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Ο Οκτώβριος ήταν ο όγδοος 
μήνας στο ρωμαϊκό ημερολό-
γιο. Το όνομά του δηλώνει αυτό 
ακριβώς – τη σειρά του (λατιν. 
Octo = οκτώ).

Το τέλος του καλοκαιρινού 
καιρού, που παρατείνεται λίγο 
και μετά τους καλοκαιρινούς 
μήνες, συνήθως επέρχεται αυτό 
το μήνα. Και, αν κατά το Σεπτέμ-
βριο κάποιοι επέμεναν στα θα-
λασσινά μπάνια, ελάχιστοι τα 
συνεχίζουν τώρα τον Οκτώβριο, 
ενώ κλειστά θα αντικρίσουμε 
πλέον τα παραλιακά καφέ και 
μπαράκια. Μια τέτοια εικόνα πα-
ρουσιάζει στον παρακάτω πίνα-
κα ο Αμερικανός ζωγράφος του 
19ου αιώνα William Merritt.

William Merritt Chase, 
Τέλος εποχής

Ο μήνας αυτός σηματοδοτεί 
για τους αγρότες την αρχή των 
χειμωνιάτικων εργασιών και οι 
πρώτες εργασίες είναι το όργω-
μα και η σπορά των χωραφιών. 
Σχετικά με τη σπορά και τις και-
ρικές συνθήκες που επικρατούν 
τον μήνα αυτό υπάρχουν κά-
ποιες παροιμίες, όπως:

Οκτώβρης και δεν έσπειρες, 
σιτάρι λίγο θα ‘χεις

Οκτώβρης βροχερός, Οκτώβρης 
καρπερός.

Τις αγροτικές εργασίες του μήνα 
έχει αποτυπώσει στους πίνα-
κές του ο Ολλανδός διάσημος 
ζωγράφος του 19ου αιώνα van 
Gogh.

Vincent van Gogh, 
α. Αγροτικό τοπίο με οργωμένα χω-
ράφια και αγρότη που οργώνει
β. Ο σπορέας 
γ. Σπορά στο ηλιοβασίλεμα

Τα χρυσάνθεμα είναι από τα πιο 
γνωστά άνθη του μήνα Οκτώ-
βρη, που στη χώρα μας τα λέμε 
και αη-δημήτρηδες, μια και σε 
πλήρη άνθιση είναι στα τέλη του 
μήνα, οπότε και η μεγαλύτερη 
θρησκευτική γιορτή του μήνα, 
του Αγ. Δημητρίου.

Vincent van Gogh, Χρυσάνθεμα σε 
βάζο, 

Ο Οκτώβριος έχει εμπνεύσει 
τους ποιητές μας, με τις «βρο-
χές του φθινοπώρου» και «τις μυ-
ρουδιές της μουσκεμένης γης», το 
ήπιο φως, «υπόφωτο», κατά την 
Κική Δημουλά και τη «γνωστή 
ψύχρα / κι όλα να φεύγουν/…», να 
«φεύγουν τα πουλιά, ακολουθούν 
τα λόγια» από «διάττοντες έρωτες» 
που «ήρθαν στον κόσμο τον περα-
σμένο μήνα»… 
Και, για να μην αδικήσουμε το 
μήνα με τις μελαγχολικές εικό-
νες, σωστή και η περιγραφή του 
Αντρέα Εμπειρίκου «σαν αυτο-
κράτωρ με πορφύρα», αφού είναι 

η αρχή της ωρίμανσης των κόκ-
κινων φρούτων, μήλων και ρο-
διών, που γευόμαστε από τώρα 
μέχρι το χειμώνα που ακολου-
θεί…

Νικηφόρος Λύτρας, Ρόδια

Και ο σύγχρονος ζωγράφος Γιάν-
νης Τσαρούχης προσωποποίησε 
τον Οκτώβρη με το γνωστό δικό 
του τρόπο:

Γιάννης Τσαρούχης, Οχτώβρης
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Κική Δημουλά, 
Υπόφωτο 

(απόσπασμα)

Βραχνή η Περιπέτεια
απ’ το πολύ να λέει
πάει κι αυτό πάει κι αυτό.

Μαλακτικό το φως του Οκτω-
βρίου.

Το πίνω. Αργά αργά.
Ανακατεύοντάς το συνεχώς
προσεκτικά και αργά.
Μη και χυθεί σταγόνα
από την αίσθηση πως ζω,
που την πίνω αργά αργά
σ’ ένα πολύ ρηχό φλιτζάνι.
Πολύ ρηχό φλιτζάνι
το φως του Οκτωβρίου.
Έχει ένα λάσκο η ατμόσφαιρα.
Την πας πιο δω πιο κει
ανάλογα που θέλεις κάτι ν’ 
αραιώσει,
κάτι να γίνει πιο πυκνό.
Έχει η ατμόσφαιρα
αυτό που λέμε λιγοστεύει,
είτε πρόκειται για φως
για θεό
φθινοπώριασμα πίστης
για υπόφωτο έρωτα.
Ειν’ η ατμόσφαιρα
διασκορπισμένο και σπασμένο
το μακρύ τραγούδι της συνέ-
χειας:
τι απόγινε, τι απόγινες;
…………………………..

Οι Αποδημητικές 
καλημέρες

 (αποσπάσματα)

Άρχισε ψύχρα.
Το γύρισε ο καιρός σε αναχώ-
ρηση
………………………………
Ως χθες ακόμα όλα έρχονταν.
Ζέστες, η διάθεση για φως,
λόγια, πουλιά,
πλαστογραφία ζωής.
Γονιμοποιούνταν κάθε βράδυ 
τα φεγγάρια,
πολλοί διάττοντες έρωτες
ήρθαν στον κόσμο τον περα-
σμένο μήνα.

Τώρα η γνωστή ψύχρα
κι όλα να φεύγουν.

Ζέστες, πουλιά, η διάθεση για 
φως.
Φεύγουν τα πουλιά, ακολου-
θούν τα λόγια
η μία ερήμωση τραβάει πίσω 
της την άλλη
μια λύπη αυτοδίδακτη.
………………………………

«…Τώρα που τέλειωσε το καλο-
καίρι, τώρα που μπαίνει ο μην 
Οκτώβρης, σαν αυτοκράτωρ με 
πορφύρα, και πέφτουν οι βροχές 
του φθινοπώρου, και αναπνέω 
τις μυρουδιές της μουσκεμένης 
γης, σκεπτόμενος…»
(Α. Εμπειρίκος, Οκτάνα)

Με γιασεμάκι χιώτικο
λευκό χρυσανθεμάκι
Οκτώβρης ήρθε κι άνοιξε
του κήπου το πορτάκι.
Τα μάτια είχε χαμηλά
σεμνά και λυπημένα
και κάτω απ’ τα βλέφαρα
δυο σύννεφα κρυμμένα.
…………………………..
Στίχοι: Ηλίας Κατσούλης 
(απόσπασμα)


