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Π α ρ ο ι μ ί ε ς  γ ι α  τ ο υ ς  μ ή ν ε ς  
 

 

Ιανουάριος  

 Γενάρη μήνα κλάδευε, φεγγάρι μην κοιτάζεις.   

 Του Γενάρη το φεγγάρι ήλιος της ημέρας μοιάζει. 

 Χιόνι πέφτει το Γενάρη χαρές θα ΄ναι  τ΄ Αλωνάρη. 

Φεβρουάριος 

 Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει καλοκαίρι θα μυρίσει κι αν 

κακιώσει και θυμώσει μες στο χιόνι θα μας χώσει. 

 Ο Φλεβάρης με νερό κουτσός μπαίνει στο χορό. 

 Σου ‘πανε Φλεβάρη βρέξε κι αλησμόνησες να πάψεις. 

Μάρτιος 

 Τα λόγια σου είναι ψεύτικα σαν του Μαρτιού το χιόνι, 

όπου το ρίχνει αποβραδίς και το πρωί το λιώνει. 

 Ο Μάρτης ο πεντάγνωμος, εφτά φορές εχιόνισε 

     και πάλι το μετάνιωσε που δεν εξαναχιόνισε.  

 Αν κάνει ο Μάρτης τρία νερά κι ο Απρίλης άλλα δύο, 

      να δεις του Μάρτη τα κουκιά, τ’ Απρίλη τα σταράκια, 

      να δεις το γερο-Κρίθαρο πώς τρέφει τη μουστάκα. 

Απρίλιος 

 Αν κάνει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα, 

     χαρά σε κείνο το γεωργό που ‘χει πολλά σπαρμένα. 

 Τ’ Απριλιού στις δεκαοχτώ, πέρδικα ψόφησε στ’ αυγό. 

 Ήρθε ο Απρίλης με χαρά με τα κόκκινα τα αβγά. 

Μάιος 

 Μάης άβρεχος μούστος άμετρος. (πολύς) 

 Ζήσε Μάη να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι. 

 Το Μάη κρασί μην πίνετε κι ύπνο μην αγαπάτε. 

 Των ναυτικών οι γυναίκες Μαγιάπριλο «χηρεύουν». 

Ιούνιος 

 Αρχές του Θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή  

 Γενάρη πίνουν το κρασί, το Θεριστή το ξίδι 

 Μάρτης έβρεχε, Θεριστής εχαίρονταν. 
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Ιούλιος 

 Τζίτζικας ελάλησε άσπρη ρόγα γυάλισε. 

 Τον Αλωνάρη δούλευε καλό χειμώνα να  ‘χεις. 

 Κότα πίτα το Γενάρη, κόκορα τον Αλωνάρη. 

Αύγουστος 

 Κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο. 

 Αύγουστε καλέ μου μήνα να ‘σουν δυο φορές το χρόνο. 

 Από Μαρτιού πουκάμισο και απ’ Αύγουστο σεντόνα. 

 Να  ‘σαι καλά τον Αύγουστο που  ‘ναι παχιές οι μύγες.  

 Τ΄ Αυγούστου και του Γεναριού, τα δυο χρυσά φεγγάρια. 

Σεπτέμβριος 

 Σεπτέμβρη καραβόδενε κι Απρίλιο αρμένιζε. 

 Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια. 

 Του τρυγητή τ’ αμπελουργού πάνε χαλάλι οι κόποι. 

 Τον Τρυγητή σιτάρι σπείρε και στο πανηγύρι σύρε. 

Οκτώβριος 

  Οκτώβρη και δεν έσπειρες, λίγο ψωμί θα πάρεις. 

 Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη, έχει οχτώ σωρούς στ’ 

αλώνι. 

 Αη Δημητράκη μου μικρό καλοκαιράκι μου. 

 Αν δε χορτάσει ο Οκτώβρης τη γη, πούλησε τα βόδια σου 

κι αγόρασε σιτάρι. 

Νοέμβριος 

 Ο Νοέμβρης έκλεισε, τα ζευγάρια είναι στο στάβλο κι 

ούτε ζευγάς στους κάμπους. 

 Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές. 

 Η Πούλια βασιλεύοντας, το μήνυμά της στέλνει : ούτε 

τσοπάνος στα βουνά ούτε ζευγάς στους κάμπους. 

Δεκέμβριος 

 Χιόνι του Δεκεμβριού χρυσάφι του καλοκαιριού. 

 Το τραγούδι με τον τρύγο, το Δεκέμβρη παραμύθι. 

 Να  ‘ ναι  Χριστούγεννα στεγνά , τα Φώτα χιονισμένα, 

χαρά σ’ εκείνο το γεωργό που ‘χει πολλά σπαρμένα. 

 Δεκέμβρης μάς επλάκωσε, το κρύο μάς φαρμάκωσε. 

 

  


