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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
Τα μονοκοτυλήδονα 
και τα δικοτυλήδονα 
ανθίζανε στον κάμπο 

σου το 'χαν πει  
στον κλήδονα        

και σμίξαμε φιλήδονα 
τα χείλη μας Μαλάμω!
ΧΟΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - Εκδίδεται κάθε μήνα από το  
ικό Εργαστήρι του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ε. Κ. Μόντρεαλ  
Η  
ρεσιά  
Τεγέας
Ο κλήδονας και οι φωτιές
Ο Αρραβώνας
Ιούνιος τα  
αογραφικά 
Χορός  
Αγαπητοί αναγνώστες , επ’ ευκαιρία της ολοκλήρωσης των μαθημάτων χορού 

για τη φετινή χρονιά ,το Λαογραφικό Εργαστήρι του Π.Ι. της Ε. Κ. Μ.
διοργανώνει την Κυριακή 21 Ιουνίου και από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 
8:00 το απόγευμα , BBQ party στην αυλή του κοινοτικού κέντρου στο 5757
Wilderton . Θα υπάρχει πλούσιο μουσικό  πρόγραμμα με μουσική DJ και την 

ομάδα παραδοσιακής μουσικής « Οι Λαλητάδες » καθώς επίσης θα
εμφανιστούν όλες οι χορευτικές μας ομάδες .

Σας προσκαλούμε λοιπόν όλους , μέλη και φίλους να παρευρεθείτε και να 
περάσουμε όλοι μαζί μια μέρα που θα μας μείνει αξέχαστη! 

Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα υπάρχουν νοστιμότατα σουβλάκια που θα 
πωλούνται σε πολύ προσιτές τιμές . 

Επίσης στα μέλη των ομάδων μας θα δοθούν αναμνηστικά δωράκια !!! 
Αγαπητοί φίλοι  ελάτε να διασκεδάσομε όλοι μαζί , στηρίζοντας παράλληλα με

την παρουσία σας και αυτή μας την προσπάθεια . Καλό καλοκαίρι !
Το Λαούτο 
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ούνι ήταν από τσόχα λεπτή ή βελούδο διαφόρων χρωμάτων με χρυσά κεντήματα ή βελούδο 
 χρωμάτων με πούλιες χρυσές, με μανίκια στην άκρη, τα λεγόμενα καλκάνια και τα οποία φθάνουν 
οστά κάτω από τον αγκώνα. Μέσα από τα καλκάνια βγαίνουν τα μανικέτια συνήθως από μεταξωτό 
το στήθος φορούσαν την τραχηλιά. Πάνω από το μαυροφούστανο, μπροστά, φορούσαν την ποδιά

από μεταξωτό ύφασμα. Στο κεφάλι αρχικά φορούσαν τη μπόλια, ένα μακρόστενο μεταξωτό μαντήλι 
ια στις δύο άκρες και το οποίο έδεναν με διάφορους τρόπους. Αργότερα φοριέται το κόκκινο φέσι,
σό κορδόνι 0,40 μ. μήκος και μεταξωτή φούντα μήκους περίπου 0,80 μ. το λεγόμενο παπάζι. Τα 
υτά για τη γυναικεία Τεγεάτικη φορεσιά, αναφέρονται χρονικά από το 1830 και μετά, δηλαδή 

εκαετίες μετά την επανάσταση του 1821.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : Η γυναικεία φορεσιά της Τεγέας

ΤΟ ΜΑΥΡΟΦΟΥΣΤΑΝΟ
Η γυναικεία παραδοσιακή γιορτινή φορεσιά της Τεγέας :
πήρε το όνομά της από το κυριότερο εξάρτημα της φορεσιάς 
αυτής που είναι το μαυροφούστανο και την κάνει να 
ξεχωρίζει από τις άλλες φορεσιές. Το μαυροφούστανο είναι 
ένα αμάνικο φόρεμα, ανοιχτό μπροστά στο στήθος, 
εφαρμοστό στη μέση, από όπου αρχίζουν οι πιέτες. Όλη του 
η ομορφιά είναι ο ποδόγυρος από κόκκινη τσόχα και πάνω 
από την τσόχα είναι ένα κέντημα με σταυροβελονιά από 
πολύχρωμες κλωστές σε διάφορα σχέδια. Οι δύο άκρες του 
μαυροφούστανου (ποδόγυρου) σηκώνονται μπροστά μέχρι 
τη μέση και αφήνουν να φαίνονται το μισοφόρι που είναι 
λευκό, κεντημένο κοφτό, περίπου στο ίδιο μήκος με το 
μαυροφούστανο. Πάνω από το μαυροφούστανο φοριόταν το 
ζιπούνι αρχικά και αργότερα το κοντογούνι.

Ζ Ι Τ Ζ Ι Ρ Ο Κ Λ Ι Κ Ο (Νέο Σούλι Σερρών) 
ναι σύνθετη από το τζίτζιρας (= τζίτζικας) και το κλίκι (= τσουρέκι, το κικλίσκιον των Βυζαντινών). Το 
 τον Ιούνιο με Ιούλιο, με το πρώτο αλεύρι από την καινούργια σοδειά σιταριού. Ήταν ένα μικρό καρβέλι, 
ός κιλού περίπου, με μια τρύπα στη μέση, όπου έβαζαν ένα κλωνάρι βασιλικό. Το πήγαιναν στη βρύση της 
 στο «σουλνάρ»  =βρύση της γειτονιάς ), και το τοποθετήσουν κάτω από το «λουλά» (=κάνουλα ), με το 
ο νερό και κρατούσαν κάτω από την τρύπα του τζιτζιρόκλικου μια κανάτα για να γεμίσει με νερό 
μένο με το βασιλικό . Στη συνέχεια μικροί μεγάλοι έκοβαν βιαστικά από ένα κομμάτι , ενώ παράλληλα 
ν και η ευχή: «όπως τρέχ' του νιρό, να τρέχ' κι του μπιρικέτ' ». Ότι απέμενε, το άφηναν σε μια εσοχή της 
α να το φάει ο τζίτζικας το χειμώνα. 
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« ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ !...; »
του ταξιάρχου Σπύρου Γεραμάνη  e-mail : spyger49@yahoo.gr

ΙΟΥ 323 π Χ: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
/3 Ιουνίου αισθάνεται τα πρώτα συμπτώματα του πυρετού. Είναι σπαρακτική η πάλη κατά της θανάσιμης αρρώστιας, 
ράφουν οι βασιλικές «εφημερίδες», κατά τις οποίες ο Αλέξανδρος, καθημερινά θυσίαζε στους θεούς, μέχρις ότου τον 
αν οι δυνάμεις του. Όλη η σκέψη του ήταν στην επικείμενη εκστρατεία της Αραβίας. 
 ημέρα, της αρρώστιας του, διέταξε τους στρατηγούς να ετοιμάσουν τα στρατεύματα για αναχώρηση μετά από 4 
 αυτά, που θα μεταφέρονταν με τα πλοία, να ετοιμαστούν για αναχώρηση μετά από 5 ημέρες. Το βράδυ της 3ης

 μετέφεραν στο βασιλικό κήπο, όπου ήλπιζαν ότι θα τον ανακούφιζε, από τον πυρετό, ο δροσερός αέρας. 
η (4 Ιουνίου) φαίνεται ότι ο πυρετός υποχωρούσε. Συνομιλεί και παίζει με το φίλο του Μήδο. Συγκαλεί σε συνέλευση 
μενη τους Στρατηγούς. Όλη τη νύκτα έχει πυρετό. Το επόμενο πρωί (5 Ιουνίου) συνομιλεί με το Νέαρχο, σχετικά με τη 
ευή του στόλου και επαναλαμβάνει τη διαταγή για άπαρσή του στις 8 Ιουνίου. Αν και από τις 6 Ιουνίου φλέγεται από 
, συγκαλεί τους Στρατηγούς και διατάσσει να είναι όλα έτοιμα για την υποδοχή του από το στόλο. Στις 7 Ιουνίου είναι 
α. Όμως συσκέπτεται με τους Στρατηγούς του και δίνει νέες εντολές σχετικά με τη ναυτική εκστρατεία. Την επόμενη 
υνίου), ημέρα που υπολόγιζε να αναχωρήσει, είναι πολύ χειρότερα και δεν μπορεί πια να δίνει, ο ίδιος προσωπικά, 
ους αξιωματικούς του. Την 9η Ιουνίου προσκαλεί τους Στρατηγούς του, επειδή προαισθανόταν το τέλος του, να 
ν όλη τη νύκτα στο πρόδρομο του ανακτόρου και τους άλλους αξιωματικούς κοντά σ’ αυτό. Την επόμενη 10 Ιουνίου 

ον μεταφέρουν στο ανάκτορο, στην άλλη όχθη του Ευφράτη. Μπαίνουν στο δωμάτιό του οι Στρατηγοί, τους οποίους 
ι, αλλά δεν μπορεί να τους μιλήσει. Τη νύκτα και την επόμενη 11 Ιουνίου ο πυρετός επιμένει. Διαδίδεται στο 
ότι ο βασιλιάς πέθανε και ότι αποκρύπτεται από το στράτευμα, το οποίο με απειλές εξαναγκάζει τους υπασπιστές ν’ 
ς πόρτες. Τότε σε μακριά παρέλαση όλοι οι σύντροφοι στους πολέμους και τις κακουχίες του βασιλιά, βαθιά 
οι, περνάνε αμίλητοι μπροστά από το κρεβάτι του ετοιμοθάνατου. Ο Αλέξανδρος κατορθώνει να τους χαιρετήσει, τον 
ριστά, μ’ ένα απλό νεύμα  του κεφαλιού του. Οι φίλοι του απελπισμένοι καταφεύγουν στο θεό για τη σωτηρία του, 

να αποτέλεσμα. Το βράδυ της 13ης Ιουνίου 323 πχ, της χρονιάς της 114ης Ολυμπιάδας, ο Αλέξανδρος έκλεισε τα 
 για να μη τα ξανανοίξει ποτέ πια. Ήταν μόλις 33 ετών. 
ει νεότατος. Μόλις 33 ετών, στην πρώτη ακμή της ωριμότητάς του, έκανε σχέδια για νέες κατακτήσεις, αλλά η 
σή του, σε ότι ιδίως αφορά τις σχέσεις μεταξύ νέων και παλαιών εδαφών, δεν είχε προλάβει να αναπτυχθεί πέραν από 
ικό δυναμισμό του Αλέξανδρου σαν άτομο. Έζησε, κατά τον Αριστόβουλο 32 χρόνια και 8 μήνες, από τα οποία 
2 χρόνια και 8 μήνες. Συνεχιστής του έργου του δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε άλλος άξιος διάδοχος ούτε παγιωμένο 
τικό πλαίσιο διακυβέρνησης, που θα εξασφάλιζαν την επιβίωση της ποικιλόμορφης αυτοκρατορίας κατά της αβέβαιης 
ς περιόδου. Όταν ρωτήθηκε, την ώρα που ξεψυχούσε, σε ποιόν άφηνε το κράτος του, λέγεται ότι απάντησε : «στον 
». Οι λέξεις αυτές, αν δεν ανάγονται σε κάποια απόκρυφη παράδοση, απηχούν μάλλον πραγματισμό, παρά 

ία: αλλά όποια και αν ήταν η επιθυμία του, έτσι επρόκειτο να γίνει. Ήδη προοιωνίζονταν καθαρά ότι τα επερχόμενα 
ταν χρόνια αναταραχών και αιματοχυσίας. Προς στιγμήν, ωστόσο, επικράτησε ένταση και συμβιβαστική διάθεση. 
 αναγορεύτηκαν, από το στρατό στη Βαβυλώνα, από μεν το κύριο σώμα    το αγέννητο παιδί του Αλέξανδρου από τη 
ζυγό του Ρωξάνη- με την επωνυμία Αλέξανδρος IV-, αν ήταν αγόρι, από δε τα κατώτερα στρώματα ο διανοητικά 
ιος του Φιλίππου και ετεροθαλής αδελφός του Αλέξανδρου, Αρριδαίος- με την επωνυμία Φίλιππος Γ’
, των διαφόρων ιστορικών, αλλά και των ειδικών επιστημόνων, για τα αίτια του θανάτου του Αλέξανδρου διίστανται: 
τηρίζουν ότι είχε προσβληθεί από ελονοσία.  Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι υπήρξε θύμα δολοφονίας, όπως και ο 
φαιστίωνας, με ισχυρό δηλητήριο. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει ότι ο θάνατος προήλθε από τον υψηλό 
ρριανός, ο Πλούταρχος, ο Κούρτιος, ο Ιουστίνος και αναφέρουν ότι η αιτία του θανάτου του Αλέξανδρου ήταν η 

ρού δηλητηρίου. Ο Πλούταρχος μάλιστα στηρίζει την αναφορά του στο γεγονός ότι «οι διάδοχοι του Αλέξανδρου 
αν επί πολλές ημέρες, αφήνοντας άταφο το πτώμα, αυτό δεν υπέστη καμία αλλοίωση, αλλά παρέμεινε καθαρό 
ό», που αποδεικνύεται η λήψη ισχυρής δόσης «αρσενικού».  Ο Κρατερός διορίστηκε επίτροπος των Βασιλέων. 
ξιωματικοί ανέλαβαν τη διακυβέρνηση των σατραπειών του κράτους. Ο Περδίκκας, στον οποίο ο Αλέξανδρος είχε 
χτυλίδι του την τελευταία του στιγμή, τη Βαβυλωνία και την Ανατολή, ο Πτολεμαίος την Αίγυπτο και ο Αντίγονος τη 
υγία. Ο Αντίπατρος διατήρησε τη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά η Θράκη αποσπάστηκε και δόθηκε στο 

 Η σαφήνεια αυτού του διακανονισμού συγκάλυψε την πραγματικότητα, που έμελλε, ωστόσο, γρήγορα ν’ 
εί. Ο Πτολεμαίος, ο Στρατηγός που ήθελε να διασφαλίσει για τον εαυτό του μία εξέχουσα θέση με την αναγνώριση 
ς της Αιγύπτου, έφερε πίσω στην Αίγυπτο το σώμα του Αλέξανδρου και ανήγειρε μνημειακό τάφο, όπου λατρευόταν ο 
τής της πόλης. Εκεί κυρίως, σ’ αυτή την κοσμοπολίτικη πόλη, θα σμιλευτεί μία σειρά αφηγήσεων που θα εμπλούτιζαν 
υ και θα έδιναν τροφή σε λογοτεχνικά έργα σε Ανατολή και Δύση, έργα που μεταμόρφωσαν τον Αλέξανδρο σε 
ατικό ήρωα. Ο Αλέξανδρος άφησε την Μακεδονία σε ηλικία 20 ετών και δεν επέστρεψε ποτέ, αφήνοντάς την επί 11 

 την διοίκηση αντιβασιλέα. Από την Μακεδονία έφυγαν περισσότεροι από 40.000 άνδρες, στο χρονικό διάστημα 
 και 331 π Χ, από τους οποίους πολλοί σκοτώθηκαν, άλλοι έζησαν και πέθαναν στην Ασία αφού κατοίκησαν τις νέες 
διαδόχων του Αλέξανδρου στα νέα κράτη τους. 
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Ταυτότητα οργάνουραδοσιακά μουσικά όργανα

ΙΟΥ 323 π Χ : Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ : Συνέχεια ...

 ο Φίλιππος παρέδωσε στον νεαρό βασιλιά Αλέξανδρο 
υρο και αήττητο κράτος, ο οποίος όμως παρέδωσε ένα 
μωμένο και γεμάτο πικρές αναμνήσεις, το οποίο 
ήδη στα πρόθυρα της παρακμής, η οποία δεν άργησε να 
λήρη κατάλυσή του από την πανίσχυρη Ρώμη. 
ου Δαρείου πέθανε πέντε μέρες αργότερα, από 
 αυτοεγκατάλειψη. Είναι τρομακτικό να φανταστεί 
 μητέρα βασίλισσα, που άντεξε το θάνατο του γιου της 
άλυση του κράτους του, δεν άντεξε το θάνατο εκείνου 
κάλεσε και τα δύο. Είναι σαφές, όπως εύστοχα 
υν οι σύγχρονοί του, αλλά και οι σύγχρονοί μας, 
τι αυτό υπήρξε η μεγαλύτερη νίκη του Αλέξανδρου.

 ναύτης με το λαούτο 
. Stackelberg - Ρώμη 1825
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ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ιό 
μος γινόταν μόνο με προξενιό. Ήθελαν να ξέρουν τη γενιά της νύφης, την 
 οικογενειακή της κατάσταση, και την κοινωνική τάξη που ανήκε. Το 
ναλάμβαναν οι συγγενείς του γαμπρού αφού γινόταν η επιλογή της κοπέλας. 
παραίτητο να γνωρίζει ο γαμπρός τη νύφη, ούτε και να ζητηθεί η γνώμη του. 
σαν με τους γονείς της νύφης οι οποίοι και αποφάσιζαν. Συνήθως 

 την απάντηση μέχρι να το συζητήσουν μεταξύ τους. Όταν συμφωνούσαν, 
είς του γαμπρού πήγαιναν αυτοπροσώπως στα προξενιά κρατώντας ένα 
ανάρι. Τα προξενιά γίνονταν συνήθως τα "δωδεκαήμερα" γιατί 

αν από τις δουλειές. Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα των ημερών εκείνων τα 
 που περιφέρονταν στους δρόμους από τους διάφορους προξενητές. Την 
η νύφη δεν τη ρωτούσαν ποτέ αν δέχεται. Αν ο πατέρας της νύφης, ήταν 
με το «προξενιό», τότε κλεινόταν ένα είδος συμφωνίας με το πατέρα του 
ύμφωνα με αυτή, ο πατέρας του γαμπρού έπρεπε να δώσει στο πατέρα της 
 χρηματικό ποσό, για να δεχτεί ο τελευταίος να γίνει ο γάμος.  

ας 
ας γινόταν βράδυ του Σαββάτου ή γιορτερές μέρες. Σε κάποια μέρη, ο 
ουσίαζε. Παρευρίσκονταν μόνο τα πεθερικά με τους συγγενείς . ΄Έπρεπε τα 
θα πήγαιναν στη νύφη να μην είναι ζυγά. Αν ήταν το θεωρούσαν κακό 
 τον αρραβώνα. Τα πεθερικά χάριζαν στη νύφη μια ντούμπλα (διπλή λίρα) ή 
πεντόλιρο και γενικά χρυσαφικά. Οι συγγενείς του γαμπρού κερνούσαν 
 οποία η νύφη αγόραζε χρυσαφικό. Οι συγγενείς της νύφης έδιναν στο 
σό σταυρό και καινούρια ρούχα. Ρούχα ήταν τα δώρα και προς τις 

ς. Όσο διαρκούσε ο αρραβώνας συνηθιζόταν, οι μητέρες και των δύο 
αν ζύμωναν ψωμί, να πηγαίνουν η μία στην άλλη. Η νύφη όμως ποτέ δεν 
 το ψωμί της πεθεράς της καθώς και οτιδήποτε περιείχε μαγιά (π.χ. 
ιατί αν γινόταν αυτό θα χαλούσε το προξενιό. Η νύφη δεν πήγαινε στο σπίτι 
ύ, δε μιλούσε ποτέ στα πεθερικά, στους συγγενείς και στο γαμπρό και 
ις συναντήσεις μαζί τους ακόμη και στο δρόμο. Αν τα πεθερικά της νύφης ή 
ς ήθελαν να τους μιλήσει, έπρεπε πρώτα να την κεράσουν μέντα ή λίρα και 
ια να της ζητήσουν να τους μιλήσει, αφού η νύφη δεν είχε το θάρρος να 
έντα από μόνη της, είτε γιατί ντρεπόταν είτε γιατί τους σεβόταν. 

Νικηφόρος Λύτρας   
 « Το φίλημα » 

Νικηφόρος Λύτρας   
« Η προσμονή » 

Σήμερα για πρώτη φορά δημοσιεύομε ένα σκίτσο 
που μας έστειλε η μικρή μας φίλη Κατερίνα Σίτα

κι αναφέρετε στην εκδήλωση του Μαρτίου  
« Εάλω η Πόλις » . 

Θα θέλαμε να αφιερώσομε περισσότερο χώρο  
σε εργασίες που προέρχονται από τους 

αναγνώστες μας . 
Γι αυτό μη διστάσετε να μας στείλετε κάποια 
εργασίας με θέμα παρμένο από την Λαϊκή μας 

παράδοση , είτε είναι ζωγραφιά , ή κάποιο άρθρο 
ή σχόλιο , ή ακόμη και τις εμπειρίες σας από την 

συμμετοχή σας στο Λαογραφικό Εργαστήρι . 

Περιμένουμε και άλλους να μιμηθούν το 
παράδειγμα της μικρής Κατερίνας . 
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σία του Ιουνίου 
ς μήνας του αρχαίου ρωμαϊκού ημερολόγιου με 29 
μερα είναι ο 6ος μήνας του χρόνου και έχει 30 
τά μια άποψη πήρε το όνομά του από τη ρωμαϊκή 

ο που ήταν αντίστοιχη με την ελληνική Ήρα, στην 
ν αφιερωμένος. 
λλη άποψη το όνομα του οφείλεται στον πρώτο 

Ρώμης Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο.
νίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο.

κές γιορτές των Ηλιοτροπίων.  
κ. γιορτάζονται οι χειμερινές τροπές του Ηλίου 
εννα) και έξι μήνες μετά, στις 25 Ιουνίου, 
αι οι θερινές του τροπές, μαζί με το «Γενέθλιον» 

ου Προδρόμου. 
 αντιστοιχεί με το τέλος του αρχαίου ελληνικού 
γηλίωνα και με τις αρχές του Σκιροφορίωνα.
ια, έθιμο αρχαίων το μήνα Ιούνιο 
οι, εκτός από τις πυρές, στις 12 Σκιροφοριώνος 
το θερινό ηλιοτρόπιο. Τότε ο ιερεύς του Ηλίου με 
της Αθηνάς και του Ποσειδώνα πήγαιναν στην 
ατώντας πολύχρωμες ομπρέλες (σκίρα) κι από κει 
όρια. Ο ιερέας του Ήλιου <απόγονος του 
 φορούσε μίτρα απαστράπτουσα, κρατούσε 

ιο και χρυσή ακτινωτή μάσκα υποδυόμενος τον 

ς Λαϊκές ονομασίες του μήνα Ιούνη   
νας του θερισμού και πολλών άλλων γεωργικών 
Έχει πολλές ονομασίες, από τις οποίες η πιο 
νη είναι «θεριστής» που προέρχεται από τον 
ν σιτηρών. Ονομάζεται επίσης Πρωτόλης ή 

ύλης, δηλ. πρώτος μήνας και αρχή του 
ού, Αλυθτσατσής (Κάλυμνος), Ρινιαστής (Πάρος),
ς (Άνδρος), Λιοτρόπης, Κερασάρης (Γρεβενά) και 
ς (Πόντος), γιατί τότε ωριμάζουν τα κεράσια. 

το μήνα Ιούνιο
ου Αι-Γιάννη του Φανιστή, του Απορνιαστή, του 
ι του Κλήδονα είναι η πιο σπουδαία κατά τον 

Ιωάννου του Προδρόμου στις  24 Ιουνίου. Το 
υμπίπτει με τις θερινές τροπές του ηλίου.  
 αυτή «τ' Αϊ-Γιαννιού του Λιοτροπιού (Κύθνος) 
ου (Κύμη) ή Αλιτροπιού (Λέσβος)...», τραγουδούν 
 τρέμει 
ν τροχός, 
ερός».

έρη  ακολουθώντας το πανάρχαιο έθιμο ανάβουν 
υς δρόμους και πηδάνε πάνω απ' αυτές λέγοντας: 
ο κακό, πάω στο καλλίτερο».  
 γύρω από τις καθαρτήριες πυρές που άναβαν στο 
παραμονή των Σκιροφοριών έλεγαν: 
κακόν, εύρον άμεινον».

Η Πεντηκοστή , του Αγίου Πν
Η γενέθλιος ημέρα της εκκλησίας τ
μέρα γίνεται Μεσολογγίτικη γιορτή
ψυχανάπαυση των πεσόντων της Ε
του Αγίου Συμεών  στους πρόποδε
κοντά στο Μεσολόγγι (τόπος συνά
πολιορκημένων», αν βέβαια τα είχα

Ιούνιος ή Ιούνης – Τα Λαογραφικά

Η προσωποποίηση του  
θέρους 

Ο Ιούνιος  
θεριστής 

Το πήδημα της φωτιάς του Αι
εύματος 
ου Χριστού. Την ίδια 
 στη μνήμη και την 

ξόδου, στο μοναστήρι 
ς του βουνού Ζυγός, 
ντησης των «Ελεύθερων 
ν καταφέρει). 

Ο Ήλιος 
-Γιάννη του Φανιστή 
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Η προέλευση του χορού 
πό το προηγούμενο .... Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο χορός ήταν  

α των θεών και γι’ αυτό τον συνέδεσαν με τις θρησκευτικές και 
ς τους τελετές. Πίστευαν πως οι θεοί πρόσφεραν αυτό το δώρο μόνο σε 

ους θνητούς, που για αντάλλαγμα μάθαιναν το χορό στους εταίρους τους.  
ή μυθολογία αποδίδει το ξεκίνημα του χορού στη Ρέα, που δίδαξε αυτή 
στους Κουρήτες της Κρήτης. Ο Κρόνος εκθρόνισε τον πατέρα του, 
ι επειδή φοβόταν μήπως τα παιδία του εκθρονίσουν τον ίδιο, τα έτρωγε 
όντουσαν. Όμως η γυναίκα του, η Ρέα, τον ξεγέλασε όταν γεννήθηκε το 
τους παιδί, ο Δίας. Έκρυψε το Δία σε μια σκοτεινή σπηλιά στην Κρήτη. 
σε στον Κρόνο να φάει μια πέτρα τυλιγμένη με μωρουδιακά ρούχα. 
ήτησε από τους Κουρήτες, που ήταν οπλισμένοι ημίθεοι, να χορεύουν 
ικό χορό γύρω από τη σπηλιά φωνάζοντας και χτυπώντας τα σπαθιά τους 

ες. Έτσι, ο Κρόνος δεν μπόρεσε να ακούσει το κλάμα του μικρού Δία.
τερα ο Δίας εκθρόνισε τον πατέρα του, οι Κουρήτες έγιναν ιερείς.  
οί τους συνέχισαν αυτούς τους πολεμικούς χορούς σαν μέρος των 
ικών τελετών τους.  

Ο μύθος του χορού Γέρανου

 που βασίζεται στη μυθολογία είναι ο χορός Γέρανος:
τό πως ο Θησέας σκότωσε το μινώταυρο στο λαβύρινθο της Κνωσού. Στην 
του στην Αθήνα, σταμάτησε στη Δήλο, όπου πρόσφερε θυσίες στους θεούς 
 ευχαριστήσει . Κατά τη διάρκεια της θυσίας, χόρεψε ένα χορό με φιδίσιες 
ου αντιπροσώπευαν τα γεμάτα στροφές μονοπάτια του λαβύρινθου και το 
ς, όπου πήρε  θέση η μάχη με τον μινώταυρο. Αυτός είναι ο χορός του 
υ ή ο Γέρανος, όπως τον ξέρουν τα αρχαία κείμενα. Οι ιστορικοί τοποθέτησαν 
θο στην εποχή της δύναμης του μινωικού πολιτισμού. Κάποιοι ερευνητές 
ι ο χορός Τσακώνικος, που χορεύεται και στις μέρες μας στην Πελοπόννησο, 
εχεία του αρχαίου Γέρανου. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι μορφές 
ίνησης είναι κοινές με μορφές χορών άλλων ανθρώπων. Βέβαια, στις πιο 
ιοχές, αυτοί οι χοροί και οι μορφές σχετίζονται με το φίδι. Πάντως, στον 
όσμο, αυτοί οι χοροί σχετίζονται με το Θησέα και το λαβύρινθο. Στην 
τητα, η Δώρα Στράτου, μια πρωτοπόρος  στον τομέα του ελληνικού χορού, 
 έναν ίδιο χορό στην Κρήτη, που ονομαζόταν ''ο χορός του Θησέα'' στην 
0ου  αιώνα. Σήμερα ονομάζεται Σιγανός και είναι γαμήλιος χορός. Οδηγείται 
πρό, που μαθαίνει πως να ξεπερνάει το λαβύρινθο της ζωής. 
ράτου ανακάλυψε κι άλλον ένα χορό στην Πάρο με παρόμοιες κινήσεις, που 
άζεται  Αγέρανος, ένα όνομα παραπλήσιο με το Γέρανος. Συνεχίζετε...

Οι Κορύβαντες - Κουρήτες χτυπούν τις 
ασπίδες τους χορεύοντας τον πυρρίχιο, 
ενώ η αίγα Αμάλθεια θηλάζει τον Ζευς 

στο Δίκταιον Άντρο, για να μην ακούσει 
τις κραυγές του νεογέννητου ο πατέρας 

του Κρόνος.

Ο   χορός  « γέρανος », του  Θησέα, σε αγγείο   
του 3ου π.Χ. αιώνα ( Μουσείο  Φλωρεντίας)

Ο χορός Αγέρανος από τον 
χορευτικό όμιλο Πάρου  

Θέατρο Στράτου   
Ο Τσακώνικος χορός  



Έθιμα κ
Όταν οι γ
τελευταίο
"ρίξουν τ
θεριστές έ
με το δρεπ
είχε δηλα
επόμενη χ
ανάποδα ή
τον επόμε
Οι γεωργο
αντιμετώπ
αστειευόμ
ανάγκη γι
το κακό π
Στο Δρυμ
που δένου
ρίχνει νομ
Στη Σκύρ
χωράφι άθ
τα αγρίμια
Στο Μανι
είναι τα γ
τον αφήνο
και κότα. 
Στην Κάρ
περιλαμβά
θερίστρια
φωνάζοντ
«Και του
καλοπρου
Στην Κύπ
κυνηγού.
( δυσκίνη
Ο κυνηγό
στάχυα , α
ο κυνηγός
λαγό βγαί
με τα βόλ
και ο κυνη
παιχνίδι τ

«Το στιφ
τοπικές πα
κατόρθωσ
αυτό κι έτ
θυσίασε έ
Το γεγονό
Σήμερα α
«στιφάδο»
τόνων κρε
μεγάλα κα
α
ε
 
ο
κ

δ
ρ

ν

ε
α

ό
ν
ί
ο

ά
έ

 
π

,
α
 χ

ρ
 Δ
τ
ς

,
ν
ι

ο

ε
α
ν
ς

γ

μ

Σελίδα - 8 Χ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

ι προλήψεις του θερισμού :
ωργοί θέριζαν όλα τα χωράφια τους και έφταναν στο 
άφηναν, σύμφωνα με το έθιμο, λίγα στάχυα αθέριστα για να 
 δράκο" όπως έλεγαν. Σύμφωνα μ' αυτό το έθιμο οι 
οβαν και τα τελευταία αυτά στάχυα και τα πετούσαν μαζί 

άνι τους προς τα πίσω. Κι αν το δρεπάνι έπεφτε "βολικά",
ή φορά προς τα δεξιά, χαίρονταν και έλεγαν πως την 
ονιά θα ήταν γεροί για να ξαναθερίσουν. Κι αν έπεφτε 

 κάρφωνε στη γη, έλεγαν πως τάχα κάτι θα πάθαιναν και 
ο χρόνο δεν θα ήταν σε θέση να θερίσουν.  
ί όμως που δεν πίστευαν σε τέτοιου είδους προλήψεις ή 
ιζαν αισιόδοξα την ένδειξη αυτή του "δράκου" έλεγαν 
νοι πως θα καζαντούσαν και του χρόνου δεν θα είχαν την 
 να θερίσουν. Ήθελαν μ' αυτόν τον τρόπο να ξορκίσουν 

ου κατά βάθος, λίγο-πολύ, όλοι πίστευαν.
 της Θεσσαλονίκης  και αλλού, το πρώτο δεμάτι σταχυών 
, το στήνουν όρθιο και το προσκυνούν, ενώ ο νοικοκύρης 
σματα.
 σαν αποθερίσουν, αφήνουν δύο λημάρια αποθέρι στο 

ερα, για χαρά του χωραφιού και για να φάνε τα πουλιά και 
.  
κι Πυλίας αφήνουν ένα κομμάτι αθέριστο και λένε ότι 

νια του νοικοκύρη, τον οποίο σηκώνουν στα χέρια ψηλά και 
υν να πατήσει στη γη, μόνο αν τάξει στους θεριστές κρασί 

αθο χαράσσουν με το δρεπάνι ένα κύκλο, που 
νει τα τελευταία στάχυα. Στον κύκλο μπαίνει η νεαρότερη 
 σταυροκοπιέται και πετάει επάνω το δρεπάνι της 
ς:  
ρόνου, καλαλωνεμένα, καλοφαωμένα, 

κισμένα!» 
ο παλαιοτέρα , έπαιζαν το παιχνίδι του λαγού και του 
ύο θεριστάδες , ένας ελαφρύς ( γρήγορος ) κι ένας βαρύς  

ος ) , μιμούνταν ο ένας το λαγό κι' ο δεύτερος τον κυνηγό . 
 θερίζοντας κυνηγούσε το λαγό , που ξέφευγε μέσα στα 
νοίγοντας με το δρεπάνι του ελικοειδή δρόμο . Στη συνέχεια 
 με μεγάλες δρεπανιές και κόβοντας δρόμο , πρόφταινε το 
οντας μπροστά του . Σαν πλησίαζε , τον έριχνε κάτω νεκρό 
α , δηλαδή τα στάχυα . Ύστερα ο λαγός αναστημένος πια , 
γός θέριζαν μαζί όσα στάχυα είχαν περικυκλώσει με το 
υς .

Από τα Έθιμα του Ιούνη 

άδο του Άγιου Πέτρου » – Σπάτα 29-6ου : Η αρχή αυτού του εθίμου τοποθετείται, σύμφωνα με τις 
ραδόσεις, στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Όπως λέγεται, ένας χριστιανός, από τα Σπάτα Ατικής ,
 να αποφύγει τη σύλληψη και τη θανάτωσή του από τους Τούρκους με τη βοήθεια του Αγίου Πέτρου, γι' 
ξε να θυσιάσει ένα μοσχάρι στη γιορτή του. Αλλά όταν ήρθε η μέρα αυτή, μετάνιωσε για το τάμα του και 
α αρνί. Το ταμένο όμως ζώο ήρθε μοναχό του και ξεψύχησε μπροστά στην εκκλησία.  
 αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση και οι Σπαταναίοι άρχισαν από τότε να κάνουν θυσία κάθε χρόνο στον άγιο.
οράζεται με κοινή εισφορά ένας μεγάλος αριθμός από βοοειδή και με το κρέας τους παρασκευάζεται 
.Αντιμετωπίζουν μάλιστα σαν θαύμα το γεγονός, ότι τα μάτια δεν δακρύζουν από το πολύωρο καθάρισμα 
μυδιών. Το πρωί μετά τη θεία λειτουργία, μοιράζεται στους πανηγυριστές, αφού βράσει όλο το βράδυ σε 

ζάνια.  

Ο χορός γύρω από το « δράκο »

Ο χορός του δρεπανιού 

Το καθάρισμα των κρεμμυδιών για το στιφάδο 
του Αγίου Πέτρου – Σπάτα  
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Σελίδα - 9 Χ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

του κλήδονα :     Η γιορτή της γέννησης του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στις 24 Ιουνίου, έχει  
ί με έθιμα τα οποία μεταφέρουν στη χριστιανική εποχή τελετές και δρώμενα προγενέστερων εποχών. Προφανώς, 
ιακή προσέγγιση με το θερινό ηλιοτρόπιο εξηγεί αυτήν τη διαχρονική συνέχιση, αν και με μικρές ή μεγαλύτερες 

ς, εθίμων που έχουν σχέση με ειδωλολατρικές δοξασίες. Λαϊκή μαντική διαδικασία, από τις πιο τελετουργικές 
αραδόσεων του τόπου μας, το έθιμο του κλήδονα, σύμφωνα με το οποίο αποκαλύπτεται στις άγαμες κοπέλες η 
του μελλοντικού τους συζύγου, έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Η αναφορά στην Πυθία είναι έκδηλη, ενώ η 
 υπάρχει από την εποχή του Ομήρου: κληδών ονομαζόταν ο προγνωστικός ήχος, και κατ' επέκταση το άκουσμα 
ή προφητείας, ο συνδυασμός τυχαίων και ασυνάρτητων λέξεων ή πράξεων κατά τη διάρκεια μαντικής τελετής, 
 αποδιδόταν προφητική σημασία. 
Την παραμονή του Αϊ-Γιαννιού, οι ανύπανδρες κοπέλες μαζεύονται σε ένα από τα σπίτια του χωριού, όπου 
σε κάποιο μέλος της συντροφιάς, συνήθως σε μια "Μαρία" (στη Θράκη ο ρόλος αυτός δίνεται στην ονομαζόμενη 
σα"), της οποίας και οι δύο γονείς είναι εν ζωή, να φέρει από το πηγάδι ή την πηγή το "αμίλητο νερό".
α αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η εν λόγω κοπέλα και η συνοδεία της πρέπει να ολοκληρώσουν την αποστολή 
ντας απόλυτη σιωπή. Στα νησιά, το αμίλητο νερό είναι συχνά θαλάσσιο, οπότε και πρέπει να συλλεχθεί από 
ματα. Επιστρέφοντας στο σπίτι όπου τελείται ο κλήδονας, αδειάζουν το νερό σε πήλινο -ως επί το πλείστον- 
 οποίο η κάθε κοπέλα ρίχνει ένα αντικείμενο, το λεγόμενο ριζικάρι. Συνήθως, πρόκειται για κάποιο προσωπικό 
, συχνά μάλιστα πολύτιμο. Στη συνέχεια, το δοχείο σκεπάζεται με κόκκινο ύφασμα, το οποίο δένεται γερά με ένα 

κλειδώνεται", παρετυμολογία του κλήδονα που εξηγεί το γεγονός ότι σε μερικά μέρη της Ελλάδας τοποθετείται 
ο κορδόνι) και τοποθετείται σε ταράτσα ή άλλο ανοιχτό χώρο.
υ κλειδώνουν τον « Κλήδονα » λένε : 

ουμε τον Κλήδονα , με του Αϊ Γιαννιού την χάρη  
ει το ριζικό , να δώσει να το πάρει » 

μένει όλη τη νύχτα υπό το φως των άστρων, για να "ξαστριστεί". Οι κοπέλες επιστρέφουν ύστερα στα σπίτια 
ται ότι τη νύχτα αυτή θα δουν στα όνειρά τους το μελλοντικό τους σύζυγο. Ανήμερα του Αϊ-Γιαννιού, αλλά πριν 
ς -ώστε να μην εξουδετερωθεί η μαγική επιρροή των άστρων-, η υδροφόρος νεαρή της προηγουμένης φέρνει 
πίτι το αγγείο. Το μεσημέρι, ή το απόγευμα, συναθροίζονται πάλι οι ανύπανδρες κοπέλες. Αυτήν τη φορά όμως 
ρη μπορούν να συμμετέχουν και παντρεμένες γυναίκες, συγγενείς και γείτονες και των δύο φύλων, καλεσμένοι 
ουν το ρόλο μαρτύρων της μαντικής διαδικασίας. Καθισμένη στο κέντρο της συντροφιάς, η "Μαρία" ανασύρει 
ό το αγγείο τα αντικείμενα, που αντιστοιχούν στο "ριζικό" κάθε κοπέλας, απαγγέλλοντας ταυτόχρονα δίστιχα, 
α θυμάται, είτε από συλλογή τραγουδιών ή ακόμη από ημεροδείκτες. Το δίστιχο που αντιστοιχεί στο αντικείμενο 
πέλας θεωρείται ότι προμηνύει το μέλλον της και σχολιάζεται από τους υπόλοιπους, που προτείνουν τη δική τους 

ε σχέση με την ενδιαφερόμενη. Προς το σούρουπο, όταν τελειώσει η μαντική διαδικασία, η κάθε κοπέλα γεμίζει 
ης με μια γουλιά αμίλητο νερό και στέκεται μπροστά σε ανοιχτό παράθυρο, έως ότου ακούσει το πρώτο ανδρικό 
ό πιστεύεται ότι θα είναι και το όνομα του άνδρα που θα παντρευτεί. Σε μερικές περιοχές, όπως στις Σέρρες, το 
ουσμα του ονόματος θα γίνει κατά τη διαδρομή της επιστροφής στο πατρικό της. Εξάλλου, στη Βοιωτία 
ν ανήμερα του Αϊ-Γιαννιού τα κορίτσια να κοιτάζουν βιαστικά κατάματα το φως του ήλιου και μέσα στη 
ν ματιών τους διέκριναν τη μορφή του μελλοντικού γαμπρού, όπως αναφέρει ο λαογράφος Δ. Σ. Λουκάτος. 
Το  έθιμο σε διάφορες περιοχές 


