη που 

υσία εκατό βοδιών.  Επρόκειτο για τη μαγική 
λαπλασιασμού των βοδιών.  

ν ένα για ν' αποκτήσουν εκατό 

ς Λαϊκές ονομασίες του μήνα Ιούνη   
α ελληνικά ονομάζεται το πρώτο χνούδι που 
τα μάγουλα των αγοριών . Ο ελληνικός λαός τον 
αι Αλωνάρη, Αλωνιστή ή Αλωνιάτη ή 
, επειδή  κατά τον μήνα αυτόν γίνεται το 

 του σιταριού. Ακόμα τον ονομάζει Γυαλιστή ή 
 Νάξο και Χίο ), επειδή σε ορισμένες περιοχές 
 κατά το μήνα αυτό «γυαλίζουν», δηλ. 
ν τα σταφύλια. Επίσης αναφέρεται σαν 
ης (σαν 2ος μήνας του καλοκαιριού), Αηλιάς ή 
 (20/7, η γιορτή του Προφήτη Ηλία) και 
ηνάς ή Χασκόμηνας, γιατί τότε φουσκώνουν 
υν (ωριμάζουν) τα σύκα.( Ρόδος ) Τον λένε 
τοκόπο γιατί στον Πόντο τότε κόβουν το χόρτο .

Ιούλιος ή Ιούλης – Τα Λαογραφικά

το μήνα Ιούλιο : Υακίνθου μάρτυρος, στις 3 Ιουλίου. 
και Ιουλίτης στις 15 Ιουλίου.  Της Αγίας Μαρίνας στις 17 Ιουλίου.  Στο Δεμάτι της Ηπείρου, μετά τη Θεία 
α, θυσιάζουν βόδι. Ο ιερέας «διαβάζει» το ζώο και η σφαγή γίνεται σε λάκκο που τον ανοίγουν στην αυλή 

ίας. Του Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου. Μία από τις φλογερές μορφές της Βίβλου, έφορος της 
ης βροντής και των κεραυνών. Όλα τα ξωκλήσια, που είναι κτισμένα προς τιμή του, βρίσκονται 
νικές βουνοκορφές, γιατί εκεί ο τόπος ήταν πάντα ιερός .
με την παράδοση που έχει τις ρίζες της στον εξιλασμό του Οδυσσέα (λ 120-136), ο Αη-Λιας ήταν ναύτης
σσα προσπάθησε πολλές φορές να τον πνίξει. Μετά τα τόσα ταξίδια, πήρε το κουπί στον ώμο και τράβηξε 
ιά. Όπου περνούσε, ρωτούσε τους ανθρώπους που συναντούσε τι είναι αυτό που κρατάει στα χέρια του. Κι 

παντούσαν «κουπί», ξεκίναγε για αλλού. Προχώρησε, προχώρησε κι ύστερα βρέθηκε στα βουνά. Έπεσε 
αν τσοπάνη και τον ρώτησε τι ήταν αυτό που βαστούσε. Ο τσοπάνης το κοίταξε καλά καλά και ύστερα του 
 είναι».  Ο Αη-Λιας γέλασε ικανοποιημένος και έμεινε από τότε κοντά στους ανθρώπους των βουνών . 
ου μάρτυρος στις 23 Ιουλίου. Ολυμπιάδος στις 25 Ιουλίου.  Της Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου.  
 της Κυζίκου της Μ. Ασίας γίνονταν τελετές μαιναδισμού μετ' αλαλαγμού και ενθέου χορίας, επιβίωση 
 των Βακχών που βλέπουμε στο θέατρο. [Ο ενθουσιασμός των διονυσιακών τελετών παράγεται από την  
ων εν+θεός). Σήμαινε κατέχομαι εν-τός μου από «θεϊκό πνεύμα» κι έτσι η ψυχή μου υποχρεωτικά  
ι: βρίσκεται σε κατάσταση έκ-στασης όπως αυτή της Πυθίας.] Οι γυναίκες στο Βαθύ της Κυζίκου
ην «τρέλα του Βαθιού». Πιάνονταν με τα δύο χέρια από το τέμπλο και χτυπούσαν το κεφάλι τους πάνω 
ς. «Ενθουσιασμένες», σε «έκσταση», έβγαιναν από το ναό χοροπηδώντας. Τριγύριζαν στο χωριό ως 
ι αλίμονο στο σερνικό που θα συναντούσαν.  Την επομένη του Αγίου Παντελεήμονος στις 27 Ιουλίου. 

Ο Ιούλιος ως θεριστής και ο Λέων το ζωδιακό του 
σύμβολο . Μικρογραφία χειρογράφου του 1316.

Μονή Βατοπαιδίου  

Η ανάληψη του προφήτη Ηλία  
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Ο Αλωνισμός στο νομό Κοζάνης
Πηγή : Ο Νομός Κοζάνης στο χώρο και στο χρόνο  

Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης

στερα του υποταχτικούς της Δήμητρας να λιχνίσουν τ' άγιο 
ις πρωτοφανεί ο μέγας και φοβερός Ωρίωνας, σε τόπο που να το 
ά ο αέρας και σε καλοστρωμένο αλώνι. Κι αφού προσεχτικά 
όλο σου το βιός, σιγούρεψε το σε αγγεία. Κι όταν τους καρπούς 
α αποθηκέψει με ασφάλεια στο σπιτικό σου μέσα, τότε σου λέω 
ευτείς έναν εργένη υπηρέτη και δούλα οικονόμο δίχως παιδί 

αίκα που έχει γίνει μάνα είναι επικίνδυνη. Να βρεις και σκύλο με 
τερά και να τον τρέφεις δίχως τσιγκουνιές στο φαΐ του, μην 

ου πάρει κάποια στιγμή κανείς το βιός σου, απ' αυτούς που 
ι την ημέρα. Σύναξε σανό και άχυρα, για να 'χουν όλη τη χρονιά 
αι τα μουλάρια σου. Κι ύστερα άφησε τους υποταχτικούς σου να 
υν πια τα γόνατα και λύσε και τα βόδια." 
 Έργα και Ημέραι, στ. 597-608. Απόδοση στη νέα ελληνική των 
ου Ησιόδου Α. Ι. Γαβρίλη) 

Η λαμπρότερη ιερουργία, μετά το θερισμό, ήταν ο 
αλωνισμός. Γραφική ή εικόνα του. Στον κάμπο 
φορτώνονταν τα δεμάτια σε ζώα ή σε κάρα και 
μεταφέρονταν στ' αλώνια, όπου γίνονταν θημωνιές. Τ' 
αλώνια, χωματένια και πλακόστρωτα, που ο λαός τα 
ήθελε μαρμαρένια, πρόβαλλαν στα ψηλώματα του 
κάθε χωριού, όπου φυσά ο αέρας. Χορταριασμένα 
όλο τον καιρό, σαν έφτανε η ώρα του αλωνισμού, 
καθαρίζονταν από τα αγριόχορτα. Τα χωματένια, βρέ-
χονταν με νερό, σκεπάζονταν με λεπτό άχυρο και 
πατιόνταν με τα αργοκίνητα βόδια για να κολλήσει τ' 
άχυρο αυτό στο χώμα και να δημιουργηθεί λεία και 
στερεά επιφάνεια. Σε μερικά χωριά αλείφονταν με βουνιά 
βοδιών όλο το αλώνι. Στη μέση τ' αλωνιού

Η μεταφορά

 

Η προετοιμασία του αλωνιού 
φάνταζε ο στέντζιρος, που ήταν ξύλο στρογγυλό και χοντρό, μπηγμένο κάθετα και βαθιά στη γη για να μην κουνιέται. 
Στο δέντρο έδεναν την τριχιά, χοντρό σχοινί από αλογότριχα και μακρύ όση η ακτίνα του κύκλου τ' αλωνιού. Την ημέρα 
του αλωνισμού όλοι οι σπιτικοί βρίσκονταν στο πόδι από τα βαθιά χαράματα. Έστρωναν σ' όλο το χώρο τ' αλωνιού 
100 - 120 μεγάλα δεμάτια σιταριού, απλωμένα χωρίς τα δεματικά τους, με το πρώτο δεμάτι όρθιο, στηριγμένο στο 
στέντζιρο σαν σημάδι αρχής του αλωνισμού. Και μόλις ανέτειλε ο ήλιος και οι κοφτερές ακτίνες του έψηναν τα στάχυα 
και την καλαμιά, έβαζαν ζεμένα τρία - τέσσερα και πέντε άλογα στ' αλώνι, γαντζώνοντας τον κλούτσο της τριχιάς στη 
θηλιά, που είχε στο λαιμό του το πρώτο άλογο. 
Πρώτος ο νοικοκύρης, κάνοντας το σταυρό του κι ανεμίζοντας το καμτσίκι, με μια φωνή "οτς - οτς - οτς, άιντε αλο-
γάκια μου" ανάγκαζε τα ζώα ν' αρχίσουν το γύρισμα επάνω στα απλωμένα δεμάτια. 
Καθώς η τριχιά ξετυλιγόταν τα ζώα κάλυπταν με τους γύρους όλο τον κύκλο τ' αλωνιού κι έσπαζαν κάτω από τη βαριά 
πατησιά τους τις καλαμιές. Κι όταν πάλι μαζευόταν η τριχιά στο στέντζιρο, ο αλωνιστής γυρνούσε τα ζώα στην αντίθετη
κατεύθυνση, περνούσε τον κλούτσο στο άλλο ζώο κι άρχιζε πάλι από την αρχή το γύρισμα των αλόγων στο αλώνι με 
το ξετύλιγμα και το επανατύλιγμα της τριχιάς. 
Στην αρχή οι γύροι στο αλώνι γίνονταν με δυσκολία, σιγά - σιγά όμως οι καλαμιές συνθλίβονταν και τα ζώα με τη 
φωνή του αλωνιστή έτρεχαν όλο και πιο γρήγορα και λιάνιζαν συνεχώς με τα πόδια τους ό,τι είχε απομείνει ακέραιο 
από τα σταχοκάλαμα. Σε μερικά από τα χωριά του Νομού στον αλωνισμό χρησιμοποιούσαν τη βαριά δοκάνη. Ήταν ένα 
είδος σβάρνας, που την έσερναν δυο βόδια ή ένα άλογο πάνω από τα απλωμένα δεμάτια του σιταριού στ' αλώνι. Σ' 
όλη την κάτω επιφάνεια της δοκάνης ήταν καρφωμένες τεχνικά κοφτερές τσακμακόπετρες από χαλαζία ή δόντια 
κοφτερά από λεπίδες σιδερένιες. Με υπομονή τ' αργοκίνητα βόδια έσερναν τη δοκάνη όλη μέρα, οδηγούμενα από τον 
αλωνιστή με τη σουβλερή βουκέντρα, ώσπου να γίνει άχυρο η καλαμιά. Και με τα δικράνια οι αλωνιστάδες γύριζαν 
και ξαναγύριζαν την καλαμιά κι εκείνη συνεχώς μετατρέπονταν σε λεπτό άχυρο. 
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 κάψα του τηλεμεσήμερου ξέζευαν τα ζώα, τα πότιζαν και τα 
 ταή τους. Κάτω από το τσαρδάκι τους κάθονταν κι οι 
ίοι να φάνε το λιτό φαγητό τους και να ξεκουραστούν για λίγο. 
νάπαυση με καινούριες δυνάμεις όλοι μαζί οι σπιτικοί με τα 

αι τις ξύλινες τζουγκράνες αφαιρούσαν το χοντρό άχυρο και 
ν τον αλωνισμό έως ότου γίνει καλά το τρίψιμο των σταχυών και 
. Κι όταν έβλεπαν ότι όλα είχαν γίνει κανονικά, έβγαζαν τα ζώα 

νι και τα έστελναν στη βοσκή. Κι αυτοί με καρπολόγια,
α και τσουγκράνες μάζευαν στο κέντρο τ' αλωνιού το "λαμνί",

ριού και άχυρου, σταυρώνοντας πρώτα τ' αλώνι με βάση το 
. Ένα πέταλο κι ένα σκόρδο έμπαινε τότε στην κορυφή του 
 τη νοικοκυρά "για να μη βασκαίνεται ο καρπός".
α 
βασίλεμα, μόλις άρχιζε το πρώτο φύσημα του αέρα, οι λιχνιστές, 
 γυναίκα, χαράζοντας στο λαμνί το σημείο του σταυρού, πετούσαν 
νω το μίγμα του άχυρου και του σιταριού με τα ειδικά καρπολόγια. 
αρέσυρε το άχυρο κι άφηνε τους κόκκους του σιταριού να πέσουν 
  Όταν το λίχνισμα τελείωνε οι γυναίκες του σπιτιού κοσκίνιζαν 
ε το δερμόνι, μεγάλο αραιό κόσκινο, που άφηνε να πέφτει το 
αρό και να μένουν τα σκύβαλα και τα κότσαλα σ' αυτό. Μετά το 
α ο νοικοκύρης ανυπόμονος έμπηγε όρθιο το χερούλι του 
ου στη μέση του σωρού για να υπολογίσει την παραγωγή του 
ωνιού κι από αυτό το μέτρημα κι όλη την παραγωγή της 
 μέρα τελείωνε. Μα η εργασία δεν σταματούσε εδώ. Έπρεπε 
θεί το σιτάρι στ' αμπάρια του σπιτιού και τ' άχυρο στον αχυρώνα 
οιμαστεί τ' αλώνι για το επόμενο αλώνισμα, ώσπου να 
ν όλα τα δεμάτια από τις θημωνιές. Γονάτιζε γι' αυτό ο 
ς μπροστά στο σωρό, γέμιζε το ξύλινο ταγάρι, που έπαιρνε 12 
άρι, κι έτσι μετρώντας άδειαζε τον καρπό στα μάλλινα σακιά,
να από τα χέρια της γυναίκας του στον αργαλειό της. Σε λίγο το 
ν ασφαλισμένο στ' αμπάρια του σπιτιού και μετά απ' αυτό και τ' 
ν αχυρώνα για την τροφή των ζώων το χειμώνα. 
ίωνε ο αλωνισμός όλων των σιτηρών της αγροτικής 
ς, η κορυφή του στέντζιρου στολίζονταν με μια σκούπα 

ένη με κλαδιά και αγριολούλουδα. Κι ήταν σημάδι 
σμού του αλωνιού, που παρέμεινε ελεύθερο όλο το χρόνο για τα 
ων παιδιών της γειτονιάς και του χωριού.

Δερμόνισμα

Λίχνισμα

Αλωνισμός στο νομό Κοζάνης - συνέχεια 
Λίχνισμα
 Δερμόνισμα
 Σάκιασμα 
Αλώνισμα 
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Από τα Έθιμα του Ιούλη  

ρι του ταύρου στο χωριό Αγία Παρασκευή στη Λέσβο.
ύρι με πολλά «δρώμενα» και παμπάλαια έθιμα δεμένα κι 
α με τη γιορτή του Αγίου Χαράλαμπου, του «Γέρου», όπως 

λένε οι Αγιαπαρασκευιώτες τον «προστάτη» των ζωντανών τους. 
εμένα με ταυροθυσίες, ταξίματα, ιερεία, θύτες, ιερούς θιάσους, 
όκρυφες θεότητες, αναθήματα, αλογοδρομίες, μουσική, χορό, με 

 και βακχικές τελετές, με την Αγραία Αρτέμιδα, με τη μυθολογική 
θουσα, με «μαγικές» και δεισιδαίμονες πράξεις. Με απλά λόγια, 
ρική και βιολογική παράδοση του λαού μας , μια γιορτή που 
μέρες.. Το πρωί της Παρασκευής οδηγούν τον ταύρο, που πρέπει 
εκτός (3ετής, ανευνούχιστος και να μην έχει μπει σε ζυγό)
ο σπίτι του χορηγού. Εκεί υπό τους ήχους μουσικής στολίζουν 
Του κρεμούν στο λαιμό άνθη και στεφάνι και βάφουν τα κέρατά 
όσκονη. Μικρή επιγραφή στο μέτωπό του δείχνει το όνομα του 

η συνέχεια με μουσική, με λάβαρα, με σημαία και με την εικόνα 
προστά, αρχίζει η περιφορά του ταύρου σε όλο το χωριό. Το 
ης ίδιας μέρας το ζώο μεταφέρεται στην τοποθεσία «Ταύρος»,
δυσπρόσιτη, 15 χμ Α. της Αγ. Παρασκευής, όπου βρίσκεται και το 
υ αγίου. Από το πρωί του Σαββάτου αρχίζει η ομαδική 
ων πανηγυριστών στον «Ταύρο», απ' όλο το νησί. Το σούρουπο 
ν ταύρο, πάλι με μουσική, μπροστά στο εκκλησάκι και ο ιερέας 
ί με ειδική ευχή. Τον οδηγούν έπειτα στον τόπο της θυσίας. Εκεί, 
ίστη που επικρατεί, το ζώο γονατίζει με τη θέλησή του για να 
 Παράλληλα σφάζονται κι άλλα μικρότερα ζώα, με την ευλογία 
άντα, τάματα κι αυτά των πιστών. Την ευλογία του δέχονται κι οι 
ηγυριστές, θεωρείται μάλιστα ότι το πανηγύρι αποβλέπει 

την προστασία των φοράδων. Από το κρέας του ταύρου και με 
ργασμένο σιτάρι παρασκευάζεται το λεγόμενο "κεσκέτσι", που 
 Κυριακής διανέμεται στους πιστούς, για «να πάρουν όλοι τη 
υ είχε ο ταύρος». Η όλη θυσία-γιορτή τελειώνει το απόγευμα της 
ε ιππικούς αγώνες. Ακολουθεί γλέντι όλων των πανηγυριστών 
ία του χωριού.  

τό, σε πάθος και οίστρο, αυτό πανηγύρι, έχει το «Συναξάρι» του:  
, σ' ένα πολύ παλιό - δεν υπάρχει πια - χωριουδάκι, στη Λέσβο, χτισμένο στο κατάγιαλο, στον κόλπο Καλλονή,
α φούχτα άνθρωποι, που μέσα στα ρουθούνια τους είχανε την αρμυρή μυρουδιά από τη θάλασσα και τα 
. Κάμποσες φορές τους καταπλάκωσαν οι κουρσάροι Σαρακηνοί, οι «μπουκανιέρηδες» κι οι 
τιέρηδες» με τα πλεούμενα και τις γιαταγάνες τους και τους ξεκληρίζανε μέσ’ απ' τον όμορφο κάμπο. 
νοι πήρανε τα νοικοκυριά τους, τα παιδιά, τις γυναίκες, τα κονίσματα και τα βαγγέλια τους και τράβηξαν αλάργα 
ό, σε κρυφά κατατόπια, να στεργιώσουνε και ν' αρχίσουνε το καινούριο βιο τους. Ακολουθήσανε μια ρεματιά που 
ε σε σπηλιά, όπου ασκήτευε κάποιος καλόγερος, κι είχε κόνισμα την Αγιά Παρασκευή. Γύρω σε τούτη τη σπηλιά 
δες» από τη Γέρνα φτιάξανε τις καλύβες τους, κι έτσι θεμελιώσανε το χωριό τους το σημερινό, που, από το 
 καλογερίστικο, το βγάλαν Αγιά Παρασκευή. Η σπηλιά αυτή είναι σήμερα ξωκλήσι στο κοιμητήρι.  Ένας 
κευιώτης, που τον ελέγανε Μαλομύτη, ζευγάς, έχασε το ταυρί του και γύριζε μερόνυχτα στο Τσαμλήκι -
ος να το βρει. Μια μέρα βρέθηκε σ' ένα βουναλάκι, όπου υπήρχε νεροπηγή. Γονάτισε να βρέξει το λαρύγγι του, 
ραθεί από το λιοπύρι. Στην κορφή ήτανε τ' αλειτούργητο ξωκλήσι τ' Αϊ - Χαραλάμπη, που από πίσω του κρυβόταν 
κιώτης, ο Τούρκος ληστής, κι έκλεβε τα ζωντανά από τους χωριανούς. Σημάδευε τον Μαλομύτη με το ντουφέκι 
 σκοτώσει, αλλά ένα σύγνεφο έμπαινε μπροστά του κι έχανε το στόχο. Ο Τούρκος, αν κι άπιστος, κατάλαβε πως 
μα» του αγίου. Φώναξε τον Μαλομύτη, του το διηγήθηκε, κι όταν έμαθε για ποιο σκοπό γύρναγε σε τούτο δω 

ου 'δωσε το ταυρί. Ο Μαλομύτης έταξε να προσφέρει το ταυρί του «κουλμπάνι», δηλαδή «ιερείο» στον Αϊ - 
. Πήγε στο χωριό, μίλησε για το «θαύμα», μάζεψε συγγενολόγια και γνωστούς του, λειτούργησε το ξωκλήσι και 
υσία το ταυρί του. Το βουναλάκι από τότε ονομάστηκε «Ταύρος», και καθιερώθηκε έθιμο - δρώμενο, κάθε 
 το Πάσχα να κάνουνε πανηγύρι και να θυσιάζουνε «κουλμπάνι», «ιερείο» στον Αϊ - Χαραλάμπη, στο «Γέρο».

Ιππικοί αγώνες  

Το « κεσκέτσι »

Η περιφορά του ταύρου 


