
Ο Μάιος μας έφθασε,εμπρός βήμα ταχύ, 

να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην 

εξοχή!!! 

Ο μήνας της άνοιξης. Ο μήνας της αναγέννησης, της βλάστησης, και το καλοκαίρι 
πλησιάζει! Η φύση μας θυμίζει με την ομορφιά των χρωμάτων της το μεγαλείο 
της. Λουλούδια σε όλα τα χρώματα ανθίζουν τον μήνα αυτό και οι μυρωδιές των 
αρωμάτων τους κατακλύζουν την ύπαιθρο! 
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Η προέλευση του ονόματος! 

Ο Μάιος το όνομά του το πήρε από τη ρωμαϊκή θεότητα Μάγια, 

που όμως προέρχεται από την ελληνική λέξη Μαία 

(τροφός). Τόσο οι Αρχαίοι Έλληνες όσο και οι Ρωμαίοι, την 

άνοιξη την υποδέχονταν με ειδικές τελετές. Ειδικές τελετές 

γινόντουσαν ακόμα και στα χρόνια του Βυζαντίου παρουσία του 

Αυτοκράτορα. 

Οι γιορτές της άνοιξης σε όποιον πολιτισμό και αν τις 

συναντήσουμε συνοδεύονται από μεγάλη δόση ευφορίας, 

τραγουδιών, λουλουδιών και συμβολίζουν το νέο ξεκίνημα της 

ζωής που αρχίζει με την βλάστηση.  
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Τα έθιμα του Μάη 

Χωρίς αμφιβολία το πιο γνωστό έθιμο σε ολόκληρη την Ελλάδα 

είναι το μαγιάτικο στεφάνι! Ένα έθιμο που ζωντανεύει κάθε 

πρώτη του μήνα και φέρνει μυρωδιές και χαρούμενες στιγμές σε 

όλα τα νοικοκυριά! 
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Στην Κρήτη, την ημέρα της Πρωτομαγιάς, οι κάτοικοι του νησιού 

βγαίνουν στην εξοχή για να μαζέψουν τα λουλούδια που θα 

φτιάξουν το μαγιάτικο στεφάνι ή το μπουκέτο λουλουδιών, που 

θα στολίσουν στην πόρτα του σπιτιού τους. Ανάμεσα στα 

λουλούδια που θα διακοσμήσουν το σπίτι τους, σημασιολογικά, 

πολλοί έβαζαν στάρι, που σηματοδοτούσε την αφθονία, σκόρδο 

για το κακό το μάτι, αγκινάρα ή κάποιο άλλο αγκαθωτό φυτό για 

την γλωσσοφαγιά. Οι Μάηδες έμεναν στον σπίτι μέχρι της 23 

Ιουνίου, όπου καίγονταν στις φωτιές του Αγίου Ιωάννη του 

Κλήδωνα! 

Την πρώτη μέρα του Μάη κοπέλες μαζεύουν μαργαρίτες και 

φτιάχνουν τις λεγόμενες κολαΐνες, που κρεμούν στο λαιμό 

τους. Επίσης, σε πολλές περιοχές συνηθίζεται την Πρωτομαγιά 

να τρώνε πασχαλινά εδέσματα, όπως τσουρέκια και τα 

λαμπροκούλουρα. 

Η εργατική Πρωτομαγιά 

Ετήσια γιορτή, με παγκόσμιο χαρακτήρα των ανθρώπων της 

μισθωτής εργασίας. Με συγκεντρώσεις και πορείες, η εργατική 

τάξη βρίσκει την ευκαιρία να προβάλει τα κοινωνικά και 
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οικονομικά της επιτεύγματα και να καθορίσει το διεκδικητικό 

της πλαίσιο για το μέλλον. Η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι 

αργία, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές χώρες 

του κόσμου. 

Οι προλήψεις 

Στη λαϊκή συνείδηση ο μήνας αυτός, συσχετίζεται με τα μάγια 

και τη μαγεία. Γι’ αυτό και οι προλήψεις ότι δεν πρέπει να 

γίνονται γάμοι τον Μάιο, ούτε κάποια σοβαρή εργασία τον μήνα 

αυτό («Το Μάη μήτε δέντρο να φυτέψεις, μήτε παιδί να 

παντρέψεις» λέει η παροιμία). Επίσης, η Πρωτομαγιά σήμαινε 

μια μάχη μεταξύ του καλού και του κακού. 

Την πρώτη του Μάη, οι γυναίκες που δεν μπορούσαν να 

αποκτήσουν παιδιά έφτιαχναν ένα μπουκέτο από λουλούδια και 

με αυτό σταύρωναν το εικόνισμα της Παναγίας παρακαλώντας 

την για μια γρήγορη εγκυμοσύνη. 

Σε κάποιες περιοχές, οι μανάδες μουτζούρωναν τα παιδιά τους 

για να μην τα πιάσει κακό μάτι. Άλλοι δημιουργούν ένα σταυρό 

στην πόρτα του σπιτιού τους για να μην πλησιάσει κακό στο 

σπίτι τους. 

Ονομασίες και Παροιμίες 

Σε γενικές γραμμές, οι λαϊκές ονομασίες του Μαΐου προέρχονται 

από τη φύση: Πράσινος, Κερασάρης, Τριανταφυλλάς, 

Λούλουδος. 

Και φυσικά οι παροιμίες είναι πολλές… 

Μάης άβρεχος, μούστος άμετρος. 

Ζήσε Μάη μου , να φας τριφύλλι. 

Ο Απρίλης έχει τ” όνομα κι ο Μάης τα λουλούδια. 

Ο γάμος ο μαγιάτικος πολλά κακά αποδίδει. 

Μάης άβροχος, τρυγητής χαρούμενος. 

Μήνας που δεν έχει ρο, ρίξε στο κρασί νερό. 



Απρίλης, Μάης, κοντά είν΄ το θέρος. 

Ο Μάης ρίχνει τη δροσιά και ο Απρίλης τα λουλούδια. 

Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. 

Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα τότε 

τ” αμπελοχώραφα χαίρονται τα καημένα. 

Τον Μάη κρασί μην πίνετε κι ύπνο μην αγαπάτε. 

Όποιος φιλάει τον Αύγουστο, τον Μάη θερίζει μόνος. 

Τον Απρίλη και το Μάη κατά τόπους τα νερά. 

 

Ο Μάιος είναι ένας απ τους πιο αγαπημένους μήνες! Αρχίζει η 

καλοκαιρία και η όρεξη μας για βόλτες! 

Απολαύστε τον όλοι!!! 

 


