
 

ΟΜΑΔΑ  Ε 
 

ΜΗΝΕΣ   ΚΑΙ   ΓΙΟΡΤΕΣ 

 

ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΗΣ  ΑΝΟΙΞΗΣ 

( ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ ) 

Η εποχή που η φύση ξυπνάει από την χειμερινή της νάρκη, είναι γεμάτη από 

πανέμορφες εικόνες και μυρωδιές. 

ΜΑΡΤΙΟΣ     ( ΦΥΤΕΥΤΗΣ - ΒΑΓΓΕΛΙΩΤΗΣ – ΑΝΟΙΞΙΑΤΗΣ – ΠΑΛΟΥΚΟΚΑΦΤΗΣ ) 

Στις 25 Μαρτίου είναι η πιο μεγάλη θρησκευτική γιορτή του μήνα, ο 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, όπου Άγγελος Κυρίου έδωσε έναν λευκό κρίνο στην 

Παναγία και της φανέρωσε πως θα γεννήσει τον Υιό του Θεού.  Είναι όμως και 

γιορτή του Έθνους, όπου τιμούμε τους ήρωες της ελληνικής επανάστασης του 

1821 εναντίων των Τούρκων. Ο Μάρτης είναι πάντοτε μήνας της Σαρακοστής 

(των νηστειών) έτσι η φράση «μα λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή» λέγεται για 

πρόσωπο που ποτέ του δεν λείπει από μια εκδήλωση ή γιορτή. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ     ( ΑΪ / ΓΙΩΡΓΙΤΗΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΣ ) 

Με την 1η μέρα του Απρίλη ( πρωταπριλιά )το πρώτο έθιμο είναι το 

πρωταπριλιάτικο ψέμα όπου ο καθένας αυτή τη μέρα προσπαθεί να ξεγελάσει τον 

άλλον με κάποιο αθώο ψέμα. Όλοι το' χουν για γούρι να ξεγελάσουν κάποιον.  

Το Πάσχα, τότε που ανάβει η «Νέα Φωτιά» έξω από την εκκλησία για το κάψιμο 

του Ιούδα. Σε μας, είναι γνωστό το έθιμο του σβησίματος των κεριών, και το 

άναμμά τους ξανά με την ιερή φλόγα, και το «Δεύτε λάβετε φως». 

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου του δρακοντοκτόνου, που με το κοντάρι του 

σκοτώνει το θηρίο. 

 

http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=628&Itemid=363


 

ΜΑΪΟΣ     (  ΛΟΥΛΟΥΔΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ – ΚΕΡΑΣΑΡΗΣ  ) 

Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς έχει να κάνει με την ανθρώπινη χαρά  

για την άνοιξη, τη βλάστηση. Βάζουμε το μαγιάτικο στεφάνι ( φτιαγμένο από 

διάφορα άνθη και καρπούς ) στην πόρτα των σπιτιών. 

Την πρώτη μέρα του Μάη, αναζητούμε στη Φύση την ομορφιά και τη δροσιά της 

Άνοιξης.  

Η γιορτή της μητέρας. Γιορτάζουν οι μανούλες όλου του κόσμου. 
 

 
 

ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

( ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ) 

Η εποχή που η φύση είναι γεμάτη από ήλιο, γέλια, χαρούμενες παιδικές φωνές, 

πολλούς καρπούς και μπλε χρώμα. 

ΙΟΥΝΙΟΣ     (  ΘΕΡΙΣΤΗΣ  ) 

Η γιορτή του Αι-Γιάννη, όπου πολλοί ακολουθώντας το πανάρχαιο έθιμο ανάβουν 

φωτιές στους δρόμους και πηδάνε πάνω απ' αυτές. 

Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος που μας φωτίζει και μας καθοδηγεί σε κάθα 

στιγμή της ζωής μας. 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ     (  ΑΪ / ΛΙΑΤΗΣ - ΑΛΩΝΙΣΤΗΣ  ) 

Η γιορτή του προφήτη Ηλία, όπου γιορτάζουν όλα τα εκκλησάκια που 

βρίσκονται, ως συνήθως, σε πάρα πολύ ψηλά σημεία.  

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ     (  ΠΕΝΤΑΦΑΣ - ΣΥΚΟΛΟΓΟΣ  ) 

Της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα, στις 6 Αυγούστου. Πηγαίνουν στις εκκλησίες 

μεγάλα τελάρα με τα πρώτα σταφύλια για να τα ευλογήσουν, ώστε να ωριμάσουν 

και τα υπόλοιπα στους αμπελώνες.  

Η Κοίμηση της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου. 



 

 

ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 

( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ) 

Την εποχή αυτή η φύση ετοιμάζεται σιγά σιγά για το χειμώνα. Πρωτοβρόχια, 

πεσμένα κίτρινα φύλλα, σχολεία που ανοίγουν, κάστανα ψημένα και καρύδια, 

ζουμερά πορτοκάλια, είναι μόνο λίγες από τις τόσες εικόνες αυτής της εποχής. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ     (  ΣΤΑΥΡΙΑΤΗΣ - ΤΡΥΓΗΤΗΣ  ) 

Η γιορτή του Αγίου Μάμαντος, ενός αγίου βοσκού, στις 2 του μήνα. 

Τα γενέθλια της Παναγίας, στις 8 του μήνα. 

Η γιορτή του τιμίου Σταυρού, στις 14 του μήνα. 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ     (  ΑΪ / ΔΗΜΗΤΡΙΑΤΗΣ - ΒΡΟΧΑΡΗΣ  ) 

Η μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, στις 26 Οκτωβρίου, ο οποίος όπως και ο 

Αϊ – Γιώργης, καβάλα στα άλογά τους δείχνουν με τα όπλα που κρατούν πως είναι 

αποφασισμένοι να προστατεύουν τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους από κάθε 

κακό.   

Η γιορτή της 28
ης

  Οκτωβρίου, το μεγάλο ΟΧΙ των Ελλήνων στους Ιταλούς που 

ήρθαν να κατακτήσουν την Ελλάδα. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ     (  ΜΕΣΟΣΠΟΡΙΤΗΣ - ΣΠΟΡΙΑΣ  ) 

Η γιορτή του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου, για να τιμήσουμε όλους εκείνους 

που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για την ελευθερία και την Δημοκρατία.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ  ΧΕΙΜΩΝΑ 

( ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ) 

Η εποχή με το περισσότερο κρύο, τα βαριά ρούχα, το τζάκι και τις σόμπες, το 

πάπλωμα και το ζεστό τσάι, με μια φύση που κοιμάται και περιμένει υπομονετικά 

την άνοιξη για να ξυπνήσει.  

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ     (  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΗΣ  ) 

Η γιορτή του Αγίου Νικολάου, στις 6 του μήνα. Είναι ο προστάτης των ναυτικών. 

Σύμφωνα με την παράδοση τα ρούχα του είναι πάντα βρεγμένα από την αλμύρα και 

τα γένια του στάζουν θάλασσα.  

Η γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα, στις 12 του μήνα, όπου πάλι σύμφωνα με την 

παράδοση από τη μέρα αυτή αρχίζει σπυρί – σπυρί να μεγαλώνει η διάρκεια της 

ημέρας και να μικραίνει η νύχτα.    

Η γιορτή των Χριστουγέννων, στις 25 Δεκεμβρίου. Η νύχτα των Χριστουγέννων 

είναι η μεγαλύτερη και ιερότερη της χρονιάς, επειδή γεννήθηκε ο Χριστός, ο ήλιος 

του κόσμου. Τα κάλαντα, τα δώρα, τα γέλια, τα φωτάκια και τα στολισμένα 

δένδρα, το σπάσιμο του ροδιού έξω από την πόρτα είναι κάποια από τα έθιμα 

αυτών των ημερών.    

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ     (  ΠΡΩΤΑΡΗΣ – ΚΑΛΑΝΤΑΡΗΣ - ΚΡΥΑΡΙΤΗΣ  ) 

Η πρώτη μέρα του μήνα είναι η πρωτοχρονιά και γιορτάζεται σ' όλο τον κόσμο 

με λαμπρότητα. 

Τη μέρα αυτή είναι και η γιορτή του Αγίου Βασιλείου. 

Στις 6 Ιανουαρίου είναι η γιορτή των Φώτων, που θεωρείται μεγάλη Χριστιανική 

γιορτή, γιατί τότε αγιάζονται τα νερά. 

Στις 30 Ιανουαρίου είναι η γιορτή των Τριών Ιεραρχών, του Μεγάλου Βασιλείου, 

του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Η γιορτή των 

μεγάλων αυτών ιεραρχών είναι η γιορτή των ελληνικών και χριστιανικών 

γραμμάτων 



 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ     (  ΚΛΑΔΕΥΤΗΣ - ΚΟΥΤΣΟΦΛΕΒΑΡΟΣ  ) 

Η γιορτή της αποκριάς. Μασκαράδες με φανταστικές στολές, κομφετί και 

σαρπαντίνες βγαίνουν στους δρόμους και γλεντούν με την ψυχή τους. 

H γιορτή της Καθαράς Δευτέρας είναι μια πανάρχαιη γιορτή. Στις μέρες μας 

συνηθίζεται να την γιορτάζουμε με ομαδική έξοδο στην εξοχή, με ελιές, χαλβά, 

ταραμά και λαγάνα.  

 

 

 

 
 



 

ΟΜΑΔΑ Ε 

( Φ Υ Λ Λ Ο   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ) 

Πάρε στα χέρια σου τις πληροφορίες που σου δίνω για τα άλλα ονόματα 

του κάθε μήνα και για τις γιορτές που έχει και συμπλήρωσε τα 

παρακάτω : 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Αλλιώς : ……………………………………….. 

 

Εποχή  : ……………………………………….. 

 

ΟΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Αλλιώς : ……………………………………….. 

 

Εποχή  : ……………………………………….. 

 

ΟΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

Αλλιώς : ……………………………………….. 

 

Εποχή  : ……………………………………….. 

 

ΟΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 



 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Αλλιώς : ……………………………………….. 

 

Εποχή  : ……………………………………….. 

 

ΟΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

ΜΑΪΟΣ 

Αλλιώς : ……………………………………….. 

 

Εποχή  : ……………………………………….. 

 

ΟΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

Αλλιώς : ……………………………………….. 

 

Εποχή  : ……………………………………….. 

 

ΟΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

Αλλιώς : ……………………………………….. 

 

Εποχή  : ……………………………………….. 

 

ΟΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

 



 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Αλλιώς : ……………………………………….. 

 

Εποχή  : ……………………………………….. 

 

ΟΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Αλλιώς : ……………………………………….. 

 

Εποχή  : ……………………………………….. 

 

ΟΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Αλλιώς : ……………………………………….. 

 

Εποχή  : ……………………………………….. 

 

ΟΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Αλλιώς : ……………………………………….. 

 

Εποχή  : ……………………………………….. 

 

ΟΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

 



 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Αλλιώς : ……………………………………….. 

 

Εποχή  : ……………………………………….. 

 

ΟΙ  ΓΙΟΡΤΕΣ  ΤΟΥ 

……………………………………………………………. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 


