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και σε όλους μας μοιράζουν 12 χρυσά φλουριά!
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Β΄ τάξη

Απ΄ την 1η Ιανουαρίου ξαναμπήκαν στον χορό

κι εύχονται ο νέος χρόνος να μας φέρει ό,τι καλό!

Δώδεκα είναι και χορεύουν με σβελτάδα και χαρά 



Ιανουάριος
«Χιόνι πέφτει τον Γενάρη, χαρές θα ‘ν’ τον αλωνάρη.» 

Ο Γενάρης είναι αγαπητός με τα πολλά του χιόνια και τα

χιονισμένα δέντρα. Όλα τα σπίτια έχουν στολισμένα έλατα και μες

στη νύχτα περιμένουν τον άγιο Βασίλειο να τους δώσει τα δώρα

του.

Την πρώτη μέρα του μήνα βγαίνουν τα παιδιά έξω φορώντας

τα σκουφάκια τους, κρατώντας τα τριγωνάκια και τα καλαθάκια

τους για να πουν τα κάλαντα στους συγγενείς και τους γείτονες!

Μετά παίρνουν από το σπίτι τους καρότα, καρύδια και δύο

ξυλάκια για να φτιάξουν χιονάνθρωπο. Τον στολίζουν με κασκόλ

και σκουφάκι.

Αυτός ο μήνας έχει πολλές χαρές και πολλές γιορτές.

Αρχιμηνιά, καλή χρονιά, με σύγκρυα και παγωνιά.

Γενάρη, μήνα του Χριστού κι αρχιμηνιά του κόσμου.

Κάλλιο κρύο τον Γενάρη, παρά ήλιος που δε ζεσταίνει.

Κότα, πίτα το Γενάρη, κόκορα τον Αλωνάρη.

Με τα Φώτα του ο Γενάρης, όλης της χρονιάς μπροστάρης.
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Φεβρουάριος

Ο Φεβρουάριος ήταν ένα μικρό και όμορφο παιδάκι. Αυτό το 

παιδί το φώναζαν και Κουτσοφλέβαρο γιατί ήταν κουτσό. Όταν 

χόρευαν οι φίλοι του αυτό τραγουδούσε: « Ο Φλεβάρης με νερό, 

κουτσός μπαίνει στον χορό».

Τα αδέλφια του, οι άλλοι μήνες, δεν τον βοηθούσαν. Αυτός όλη 

μέρα στεναχωριόταν και τους έλεγε: «Ο Φλεβάρης σαν θυμώσει, μες 

στο χιόνι θα σας χώσει». 

Μόνο ο Μάρτης με τα λουλούδια και τις γιορτές τού έλεγε 

συνέχεια: Μην είσαι κουτός! Εσύ αποχαιρετάς τον χειμώνα και όλοι οι 

άνθρωποι σε αγαπούν πολύ! Εσύ ενώνεις τον χειμώνα με την άνοιξη 

γι’  αυτό είσαι κουτσός. Μια σε τραβάει ο ένας μήνας, μια σε τραβάει ο 

άλλος. Από τότε ο Φλεβάρης δεν ξαναστενοχωρέθηκε που ήταν 

κουτσός κι ας τον φώναζαν Κουτσοφλέβαρο!

Όλος ο κόσμος λέει: «Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα 

μυρίσει».
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Μάρτιος

Κάποτε, σε ένα όμορφο μικρό χωριουδάκι ζούσε μια 

οικογένεια με δώδεκα παιδιά. Το τρίτο παιδί ονομαζόταν 

Μάρτιος. Πολλές φορές στη συμπεριφορά του με τα άλλα 

αδέλφια του και τους γονείς του ήταν πολύ άτακτος και θύμωνε 

πιο εύκολα από όλους. Κάθε φορά που θύμωνε έβρεχε.

Μεγαλώνοντας  ο Μάρτιος προσπαθούσε να μειώσει τον

θυμό που ένιωθε και να είναι πιο χαρούμενος. Όταν του ερχόταν 

να θυμώσει, το ξανασκεφτόταν, ηρεμούσε και στο τέλος 

χαμογελούσε. Στην αλλαγή του αυτή άνθιζε όλη η φύση και στο 

κάθε του χαμόγελο έβγαινε ο ήλιος που ήταν κρυμμένος στα 

σύννεφα.

Γι’ αυτό ο Μάρτιος όταν θυμώνει βρέχει και όταν  χαμογελάει,                    

ο ήλιος λάμπει.

Μάρτης είναι, νάζια κάνει, πότε κλαίει  και πότε γελάει.
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Απρίλιος
Μια φορά κι έναν καιρό, σ’  ένα σπιτάκι ζούσε μια οικογένεια με δύο παιδιά. 
Μια μέρα η μητέρα τους πήγε στο δάσος να μαζέψει μανιτάρια και καρπούς 
από τα δέντρα για να φάνε, αλλά έπιασε βροχή. Είδε μια καλύβα, χτύπησε την 
πόρτα και την άνοιξαν τρία παλικάρια. Την καλωσόρισε ο Απρίλιος. Την είδε 
βρεγμένη και κουρασμένη, την έβαλε να καθίσει κοντά στο τζάκι και της 
έδωσε να φάει. Στη συνέχεια τη ρώτησε: «Από πού ήρθες και πού»

-Ήρθα από το διπλανό χωριό για να βρω τροφή για τα παιδιά μου.
- Εγώ θα σου δώσω ό,τι χρειάζεσαι αλλά πρώτα να μου απαντήσεις σε μια 

ερώτηση που θα σου κάνω: “Ποιος μήνας σου αρέσει πιο πολύ;”
- Τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου; Όλοι οι μήνες έχουν τη χάρη τους. 

Χάρηκε ο Απρίλιος, της έδωσε ένα σακί και της είπε: «πάνε στο σπίτι σου και άνοιξέ 
το».
Μόλις έφτασε στο σπίτι, άνοιξε το σακί γεμάτη περιέργεια και  τι να δει! Μες στο σακί 

που της έδωσε το παλικάρι είχε πολλά  καλούδια και αυγά  για τα παιδιά της, 
παιχνίδια και λίγα χρήματα για να ζήσει. Είχε και δύο στεφάνια με λουλούδια. 

Τότε κατάλαβε η μητέρα πως αυτός που της έδωσε τα δώρα  ήταν ο 
Απρίλης, που έφερνε την άνοιξη και το Πάσχα! Έβαψε κόκκινα τα αυγά και τα 
τσούγκρισαν όλοι χαρούμενα. Χαρούμενος και ο Απρίλης έφερε με τα αδέλφια 
του ένα αρνί για να το ψήσουν και να γιορτάσουν το Πάσχα όλοι μαζί. 

Η βροχή τ' Απριλομάρτη, μόνο τους ψαράδες βλάπτει. 

Ήρθ' ο Απρίλης με χαρά, με τα κόκκινα τ' αυγά.
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Μάιος
Η Κωνσταντίνα και η Ελένη επισκέφτηκαν τον Μάιο και τον

θαύμασαν που ήταν τόσο πολύχρωμος, λουλουδάτος και

γενναιόδωρος!

Ο Μάης ευχαρίστησε τα παιδιά για τα καλά τους λόγια και

καμαρωτά είπε: τον Μάιο γεννιέται η φύση, έρχονται τα χελιδόνια

να φτιάξουν τις φωλιές τους και να γεννήσουν τα μικρά τους. Τα

πουλάκια τιτιβίζουν γλυκά! Όλοι χαίρονται τα λιβάδια που είναι

πολύ ωραία και καταπράσινα. Οι μεγάλοι διαβάζουν βιβλία κάτω

από τα δέντρα. Τα παιδιά χαίρονται να μαζεύουν λουλούδια και

φτιάχνουν στεφάνια που τα φοράνε στο κεφάλι τους ή τα

κρεμάνε στην πόρτα του σπιτιού τους.

Ο Μάης φτιάχνει τα σπαρτά κι ο Μάης τα χαλάει.

Ζήσε Μάη μου, να φας τριφύλλι.

Στο κακορίζικο χωριό, τον Μάη ρίχνει το νερό.
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Ιούνιος

Από την αρχή του θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή.

Η Σοφία στο μάθημα της Μελέτης είχε να παρουσιάσει μια 
εργασία των γεωργών, τον μήνα Ιούνιο.

- Λοιπόν, παιδιά, θα σας παρουσιάσω, από αυτά που διάβασα αλλά 
και από αυτά που έμαθα από τη γιαγιά μου, για το πώς γινότανε παλιά 
ο θερισμός. 

Ο θερισμός ήταν δύσκολη εργασία. Δεν υπήρχαν πολλά 
μηχανήματα. Η γιαγιά μου  μου διηγήθηκε πως μέσα στον καύσωνα, 
γιατί τον Ιούνιο αρχίζουν οι πολλές ζέστες, πήγαιναν στα χωράφια για 
να βοηθήσουν και αυτές. Κρατούσαν το δρεπάνι ή την παλαμαριά ή και
τη  δαχτυλή τους, κόβαν τα στάχυα από το χωράφι και μετά τα κάνανε 
δεμάτια. Το δεμάτιασμα ήταν και αυτό δύσκολο, γιατί τα δεμάτια 
έπρεπε να είναι φτιαγμένα ομοιόμορφα και σωστά τοποθετημένα τα 
στάχυα.

Όλοι κάνανε αυτή τη δουλειά με χαρά γιατί γέμιζαν οι αποθήκες 
τους με σιτάρι. Τώρα, ο θερισμός είναι πιο εύκολος με τα σύγχρονα 
μηχανήματα.
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Ιούλιος
Βρισκόμαστε στον βυθό της θάλασσας. Τα ψάρια ζουν όλα μαζί με 

αρμονία και ειρήνη, είναι χαρούμενα και αγαπημένα. Η κάθε οικογένεια 

έχει μάθει στα μικρά της ψαράκια πως δεν πρέπει να απομακρύνονται 

πολύ από το σπίτι τους, γιατί μπορεί να χαθούν και να πάθουν κακό.

Ένα μικρό ψαράκι , όμως, εκεί που έκανε αμέριμνα τη βόλτα του 

αποφάσισε να πάει λίγο παραέξω για να δει τις ομορφιές του ύφαλου. 

Έτσι απομακρύνθηκε και έφτασε σε κάποια άλλη γειτονιά ψαριών. Ένας 

καρχαρίας παρακολουθούσε από ώρα το μικρό ψαράκι  και όταν βρήκε 

την κατάλληλη στιγμή, πήγε να του επιτεθεί. Τρομαγμένο το ψαράκι 

άρχισε να κλαίει και ζητούσε να το λυπηθεί. Ο καρχαρίας τότε άκουσε 

μια φωνή να του μιλά. Ήταν ένας ιππόκαμπος, ο δάσκαλός του στο 

σχολείο, όταν ήταν μικρούλης. Αχ, πόσο ντράπηκε ο καρχαρίας για την 

πράξη του!

Ο δάσκαλός του, συμβούλεψε τον καρχαρία και μαζί οδήγησαν το 

μικρό ψαράκι  στην οικογένειά του.

Αλωνάρη με τ' αλώνια και με τα χρυσά πεπόνια.
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Ένα απογευματινό, η Δέσποινα με τη μαμά της αφού 

τελείωσε η Παράκληση στο εκκλησάκι της Παναγίας, αποφάσισαν 

να πάνε μια βαρκάδα στη λίμνη που ήταν κοντά στο σπίτι τους. 

Περνούσαν πολύ ωραία! Κουβέντιασαν αρκετά, έφαγαν τα 

φαγητά που είχαν ετοιμάσει, τραγούδησαν… Όμως κάποια στιγμή, 

κατάλαβαν πως μέσα στη βάρκα τους είχε μπει νερό. Ψάξαν

γρήγορα να δουν μήπως είχε κάποια τρύπα η βάρκα τους και μόλις 

τη βρήκαν προσπάθησαν να την κλείσουν. Η βάρκα όμως συνέχιζε 

να γεμίζει νερό.

Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας καλός ψαράς και 

τους πήρε στη βάρκα του για να τους βγάλει στη στεριά. Για να τον 

ευχαριστήσουν τον φιλοξένησαν το βράδυ στο σπίτι τους με πολλή 

χαρά.

Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να ‘σουν δυο φορές τον χρόνο!



Σεπτέμβριος
Τον Σεπτέμβριο τα σχολεία ανοίγουν και όλα τα παιδιά τρέχουν με

λαχτάρα στο σχολείο τους για να μάθουν γράμματα. Είναι χαρούμενα,

γιατί θα δουν τους συμμαθητές τους και τη δασκάλα τους!

Το χώμα γεμίζει με χρωματιστά φύλλα που πέφτουν από τα

δέντρα: καφέ, πράσινα, πορτοκαλί, κίτρινα, κόκκινα… Ξεκινάνε τα

πρωτοβρόχια. Άλλα παιδιά φοράνε αδιάβροχα και άλλα κρατάνε

ομπρέλες. Τα πουλιά μαζεύονται στα καλώδια της ΔΕΗ για να φύγουν

στις ζεστές χώρες.

Οι αμπελουργοί μαζεύουν τα σταφύλια και τα βάζουν μέσα στο

πατητήρι για να βγει ο μούστος και να φτιάξουν γευστικά

μουστοκούλουρα και γλυκό κρασί.

Του Σεπτέμβρη οι βροχές, πολλά καλά μας φέρνουν.

Μάρτη και Σεπτέμβρη, ίσια τα μεσάνυχτα.

Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια.
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Οκτώβριος
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Ο μικρός Αναστάσης αγαπούσε πολύ τον μήνα Οκτώβριο.

Η σπορά στα χωράφια τον ενθουσίαζε και ανυπομονούσε να 

μεγαλώσει και ο ίδιος για να μπορεί να οδηγήσει το τρακτέρ του 

μπαμπά του και να τον βοηθήσει στη σπορά!

Πέρα από τη σπορά όμως, είχε και το αγαπημένο του σχολείο στο 

οποίο θα γιόρταζαν δύο μεγάλες γιορτές. Θα γιόρταζαν τον άγιο 

Δημήτριο πανηγυρικά, αφού είναι και προστάτης της πόλης του, της 

Θεσσαλονίκης. Θα γιόρταζαν και την 28η Οκτωβρίου, το μεγάλο «ΟΧΙ»

και θα συμμετείχαν στην παρέλαση του σχολείου. 

Όλο το χρόνο περίμενε πώς και πώς αυτή τη στιγμή, που θα κάνει ο 

ίδιος παρέλαση αλλά και θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική 

παρέλαση που τόσα είχε ακούσει γι’ αυτήν.

Οκτώβρης και δεν έσπειρες; Λίγο σιτάρι θα ’χεις.



Νοέμβριος

Μια μέρα ο κύριος Καλός πήγε στον φίλο του τον Νοέμβρη

για να συζητήσουν. Τον ρώτησε για τα αδέλφια του, τον

μπαμπά του το Φθινόπωρο και έμαθε ότι ήταν όλοι καλά.

Από τη χαρά του άρχισε να του λέει όλες τις παροιμίες που

ήξερε.

- Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.

- Τον Οκτώβρη τα κουδούνια, τον Νοέμβρη παραμύθια.

- Ο Νοέμβρης με βροχή σκάβει, σπέρνει, όλη τη γη.

Ο Νοέμβρης από τη χαρά του, τού έδωσε πάρα πολλά

δώρα: ένα βαρελάκι ελιές, ένα δοχείο λάδι, ένα καλάθι

γεμάτο με φρούτα αχλάδια, κυδώνια, μήλα, ρόδια και

πολλά ακόμα.

Ο κύριος Καλός γύρισε στο σπίτι του φορτωμένος και

ενθουσιασμένος.
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Δεκέμβριος
Μια φορά κι έναν καιρό, όπως λένε τα παιδιά, ήτανε Δεκέμβριος και 

χιόνιζε πολύ! Από το παράθυρό τους έβλεπαν τις χιονονιφάδες να πέφτουν. 

Τα παιδιά ήθελαν να παίξουν έξω  χιονοπόλεμο αλλά δεν μπορούσαν, γιατί 

είχε πολύ κρύο.

Όλοι ήταν μέσα στα ζεστά σπίτια τους και στόλιζαν το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο. Αφού κρέμασαν τα όμορφα και λαμπερά στολίδια, έβαλαν κάτω από 

το δέντρο τη φάτνη του Χριστού. Έβαλαν και τα όμορφα κουτιά από τα 

δώρα που τους έκαναν οι συγγενείς τους. Όλοι ήταν χαρούμενοι και 

περίμεναν την Πρωτοχρονιά για να ανοίξουν τα δώρα!

Μέρα τη μέρα, οι μέρες μίκραιναν και τα παιδιά πήγαιναν πιο νωρίς για 

ύπνο. Δε χόρταιναν το παιχνίδι τους γιατί…. όπως λέει η παροιμία: 

του Δεκέμβρη η μέρα, καλημέρα – καλησπέρα.

Χιόνι του Δεκέμβρη, χρυσάφι του καλοκαιριού.

Δεκέμβρης μάς επλάκωσε, το κρύο μάς φαρμάκωσε.

Το τραγούδι με τον τρύγο, τον Δεκέμβρη με τα παραμύθια.
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