


ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Αν βρέξει ο Τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο. 
Τον Τρυγητή τ'αμπελουργού, πάνε χαλάλι οι κόποι. 

Του Σταυρού σταύρωνε και σπέρνε. 
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
Τ' Αϊ Λουκά σπείρε τα κουκιά. 

Οκτώβρη και δεν έσπειρες, οκτώ σακιά δε γέμισες. 
Οκτώβρη και δεν έσπειρες, τρία καλά δεν έκαμες. 

 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
Ο Νοέμβρης όταν έρθει, τα γομάρια μέσα κλείνει. 

Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπτουν οι δουλειές. 
Ο Νοέμβρης έκλεισε; Τα ζευγάρια είναι στο στάβλο. 



 
Ποίημα  

 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

 
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. 

 



Χειμώνας 



Παροιμίες για το χειμώνα 

Χειμωνιάτικη γέννα, καλοκαιρινή χαρά. 
Πάνω στον πάγο συννεφιά, βαρύς χειμώνας 

θα ’ρθει. 
Χιόνια που δε λιώνουν κι άλλα περιμένουν. 
 Χειμώνα πολυέξοδε, φαγά και λιγοδούλη. 
Του ήλιου κύκλος άνεμος, του φεγγαριού 

χειμώνας. 
 



Ποίημα για το χειμώνα 

 

Τι μας κάνεις χειμώνα;  
 

Έβρεξες και χιόνισες, άσπλαχνε χειμώνα.  
Πάγωσες την όμορφη τρυφερή ανεμώνα. 

Όλους μας φυλάκισες μέσα στη φωλιά μας.  
Φύσηξες και ρήμαξες την αμυγδαλιά μας. 

Φτάνουν πια οι κακοκαιρίες φτάνουν πια τα χιόνια.  
Άσε να ‘ρθει η άνοιξη με τα χελιδόνια. 

  

 
 



Άνοιξη 



Παροιμίες για την άνοιξη 

 

Αν δε σπείρεις την Άνοιξη, δε θερίζεις το Καλοκαίρι. 

 
Ένας κούκος δε φέρνει την Άνοιξη. 

 

Λουλουδάτα τρία πανέρια, η άνοιξη κρατάει στα 
χέρια. 

 

Μ’ ένα λουλούδι, Άνοιξη δεν έρχεται. 

 
 



Ποίημα για την άνοιξη  

  

 Όταν μιαν άνοιξη - Μανόλης Αναγνωστάκης 

 

 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. 



Καλοκαίρι 



Παροιμίες καλοκαιριού 

 

 

Χιόνι του Δεκεμβρίου , χρυσάφι του 
καλοκαιριού. 

 

Μην σε γελάσει ο βάτραχος ή το 
χελιδονάκι , αν δε λαλήσει ο τζίτζικας , δεν 

είν’ καλοκαιράκι.  



Ποίημα για το καλοκαίρι 

Το καλοκαιράκι 

Ήρθε το καλοκαιράκι 
πάμε όλοι για μπανάκι. 
Τέλος τώρα τα σχολεία 
κλείστε όλοι τα βιβλία. 

Παγωτά πολλά θα φάμε 
και καπέλα θα φοράμε. 

Και εσείς φίλοι μου καλοί 
κάντε όλοι υπομονή. 

Το Σεπτέμβρη θα βρεθούμε 
και τα νέα μας θα πούμε. 



ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΛΩΜΑΤΗΣ 
 

ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΛΕΗ 
 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 
 

ΞΕΝΙΑ ΜΠΟΥΖΟΥ 


