
Μια Πρωτομαγιά αλλιώς ….. 
Μαθητές της Ε1 και Ε2  τάξης γράφουν κείμενα και ποιήματα  για τη 

πρωτομαγιά στην Εποχή του Κορωνοϊού 



 
 
‘’Πρωτομαγιά , πρωτομαγιά’’ 
 
                                   Μανώλης Κατσαράκης Ε1  
 



Πρωτομαγιά, πρωτομαγιά γιορτάζει η εργατιά 

Πρωτομαγιά, πρωτομαγιά κελαηδούνε τα πουλιά. 

  

Πρωτομαγιά, πρωτομαγιά γιορτάζουν η φύση κι η 'Άνοιξη 

και κάπου εκεί φαίνεται κι ο Μάης μ' ένα φωτοστέφανο στο 

κεφάλι 

και για να δω, να 'ρθω πιο κοντά  

είναι στεφάνι από λουλούδια πλεγμένο απ' τα παιδιά. 

  

Πρωτομαγιά, πρωτομαγιά στα καταπράσινα λιβάδια  

Πρωτομαγιά, πρωτομαγιά με ανθισμένα χάδια. 

  

Πρωτομαγιά, πρωτομαγιά λένε τα παιδιά,  

 πρωτομαγιά , πρωτομαγιά λένε οι μεγάλοι,  

πρωτομαγιά, πρωτομαγιά λένε τα λουλούδια 

και χαίρεται η φύση τ' αγγελούδια. 

  

Πρωτομαγιά, πρωτομαγιά τρέχει το νερό μέσα στα ρυάκια  

πρωτομαγιά, πρωτομαγιά ανθισμένα δένδρα μ'ανθισμένα 

φυλλαράκια  

πρωτομαγιά, ο ήλιος λάμπει πάνω απ' το δικό μου το κεφάλι. 



Σταυριάννα Πατσατζή Ε2 
 Κάθε Πρωτομαγιά την περνάμε αλλιώς. 

Πηγαίνουμε να μαζέψουμε λουλούδια 💜💐

και ύστερα φτιάχνουμε ένα στεφάνι.  

   Φέτος όμως τα πράγματα ήταν 

διαφορετικά λόγο Ιού. 😇 Όμως αυτό δεν 

σημαίνει ότι πέρασα χάλια 😉🐰.Επειδή τα 

λουλούδια στις γλάστρες ήτανε μικρά δεν τα 

βάλαμε στο στεφανι  έτσι λοιπόν ο παππούς 

μας έφερε μια  ανθοδέσμη. Είχε 

πολλά  λουλούδια, 💗💐τριαντάφυλλα, 

γιασεμιά και πολλά άλλα που δεν ξέρω 

ακόμα το όνομα  τους 🐤🐗.Με κάποια από 

αυτά, φτιάξαμε το στεφάνι 🎋. 

    Την  Πρωτομαγιά την πέρασα πολύ καλά 

παρόλο που μένουμε σπίτι 😃😄. 

              ΚΑΛΉ  ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΆ ΣΕ ΌΛΟΥΣ. 

👼 

 



<<Πρωτομαγιά αλλιώς>> 
          
                                      Φραντσέσκο Μετάι Ε1 



Σήμερα Πρωτομαγιά, η φύση ξυπνά και ο κόσμος γεμίζει 

λουλούδια και χαμόγελα.Η γη ολόκληρη ντυμένη στα πράσινα 

και ήλιο 

λουσμένη γιορτάζει τις πρώτες μεγάλες εμφανίσεις του ήλιου. 

Τα χελιδόνια πετάνε πάνω από τις παραλίες ,που αυτήν την 

άνοιξη παρόλο που οι άνθρωποι έχουν χρόνο δεν μπορούν να 

τις γεμίσουν με χαμόγελα, παιχνίδια, κάστρα από άμμο και 

πολλά μακροβούτια στην απέραντη θάλασσα. 

Ο αμάραντος, οι πασχαλιές και οι μαργαρίτες στολίζουν το 

πρωτομαγιάτικο στεφάνι και το γεμίζουν ανοιξιάτικα 

χρώματα…Η άνοιξη έφτασε και τα φρούτα που μας υπόσχεται 

είναι πολύχρωμα, ζουμερά, δροσιστικά, μυρωδάτα και τόσο 

πολύ γευστικά! Σήμερα όμως δεν γιορτάζουμε μόνο την 

άνοιξη, αλλά και την μέρα των εργατών. 

Τον Μάη του 1886 στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν   διεκδικώντας 

ωράριο εργασίας στις 8 ώρες και καλύτερες συνθήκες 

εργασίας. Ή μέρα έχει οριστεί ως εργατική απεργία και όλες οι 

υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές.. 

.Όμως σήμερα, Πρωτομαγιά δεν είδα φίλους, δεν έφτιαξα 

πρωτομαγιάτικο στεφάνι, δεν έκοψα λουλούδια. Το σήμερα 

δεν θέλω να το ζήσω και αύριο. 



 
 
Δαμιανάκης Κωνσταντίνος  
                                                    Ε2 
 
 



  Η Πρωτομαγιά όπως και η άνοιξη φέτος ήταν αλλιώς……. 
 Καραντίνα όλοι ,για να προφυλαχτούμε από έναν επικίνδυνο 
ιό. Δεν μπορούμε να κάνουμε βόλτες ούτε να πάμε σχολείο. Ούτε στη 
δουλειά πάνε κάποιοι ούτε για τίποτα!!! Μάσκες, γάντια και πλύσιμο 
χεριών η ζωή μας πια!!  
 Άρα φέτος δεν είχε εκδρομή. Φέτος ξύπνησα και έβλεπα τον 
ήλιο από το μπαλκόνι. Έφαγα το πρωινό μου εκεί χαζεύοντας τις ακακίες 
του δρόμου και τους περαστικούς με τις μάσκες και τα γάντια. Είχε πολύ 
καλό καιρό και ψήσαμε σε μια μικρή ψησταριά στη βεράντα, σιγά μην 
έλειπε το ψήσιμο!!! Αστειευτήκαμε, γελάσαμε, παίξαμε 
παντομίμα…..μιλήσαμε και για την εργατική Πρωτομαγιά για να μη 
χαλάσει η παράδοση.  
 Και μετά τι κάναμε; πήραμε με τα αδέρφια μου τα μπλοκ 
ζωγραφικής, χρώματα, χρωματιστά χαρτιά και κόλλες και ζωγραφίσαμε 
λουλούδια, πολλά λουλούδια σε άπειρα χρώματα. Τα κόψαμε γύρω 
γύρω και τα κολλήσαμε σε στρογγυλό στεφάνι. Είναι πολύ όμορφο το 
χάρτινο λουλουδένιο στεφάνι που φτιάξαμε φέτος!!!  
 
  



 Σκέφτομαι ότι φέτος ήταν διαφορετικά τα πράγματα αλλά όχι 

και τόσο χάλια για εμάς τα παιδιά. Περάσαμε περισσότερο 

χρόνο με την οικογένειά μας, διαβάσαμε βιβλία, παίξαμε 

περισσότερο και μάθαμε καινούριο τρόπο να κάνουμε 

μαθήματα μέσα από το διαδίκτυο!! 

 Μας έλειψε βέβαια η ελευθερία μας αλλά νομίζω έτσι έπρεπε 

να γίνει για να μπορούμε όσο περισσότεροι άνθρωποι να 

είμαστε υγιείς και να ξαναδούμε τους αγαπημένους μας 

φίλους και συγγενείς χωρίς φόβο. Είναι ωραίο πού και πού να 

ζούμε και κάτι διαφορετικό!!! 

                   



Παναγιώτης Καραβατάκης   
                                                                    Ε2 



  

     Η φετινή άνοιξη είναι δύσκολη επειδή δεν μπορούμε να βγούμε έξω, να πάμε 

στην εξοχή, να παίξουμε, είμαστε σε κατ΄ οίκον περιορισμό. Η ζωή είναι πολύ 

διαφορετική και με κλειστά τα σχολεία δεν μπορούμε να παίξουμε με τους φίλους 

μας. 

     Δεν μας αφήνουν να πάμε κάπου που έχει πολύ συνωστισμό για να μην 

κολλήσουμε. Τα καταστήματα είναι κλειστά και δεν μπορούμε να αγοράσουμε 

πράγματα.  

     Η άνοιξη και η Πρωτομαγιά τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλύτερες γιατί 

μπορούσαμε να βγούμε έξω και να πάμε στην εξοχή. Ευελπιστώ όλα να 

επανέλθουν στον κανονικό τους ρυθμό για να μπορούμε να απολαύσουμε τις 

βόλτες μας. 



Αντώνης Νίκου 
                                                                   Ε2 



  Φέτος η άνοιξη είναι κάπως περίεργη γιατί δεν μπορούμε 

να την απολαύσουμε όπως άλλες φορές. 

 Κάθε Πρωτομαγιά εγώ με την οικογένειά μού κάναμε πικ-

νικ στο Λυκαβηττό μαζί με τούς συγγενείς 

μάς.                                                                       

Ενώ αυτή την φορά δεν έγινε έτσι. Είμασταν μόνοι μας, 

μόνο η οικογένεια μου στο σπίτι. Πήγαμε μόνο μία μικρή 

βόλτα και νοσταλγούσαμε τις παλιές μέρες στην εξοχή 

  Είναι πολύ δύσκολο να κάθεσαι στο σπίτι και να μην 

μπορείς να βγεις έξω και να απολαύσεις την άνοιξη με τα 

λουλούδια τής.        

Σύντομα όμως θα μπορέσουμε να χαρούμε τις 

ανοιξιάτικες μέρες μάς και όλα θα είναι όπως πρίν.  

  



Βιργινία Σωκρατίδη  
                                                             Ε1 



Φέτος την Πρωτομαγιά είμαστε μέσα.  

Όμως έξω, γύρω μας ολάνθιστα λουλούδια βλέπω. Μέσα απ’ το 

παράθυρο βλέπω μπουμπούκια, πολύχρωμα άνθη: κίτρινα, 

κόκκινα, πορτοκαλί, πράσινα, ροζ…Παπαρούνες, τριαντάφυλλα, 

μαργαρίτες, γαρίφαλα, θάμνους. Και λέω: Θα περάσει, θα έρθει 

και η στιγμή να βγούμε έξω… Και μυρίζω όλες αυτές τις ευωδίες 

των λουλουδιών…                                                
  



Αργύρης Τσαπατώρης 
                                                              Ε1 



Φέτος τα πράγματα εξελίχτηκαν όχι όπως τα θέλαμε. 
 Με τον ιό δεν μπορούμε να γιορτάσουμε την μέρα των 
εργατών που έκαναν εξέγερση στην Αμερική  και δικαιώθηκαν 
με 8 ώρες δουλειά και με καλή συνθήκη ,δεν μπορούμε να 
μαζέψουμε λουλούδια, δεν μπορούμε να ψήσουμε έξω με 
τους αγαπημένους μας.  
Μόνο με βιντεοκλήση επικοινωνούμε. Δεν μπορούμε να 
βγούμε από τα σπίτια μας για να περάσουμε ωραία. Μπορεί 
να είναι έτσι και του χρόνου .Αλλά άμα προσέχουμε θα τα 
καταφέρουμε.  
Κάποτε θα ξανακάνουμε αυτά που κάναμε την πρωτομαγιά και 
δε θα έχουμε έννοια τον ιό. Το 1886 στην Αμερική  οι εργάτες 
έκαναν εξέγερση και δικαιώθηκαν με 8 ώρες δουλειά και με 
καλές συνθήκες και έτσι την πρωτομαγιά τα μαγαζιά είναι 
κλειστά .Η πρωτομαγιά ήταν και θα είναι μια ξεχωριστή μέρα 
στη ζωή των ανθρώπων για πάντα.  



Άρης Γκότσης  
                                                   Ε2 



Φέτος αναγκαζόμαστε να μένουμε σπίτι λόγω του 
κορονοϊού. Την άνοιξη εγώ είμαι στο χωρίο μου στην 

Πελοπόννησο ή στα Γιάννενα. Δεν μου αρέσει που δεν είμαι 

εκεί φέτος, αλλά αναγκάστηκα γιατί μπορεί να αρρώσταινα.  

Αυτό όμως δεν έκοψε την επικοινωνία με τους 

αγαπημένους μου ανθρώπους. Μιλάω με τον θείο μου στα 

Γιάννενα και με πολλούς φίλους μου κάναμε μια ομάδα στο 

Messenger για να μιλάμε. Βρισκόμαστε πού και πού και με 

έναν φίλο του αδερφού μου για να παίξουμε μπάλα. Βλέπω 

και την ξαδέρφη μου, αλλά όχι πολύ συχνά, γιατί δεν πέρασε ο 

κίνδυνος.  

Η άνοιξη είναι μια από τις αγαπημένες μου εποχές και 

στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να πάω κάπου στην φύση για 

να την χαρώ. Μα κάποια στιγμή θα βγω και θα την απολαύσω.   

                       



Ναταλία Ντελιλάι 
                                               Ε2 



Πριν έρθει ο κορονοϊός είχαμε σχέδια για το Πάσχα 

και την πρωτομαγιά . 

Mόλις όμως ήρθε αυτός ο ιός δεν μπορούσαμε παρά 

να μείνουμε σπίτι μαζί με την οικογένειά μας ακόμα κι αν 

η άνοιξη με τα λουλούδια, τα φυτά τα υπέροχα χρώματα 

που υπάρχουν γύρω ,μας τράβαγε έξω. Λυπάμαι πολύ 

που δεν μπορούμε να πάμε έξω τόσο συχνά ή να πάμε 

σχολείο και να περάσουμε ένα Πάσχα και μία 

πρωτομαγιά όπως πέρσι . 

Να στρώσουμε το τραπέζι μας, να ψήσουμε έξω, να 

πάμε στα χωριά μας, να συναντήσουμε τους 

αγαπημένους μας . 

Δυστυχώς δεν μπορούμε !θέλω να ξέρετε ότι 

ανυπομονώ να πάω στο σχολείο. 

Εγώ λοιπόν την Πρωτομαγιά πήγα στο Λυκαβηττό 

.Πήγα στο πάρκο που έχει εκεί γύρο για να μαζέψω 

λουλούδια , να παίξω να γελάσω και να περάσω ωραία 

με την οικογένειά μου .Δυστυχώς δεν έψησα αλλά δεν 

πειράζει το σημαντικότερο είναι να περνάμε ωραία με 

αυτούς που αγαπάμε. 



Αγαπητοί κυρίες και κύριοι συμμαθητές και φίλοι 

ξέρω πως περνάμε ένα δύσκολο συμβάν αλλά ξέρω πως 

όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε ! Να μην ξεχνάμε να 

κρατάμε αποστάσεις από τους ανθρώπους όταν 

βγαίνουμε έξω να πλένουμε τα χέρια μας και επίσης όταν 

βγαίνουμε να παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα. 

  Ξέρετε εγώ από τότε που έκλεισε το σχολείο δύο 

μήνες τώρα, έκατσα σπίτι .Ύστερα άρχισα να βγαίνω λίγο 

και τώρα βγαίνω καθημερινά ,βόλτα με τον μπαμπά μου 

και τον αδελφό μου για να παίρνουμε καθαρό αέρα . 

Αλήθεια  εσείς πώς περάσατε την πρωτομαγιά; 

Αγαπητοί κυρίες, κύριοι , συμμαθητές και φίλοι 

ελπίζω όλοι σας να είστε προσεκτικοί με της επαφές σας 

,να παίρνετε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, να είστε 

υγιείς και να περάσατε μια ωραία Πρωτομαγιά. 

 Και….. ξέχασα !Καλό μήνα  σε όλους!            

  ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΤΕΛΙΛΑΙ 



 
Πάνος Βασίλης  
                                                               Ε1 
 



Η φετινή Πρωτομαγιά ήταν πολύ διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες. Αρχικά, η 

Πρωτομαγιά μας υποδέχθηκε με πολύ ηλιόλουστο καιρό, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε 

να μαζέψουμε όμορφα λουλούδια για να στολίσουμε το πολυπόθητο στεφάνι.  

Επίσης, δεν μπορέσαμε να πάμε στην εξοχή ή σε κάποιο δάσος για να απολαύσουμε το 

όμορφο τοπίο των λουλουδιών και της Πρωτομαγιάς. 

 Τέλος, η μέρα αυτή είναι πολύ σημαντική για την ζωή του ανθρώπου αλλά πολλοί δεν 

κατάφεραν να την απολαύσουν αυτή την ημέρα. Πιστεύω του χρόνου να έχουμε όλοι υγεία 

και να καταφέρουμε να γευτούμε την Πρωτομαγιά. 



Βασιλική Λαχανά  
                    ‘’Καλώς όρισες πρωτομαγιά ‘’                                                                
Ε1 



Καλωσόρισες Πρωτομαγιά  

με λουλούδια φρέσκα και μικρά . 

  

  

Που ομορφαίνουν την κάθε γειτονιά 

γωνιά -γωνιά και την δική μας την καρδιά . 

  

Και βγαίνουνε και δυο πουλιά  

κελαηδώντας τα . 

  

Δεύτερο ποίημα  

  

Ζουμπούλια , τριαντάφυλλα , 

μπουκαμβίλια και γαρύφαλλα κι αλλά πολλά . 

  

Μόλις δουν ότι έρχεται Πρωτομαγιά 

μέσα σε λιγοστά  λεπτά  βγάζουν μπουμπούκια τρυφερά. 

  

Για να ακούσουν τον Μάη ,ποια θα ανακηρύξει  

ανακηρύξει αγαπημένα του φυτά . 

  


