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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Αύγουστος, ο μἠνας για τα μπάνια του λαού, που κολυμπάει στα χρέη. 
Μια μικρή αναφορά στην προέλευση του ονόματος και στην πλούσια πα-
ροιμιογραφία του. Στα τέλη του Αυγούστου θα σημάνουν οι καμπάνες. Αν 
ήταν πραγματικά δυο φορές το χρόνο η αγωνία μας θα τραβούσε περισσό-
τερο, ευτυχώς δεν υπάρχει Αύγουστος 2 (όπως Plan Β), ούτε και 2ο επίδομα 
άδειας.  

 
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 

αύγουστος  
(επίθετο) 
augustus < Lat. Augur γεν. auguris   
Άγιος, τιμημένος, καθαγιασμένος από ένα μάντη ἤ προφήτη. Αλλά και μέ-
γας, υψηλός, και ως εκ τούτου μεγαλόπρεπης, σεβαστός 
Δεν μου φαίνεται να προέρχεται από το augur = μάντης  αλλά από το Λατι-
νικό ρήμα augeo = αυξάνομαι, μεγαλύνομαι που δικαιολογεί και την χρήση 
του ως τίτλος. 
Το πιθανότερο είναι ότι  και ο augur  ο μάντις, ο ιεροφάντης προέρχεται 
από το augeo ως ο ασχολούμενος με τα μεγάλα, τα υψιπετή ἤ είναι  αυτός 
που μεγαλοποιεί τα πράγματα. 

Αύγουστος 

Κύριο όνομα 
Augustus. Οκταβιανός Καίσαρ έλαβε αυτή την ονομασία από το 
Γερουσία, και ως εκ τούτου ο μήνας Sextilis ονομάστηκε έτσι, επειδή κατ’  
αυτόν τον μήνα ο  Οκταβιανός ανέλαβε την πρώτη υπατεία του, κατέκτησε 
την Αίγυπτο κλπ. 

Ο Οκταβιανός έφερε και τον στρατιωτικής προέλευσης τίτλο Imperator (α-

ποδίδεται με το "Αυτοκράτορας"). Με το τίτλο αυτό ενέπνεε τη δύναμη, 

ισχύ, ενώ με εκείνο του Αυγούστου το σεβασμό. Από του Οκταβιανού Αυ-
γούστου και μετά όλοι οι Αυτοκράτορες έφεραν αυτό τον τίτλο ως ενδεικτι-
κό του αξιώματός τους. Η πρώτη γυναίκα που έλαβε τον τίτλο "Αυγούστα", 

ήταν η χήρα του Οκταβιανού, Λιβία, το 14 μ.Χ., και αργότερα η χρήση του 
επεκτάθηκε στις μητέρες, γιαγιάδες, κόρες ακόμη και τις ανιψιές των Αυτο-
κρατόρων. Και γενικά ολόκληρη η Αυτοκρατορική Οικογένεια αποκαλού-

νταν "DOMUS AUGUSTA" (Αυγούστειος Οίκος). 

Μήνας 
Ο αρχαίος ρωμαϊκός μήνας Sextilis (έκτος) μετονομάστηκε σε Αύγουστος 
έτσι, προς τιμήν του Οκταβιανού Καίσαρος. Πέρασε στα ελληνικά ως Αύ-
γουστος στα αγγλικά august  γαλλικά Aout ιταλικα Agosto. 
Ο Αύγουστος λέγεται και Δριμάρης (δρίμες = οι έξι πρώτες μέρες του Αυ-
γούστου που κατά τη λαϊκή δοξασία είναι δυσοίωνες), Πενταφάς (λόγω της 
αφθονίας των καρπών), Καλός Μήνας, Παχομύγης (γιατί είναι παχιές οι μύ-
γες), Συκολόγος (γιατί ωριμάζουν τα σύκα). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/14


Αυγουστε καλέ μου μήνα 

2 
 

 
Τιτλος 

Ο τίτλος Ρωμαίων αυτοκρατόρων Αύγουστος (λατ. Augustus, πληθυντικός 
Augusti) σημαίνει "μεγαλοπρεπής" ή "σεβαστός", αντίστοιχος του "Καίσαρ". 
Ο υπέρτατος τιμητικός τίτλος Αυτοκρατόρων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε άλλα κράτη και σε επιμέρους Ιπποτικά και 
Θρησκευτικά Τάγματα μέχρι και σήμερα. Ιδίως δε ο θηλυκός τύπος του τίτ-

λου αυτού Αυγούστα ήταν το σύνηθες όνομα-τίτλος της Βυζαντινής Αυτο-
κράτειρας. 
Σεβαστός, πρωτοσεβαστὀς, σεβαστοκράτωρ είναι τίτλοι συνηθεις στα βυζα-
ντινα οφφικια. 
Ο όρος «σεβάσμιος» είναι τεκτονικός τίτλος. 
Ο υπερθετικός «σεβασμιότατος» προτίθεται του ονόματος μητροπολίτουi 
 

augur  
 γεν. auguris  προφήτης, μάντης επαγγελματίας που προλέγει τα μέλλοντα  
με την παρατήρηση της πτήσης  των οιωνών (πουλιών) που λατινικά λέγο-
νται aves.  
Το 9372 το ετυμολογεί από το aves se gerunt < avigeris (κατά to  aucupis 
από το avicapis, auspicium από το avispecium).  
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

λατινικη 

Per angusta ad augusta  
Από τις δυσκολίες στη δόξα 

Επαινετικές 

Αύγουστε καλέ μου μήνα να σουν δυο φορές το χρόνο 
Λόγῳ των διακοπών, των  πανηγυριών, των σταφυλιών, της καλοκαιριάς και 
των σχετικών οργίων. 

Μακάρι σαν τον Αύγουστο να 'ταν οι μήνες όλοι.  
Αύγουστε τραπεζοφόρε, να 'σουν τρεις βολές το χρόνο.  

Γεωργικές 

Να μουν το Μάη μπιστικός, τον Αύγουστο δραγάτης και το χειμώ-
να το βαρύ να μουνα κρασοπούλος.  
Το Μάιο σφάζουν τα αρνιά, τον Αύγουστο ωριμάζουν τα σταφύλια όποτε ο 
δραγάτης1 χρειάζεται για να φυλάει τα αμπέλια που πολιορκούνται από ε-
πίδοξους λαθροτρυγητἐς. Όλο τον υπόλοιπο καιρό ο δραγάτης με ντουφέκι 
γεμάτο αλάτι αντί για σκάγια πυροβολεί ζώα2 και ανθρώπους που αναζη-
τούν κάποια ώριμα σταφύλια.  Φυσικά τον Αύγουστο αυτός τρώει κατά 
βούληση 
Τα άγουρα σταφύλια δεν είναι τροφή για ζώα3 . 

Ζήσε, Μάη μου4, να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι.  

Συμπερασματα και προβλέψεις 

Αυγουστοκοδέσποινα‚ καλαντογυρεύτρα.  
Η σπάταλη νοικοκυρά τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα ζητιανεύει. 

Αύγουστος άβρεχτος, μούστος άμετρος.  
Βροχερός Γενάρης, Αύγουστος νοικοκύρης. 
Ο Αύγουστος πουλά κρασί κι ο Μάης πουλά σιτάρι.  
[δηλ. από τον Αύγουστο μπορείς να καταλάβεις αν θα είναι καλή η παρα-
γωγή κρασιού, όπως κι από το Μάη μπορείς να καταλάβεις αν θα παραχθεί 
πολύ σιτάρι]  

                                                           
1
 Αγροφύλακας ιδιως αμπελιων. 

2
 Πβλ. Την φραση «πηγε σαν το σκυλι στ΄αμπέλι» με το «πηγε» να σημαινει σκοτω-

θηκε, πηγε στον άλλο κοσμο. 
3
 Πβλ. Τον μυθο του Αισωπου οπου οσα δε φτανει η αλεπου τα κανει κρεμαστάρια 

ἤ το ορθον λεει «ομφακες εισι» 
4
 Ορθότερο «μαύρε μου», το λέει στο μαύρο άλογο του που το διδάσκει να μην 

τρώει. 
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Κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο.  
Καλή λαβιά5 τον Αύγουστο και γέννα τον Γενάρη.  
Η συλληψη κατά την περιοδο οπου υπαρχει οργιαστικη διαθεση θεωρειται 
πιο παραγωγικη. Ο τοκετος το Γεναρη δεν φερνει εντονη ελλειψη βοηθητι-
κων χεριων. 

Όποιος φιλάει6 τον Αύγουστο, τον Μάη θερίζει μόνος. 
Κατά την εποχη του θερισμου, το μαη, η γυναικα θα είναι ἤ επιτοκος ἤ λεχω 
και επομενως αδυναμη να βοηθησει. 

μετεωρολογικές 

 Από Αύγουστο χειμώνα κι από Μάρτη καλοκαίρι.  
Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνα.  
Από Μαρτιού πουκάμισο κι απ' Αύγουστο σεντόνια  
Δεκαπέντησεν ο Αύγουστος, πυρώσου και μην εντρέπεσαι. 
Πυρωσου =αναψε πυροστιά, θερμαστρα  

Επλάκωσεν ο Αύγουστος, η άκρια του χειμώνα.  
Ήρθε ο Αύγουστος, πάρε την κάπα σου.  
Θεός να φυλάει τα λιόδεντρα απ' το νερό τα Αυγούστου.  
Το νερο του Αυγούστο είναι το κατακρημνιζομενον ,  η βροχή, ιδιαιτερως 
επιβλαβες για τα ωριμα πια σταφύλια. 

Να 'σαι καλά τον Αύγουστο με δεκαοχτώ βελέντζες.  
Το Μάη με πουκάμισο, τον Αύγουστο με κάπα. 
Καλός ο ήλιος του Μαγιού, τ' Αυγούστου το φεγγάρι.  
Τ’ Αυγούστου το νερό σαν της κλανιάς το νερό. 
Τ' Αυγούστου οι δρύμες στα πανιά και του Μαρτιού στα ξύλα. 
Ο Αύγουστος και ο τρύγος δεν είναι κάθε μέρα.  
Τ' Αυγούστου και του Γεναριού, τα δυο χρυσά φεγγάρια. 
Τον Αύγουστο τον χαίρεται ο πού ‘χει να τρυγήσει. 
 

ΦΡΑΣΕΙΣ 

Να σαι καλά τον Αύγουστο που ‘ναι παχιές οι μύγες 
Λέγεται ειρωνικά σε ανόητο άνθρωπο, που χάφτει μύγες. 

Η 4Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Πολλές ημερομηνίες έδωσαν τα ονόματα τους σε σημαντικά ιστορικά γεγο-
νότα  
Πχ 

 Αι ειδοι του Μαρτίου 

 Η εργατική Πρωτομαγιά 

 Η 18η Μπρυμαιρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη 

 Η 21η Απριλίου  

 Η 28η Οκτωβρίου 

                                                           
5
 Σύλληψη με την γυναικολογική έννοια, γονιμοποίηση του ωαρίου. 

6
 Διαβαζε «γαμάει» ἤ «πηδάει» 
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 Η 25η Μάρτιου 

 Η 17 Νοεμβρη 

 Η 3η Σεπτεμβρίου 

 Η 11η Σεπτεμβρίου 

Ο δεκαπενταύγουστος  (ἠ 15η Αύγουστου)  
Αλλά και οι μήνες οι ίδιοι  

 Τα Ιουλιανά  
 Τα Δεκεμβριανά 
 Η μεγάλη Οκτωβριανή επανάσταση 

Έτσι και η 4η Αυγούστου 1936 ημέρα της κήρυξης της δικτατορίας του Με-
ταξά έδωσε το όνομα και στο καθεστώς αλλά και σε μεταγενέστερη ακρο-
δεξιά οργάνωση  
Καθεστώς της 4ης Αυγούστου ονομάστηκε το δικτατορικό καθεστώς που εί-
χε η Ελλάδα από τις 4 Αυγούστου 1936, ημερομηνία στην οποία ανακήρυξε 
ο Ιωάννης Μεταξάς τη δικτατορία και λειτούργησε μέχρι την κατάληψη της 
χώρας από τους Γερμανούς τον Απρίλιο του 1941, τρεις μήνες μετά τον θά-
νατο του Μεταξά. Ο Μεταξάς διετέλεσε πρωθυπουργός από τις 13 Απριλίου 
του 1936 έως τις 29 Ιανουαρίου του 1941. Στη συνέχεια, πρωθυπουργός 
ανέλαβε ο Αλέξανδρος Κορυζής μέχρι τις 18 Απριλίου 1941. 

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ 
31 Αυγούστου! «Η επέτειος της συντριβής των ΕΑΜοβουλγαρο--
λιστοκουμμουνιστοσυμμοριτών εις Γράμμον και Βίτσι» ἠ «Ημέρα της πολε-
μικής αρετής των Ελλήνων». 
Η αρετή των Ελλήνων ήταν να σκοτώνει ο ένας Έλληνας τον άλλο!  
Ευτυχώς κάποτε καταλάβαμε πως η αναμόχλευση των παθών δεν οδηγεί 
πουθενά, και η  επέτειος  και οι αντίστοιχες φανφάρες και εορτασμοί κα-
ταργήθηκαν. 
Πβλ. Τον Δ. Σολομό: 

Από στόμα οπού φθονάει,  
παλληκάρια, ας μην πωθεί, 
πως το χέρι σας κτυπάει  
του αδελφού την κεφαλή. 
 
Μην ειπούν στο στοχασμό τους  
τα ξένη έθνη αληθινά: 

"Εάν μισούνται ανάμεσό τους 
 δεν τους πρέπει ελευθεριά". 
ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
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9372 
Τίτλος: An etymological dictionary of the Latin language 
Συγγραφέας: Francis Edward & Jackson Valpy  
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Εκδότης: Valpy 
Έτος:1828 
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Επί μετρο  

       

                                                           
i Μητροπολίτες: Είναι γνωστοί στο λαό και ως Επίσκοποι ή Δεσπότες και 
ποιμαίνουν τους πιστούς μιας επαρχίας, διαθέτουν διοικητική εξουσία και 
έχουν πολλά άλλα καθήκοντα και είναι οι τοπικοί ιεράρχες μιας περιοχής.  
Αν ανήκουν σε αυτοκέφαλη Εκκλησία αποστολικής διαδοχής (Κύπρος) θεω-
ρούνται Μητροπολίτες τιτουλάριοι και προσφωνούνται Πανιερώτατοι ή 
(σπανιότερα) Θεοπρόβλητοι.  
Αν δεν ανήκουν σε μια τέτοια Εκκλησία (Ελλάδα, Κρήτη) ή ποιμαίνουν μικρό 
ποσοστό πληθυσμού τότε προσφωνούνται Σεβασμιώτατοι.  
Ειδικότερα ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, στη διοικητική του περιφέρεια, 
προσφωνείται Παναγιότατος, γιατί παλαιότερα η περιφέρειά του εκτεινό-
ταν από την Κρήτη μέχρι και το Δούναβη. 

 

Και οι Αρχιεπίσκοποι προσφωνούνται Σεβασμιότατοι αν  δεν είναι Αρχιεπί-
σκοποι Αυτοκέφαλης Εκκλησίας , αλλά Εκκλησίας που υπάγεται σε Πατρι-
αρχείο (Αμερικής, Αυστραλίας, Κρήτης, Τσεχίας, Φινλανδίας).  


