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Του Δεκέμβρη η μέρα καλημέρα , καλησπέρα!

Ο Δεκέμβρης είναι ο δωδέκατος και τελευταίος μήνας του ηλιακού μας έτους.Η Λατινική
του ονομασία December, προέρχεται από το decem (= Δέκα), γιατί ήταν ο δέκατος μήνας
του Ρωμαϊκού ημερολογίου.Αργότερα με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου
στις αρχές του έτους, μετακινήθηκε στη δωδέκατη θέση, διατήρησε όμως το όνομά του.
Ξεκινά πάντα την ίδια μέρα της εβδομάδας με τον Σεπτέμβριο.Προς τιμήν του θεού της
θάλασσας, ο μήνας Δεκέμβριος στο Αττικό αρχαιοελληνικό ημερολόγιο, ονομαζόταν
Ποσειδών.

Ο μήνας αυτός έχει διάφορες ονομασίες: Δεκέμβρης ή Δεκέμηρης, Γιορτινός (λόγω των
πολλών εορτών), Αϊ-Νικολιάτης, Χριστουγεννιάτης, Χριστουγεννάς, Χιονιάς, Ασπρομηνάς.
Είναι γεμάτος με γιορτές: της Αγίας Βαρβάρας στις 4, του Αγίου Σάββα στις 5, του Αγίου
Νικολάου στις 6, της Γέννησης του Χριστού στις 25, του Εμμανουήλ στις 26, του Αγίου
Στεφάνου στις 27.

Παροιμίες που αναφέρονται στον μήνα Δεκέμβριο:
1. Δεκέμβριος, Χριστού γέννηση και καλός μας Χρόνος.
2. Το τραγούδι με τον τρύγο, το Δεκέμβρη παραμύθι.
3. Χιόνι του Δεκεμβρίου, χρυσάφι του καλοκαιριού.
4. Να ?ναι Χριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα, χαρά σ? εκείνο το γεωργό, πού
?χει πολλά σπαρμένα.
5. Να ?ναι Χριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα, και τα Λαμπρά βρεχούμενα,
αμπάρια γιομισμένα.
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6. Αγία Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας απεκρίθει:
7. Μαζέψτε ξύλα κι άχυρα και σύρτε και στο μύλο, γιατί Αι Νικόλας έρχεται στα χιόνια
φορτωμένος.
8. Χειμωνιάτικη γέννα, καλοκαιρινή χαρά.
9. Απ? τα Νικολοβάρβαρα αρχίζει ο χειμώνας.
10. Γύρω γύρω του Χριστού, η κορφή του χειμωνιού.
11. Βαρβάρα βαρβαρώνει (το κρύο), αϊ Σάββας σαβανώνει, αϊ Νικόλας παραχώνει
12. Αγία Βαρβάρα γέννησε (το χιόνι), άη Σάββας το δέχτει κι άη Νικόλας έτρεξε να πάει
να το δαφτίσει (το βάφτισε χιόνι)
13. Αγια Βαρβάρα μίλησε και Σάββας αποκρίθει κι Αγιονικόλας έτρεξε να πάει να
λειτουργήσει
14. Άγια Βαρβάρα γέννησε και ο Σάββας το εδέχθη, και ο Αϊ Νικόλας έτρεξε να πάει να
το βαφτίσει.
15. Το Νοέμβρη και Δεκέμβρη φύτευε καταβολάδες.

Και ένα ποιηματάκι για το καλωσόρισμα του νέου μήνα

Χριστούγεννα σιμώνουν
μεγάλη εορτή,
χαρά σ? όλο τον κόσμο,
χαρά σ? όλη τη γη.

Στο δέντρο του Χριστού μας
ολόχαρα, παιδιά,
εμπρός ας τραγουδάμε,
μ? αγάπη στην καρδιά!
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