
Σύνθεση: Καλλιόπη Κύρδη 

Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων 

Της Πρωτομαγιάς 



 Συμεών Σαββίδης  
Μελέτη χρωμάτων, 1910 



Σπύρος Βασιλείου  
Μαγιάτικο στεφάνι και καράβι 



Σπύρος Βασιλείου. 1η Μαΐου. Ερέτρια  



 Απόστολος Γεραλής, Μαγιάτικο στεφάνι 
 
 



Λεπτομέρεια από την τοιχογραφία της Άνοιξης. 
Θήρα 



Τζουζέπε Αρτσιμπόλντο. 
Άνοιξη, 16ος αιώνας 



Στην αρχαία Ρώμη από τις 
28 Απριλίου έως και τις 2 
Μαΐου γιόρταζαν 
τα Φλοράλια, εορτές προς 
τιμή της θεάς της 
βλάστησης 
της Χλωρίδας (Flora) 

Φλόρα, η θεά των λουλουδιών και 
της ευλογίας 1880, Evelyn de 
Morgan 



Botticelli, Άνοιξη, 1482.Στο κέντρο η Φλόρα 



Nικόλαος Γύζης, Eαρινή συμφωνία 





 Γιάννης Τσαρούχης, 
ο Μάης 

Ήταν του Μάη το πρόσωπο 
του φεγγαριού η ασπράδα 
ένα περπάτημα ελαφρύ 
σαν σκίρτημα του κάμπου… 
 
Νίκος Γκάτσος 



 Γιάννης Τσαρούχης, Οι τέσσερις εποχές 
 



Η άνοιξη, λεπτομέρεια από 
τον πίνακα του Γιάννη 

Τσαρούχη, Οι τέσσερις εποχές 
 



 
 

Αλέκος Φασιανός, Άνοιξη 
 
 

 

Βγήκε ο καλός με την καλή 
με χάι και χο και χάι και τριαλαρό 
στην καταπράσινη εξοχή 
τον Μάη τον πιο όμορφο καιρό για δυο 
που όλο το λεν’, μα να το λεν’, το λένε τα πουλιά 
τους νιους τρελαίνει η άνοιξη η γλυκιά. 
 

Βασίλης Ρώτας 



 Μανώλης Χάρος. Πρωτομαγιά 



Πάμπλο Πικάσο 

Απρίλη μου, Απρίλη μου ξανθέ 
και Μάη μυρωδάτε, καρδιά μου πώς αντέ  
Καρδιά μου πώς, καρδιά μου πώς αντέχεις 
μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές 
 
Γιομίζ’ η γειτονιά τραγούδια και φιλιά 
Την κοπελιά μου τη λένε Λενιώ 
Την κοπελιά μου τη λένε Λενιώ 
Την κοπελιά μου τη λένε Λενιώ, μα το `χω μυστικό. 
  

Μίκης Θεοδωράκης 

 



 Δημήτρης Γέρος Πρωτομαγιά 
 



Ορέστης Κανέλλης, Το παιδί με το ηλιοτρόπιο, 1948  
 
 
 

Πιάνω την άνοιξη με προσοχή και την ανοίγω:  
Με χτυπάει μια ζέστη αραχνοΰφαντη  
ένα μπλε που μυρίζει ανάσα πεταλούδας  
οι αστερισμοί της μαργαρίτας όλοι αλλά  
και μαζί πολλά σερνόμενα ή πετούμενα  
ζουζούνια, φίδια, σαύρες, κάμπιες και άλλα  
τέρατα παρδαλά με κεραίες συρμάτινες  
λέπια χρυσά λαμέ και πούλιες κόκκινες  
Θα 'λεγες, έτοιμα όλα τους να παν  
στο χορό των μεταμφιεσμένων του Άδη. 
 
Οδυσσέας Ελύτης  
 
 



 

Απόψε σε θυμήθηκα 
κι έστειλα μια γοργόνα 
ζερβά κρατάει άλμπουρο, 
στο άλλο αρραβώνα. 
Του Μάη χελιδόνα, 
θα `ρθει και θα στο πει. 
 
Μιχάλης Φακίνος 

Ζεστάθηκαν τα όνειρα, 
μέσα στα δυο σου χέρια. 
κοιμήθηκαν οι πόνοι μου, 
κρυφτήκαν τα μαχαίρια, 
κι ο Μάης περιστέρια, 
φέρνει στις γειτονιές. 
 

Κουράστηκε η άνοιξη, 
πάνω στα δυο σου μάτια 
βασίλεψε το Σάββατο, 
με μια ματιά μονάχα. 
Το Μάη φίλο να `χα, 
πλάι στις παγωνιές. 

Henri Matisse  



Εκτέλεση 200 Ελλήνων από τους Γερμανούς στην Καισαριανή 
 

Πρωτομαγιά 1944 



«Εδώ πέσαμε. Παιδιά του 
λαού.  
Γνωρίζετε γιατί.  
Γυμνοί: κατάσαρκα 
φορώντας σημαίες – 
η Ελλάδα τις έραψε με 
ουρανό  
και άσπρο κάμποτο. […]  
Είδατε τα πουλιά που 
πέταξαν αντίθετα στις 
σφαίρες …» 
 
Γιάννης Ρίτσος 



Την πρώτη Μαΐου γιορτάζεται η μέρα των εργατών. Είναι 
στην πραγματικότητα η επέτειος της εξέγερσης των εργατών 
του Σικάγο (ΗΠΑ). Τον Μάη του 1886 στο Σικάγο 
ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες και 
καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η μέρα έχει οριστεί ως 
εργατική απεργία και όλες οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις 
παραμένουν κλειστές. 

Σικάγο, Μάης του 1886  


