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ΈΘΙΜΑ

 Πολλοί ακολουθώντας το πανάρχαιο έθιμο ανάβουν φωτιές στους δρόμους και πηδάνε πάνω

απ' αυτές λέγοντας: «Αφήνω το κακό, πάω στο καλύτερο». Οι αρχαίοι γύρω από τις καθαρτήριες

πυρές που άναβαν στο Άστυ την ίδια μέρα των τροπών του Ηλίου έλεγαν: «Έφυγον κακόν, εύρον

άμεινον».

 Σκιροφόρια, έθιμο αρχαίων τον μήνα Ιούνιο : Οι Αθηναίοι, εκτός από τις πυρές, στις 12 του

μηνός Σκιροφοριώνος γιόρταζαν το θερινό ηλιοτρόπιο. Τότε ο ιερεύς του Ηλίου με την ιέρεια της

Αθηνάς και του Ποσειδώνα πήγαιναν στην Αγορά, κρατώντας πολύχρωμες ομπρέλες (σκίρα) κι

από κει τα Σκιροφόρια. Ο ιερέας του Ήλιου <απόγονος του Ερεχθέως> φορούσε μίτρα

απαστράπτουσα, κρατούσε Ηλιοτρόπιο και χρυσή ακτινωτή μάσκα υποδυόμενος τον θεό Ήλιο.

 «Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ». Η γενέθλιος ημέρα της εκκλησίας του

Χριστού. Την ίδια μέρα γίνεται μεσολογγίτικη γιορτή στη μνήμη και την ψυχανάπαυση των

πεσόντων της Εξόδου, στο μοναστήρι του Αγίου Συμεών, στους πρόποδες του βουνού Ζυγός,

κοντά στο Μεσολόγγι (τόπος συνάντησης των «Ελεύθερων πολιορκημένων», αν βέβαια τα είχαν

καταφέρει).



 Κλήδονας τ' Αϊ-Γιαννιού, έθιμο τον μήνα Ιούνιο. Η προετοιμασία του Κλήδονα
γίνεται την παραμονή της γιορτής ως εξής: Ένα αγόρι ή ένα κορίτσι τυχερό, που
έχει δηλ. εν ζωή τους γονείς του, φέρνει από τη βρύση (ή από το πηγάδι)
αμίλητο (ή βουβό ή αρπαχτικό) νερό και το αδειάζει σε ένα μικρό κιούπι. Τα
άλλα παιδιά, νέοι και νέες που έχουν μαζευτεί, ρίχνουν στο αγγείο το ριζακάρι
τους: ένα δαχτυλίδι, ένα σκουλαρίκι κ.λπ. Κατόπιν σκεπάζουν το κιούπι με ένα
κόκκινο πανί, το κλειδώνουν με κλειδαριά και «το εκθέτουν τη νύχτα, για
να...αστρονομιστεί». Το άνοιγμα του κλήδονα γίνεται το πρωί «Βγαίνοντας ο
Ήλιος».

 «Του Αϊ-Γιαννιού του Λαμπαδάρη ή Φανιστή ή Ριζικάρη ή Ριγανά» (24/6). Την
ημέρα αυτή άναβαν φωτιές συνήθως σε σταυροδρόμια κατά γειτονιές, με
ανταγωνιστική διάθεση, κάθε γειτονιά θέλει να ανάψει τη μεγαλύτερη φωτιά. Σ’
αυτήν έριχναν και εύφλεκτα παλιοσύνεργα του χωρικού νοικοκυριού και
απαραίτητα το μαγιάτικο στεφάνι.



Ο μήνας Ιούνιος

 Κατά μια άποψη το όνομα του οφείλεται στον πρώτο ύπατο της Ρώμης
Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο. Στις 21 Ιουνίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. Ο
Ιούνιος αντιστοιχεί με το τέλος του αρχαίου ελληνικού μήνα Θαργηλίωνα
και με τις αρχές του Σκιροφορίωνα.

 Είναι ο μήνας του θερισμού και πολλών άλλων γεωργικών εργασιών. Έχει
πολλές ονομασίες, από τις οποίες η πιο διαδεδομένη είναι «θεριστής» που
προέρχεται από τον θερισμό των σιτηρών.

 Επίσης Πρωτόλης ή Πρωτογιούλης, δηλ. πρώτος μήνας και αρχή του
καλοκαιριού, Αλυθτσατσής (Κάλυμνος), Ρινιαστής (Πάρος), Ορνιαστής
(Άνδρος), Λιοτρόπης, Κερασάρης (Γρεβενά) & Κερασινός (Πόντος), γιατί τότε
ωριμάζουν τα κεράσια.



ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ κατά τον μήνα Ιούνιο: 

 Θερίζουν σιτάρια, κριθάρια, όσπρια, σανά.

 Ποτίζουν & σκαλίζουν τα χωράφια.

 Φυτεύονται σπανάκια, φασόλια, κουνουπίδια.

«Χαρακώνουν» τ’ αμπέλια. Καταπολεμούν τις ασθένειες τους.

Μάζεμα ντομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, κολοκυθιάς.

Μεταφορά κυψελών στο θυμάρι.

 Απογαλακτισμός των ζώων, που είναι 3 μηνών.

Πρώιμο ζευγάρωμα προβάτων.

 Στο Δρυμό θεσ/κης & αλλού, το πρώτο δεμάτι σταχυών που δένουν, το στήνουν 

όρθιο και το προσκυνούν, ενώ ο νοικοκύρης ρίχνει νομίσματα.



Πηγές
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