
ΦΘΙΝΌΠΩΡΟ 



ΠΊΝΑΚΕς  ΖΩΓΡΑΦΙΚΉς ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΊΕς 

• Του Γενάρη το φεγγάρι λάμπει σαν 

μαργαριτάρι. 

• Του Γενάρη το φεγγάρι παρά λίγο μέρας 

μοιάζει. 

• Του Γενάρη το φεγγάρι παρά ώρα να 'ναι 

μέρα. 

• Του Γενάρη το φεγγάρι την ημέρα 

σιγοντάρει. 

• Του Γενάρη το φεγγάρι, πάρα λίγο να 'ναι 

μέρα. 

• Του Γεναριού η καλοκαιριά όλα τα δέντρα 

τα γελά. 

• Του Γεναριού το φεγγάρι είναι σαν του 

Αλωνάρη. 

 



ΠΟΙΉΜΑΤΑ 
 Έρχεται φθινόπωρο, 

 φώναξε τ’ αγέρι. 

 Χελιδόνια, φύγετε 

 στου νοτιά τα μέρη. 

  
 

 Έρχεται φθινόπωρο, 

 λέει το συννεφάκι. 

 Πρωτοβρόχια φτάνουνε, 

 ξέψυχο δεντράκι. 

  
 

 Έρχεται φθινόπωρο, 

 είπε το σχολείο. 

 Τα λουλούδια κλείστηκαν 

 μέσα στο βιβλίο. 
 
 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

 (Ρένα Καρθαίου) 

  
Ο Σεπτέμβρης πρώτα κρύα  

 τρέχει ανοίγει τα σχολεία.  

 Ο Οκτώβρης συγυρίζει  

 ναφθαλίνη σου μυρίζει. 

  
 

 Κι ο Νοέμβρης με βροχή  

 σκάβει, σπέρνει όλη τη γη. 

 Του φθινοπώρου τα παιδιά 

  και τα τρία πολλή δουλειά. 
 
 
 

 



ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ 

https://www.youtube.com/watch?feature

=player_detailpage&v=lu6Fv_FoIeQ#t=0 

https://www.youtube.com/watch?feature

=player_detailpage&v=PBUiSOuxZzI#t=1

0 
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ΧΕΙΜΏΝΑς 



ΠΊΝΑΚΕς ΖΩΓΡΑΦΙΚΉς ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΊΕς 

 Όποιος φιλάει τον Αύγουστο, τον Μάη θερίζει μόνος. 

 Ούτε ο Αύγουστος χειμώνας, ούτε ο Μάρτης καλοκαίρι. 

 Τ' Αυγούστου και του Γεναριού τα δυο χρυσά φεγγάρια. 

 Τ' Αυγούστου οι δρύμες στα πανιά και του Μαρτιού στα 

ξύλα. 

 Τ’ Αυγούστου το νερό σαν της κλανιας το νερο. 

 Τον Αύγουστο τον χαίρεται οπόχει να τρυγήσει 



ΠΟΙΉΜΑΤΑ 

        Δεν με πειράζει αν απλώνη 

έξω ο χειμώνας καταχνιά, σύννεφα, και κρυάδα. 

Μέσα μου κάμνει άνοιξι, χαρά αληθινή. 

Το γέλοιο είναι ακτίνα, μαλαματένια όλη, 

σαν την αγάπη άλλο δεν είναι περιβόλι, 

του τραγουδιού η ζέστη όλα τα χιόνια λυώνει. 

 

        Τι ωφελεί οπού φυτρώνει 

λουλούδια έξω η άνοιξις και σπέρνει πρασινάδα! 

Έχω χειμώνα μέσα μου σαν η καρδιά πονεί. 

Ο στεναγμός τον ήλιο τον πιο λαμπρό σκεπάζει, 

σαν έχεις λύπη ο Μάης με τον Δεκέμβρη μοιάζει, 

πιο κρύα είναι τα δάκρυα από το κρύο χιόνι.  

 



ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ 

https://www.youtube.com/watch?feature=play

er_detailpage&v=XYvZkNXAuq0#t=3 
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ΆΝΟΙΞΗ 



ΠΊΝΑΚΕς ΖΩΓΡΑΦΙΚΉς ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΊΕς 

 Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνα. 

 Από Μαρτιού πουκάμισο κι απ' Αύγουστο σεντόνα. 

 Από Μαρτιού πουκάμισο, κι απ' Αύγουστο σεγκούνι. 

 Απρίλης έχει τα χάδια κι ο Μάρτης τα δαυλιά. 

 Βροντή Μαρτιού, φίλεμα με καρύδια. 

 Και σαν τύχει και θυμώσει, μες στο χιόνι θα μας 
χώσει. 

 Κάλλιο Μάρτης καρβουνιάρης, παρά Μάρτης 
λιοπυριάρης. 

 Κάλλιο Μάρτης στα δαυλιά, παρά στα προσηλιακά. 

 



ΠΟΙΉΜΑΤΑ 

 Όταν μιαν άνοιξη χαμογελάσει 

 θα ντυθείς μια καινούργια φορεσιά 

 και θα 'ρθεις να σφίξεις τα χέρια μου 

 παλιέ μου φίλε 

  
 

 Κι ίσως κανείς δε σε προσμένει να γυρίσεις 

 μα εγώ νιώθω τους χτύπους της καρδιάς σου 

 κι ένα άνθος φυτρωμένο στην ώριμη, 

 πικραμένη σου μνήμη 

  
 

 Κάποιο τρένο, τη νύχτα, σφυρίζοντας, 

 ή ένα πλοίο, μακρινό κι απροσδόκητο 

 θα σε φέρει μαζί με τη νιότη μας 

 και τα όνειρά μας 

  
 

 Κι ίσως τίποτα, αλήθεια, δεν ξέχασες 

 μα ο γυρισμός πάντα αξίζει περισσότερο 

 από κάθε μου αγάπη κι αγάπη σου 

 παλιέ μου φίλε 

 



ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ 

https://www.youtube.com/watch?f

eature=player_detailpage&v=8FVD

dzmerZU#t=1 



ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ 



ΠΊΝΑΚΕς ΖΩΓΡΑΦΙΚΉς ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΊΕς 

 Ήλιος και χιόνι, παντρεύονται οι αρχόντοι.  

 Κάνει κρύο, κάνει τσίφι, για το δόλιο το κοτσύφι.  

 Ήρθε το καλοκαιράκι, στρίβει ο γέρος το μουστάκι, 

μα όταν έρθει ο χειμώνας, πάει ο γέρος βλαστημώντας.   

 Όταν θα φύγει ο κόρακας το χιόνι θα μας κλείσει 

και η γιαγιά στο τζάκι μας, τη ρόκα θα γεμίσει.  

 Όμορφος χειμώνας, καλοκαίρι χωρίς νερό.  

 



ΠΟΙΉΜΑΤΑ 

 Γιάννης Ρίτσος, Το τελευταίο καλοκαίρι 
 
Αποχαιρετιστήρια χρώματα των δειλινών. Καιρός να ετοιμάσεις 
τις τρεις βαλίτσες — τα βιβλία, τα χαρτιά, τα πουκάμισα — 
και μην ξεχάσεις εκείνο το ρόδινο φόρεμα που τόσο σου πήγαινε 
παρ' ότι το χειμώνα δε θα το φορέσεις. 
 Εγώ,  
τις λίγες μέρες που μας μένουν ακόμη, θα ξανακοιτάξω  
τούς στίχους που έγραψα Ιούλιο κι Αύγουστο  
αν και φοβάμαι πως τίποτα δεν πρόσθεσα, μάλλον 
πως έχω αφαιρέσει πολλά, καθώς ανάμεσα τους διαφαίνεται 
η σκοτεινή υποψία πως αυτό το καλοκαίρι  
με τα τζιτζίκια του, τα δέντρα του, τη θάλασσά του,  
με τα σφυρίγματα των πλοίων του στα ένδοξα λιογέρματα, 
με τις βαρκάδες του στο φεγγαρόφωτο κάτω απ' τα μπαλκονάκια 
και με την υποκριτική ευσπλαχνία του, θα 'ναι το τελευταίο. 
 
 



ΤΡΑΓΟΎΔΙΑ 

thalassa thalassa - Nikos Nomikos - θάλασσα 

θάλασσα 

Μιχάλης Χατζηγιάννης- Το καλοκαίρι μου 



 Nτέλια Αλεξάνδρα 

 Παπανίκου Ασπασία 


