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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
ΧΟΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - Εκδίδεται κάθε μήνα από το  
ικό Εργαστήρι του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ε. Κ. Μόντρεαλ  
Η Εστία Πιερίδων Μουσών
που αντιπροσώπευσε με 
επιτυχία την Ελλάδα στο 

φετινό παγκόσμιο φεστιβάλ 
χορού στο Drumontville !!!

Καλά είναι να δούμε στο 
μέλλον , σε συνεργασία 

πάντα με τους διοργανωτές, 
τι δυνατότητες υπάρχουν 

για να εξασφαλιστεί κάποια 
επίσκεψη τους στη πόλη 
μας και φυσικά κάποια 

εκδήλωση , καθώς επίσης 
και η έγκαιρη ενημέρωση 

της παροικίας μας ! 
δρική
εσιά  
ης 
Η Γκάιντα 
Τ 
Μια αναμνηστική φωτογραφία με τους υπευθύνους
Αγαπητοί  φίλοι , με χαρά σας
πληροφορούμε ότι , με την 

έκδοση του Αυγούστου ,  
τα Χορογραφήματα 

συμπληρώνουν  
έναν χρόνο ζωής ! 
Σας ευχαριστούμε 

για την υποστήριξη σας  
και σας υποσχόμαστε να 

διατηρήσουμε τις εκδόσεις  
μας σε υψηλό επίπεδο .  

Μην ξεχνάτε  
να διαβάζετε και να διαδίδετε 
Αύγουστος  τα 
Λαογραφικά 
Φανουρόπιτες
Ο γάμος 
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : Η ανδρική φορεσιά της Τσακωνιάς 

Η ανδρική ενδυμασία της Τσακωνιάς αποτελείτο από : το απλό φέσι, το μαντηλάκι, το 
ολόλευκο πουκάμισο, το μπλε ή μαύρο γιλέκο, το σελάχι, δύο ή τρία μεταξωτά 
χειρομάντηλα, την ολόλευκη φουστανέλα, το ολόλευκο στενοβράκι, τις μπλε τσόχινες 
σκάλιτσες, τα μπλε κορδόνια, την άσπρη κάλτσα και τ’ αρβανίτικο τσαρούχι. 
Το φέσι – Το φέσι φοριόταν  στο αριστερό κυρίως μέρος του κεφαλιού . Χτενίζονταν  έτσι, 
ώστε μερικά μαλλιά να μένουν έξω από το φέσι μια και η  όλη η ομορφιά εστηρίζετο στα 
μαλλιά . 
Το Υποκάμισο (Ογκιουμα) – Το υποκάμισο ήταν από λευκό ύφασμα . Στο κάτω μέρος 
υπήρχαν άρραφτες δίπλες για να δίνει πλάτος και στη μέση είχε ζωνάκι, τρία με τέσσερα 
δάκτυλα φάρδος ίσα-ίσα με τη μέση τους. Στο επάνω μέρος οι ραμμένες πιέτες το έφερναν 
ίσα-ίσα με τον κορμό και έκλινε με κουμπιά. Είχε μακριά και πλατιά μανίκια τα οποία στις 
στροφές του χορού, όταν σήκωνε ο χορευτής το χέρι του, έπεφτε το μανίκι και άφηνε να 
φαίνεται το πλεκτό μανικέτι. (Είχαν και μία δύο φανέλες υφαντές με πλεκτά μανικέτια που 
έφθαναν μέχρι τον αγκώνα ) 
Το Γιλέκο (γελέκο) – Το γιλέκο γινόταν από τσόχα μπλε , μαύρη και άσπρη . Με σιρίτι 
γινόταν διακόσμησή του και πήγαινε  γύρω-γύρω. Επίσης σιρίτι έβαζαν πάνω και δίπλα στις 
ραφές , ενώ μπροστά στο στήθος γίνονταν μ’ αυτό διάφορα κεντήματα και έμπαινα κουμπιά 
φτιαγμένα από μετάξι . Στην μασχάλη όπως και στο σελάχι έβαζαν μεταξωτό μαντήλι .
Κάτω φορούσαν το στενοβράκι και από έξω τη φουστανέλα. Η χάρη στη φουστανέλα ήταν 
να έχει πολλές λόξες (φύλλα) και να είναι καλοσιδερωμένη.

υστανέλα με 200-300 λόξες. Ανάλογα με το βάρος της , κάθε μία ήταν δύο ή τέσσερα κομμάτια και τα ενώνανε 
υ τη φορούσαν για να ταιριαστούν στη μέση τους. Μία φουστανέλα ήταν καλή, όταν σκέπαζε το γόνατο και δεν 
πιέτες. Το στενοβράκι (στενοβράτσι) – Όσο πιο στενό ήταν, τόσο πιο καλό το θεωρούσαν . Τσαρούχια 
 – Τα αγόραζαν από έξω (Πόλη, Σύρα, κλπ). Σκάλιτσα – Από έξω φορούσαν τις σκάλιτσες. Γίνονταν  από 
 και κούμπωναν με κόπιτσες. Για να είναι στέρεες τις έδεναν με κορδόνι μάλλινο ή μεταξωτό. Τα παιδιά  δεν 
κάλιτσες αλλά έδεναν με τα κορδόνια.. Σορκάϊδι – Το έκαναν από μάλλινο μαύρο υφαντό. Ήταν σαν γιλέκο, 
ς εσταύρωνε και είχε κόπιτσες και από τα δύο μέρη. Τις σκάλιτσες, το γιλέκο, το σορκάδι, τα έραβε ο τεχνίτης. 

 έραβαν μόνοι τους. Στη μεγάλη ψύχρα αντί γιλέκο φορούσαν το πισομάνικο . Πισομάνικο (Κισομάνικο) – Το 
 ήταν σαν το γιλέκο, αλλά είχε μανίκια ραμμένα κατά το ήμισυ, για να περνά το χέρι άμα ήταν κρύο ή το έριχναν 
ικοκάπι – Το μανικοκάπι ήταν σαν το σορκάιδι και είχε μανίκια σαν το πισομάνικο. Κούμπωνε με κουμπιά ως 
το ρεβέρ είχε μύτη που έκλεινε με κουμπιά. Εκεί πάνω γίνονταν τα  κεντήματα. Ήταν σχεδόν πάντα κλειστό. 

Σελάχι – Ήταν δερμάτινο είχε πλάτος 10 με 12 δάκτυλα  και πολλές θήκες για 
όπλα και διάφορα άλλα αντικείμενα. Ήταν απαραίτητο σε όλους . Όποιος φορούσε 
φουστανέλα, φορούσε και σελάχι  
Καπερώνα  ( Κάπα ) – Γινόταν από μάλλινο υφαντό άσπρο ή μαύρο. Το έραβε ο 
τεχνίτης. Ίσο φύλλο το πίσω και δύο φύλλα το εμπρός. Μανίκια είχε μακριά και 
πλατιά, και μάκρος να σκεπάζει το γόνατο. Είχε και κουκούλα για το κεφάλι.
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Το Ιστορικό μηνολόγιο του Αυγούστου 
 - Ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος, επικεφαλής της 
ής Φάλαγγας, συντρίβει τους Αθηναίους και Θηβαίους στην πεδιάδα 

νειας, σε μία προσπάθεια πανεθνικής ένωσης όλων των ελληνικών 
ρατών. Στη μάχη αυτή διακρίθηκε ιδιαίτερα ο δεκαοχτάχρονος γιος 

νδρος, που διοικούσε το Ιππικό. Όταν ο Φίλιππος μπήκε στην Αθήνα 
 την ιστορία και τη δόξα της και δεν συμπεριφέρθηκε σαν νικητής, 
ετα εγγυήθηκε την πολιτική αυτονομία της πόλης.  
 Βυζαντινοί καταναυμαχούν και διασκορπίζουν τον στόλο των 
Σλάβων, που πολιορκούσε τη Βασιλεύουσα (Κωνσταντινούπολη).  
ή αποδόθηκε στην «Υπέρμαχο Θεοτόκο», στην οποία αφιερώθηκε ο 
ος Ύμνος». Επικεφαλής των πολιορκουμένων ήταν ο Πατριάρχης 
αι ο Πρωθυπουργός Πατρίκιος Βώνος. 
άνατος του Μάρκου Μπότσαρη. Ο Μάρκος Μπότσαρης με 450 

 επιτίθεται κατά του στρατοπέδου των Τούρκων στο Κεφαλόβρυσο 
ιού και σκοτώνεται . Τάφηκε την άλλη μέρα στο Μεσολόγγι. Οι 
  είχαν 60 νεκρούς και οι Τούρκοι 800.

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

 αισθάνθηκαν το χαμό του Μ. Μπότσαρη σαν εθνική συμφορά. Οι Τούρκοι πανηγύρισαν με κανονιοβολισμούς. 
ή ήταν το σημαντικότερο γεγονός του 1823.

Αρχίζει η κύρια επίθεση του Ελληνικού Στρατού με τα Α’ Β’ και Γ’ Σώματα Στρατού κατά της τοποθεσίας 
ς τοποθεσίας του Σαγγάριου ποταμού (Μικρασιατική εκστρατεία).
Η ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία (3 τάγματα Πεζικού και 1 σύνταγμα Πυροβολικού), υπό το Συνταγματάρχη 
ου Τσακαλώτο, που πολεμούσε μαζί με τους συμμάχους εναντίον του Άξονα, αποβιβάζεται στον Τάραντα για να 
στη ζώνη επιχειρήσεων του Ιταλικού Μετώπου.  
 Μάχη του Μαραθώνα, κατά την οποία 10.000 Αθηναίοι και 1.000 Πλαταιείς μαχητές, υπό το Στρατηγό 
ατανικούν στο Μαραθώνα τους 55.000 Πέρσες μαχητές υπό τους Στρατηγούς Δάτη και Αρταφέρνη. Η Ελληνική 
ποτελεί από τότε σύμβολο, σε όλο τον κόσμο, της νίκης και της ελευθερίας κατά του σκότους και της 
τας. Απώλειες σε νεκρούς των Περσών 6.000 και των Ελλήνων 192. 
Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος εισέρχεται στην Κωνσταντινούπολη, που είχε ανακτηθεί στις 25-7-1261 από τους 
ους, και στέφεται Αυτοκράτορας για δεύτερη φορά (η πρώτη ήταν το 1259). 
Ο τορπιλισμός της ΕΛΛΗΣ: Υποβρύχιο της φασιστικής Ιταλίας τορπιλίζει στο λιμάνι της Τήνου το Θρυλικό 
αταδρομικό «Έλλη», που βρισκόταν εκεί για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η προκλητική και 
ή αυτή ενέργεια προκάλεσε την παγκόσμια αγανάκτηση. 
 Μάχη των Θερμοπυλών: Ο Λεωνίδας, βασιλιάς της Σπάρτης, με 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς, αντιμετωπίζει 
ων Θερμοπυλών, τη  στρατιά του Ξέρξη και πέφτει πολεμώντας ηρωικά μαζί με όλους τους μαχητές του, μετά 
οδοσία του Εφιάλτη. Η αυτοθυσία τους αυτή οδήγησε τους Έλληνες στους μετέπειτα νικηφόρους αγώνες στη 
αι τις Πλαταιές και αποτελεί από τότε, ανά τους αιώνες, παράδειγμα πίστης και υποταγής στο μεγαλείο της 
αι της Ελευθερίας. 
 Μάχη των Πλαταιών: Ο Παυσανίας, επικεφαλής σπαρτιατικών, αθηναϊκών και λοιπών ελληνικών δυνάμεων 
 στις Πλαταιές τους Πέρσες (και Θηβαίους) υπό το Μαρδόνιο. Η καταστροφή των Περσών ήταν πάρα πολύ 

 σκοτώθηκε και ο Μαρδόνιος. 
Η Εγκατάλειψη της Σμύρνης – Η Σφαγή του Μητροπολίτη Σμύρνης. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα 
ουν τη Σμύρνη τις πρωινές ώρες. Στις 11:00 ώρα, περίπου, τμήμα 400 άτακτων ιππέων υπό τον Κίορ Μπεχλιβάν 
στη Σμύρνη, ενώ τις εσπερινές ώρες εισέρχεται και ισχυρό τμήμα τουρκικού πεζικού. Με την είσοδο των 
την πόλη αρχίζουν οι διωγμοί των Ελλήνων και Αρμενίων πολιτών. Στην αρχή σποραδικοί και στη συνέχεια 
ι άγριοι. Μεταξύ των κατακρεουργημένων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πόλη της 
ραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.  

Ο Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού Παύλος Μελάς, που ορίστηκε από το Ελληνικό Μακεδονικό Κομιτάτο στην 
ηγός όλων των ανταρτικών σωμάτων στη Δυτική Μακεδονία, μαζί με 30 άντρες Μακεδόνες, Κρήτες και 
ιέρχεται τη νύχτα της 27/28-8-1904 την ελληνοτουρκική μεθόριο, κοντά στη Μονή Μερίτσας (Οξυνεία 
ς), για να αρχίσει τον υπέροχο αγώνα του κατά της βουλγαρικής ένοπλης δραστηριότητας .
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Η Ταυτότητα του οργάνου

Παραδοσιακά μουσικά όργανα

Η Γκάιντα  

μα : γκάιντα

ηγορία : αερόφωνο 

ος : άσκαυλος με μονό γλωσσίδι

        τύπου κλαρινέτου 

ό : ξύλο – καλάμι – δέρμα 

εθος : μήκος 0.50 – 0.60 μ. 

τος ο.30 – 0.40 μ. 

Έκταση : 1 οκτάβα

Προέλευση : οργανολογικός τύπος 

γνωστός από τη ρωμαϊκή περίοδο . 

Παίζεται στη στεριανή Ελλάδα ( 

Μακεδονία – Θράκη )  

Κατηγορία : τύπους άσκαυλου 

συγγενικούς με τη γκάιντα 

συναντάμε επίσης στη νότια Ιταλία , 

Σικελία , Γαλλία , Ισπανία , Σκωτία 

και Ιρλανδία . 

κάιντα οι δύο ξύλινοι αυλοί είναι ανεξάρτητοι . 

ς , για τη μελωδία , έχει 7 τρύπες ( έξι μπροστά 

ία πίσω ) , ενώ ο δεύτερος ( « μπουρί ή μπάσο » ), 

ς σε τρία συνήθως κομμάτια « ταιριάζεται » με τη 

ή και είναι ο ισοκράτης . Παίζεται μόνη της και 

με το νταούλι ή μεγάλο ντέφι ( νταχαρέ ) . 
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ΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ  : « Ο Γάμος » - Μέτσοβο

 ... 
 την παραμονή του γάμου - Το βράδυ του Σαββάτου πολλοί από τους καλεσμένους πήγαιναν στο σπίτι 

ύ, όπου και τους είχαν τραπέζι. Μετά το φαγοπότι άρχιζαν "τα τραγούδια της τάβλας" και το χορό.  
εκείνη έκαναν την εμφάνισή τους και τα όργανα του γάμου. Όλο το χωριό έβρισκε την ευκαιρία να 
ι εκείνες τις ημέρες, μιας και η σκληρή καθημερινή βιοπάλη δεν τους έδινε και πολλές τέτοιες ευκαιρίες

 Πηγαίνοντας στη νύφη την πίτα του γαμπρού - Οι κοπέλες της γειτονιάς έφτιαχναν με 
 χαρτί, ιδίως με κόκκινο, διάφορα μικρά στολίδια και τα κάρφωναν μαζί με βασιλικό και με 2-3 
μένα μήλα πάνω στην πίττα, που θα έκανε δώρο ο γαμπρός στη νύφη. Πριν το μεσημέρι ξεκίναγαν όλοι να 
πίτι της νύφης . Ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέλφια του γαμπρού και όλο το άλλο συγγενολόι, φίλοι και δικοί. 
χα δεν μπορούσε να λάβει μέρος, ο γαμπρός. Τούτη τη μέρα γαμπρός και νύφη θα αντικριστούν μόνο το 
την ώρα που θα πήγαιναν να παραλάβουν τη νύφη.
α και η πορεία για το σπίτι της νύφης δεν είναι γεγονός τυχαίο, ούτε και μπορεί να γίνει όπως και όπως. 
ηγαίνουν τα όργανα, παίζοντας γνωστό σκοπό του γάμου. Σ΄ όλες τις διαδρομές παιζόταν κατά προτίμηση ο 
ς. Οι κοπέλες και τα παλικάρια που ακολουθούσαν, ξανάλεγαν το τραγούδι. Πίσω από τους  οργανοπαίχτες 

 σπουδαιότερο πρόσωπο της συντροφιάς. Ήταν αυτός που κρατούσε την πίττα του γαμπρού. Πήγαινε 
΄ όλους τους άλλους, μόνος του. Αυτό φανερώνει την αξία που είχε η πίττα, σε όλη τη διαδικασία του 
λιότερα κρατούσαν το φλάμπουρο ή το "μπαϊράκι του γάμου", ένα πολυσήμαντο σύμβολο. Ήταν αυτό 
φυσικό (πολλές φορές το σχημάτιζαν με βέργες δέντρων), ήταν και δέντρο τεχνητό, σκηνοθετημένο, που 
 πάλι με ερωτικούς συμβολισμούς (έμπηγαν στις  άκρες λεμόνι ή ρόδι ή μήλα). Ήταν και σταυρός (πολλές 
λαδιά ή τα ξύλα ήταν δύο, σε σχήμα σταυρού, ή το πανί που κρεμούσαν είχε κι ένα σταυρό).Ακολουθούσαν 
ς και παλικάρια, που καθένας κρατούσε και κάποιο δώρο για τη νύφη. Έναν όμορφο καθρέφτη, χτένες, 
ι γενικά όλα όσα χρειάζονται για να στολιστεί η νύφη. Έπονταν όλοι οι άλλοι. Με τέτοια διάταξη η όλη 
ν εξαιρετικά γραφική, γινόταν μάλιστα ακόμη γραφικότερη, καθώς περνούσε μέσα από τα σοκάκια του 
 τα κάτασπρα σπίτια δεξιά και αριστερά και με τις γλάστρες να προβάλλουν στα παραθύρια και τα 
, φορτωμένες πολύχρωμα λουλούδια. Όταν έφταναν στο σπίτι της νύφης, άκουγαν και εκεί τραγούδια. Και 
ενείς είχαν μαζευτεί από το βράδυ και το είχαν στήσει στο γλέντι. Στο κατώφλι του σπιτιού τους 
 η νύφη, η μάνα της και ο πατέρας της, τ΄ αδέλφια της και οι άλλοι. Σ΄ αυτούς που κράταγαν τα δώρα, η 

ύφης κάρφωνε στο αριστερό μέρος του στήθους τους, από ένα μεταξωτό μαντίλι. Ήταν τούτο έθιμο παλιό 
τικό. Το μαντίλι εκείνο έπρεπε να το διατηρούν καρφωμένο στο στήθος σ΄ όλη την κατοπινή διαδρομή, ως 
 στο σπίτι του γαμπρού. Στο σπίτι της νύφης έμεναν πολύ λίγο, ίσα-ίσα να προφτάσουν να τους κεράσουν 
πάντων κουραμπιέδες, μεζέδες και κρασί. Προτού να φύγουν οι συγγενείς του γαμπρού, πρέπει να πουν ένα 
αι να φέρουν μια γύρα χορό.   -  Συνεχίζεται ... 

Το φλάμπουρο ή το 
μπαϊράκι του γάμου

Λεπτομέρεια από στολισμένη 
νυφική κουλούρα  



Η Ονομ
Ο μήνας 
Οκταβιαν
χρωστάει
Καίσαρα
ρωμαϊκής
Αύγουστ
σπουδαίο
κληρονόμ
δυτικά κα
πενήντα 
κατόρθω
γνωστός 
romana,
Οκταβιαν

Γι’ αυτό 
πρόβλημ
30. Αυτό
λιγότερη
στον Αύγ
Έτσι ο Α
Αττικός μ
Στην Αττ
του, μετά
«Μεταγε

Λαϊκές ο
Είναι από
Πενταφά
αφθονίας
Σεπτεμβρ

Γιορτές 
Της Μετ
σταφυλιώ
15 Αυγού
Ελεούσα
Του Αγίο
εξαιρετικ

Ευλογ
α
Α

 
. 

ο
ς

σ
σ
τ
 τ

κ
α
, 
; 
ο
ύ

ι
 
ί

ς
 
ί

σ
α

, 
υ
ά

ί

Σελίδα - 6 Χ Ο Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

σία του Αυγούστου  
ύγουστος χρωστάει το όνομά του στον Ρωμαίο αυτοκράτορα 

ό Αύγουστο, όπως και ο προηγούμενός του μήνας, ο Ιούλιος, 
το όνομά του στον άλλο μεγάλο Ρωμαίο άρχοντα, τον Ιούλιο 
Ο Οκταβιανός Αύγουστος διαδέχτηκε στην κεφαλή της 
 αυτοκρατορίας τον Ιούλιο Καίσαρα, όπως και ο μήνας 
ς διαδέχεται κάθε χρόνο τον Ιούλιο. Ο Αύγουστος ήταν 
 αυτοκράτορας. Μεγάλωσε το τεράστιο κράτος που 
ησε από τον προκάτοχό του προσθέτοντας την Ισπανία στα 
ι την Αίγυπτο στο νότο . Το σπουδαιότερο όμως είναι πως στα 
χεδόν χρόνια που κυβέρνησε (απ’ το 31 π.Χ. ως το 14 μ.Χ.) 
ε να εξασφαλίσει στο κράτος αυτό -που τελικά ήταν όλος ο 
ότε κόσμος- την ειρήνη. Είναι η περίοδος της περίφημης pax
ης ρωμαϊκής ειρήνης. Ο Ιούλιος Καίσαρας, λοιπόν, και ο 

ός Αύγουστος υπήρξαν εξίσου μεγάλοι ηγεμόνες. 

Αύγουστος  – Τα Λαογραφικά

αι οι Ρωμαίοι τους τίμησαν αφιερώνοντάς τους δύο διαδοχικούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το 
 όμως ήταν ότι ο Ιούλιος, σύμφωνα με το ρωμαϊκό ημερολόγιο, είχε 31 μέρες, ενώ ο Αύγουστος είχε μόνο 
βέβαια, σήμαινε μειωμένη τιμή για τον αυτοκράτορα Αύγουστο. Γιατί ο δικός του μήνας να έχει μια μέρα 
Γι’ αυτό και οι Ρωμαίοι πήραν μία μέρα από το Φεβρουάριο, που είχε τότε 29 μέρες, και την πρόσθεσαν 
υστο, για να φτάσει τον Ιούλιο.   
γουστος έχει τώρα 31 και ο Φλεβάρης 28 μέρες - έγινε «Κουτσοφλέβαρος».
ήνας: Μεταγειτνιών 16 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου . 
κή ο μήνας, πριν την υιοθέτηση του ρωμαϊκού ημερολογίου, ονομάζονταν Μεταγειτνιών, διότι στα τέλη 
τις 15, γίνονταν οι μετακομίσεις απ' τη μια γειτονιά του Άστεως στην άλλη. Τότε εορτάζονταν τα 
τνια» (η εορτή των γειτόνων) ή «Μετοίκια», όπως στις μέρες μας.

νομασίες του Αυγούστου    
 τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου και ο λαός του έχει δώσει και άλλα ονόματα, όπως Πεντεφάς ή 
, Συκολόγος (λόγω της συγκομιδής των σύκων), Δριμάρης, Τραπεζοφόρος και Διπλοχέστης (λόγω της 

των καρπών). Στα  βυζαντινά χρόνια το έτος τελείωνε στις 31 Αυγούστου και πρωτοχρονιά ήταν η 1η 
ου. Γι` αυτό η τελευταία μέρα του Αυγούστου λέγεται και Κλειδοχρονιά

το μήνα Αύγουστο : 
μορφώσεως του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου. Κομίζονται στο ναό μεγάλα κοφίνια με τις Απαρχές των 
ν για ευχολόγηση, ώστε να ωριμάσουν και τα υπόλοιπα στους αμπελώνες.  

στου η Κοίμηση της Θεοτόκου. Την Θεοτόκο, εκτός από την Τήνο, την γιορτάζουμε σ' όλη την Ελλάδα ως 
Βρεφοκρατούσα, Χιλιάρμενη, Πορταΐτισσα, Στρατηλάτισσα.
 Φανουρίου 27 Αυγούστου, που η παρήχηση του ονόματός του με το φαίνω: φανερώνω τον έκανε 
 δημοφιλή για την φανέρωση χαμένων ανθρώπων, ζώων ή πραγμάτων.

 Προσωποποίηση του Αυγούστου 
Τεγέα παλαιοχριστιανική βασιλική  

29 Αυγούστου ο Αποκεφαλισμός του 
Αγίου Ιωάννου από την Ηρωδιάδα.  
«Το ανοσιούργημα της Ηρωδιάδος έγινε 
αιτία μεγάλου κακού για την ανθρωπότητα. 
Τότε έρχονται οι κακοήθεις πυρετοί της 
ελονοσίας, που μαστίζουν τον κόσμο με τα 
τρομερά των ρίγη και τους οξείς 
παροξυσμούς» (Γ. Μέγας, Ελληνικαί 
Εορταί).  
Γι' αυτό ο Άγιος ονομάζεται Θερμολόγος, 
Ριγολόγος, Παροξυσμός, Κρυαδίτης και η 
μνήμη του τιμάται με απόλυτη νηστεία.

α  απαρχών  

Ο Άγιος 
Φανούριος    

Ο Άγιος Ιωάννης ο 
Πρόδρομος     
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τος ο καλύτερος μήνας του χρόνου
λληνικό λαό ο Αύγουστος είναι ο καλύτερος 
υ χρόνου:  
ε, καλέ μου μήνα, να ’σουν τρεις φορές το 

ένε , ή Μακάρι σαν τον Αύγουστο να ’ταν οι 
οι.
ναι ο μήνας που τρέφει τους έντεκα, γιατί είναι η 
ου όλα είναι σε αφθονία: το στάρι, που έχει 
πει στις αποθήκες, το καλαμπόκι που τώρα το 
ν στα ορεινά, η σταφίδα -στις σταφιδοπαραγωγές, 
περιοχές- που επίσης τώρα τη μαζεύουν, την 
ν και την πουλούν, τα σύκα -γι’ αυτό και ο 
ος λέγεται και Συκολόγος- τα καρύδια και όλα τα 
αι τα λαχανικά που αφθονούν αυτή την εποχή, 

ικά, τα σταφύλια, που τώρα ωριμάζουν.
τε τραπεζοφόρε», λένε στη Νίσυρο, γιατί είναι 

άτο το τραπέζι απ’ όλα τα καλά, «Αύγουστε 
όρε», λοιπόν, «να ’σουν τρεις φορές το χρόνο».

Οι Φανουρόπιτες 

(27/8). Είναι πίτες 
(τάματα) που κάνουν 
οι πιστοί προς τιμή 
του Αγ. Φανουρίου, 
που γιορτάζει εκείνη 
την ημέρα, ένα ή 3 
Σάββατα συνεχόμενα, 
ζητώντας απ' τον άγιο 
να τους φανερώσει 
κάτι που έχασαν ή 
κάτι που προσδοκούν 
(π.χ. οι ανύπαντρες 
κοπέλες στην Κρήτη,  

ν τα ανθρώπινα, είναι μια πανάρχαια συνήθεια βασισμένη στις σχέσεις 
 του ανθρώπου προς την υπέρτερη δύναμη ή το θείο.  
κό είναι ότι πολλές φορές η αρχή , (αν δεν ανταποδώσω στο θείο το 
υ μου έκανε ή θα μου κάνει, αυτό θα με τιμωρήσει) , παραβλέπεται 
ετα γνωρίζει ένα άπλωμα φιλάνθρωπης φροντίδας, η οποία στρέφεται, 

 σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Πολύ όμορφα το εκφράζει αυτό 
υρία από τη Θράκη: « ’Όταν πρωτόβγαινε οπωρικό, δροσιές 
κια), κουκιά φρέσκα ή άλλο τι, πριν να ‘τρωγαν οι ίδιοι, τα ‘βρεχαν, για 
στούνε οι ψυχές, κι ύστερα τα μοίραζαν στη γειτονιά ». Κι ακόμα: « Την 
μωσιά απ’ το νέο στάρι η νοικοκυρά ζύμωνε δέκα, είκοσι μικρές πίτες, 
ήγαινε στη βρύση, την έβρεχε και την μοίραζε σ’ όσους βρίσκονταν εκεί ή 
αν στο πηγάδι, τις άλλες έδινε στη γειτονιά και στα συγγενικά σπίτια ».
ρα ως προς τις απαρχές του μελιού, πού το « τρυγούσαν » κατά κανόνα 
ουστο, έχουμε π.χ. την ακόλουθη μαρτυρία : « Όταν μετά τον τρυγητό 
 στα σπίτια τους, οι μελισσουργοί αφήνουν σε μια πέτρα μία πίτα, που την 
 πρώτος διαβάτης που θα περάσει από κει. Σαν παντήξουν 
σουν) κανένα άνθρωπο στο δρόμο τους οι μελισσουργοί, όταν γυρίζουν 

ια τους μετά τον τρυγητό, του προσφέρουν μέλι και ο δεχόμενος το δώρον 
εται: « Και του χρόνου, να τες χιλιάσεις » (εννοείται τις κυψέλες).  

να τους φανερώσει έναν καλό γαμπρό).
Η Φανουρόπιτα παρασκευάζεται με 9 λογιών 
υλικά: αλεύρι, νερό, ζάχαρη, καρύδια, 
κανελογαρύφαλλα, λάδι, ξύσματα 
πορτοκαλόφλουδας, χυμό πορτοκαλιού ή λεμονιού, 
σταφίδες και αλάτι.

Η αφθονία αγαθών τον Αύγουστο

Ο Ιερέας ευλογεί τις 
«Φανουρόπιτες » 

χές » - Ένα πανάρχαιο έθιμο τον Αύγουστο
ορά των απαρχών (ότι πρωτοβγαίνει από κάθε 
στις ανώτερες εκείνες δυνάμεις, που επιτηρούν και 

Η τοποθέτηση του 
τζιτζιρόκλικου στον 
κρουνό της βρύσης  

Ο Λαός προσφέρει πρωτογεννήματα των ζώων 
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Η Κοίμηση της Θεοτόκου 

ση της Θεοτόκο
αι στις 15 Αυγούσ
νομάζεται δε και 
ν παράδοση, όταν
 των Ελαιών, ετοι
ς δεν ήταν όλοι οι
θέτησαν στο μνή

η στους ουρανούς

φή της εικόνας τ

κόνα δεσπόζει το 
 σταυρωμένα. Μπ
κρεβάτι και στη μ
 κεφαλή της Μητέ
τη μορφή φασκιω
σμένοι στην κορυ
ε χειρονομίες και

του τόξου της εικό
μία, να σκύβουν μ
α του νεκρικού κρ
ίες που δείχνουν β
τα πόδια της. Πιο
 τρεις γυναίκες. Τ
ά αρχαιόπρεπα κ
υ είναι μια Θεομητορική εορτή των Χριστιανικών Εκκλησιών, η οποία 
του . Στην Ελλάδα γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε πολλά μέρη της 

«Πάσχα του καλοκαιριού».
 η Παναγία πληροφορήθηκε άνωθεν τον επικείμενο θάνατό της, προσευχήθηκε 
μάστηκε και ανέφερε το γεγονός στους Αποστόλους. Επειδή κατά την ημέρα της 
 Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα, μια νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της. 
μα της Γεσθημανής. Μετά από τρεις μέρες ο τάφος ήταν άδειος. Η Παναγία 
.

ης Κοιμήσεως της Θεοτόκου

νεκρικό κρεβάτι, στολισμένο με πλούσια ποδέα, όπου αναπαύεται η Παναγία με 
ροστά στερεωμένο σε ένα απλό κηροπήγιο καίει ένα χοντρό κερί. Πίσω από το 
έση ακριβώς στέκει ο Χριστός με το σώμα σε περίεργη στροφή προς τα δεξιά, 
ρας του. Στα χέρια του απλωμένα στην ίδια κατεύθυνση, κρατεί την ψυχή της, 
μένου μωρού με τα χέρια σταυρωμένα. Τον τριγυρίζει δόξα. Μέσα σ' αυτήν είναι 
φή ένα εξαπτέρυγο και σε μονοχρωμία τέσσερις άγγελοι που πλαισιώνουν το 
 έκφραση λύπης στα πρόσωπά τους... Πάνω ακριβώς από το Χριστό στην 
νας έχουν ανοίξει οι πύλες του ουρανού και φαίνονται δύο άγγελοι, πάλι σε 
ε σκεπασμένα χέρια για να πάρουν με τη σειρά τους την ψυχή. Στην κεφαλή και 
εβατιού είναι μαζεμένοι οι δώδεκα απόστολοι με εκφράσεις, στάσεις και 
αθιά λύπη. Ο Πέτρος θυμιατίζει στην κεφαλή της Παναγίας και ο Παύλος 

 πίσω είναι τρεις ιεράρχες με ανοιχτά βιβλία και στα αριστερά, στο βάθος, 
η σύνθεση κλείνουν στο βάθος, πίσω από τις ομάδες των μαθητών, δύο 
τήρια.  

Η Κοίμησης της Θεοτόκου Εικόνα του 17ου αιώνα  
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Από τα Έθιμα του Δεκαπενταύγουστου  

 της Παναγίας στη Σιάτιστα και οι « Καβαλάρηδες » : 
τα πανηγυρίζει τη γιορτή της Παναγίας στο Μοναστήρι Κοιμήσεως της 
υ κοντά στο Μικρόκαστρο, όπου έρχονται προσκυνητές απ' ολόκληρη τη 
ακεδονία. 
στήρι ήταν κρησφύγετο για τους Έλληνες επί τουρκοκρατίας και για το λόγο 
ται ειδική προετοιμασία στη Σιάτιστα από τις πρώτες κιόλας ημέρες του 
ου»  
ιοχή γίνεται ακόμη εμποροπανήγυρις και οι έφιπποι από τη Σιάτιστα 
ουν στον Αλιάκμονα, στη τοποθεσία που λέγεται Πασά-Γεφύρι και πλένουν  
 τους. Οι αρραβωνιασμένες συνηθίζουν να στέλνουν στο μέλλοντα σύζυγό 
ιό Σιατιστινό κρασί, κουλούρα με σπόρια και κεντημένο άσπρο μαξιλάρι για  
οθετήσει στη σέλα του αλόγου.  
πισμός των αλόγων γίνεται με ιδιαίτερη φροντίδα και γούστο το πρωί της  
ούστου. Στο μέτωπο του ζώου βάζουν καθρέφτη και πάνω από τ' αυτιά του 

ομμένα λουλούδια, κορδόνια με φούντες και χαϊμαλί, ενώ στη θέση του 
ού τοποθετούν δόντια αγριόχοιρου. Στην ουρά του αλόγου φτιάχνουν 
ς και δένουν πολύχρωμες κορδέλες. Tα στολίδια συμπληρώνονται με 
 και μικρά κουδούνια, που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία του ζώου. 

ι καβαλάρηδες, ντυμένοι με μεταξωτό μαντίλι στο λαιμό με κόμπο μπροστά και 
 άπλωμα στην πλάτη, ξεκινούν για την Παναγία του Μικρόκαστρου. Μόλις 

στο Μοναστήρι, οι καβαλαραίοι προσκυνούν την εικόνα της Μεγαλόχαρης και 
υθούν τη Θεία Λειτουργία, τη λιτανεία, και στη συνέχεια παίρνουν το δρόμο 

ροφής για τη Σιάτιστα.  
ό ξωκλήσι του Aϊ-Λια Μικροκάστρου, οι καβαλάρηδες σταματούν για λίγο να 
ουν. Γύρω στο μεσημέρι φθάνουν στην εκκλησία του Αγίου Αθανάσιου έξω 
άτιστα, όπου τους υποδέχονται με μουσική οι αρχές και πλήθος κόσμου. 
σχηματίζεται πομπή, στη διάρκεια της οποίας γίνεται επίδειξη δεξιοτεχνίας  
λάρηδων που φθάνει ως το εσωτερικό της πόλης, όπου οι κάτοικοι τους 
ται πανηγυρικά, για να ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί στις πλατείες 
αι Γεράνειας .

ιά - Τα Φιδάκια της Παναγίας : Ο Ναός της Παναγίας της Λαγκουβάρδας στο Μαρκόπουλο 
η Φιδούσα), είναι χτισμένο στο σημείο που υπήρχε πριν από πολλά ένα γυναικείο μοναστήρι.  
ήρι είχε χτιστεί εκεί όπου βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος της 
 παράδοση λέει ότι οι μοναχές, όταν απειλήθηκαν από τους Τούρκους, προσευχήθηκαν στην Παναγία για 

ότε από παντού εμφανίσθηκαν φίδια, περικυκλώνοντας το μοναστήρι, τρομοκρατώντας τους Τούρκους. Οι 
σώθηκαν και από τότε κάθε χρόνο, στις 6 έως τις 16 Αυγούστου τα μικρά ακίνδυνα φιδάκια με το μαύρο 
 κεφάλι βγαίνουν ανάμεσα από τα βράχια του καμπαναριού της εκκλησίας. Θεωρούνται σύμβολο 
ς, και κακός οιωνός για το χωριό και το νησί εάν δεν εμφανιστούν μια χρονιά, όπως έγινε το 1940 και το 
ονιά του σεισμού. 

Παναγία  
η Ελεούσα 

Οι «Καβαλάρηδες»  

Οι «Καβαλάρηδες»  

Τα φιδάκια της Παναγίας  


