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            Πίνακας του Γιάννη Τσαρούχη 

Σεπτέμβριος 2018 

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 
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      11/9➡Έναρξη σχολικής χρονιάς.                                                                                                                                                                 

                                                                                                           

Η λέξη Σεπτέμβριος, September στα λατινικά, προέρχεται από το αριθμητικό septem (σέπτεμ = επτά), καθώς ήταν ο 

έβδομος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και 

του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην ένατη θέση, χωρίς όμως να αλλάξει η ονομασία του. Η 

Ρωμαϊκή Σύγκλητος, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο (14-37), αποφάσισε να δώσει το όνομά του 

στον μήνα Σεπτέμβριο. Αυτός σοφά ποιών αρνήθηκε, επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές στις ονομασίες των 

μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν. 

Ο Σεπτέμβριος έχει διάφορες ονομασίες στο λαϊκό καλεντάρι: 

Χινόπωρος, επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του Φθινοπώρου. 

Ορτυκολόγος, λόγω του περάσματος των ορτυκιών που αποδημούν νότια. 

Τρυγητής ή Τρυγομηνάς, λόγω του τρύγου, που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό. 

Σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται η σπορά των χωραφιών. 

Σταυρίτης, από τη μεγάλη εορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. 

 

 

https://www.sansimera.gr/articles/500/1
https://www.sansimera.gr/articles/500/2
https://www.sansimera.gr/articles/562
https://www.sansimera.gr/almanac/1409
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➡25 γιορτή 

➡26  αργία  Αγ. Δημήτριος 

➡28 παρέλαση 

Ο δέκατος μήνας του Γρηγοριανού Ημερολογίου, με διάρκεια 31 ημερών. Πήρε την ονομασία του από τη 

λατινική λέξη Octo (= οκτώ), επειδή στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο όγδοος στη σειρά 

μήνας. Στη συνέχεια, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, το ρωμαϊκό ημερολόγιο έγινε 

δωδεκάμηνο. Ο Οκτώβριος μετακινήθηκε στη δέκατη θέση, αλλά διατήρησε την παλιά του ονομασία. Οι 

Ρωμαίοι τον ονόμαζαν και Sementilius (semen = σπόρος). 

Στο λαϊκό καλεντάρι, ο Οκτώβριος ονομάζεται Αγιοδημήτρης ή Αγιοδημητριάτης, από τη μεγάλη χριστιανική 

γιορτή του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου), Βροχάρης και Σποριάς (Σποριάτης ή Σπαρτός), για τις 

ευεργετικές βροχές στη σπορά (σχετική η παροιμία «Οκτώβρη και δεν έσπειρες, οχτώ σακιά δεν γέμισες») 

και Μπρουμάρης (ομιχλώδης, σκοτεινός). 

Ο Οκτώβριος σχετίζεται με μεγάλες στιγμές του νεώτερου Ελληνισμού. Στις 26 Οκτωβρίου 1912 

απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη από τον Ελληνικό Στρατό, στις 28 Οκτωβρίου 1940 η φασιστική Ιταλία 

επιτέθηκε στη χώρα μας και στις 12 Οκτωβρίου 1944 η γαλανόλευκη κυμάτισε και πάλι στην Ακρόπολη. 

Διαβάστε ακόμα: 

Παροιμίες για τον Οκτώβριο 

Εορτολόγιο Οκτωβρίου 

Σεπτέμβριος 

Νοέμβριος  

Μοιραστείτε το! 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

https://www.sansimera.gr/articles/56
https://www.sansimera.gr/articles/500/1
https://www.sansimera.gr/articles/500/2
https://www.sansimera.gr/biographies/714
https://www.sansimera.gr/almanac/2610
https://www.sansimera.gr/almanac/2610
https://www.sansimera.gr/articles/328
https://www.sansimera.gr/almanac/2810
https://www.sansimera.gr/articles/21
https://www.sansimera.gr/articles/21
https://www.sansimera.gr/almanac/1210
https://www.sansimera.gr/articles/13
https://www.sansimera.gr/proverbs/categories/181
https://www.sansimera.gr/namedays/calendar/10
https://www.sansimera.gr/articles/500/185
https://www.sansimera.gr/articles/500/187
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Ο Νοέμβριος είναι ο ενδέκατος μήνας του Γρηγοριανού Ημερολογίου, με διάρκεια 30 ημερών. Η 

ονομασία του ετυμολογείται από τη λατινική λέξη November, η οποία προέρχεται από το αριθμητικό 

novem (εννέα), επειδή στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο ο Νοέμβριος ήταν ο ένατος κατά 

σειρά μήνας. Στη συνέχεια, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, το ρωμαϊκό 

ημερολόγιο έγινε δωδεκάμηνο. Ο Νοέμβριος μετακινήθηκε στην ενδέκατη θέση, αλλά διατήρησε την 

παλιά του ονομασία. 

Στο λαϊκό καλεντάρι ο Νοέμβριος ονομάζεται: 

Σποριάς και Μεσοσπορίτης, λόγω της σποράς δημητριακών και οσπρίων. 

Βροχάρης για τις βροχές του. 

Ανακατωμένος, λόγω των ακατάστατων καιρικών συνθηκών. 

Κρασομηνάς, επειδή ανοίγονται τα βαρέλια με το καινούργιο κρασί (σε πολλά μέρη στις 3 Νοεμβρίου, 

εορτή της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου). 

Αϊ Ταξιάρχης, Αρχαγγελίτης, Αρχαγγελιάτης, Αϊ Στράτης και Αϊ Στράτηγος, από την εορτή των 

Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στις 8 Νοεμβρίου. 

Αγιομηνάς, από την εορτή του Αγίου Μηνά (11 Νοεμβρίου). Την ημέρα αυτή οι γυναίκες δεν άνοιγαν 

ψαλίδι και οι άνδρες σουγιά, για να μην ανοίξει το στόμα του ο λύκος. 

Φιλιππιάτης, από την εορτή του Αγίου Φιλίππου (14 Νοεμβρίου). 

Αντριάς, από την εορτή του Αγίου Ανδρέα (30 Νοεμβρίου), επειδή πιστεύεται ότι το κρύο 

«αντρειεύει». Ο Άγιος Ανδρέας λέγεται και Τρυποτηγανάς, επειδή, όπως έλεγαν, τρυπούσε τα τηγάνια 

όσων δεν έκαναν τηγανίτες την ημέρα αυτή. 

 

 Σάββατο 17 Νοεμβρίου επέτειος εξέγερσης 

στο Πολυτεχνείο. 

 
 

https://www.sansimera.gr/articles/56
https://www.sansimera.gr/articles/500/1
https://www.sansimera.gr/articles/500/2
https://www.sansimera.gr/almanac/0311
https://www.sansimera.gr/biographies/251
https://www.sansimera.gr/articles/848
https://www.sansimera.gr/almanac/0811
https://www.sansimera.gr/biographies/1064
https://www.sansimera.gr/almanac/1111
https://www.sansimera.gr/biographies/1067
https://www.sansimera.gr/almanac/1411
https://www.sansimera.gr/biographies/730
https://www.sansimera.gr/almanac/3011
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Δεκέμβριος 2018 
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Ο Δεκέμβριος είναι ο δωδέκατος μήνας και τελευταίος του Γρηγοριανού Ημερολογίου, με διάρκεια 31 

ημερών. Η ονομασία του ετυμολογείται από τη λατινική λέξη December, η οποία προέρχεται από το 

αριθμητικό decem (δέκα), επειδή στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο ο Δεκέμβριος ήταν ο δέκατος 

κατά σειρά μήνας. 

Στο λαϊκό καλεντάρι ο Δεκέμβριος ονομάζεται Ασπρομηνάς και Χιονιάς για το πυκνό του χιόνι. 

 Τρίτη 25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα. 

 

https://www.sansimera.gr/articles/56
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                Πίνακας του Γιάννη Τσαρούχη 

Ιανουάριος 2019 
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Ο πρώτος μήνας του έτους, με διάρκεια 31 ημέρες. Αρχικά ήταν ο ενδέκατος μήνας του Ρωμαϊκού 

ημερολογίου, με πρώτο μήνα του έτους τον Μάρτιο, λόγω εαρινής ισημερίας. Γύρω στο 153 π.Χ. ο 

Ιανουάριος έγινε ο πρώτος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα στο 

δωδεκάμηνο πολιτικό ημερολόγιο. 

Ο Ιανουάριος οφείλει το όνομά του στον διπρόσωπο θεό των Ρωμαίων Ιανό, τον «θεό των Θεών». Ο Ιανός 

ήταν ο θεός της κάθε αρχής, της έναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων και των μεγάλων έργων. 

Γιορταζόταν στις καλένδες του Ιανουαρίου (1η Ιανουαρίου), ενώ την ίδια μέρα αναδεικνύονταν οι Ρωμαίοι 

αξιωματούχοι, όπως οι Πραίτορες και οι Ύπατοι. Ίσως, γι’ αυτό το λόγο ο Ιανουάριος έγινε ο πρώτος μήνας 

του Ρωμαϊκού Ημερολογίου. 

Στο λαϊκό καλεντάρι ο Ιανουάριος ονομάζεται: 

 Γενάρης και Γεννολοητής, παρετυμολογικά, επειδή γεννοβολούν τα κοπάδια. 

 Γατόμηνας, επειδή σ’ αυτόν ζευγαρώνουν οι γάτες. 

 Μεσοχείμωνος, επειδή είναι ο μεσαίος μήνας του χειμώνα. 

 Κρυαρίτης, λόγω του τσουχτερού κρύου. 

 Καλαντάρης ή Κελεντέρης για τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. 

 Μεγαλομηνάς, γιατί είναι ο πρώτος μήνας του έτους με 31 μέρες. 

 

 Τρίτη 1 Ιανουαρίου  Πρωτοχρονιά. 

 Κυριακή 6 Ιανουαρίου Άγια Θεοφάνεια. 

 

https://www.sansimera.gr/articles/500/3
https://www.sansimera.gr/almanac/0101
https://www.sansimera.gr/articles/584/3
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Ο δεύτερος μήνας του έτους, με διάρκεια 28 ημέρες για τα κοινά έτη και 29 ημέρες για τα δίσεκτα. 

Αρχικά ήταν ο δωδέκατος και τελευταίος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου. 

Γύρω στο 153 π.Χ, όταν ο Ιανουάριος έγινε ο πρώτος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, ο 

Φεβρουάριος καθιερώθηκε ως δεύτερος, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα στο δωδεκάμηνο 

πολιτικό ημερολόγιο. Με την ημερολογιακή μεταρρύθμιση του Ιουλίου Καίσαρα το 45 π.Χ. ο 

Φεβρουάριος είχε 29 μέρες τα κοινά έτη και 30 μέρες στα δίσεκτα. Όμως, το 4 π.Χ. ο 

αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος αφαίρεσε από τον Φεβρουάριο μία μέρα και την 

προσέθεσε στον Αύγουστο, που ήταν αφιερωμένος στο πρόσωπό του. 

Το όνομά του προέρχεται από το λατινικό ρήμα februare (εξαγνίζω, καθαίρω), λόγω των τελετών 

εξαγνισμού και καθαρμού που τελούνταν στη Ρώμη (Februa και Feralia), από τις οποίες 

προέρχονται οι μεταγενέστερες γιορτές των Απόκρεω και οι εκδηλώσεις του Καρνάβαλου.  

Στο λαϊκό καλεντάρι ο Φεβρουάριος ονομάζεται κυρίως λόγω της μικρότερης διάρκειάς του: 

 Μικρός 

 Κουτσός 

 Κουτσοφλέβαρος 

 Γκουζούκης (ατελής) 

 Κούντουρος (κολοβός) 

 Κλαδευτής, επειδή θεωρείται μήνας κατάλληλος για το κλάδεμα των δέντρων. 

 Φλεβάρης, από τη συσχέτισή του με τις «φλέβες», δηλαδή τα υπόγεια νερά, που 

αναβλύζουν λόγω των πολλών βροχών. 

 Φλιάρης (χλιαρός) 

 

https://www.sansimera.gr/articles/420
https://www.sansimera.gr/articles/500
https://www.sansimera.gr/articles/420
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Ο τρίτος μήνας του πολιτικού έτους, που διαρκεί 31 ημέρες. Αρχικά ήταν ο πρώτος μήνας του 

δεκάμηνου Ρωμαϊκού ημερολογίου, λόγω της εαρινής ισημερίας. Πήρε το όνομά του από τον θεό Άρη 

(Mars, Martius στα Λατινικά), που θεωρούταν ο γενάρχης των Ρωμαίων. Με τη μεταρρύθμιση του 

153 π.Χ, όταν προστέθηκαν ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, ο Μάρτιος έλαβε την τρίτη θέση στο 

δωδεκάμηνο, πλέον, ρωμαϊκό ημερολόγιο. 

Μία από αυτές είναι οι «Ημέρες της Γριάς», όπου για να δικαιολογηθούν οι λιγότερες μέρες του 

Φεβρουαρίου σε σχέση με τους άλλους μήνες, είναι γνωστή η λαϊκή παράδοση ότι ο Μάρτιος 

δανείστηκε από τον Φεβρουάριο τις τρεις τελευταίες ημέρες του, τις πιο χειμωνιάτικες, για να 

τιμωρήσει την γριά τσοπάνισσα των βουνών που καυχήθηκε ότι τελειώνοντας ο Μάρτιος δεν μπόρεσε 

να της κάνει κακό. 

Μια άλλη διήγηση αναφέρει ότι ο Μάρτιος είχε δυο γυναίκες, μία καλή κι μία κακή, και ανάλογα με 

αυτή που έχει κοντά του είναι και ο καιρός. Σύμφωνα με μια τρίτη παράδοση, ο Μάρτιος  έπαψε να 

είναι ο πρώτος μήνας του έτους,επειδή οι άλλοι μήνες του αφαίρεσαν τα πρωτεία και τα έδωσαν στο 

Γενάρη, επειδή τους ξεγέλασε πίνοντας όλο το κρασί από το κοινό τους βαρέλι. Ετσι, όταν ο Μάρτης 

θυμάται το κρασί που ήπιε, χαμογελάει και ο καιρός είναι ξάστερος, όταν όμως θυμάται την τιμωρία 

του και τα πρωτεία που έχασε, κλαίει και ο καιρός είναι βροχερός.  

Πανελλήνια γνωστό είναι το έθιμο του Μάρτη, όπου το πρωί της πρωτομηνιάς οι μητέρες 

δένουν στον καρπό του χεριού των παιδιών τους μια στριμμένη ασπροκόκκινη κλωστή, τον «Μάρτη», 

για να τα προφυλάξει από τις ακτίνες του ηλίου, που πιστεύεται ότι είναι βλαβερές αυτή την εποχή. 

Η θέση του Μαρτίου ως του πρώτου μήνα του έτους παλαιότερα συνετέλεσε, ώστε η πρώτη ημέρα 

του να έχει την σημασία της Πρωτοχρονιάς στο λαϊκό καλεντάρι, με πλήθος εθίμων μαγευτικού 

χαρακτήρα. Έτσι,την 1η Μαρτίου σε πολλά μέρη συνήθιζαν να δίνουν σημασία στο ποδαρικό, να 

ραντίζουν το σπίτι με νερό, να σπάνε πήλινα αντικείμενα ή να ρίχνουν έξω από το σπίτι. Σε ορισμένα 

μέρη της Κρήτης μαστίγωναν συμβολικά με χλωρά κλαδιά ανθρώπου και ζώα, πιστεύοντας ότι τους 

μεταδίδουν την θαλερότητα που έχουν τα κλαδιά αυτά. 

Διαβάστε ακόμα: 

 Παροιμίες για τον Μάρτιο 

 Εορτολόγιο Μαρτίου 

 «Μάρτης» ή «Μαρτιά» 

 Φεβρουάριος 

 Απρίλιος  

Μοιραστείτε το! 

 Κυριακή 11 Μαρτίου Καθαρά Δευτέρα. 

 Κυριακή 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και   επέτειος της Επανάστασης του 1821. 

https://www.sansimera.gr/articles/131
https://www.sansimera.gr/proverbs/categories/173
https://www.sansimera.gr/namedays/calendar/3
https://www.sansimera.gr/articles/131
https://www.sansimera.gr/articles/500/178
https://www.sansimera.gr/articles/500/180


 9 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 

Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 

1 

1 

2 3 4 5 6 7 

8 

8 

9 10 11 12 13 14 

15 

15 

16 17 18 19 20 21 

22 

22 

23 24 25 26 27 28 

29 

29 

30      

                                                                                                                                                                                                                                                

 

Ο τέταρτος μήνας του πολιτικού έτους, με διάρκεια 30 ημέρες. Αρχικά ήταν ο δεύτερος μήνας του 

δεκάμηνου Ρωμαϊκού ημερολογίου με την ονομασία Aprilis και πήρε το όνομά του από το λατινικό ρήμα 

aperire, που σημαίνει ανοίγω, γιατί το μήνα αυτό ανοίγουν, ανθίζουν τα λουλούδια. Ο Νέρων θέλησε να 

μετονομάσει τον Απρίλιο σε Νερώνιο (Neronius), ύστερα από μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του 

το 65 μ.Χ, αλλά η ονομασία αυτή δεν επικράτησε. 

Ο Απρίλης αποκαλείται στις διάφορες ντοπιολαλιές: 

 Γρίλλης, δηλαδή γκρινιάρης, γιατί συνήθως τελείωναν τα γεωργικά αποθέματα από τις 

προηγούμενες συγκομιδές κι άρχιζαν οι γκρίνιες στην οικογένεια. 

 Τιναχτοκοφινίδης ή Τιναχτοκοφινίτης, επειδή καθαρίζονταν τα κοφίνια για να καθαριστούν. 

 Ξεροκοφινάς, γιατί τελείωναν πάντα οι φτωχές συγκομιδές των γεωργών. 

 Αηγιωργίτης ή Αηγιωργάτης, λόγω της μεγάλης χριστιανικής εορτής του Αγίου Γεωργίου 

(23 Απριλίου). 

 Λαμπριάτης, λόγω του Ορθόδοξου Χριστιανικού Πάσχα ή Λαμπρής, που επισυμβαίνει 

συνήθως τον Απρίλιο. 

 Τριανταφυλλάς, επειδή τον Απρίλιο ανθίζουν οι τριανταφυλλιές. 

 

 

 

 

 

 

 Παρασκευή 26 Μ. Παρασκευή. 

 Κυριακή 28  Άγιο Πάσχα. 

 Δευτέρα  29 Δευτέρα του Πάσχα. 

 

https://www.sansimera.gr/biographies/251
https://www.sansimera.gr/almanac/2304
https://www.sansimera.gr/articles/87
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ΜΑΪΟΣ 2019 

Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 
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Ο πέμπτος μήνας του ημερολογίου, διάρκειας 31 ημερών. Αρχικά ήταν ο τρίτος μήνας του δεκάμηνου 

Ρωμαϊκού ημερολογίου (Majus) και πήρε το όνομά του, κατά την επικρατέστερη εκδοχή, από τη θεότητα 

Μαία (λατινικά Μάγια), μητέρα του θεού Ερμή. Ήταν η θεά της γονιμότητας και ετιμάτο με θυσίες 

χοιριδίων στο βωμό της. 

Σε γενικές γραμμές, οι λαϊκές ονομασίες του Μαΐου προέρχονται από τη φύση: 

 Πράσινος 

 Κερασάρης 

 Τριανταφυλλάς 

 Λούλουδος 

 

 Τετάρτη 1 Μαΐου Πρωτομαγιά.                                                                                                             
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

Δευτέρα  Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 
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Ο έκτος μήνας του Γρηγοριανού (Νέου) Ημερολογίου, με διάρκεια 30 ημέρες. Αρχικά, ο Junius ήταν ο 

τέταρτος μήνας του δεκάμηνου Ρωμαϊκού ημερολογίου και πήρε το όνομά του, κατά την επικρατέστερη 

εκδοχή, από τη θεά Γιούνο (Juno, Ήρα), σύζυγο του Γιούπιτερ (Jupiter, Ζευς) και προστάτιδα του οίκου και 

του γάμου, στον οποίο είναι αφιερωμένος ο μήνας. Κατά μία άλλη εκδοχή, ο Ιούνιος πήρε το όνομά του 

από τον Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο, τον πρώτο Ύπατο που θεμελίωσε τη Δημοκρατία στη Ρώμη, τον 5ο αιώνα 

π.Χ. Με την αναμόρφωση του Ρωμαϊκού Ημερολογίου από τον Νουμά Πομπίλιο έλαβε την έκτη θέση στο 

δωδεκάμηνο, πλέον, Ρωμαϊκό Ημερολόγιο, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα. 

Στη νεώτερη Ελλάδα, ο Ιούνιος έχει πολλές λαϊκές ονομασίες, που σχετίζονται με τις αγροτικές 

ασχολίες της εποχής: 

 Θεριστής, λόγω του ότι είναι ο κατεξοχήν μήνας του θερισμού των δημητριακών. 

 Αλυθτσατσής, Ρινιαστής, Ορνιαστής και Απαρνιαστής, ονομασίες που προέρχονται από την 

τεχνητή γονιμοποίηση των ήμερων σύκων, με καρπούς αγριοσυκιάς. 

 Κερασάρης και Κερασινός, λόγω της ωρίμανσης των κερασιών. 

 Τζιτζικάρης, λόγω της δυναμικής παρουσίας των τζιτζικιών. 

 

 Παρασκευή 14 Ιουνίου λήξη σχολικού έτους. 

 

https://www.sansimera.gr/articles/56
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