
Ο Μάιος μας έφτασε… 
 

 

      

Έφτασε η πρωτομαγιά και ήρθε η στιγμή να ξεχυθούμε πάλι στην εξοχή για 
να γιορτάσουμε την άνοιξη φτιάχνοντας το καθιερωμένο πρωτομαγιάτικο 

στεφάνι όπως προβλέπει το πανάρχαιο έθιμο. Θα μαζέψουμε από τα 
λουλούδια του αγρού και θα τα τυλίξουμε γύρω από ένα κλαδί κληματαριάς ή 

άλλη χλωρή βέργα. Το έθιμο προστάζει να το κρεμάσουμε στην εξώπορτα 
του σπιτιού μας για προστασία και να το φυλάξουμε εκεί μέχρι τα μέσα του 

καλοκαιριού, μέχρι να καεί στην γιορτή του Άη Γιάννη του Κλήδονα.  

Τα έθιμα και οι δράσεις που συνοδεύουν τη μέρα της Πρωτομαγιάς ξεκινούν 

από τα βάθη της ανθρώπινης παράδοσης και περνούν από γενιά σε γενιά. Ο 
Μάιος είναι ο 5ος μήνας του χρόνου που - στην Ελλάδα, τη Ρώμη και μέχρι το 
Βυζάντιο- ήταν αφιερωμένος στον ετήσιο εορτασμό της θεάς της γονιμότητας 

και της γεωργίας, Δήμητρας.   

Ο θεός Πλούτωνας, όπως λέει ο μύθος, απήγαγε τη θεά Περσεφόνη, κόρη της 

θεάς Δήμητρας και του Δία, για να την παντρευτεί και την έκλεισε στον Κάτω 
Κόσμο. Η συμφωνία ήταν να μένει η Περσεφόνη στον Κάτω Κόσμο τους έξι 

μήνες του χρόνου, οπότε στη γη έχουμε φθινόπωρο και χειμώνα, και τους 
άλλους έξι να έρχεται στην γη και στην μητέρα της την θεά Δήμητρα, και 
τότε έχουμε άνοιξη και καλοκαίρι. Τους έξι μήνες που ήταν η θεά πάνω στη 

γη, η φύση ξυπνούσε, τα λουλούδια άνθιζαν και πρασίνιζε η βλάστηση. Η 
επιστροφή της Περσεφόνης  από τον Κάτω Κόσμο και τον θεό Πλούτωνα 

αυτόν τον μήνα, τον Μάιο, ήταν ο λόγος για τη γιορτή των Ανθεστηρίων, της 
μεγαλόπρεπης πομπής προς τα ιερά για να προσφέρουν άνθη.  



Η γιορτή αυτή ήταν αφιερωμένη στην αναγέννηση της πλάσης και την έναρξη 

της ανθοφορίας. 

Στη λαϊκή αντίληψη ο θάνατος και η γέννηση, το καλό και το κακό 

συνυπάρχουν. Όλα τα σπίτια φτιάχνουν στεφάνι για προστασία, υγεία, 
ευτυχία, για το μάτι, με τον ανάλογο συνδυασμό λουλουδιών. Το μαγιάτικο 
στεφάνι είναι αυτό που θα το δει στην πόρτα του σπιτιού, θα το ζηλέψει και 

θα το κλέψει ο γείτονας για να το κρεμάσει στη δική του πόρτα. Το στεφάνι 
θα παραμείνει στο σπίτι μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Στη γιορτή του Άη 

Γιάννη του Κλήδονα  το ρίχνουν στη φωτιά που ανάβουν σε δρόμους και 
πλατείες και νέοι, νέες και παιδιά, πηδούν πάνω από αυτήν τρεις φορές, 
τρέχοντας. 

Το στεφάνι της πρωτομαγιάς λοιπόν είχε αποκτήσει τόσο ισχυρό συμβολισμό 
που έγινε κομμάτι της παράδοσής μας. Σε κάθε μέρος της Ελλάδος το έθιμο 

διατηρήθηκε λαμβάνοντας όμως τις ιδιομορφίες του κάθε τόπου. Σε αγροτικές 
περιοχές λοιπόν από το στεφάνι δεν έλειπε ποτέ το σκόρδο για το κακό μάτι, 
το αγκάθι για τον εχθρό και το στάχυ για την καλή σοδειά ενώ σε άλλες 

προτιμούσαν τα χλωρά κλαδιά ελιάς, κληματαριάς, συκιάς ή νεραντζιάς 

πιστεύοντας πως κατά αυτόν τον τρόπο θα ευνοηθεί η συγκομιδή τους.   

Σε περιοχές των Δωδεκανήσων δεν παρέλειπαν να προσθέσουν το λουλούδι 

«ανοιχτομάτη» πιστεύοντας πως έτσι θα έχουν τύχη και καλή υγεία.  

Στο Αιγαίο οι νέες κοπέλες μετέφεραν τα λουλούδια της πρώτης μέρας του 

Μάη στα πηγάδια αμίλητες για να φέρουν νερό το οποίο αποκαλούσαν 

«αμίλητο». 

Στην Κέρκυρα έφτιαχναν το λεγόμενο μαγιόξυλο από ένα κορμό κυπαρισσιού 

στολισμένο με μαργαρίτες που το περιέφεραν στα χωριά τραγουδώντας.  

Στη Σέριφο, ήδη από το βράδυ της πρωτομαγιάς, κρεμούν στην πόρτα του 
σπιτιού τους ένα στεφάνι από λουλούδια, προσθέτοντας όμως και τσουκνίδες, 

κριθάρι και σκόρδο. 

Στην Αγιάσο της Λέσβου, φτιάχνουν στεφάνια από όλα τα λουλούδια και 
βάζουν μέσα «δαιμοναριά», άγριο χόρτο με πλατιά φύλλα και κίτρινα 
λουλούδια για να δαιμονίζονται οι γαμπροί. 

Στα μέρη της Μικράς Ασίας σε κάθε στεφάνι έβαζαν, εκτός από λουλούδια, 

ένα σκόρδο για τη βασκανία, ένα αγκάθι για τον εχθρό κι ένα στάχυ για την 
καλή σοδειά. 

Όπως και να έχει όμως, από τις αρχαίες λατρευτικές τελετές έως σήμερα, η 
κατασκευή του πρωτομαγιάτικου στεφανιού είναι η γιορτή της τελικής νίκης 

του καλοκαιριού έναντι του χειμώνα όπως ο θρίαμβος της ζωής κατά του 
θανάτου.  



 

Από το «Πέρα από τη θάλασσα»: 
 

Το Μάη είχες στα μαλλιά 
γαρίφαλο στα χείλη 
στα μάτια και στο μέτωπο 

την ομορφιά του Απρίλη 

Ερρίκος Θαλασσινός 

 

«Πρωτομαγιά» 

 

Λουλούδια ας διαλέξουμε               
και ρόδα και κρίνα 

κι ελάτε να πλέξουμε 
στεφάνια με κείνα 

στο Μάη που σήμερα 
προβάλλει στη γη 
 

Τ’ αηδόνια συμφώνησαν 
της γης αγγελούδια 

και βρήκαν και τόνισαν 
καινούργια τραγούδια 
στο Μάη που σήμερα 

προβάλλει στη γη 
 

 
 

Η θάλασσα γίνεται 

καθρέφτης και πάλι 
το κύμα της χύνεται 

κι ο Φλοίσβος τον ψάλλει 
στο Μάη που σήμερα 

Προβάλλει στη γη 

Χορεύει το πρόβατο 

τ’ αρνάκι βελάζει 
κι απ’ τον αγκαθόβατο 
δροσούλα σταλάζει 

στο Μάη που σήμερα 
προβάλλει στη γη. 

Ιωάννης Πολέμης 

Πηγή: Wikipedia - argirobarbarigou 
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