
                        

 

 

     

 

 

      Μάιος, ο πιο όμορφος από τους δώδεκα 

     Επίσημα μας συστήνεται ως 

Πέμπτος στη σειρά γιος του χρόνου

από τη Μαία (Maja),  που ήταν η πιο όμορφη

Τιτάνα Άτλαντα και μητέρα του θεού Ερμή.

Μάιος πήρε το όνομά του από 

Ήφαιστου.  Δεν νομίζουμε όμως πώς νοιάζεται 

του. Μάλλον, ούτε και ο ίδιος.

    Μάης, λοιπόν, αν έτσι προτιμά

βρεθείς θ’ ακούσεις να μιλούν γι’ αυτόν

Κερασάρη ή Κερασά  στην Μακεδονία,  

στην Τήνο,  Χαλαζά στα Άγραφα

Πεντεφά  στην Κύπρο, επειδή η ημέρα του συνεχώς μεγαλώνει και οι άνθρωποι 

αναγκάζονται να τρώνε πέντε φορές κατά τη διάρκειά της.  

    Όπως και να τον πεις, εκείνος 

όλοι σαν τον καλύτερο μήνα του χρόνου

καλύτερο φόρεμα της, το πράσινο, 

άνθρωποι τρέχουν με χαρές  και τραγούδια

στις εξοχές και να φτιάξουν με λουλούδια 

Μαγιάτικο. Να στολίσουν μ

Γιαννιού, στις 24 Ιουνίου, και να το κάψουν στη φωτιά  του Κλείδωνα, σύμφω

με το έθιμο. 

Μάιος, ο πιο όμορφος από τους δώδεκα 

συστήνεται ως   Μάιος, αν και πιο συχνά τον αποκαλούν Μάη. 

γιος του χρόνου, με διάρκεια 31 ημερών,

που ήταν η πιο όμορφη από τις Πλειάδες, τις επτά κόρες του 

και μητέρα του θεού Ερμή. Κάποιοι, βέβαια, 

Μάιος πήρε το όνομά του από τη  ρωμαϊκή θεά Μάγια,  που ήταν γυναίκα του 

Δεν νομίζουμε όμως πώς νοιάζεται κανένας σοβαρά για την καταγωγή 

του. Μάλλον, ούτε και ο ίδιος.  

, αν έτσι προτιμά!  Μα ανάλογα σε ποιο μέρος της Ελλάδας θα 

θ’ ακούσεις να μιλούν γι’ αυτόν αποκαλώντας τον  Πράσινο

στην Μακεδονία,   Τριανταφυλλά στη Θράκη,  

στα Άγραφα, Καλομήνα στον Πόντο,    και 

στην Κύπρο, επειδή η ημέρα του συνεχώς μεγαλώνει και οι άνθρωποι 

αναγκάζονται να τρώνε πέντε φορές κατά τη διάρκειά της.   

κείνος καμαρώνει και χαίρεται που τον περιμένουν 

καλύτερο μήνα του χρόνου . Η φύση τον υποδέχεται

το πράσινο,  κεντημένο με τα πιο όμορφα άνθη  και 

άνθρωποι τρέχουν με χαρές  και τραγούδια  να καλωσορίσουν τον  ερχομό του 

στις εξοχές και να φτιάξουν με λουλούδια στεφάνι, που έχει τ’ όνομά του. 

. Να στολίσουν μ᾿  αυτό την πόρτα  του σπιτιού τους  μέχρι τ’  Άη 

Γιαννιού, στις 24 Ιουνίου, και να το κάψουν στη φωτιά  του Κλείδωνα, σύμφω

Μάιος, ο πιο όμορφος από τους δώδεκα  

, αν και πιο συχνά τον αποκαλούν Μάη. 

, πήρε το όνομά του 

από τις Πλειάδες, τις επτά κόρες του 

Κάποιοι, βέβαια,  υποστηρίζουν  ότι ο 

ρωμαϊκή θεά Μάγια,  που ήταν γυναίκα του 

κανένας σοβαρά για την καταγωγή 

ανάλογα σε ποιο μέρος της Ελλάδας θα 

Πράσινο, Λούλουδο,   

στη Θράκη,  Βροχάρη  

και Πενταδείλινο ή 

στην Κύπρο, επειδή η ημέρα του συνεχώς μεγαλώνει και οι άνθρωποι 

 

που τον περιμένουν 

φύση τον υποδέχεται φορώντας το 

κεντημένο με τα πιο όμορφα άνθη  και οι 

να καλωσορίσουν τον  ερχομό του 

υ έχει τ’ όνομά του. 

αυτό την πόρτα  του σπιτιού τους  μέχρι τ’  Άη 

Γιαννιού, στις 24 Ιουνίου, και να το κάψουν στη φωτιά  του Κλείδωνα, σύμφωνα 



   Πρωτομαγιά ! Κι ο Μάης 

του είσοδο, προκαλώντας τον φθόνο των άλλων μηνών. Κοιτώντας τον με ζήλια 

κρυφοκουβεντιάζουν,  ποιος ξέρει τι….

στη γη όταν η φύση  είναι 

 - Εξ άλλου, κι εμένα οι άνθρωποι γιορτάζουν την πρώτη  μου μέρα, μουρμουρίζει 

ο Ιανουάριος, αλλά τον σταματούν οι άλλοι μήνες  λέγοντάς του ότι τότε  

γιορτάζουν την πρώτη ημέρα του χρόνου.

- Εγώ δεν έχω ακούσει για καμία

Φεβρουάριος . Κι ο Μάρτης συμπληρώνει πως 

στον καιρό, αλλά οι άνθρωποι το ξεχνούν, ενώ 

αλλαγές τις θυμούνται και τον λένε 

 – Μίλησε κι ο παλουκοκαύτης , είπε μέσα από τα δόντια του ο Οκτώβριος, για να 

κλείσει την κουβέντα  ο Ιούνιος φιλοσοφώντας

   Έτσι μάλλον θα δημιουργήθηκαν 

Μάιο «μαγεμένο», γι’ αυτό αποφεύγονται οι γάμοι και οι σοβαρές εργασίες στη 

διάρκειά του,  εξ ου και η παροιμία

βρέχει». Κακίες μηνών… 

   Εμείς πάντως, για να επανέλθουμε, μπορεί φέτος να μην γιορτάσουμε 

Πρωτομαγιά  όπως είχαμε συνηθίσει  και να μην παρασυρθούμε από το  

τραγουδάκι :  « Ο Μάιος μας έφτασε

προϋπαντήσουμε/παιδιά στην εξοχή»

μαγιάτικο στεφάνι μας. Εξ άλλου, μπορούμε ωραιότατ

το κατασκευάσουμε. Μόνο να μην ξεχάσουμε, για καλό και για κακό, να βάλουμε 

στη σύνθεσή μας,  εκτός από λουλούδια, ένα σκόρδο για 

τον εχθρό κι ένα στάχυ για την καλή σοδειά.

Μήνας… μαγικός! 

! Κι ο Μάης όμορφος και ανθοστόλιστος  κάνει την εντυπωσιακή 

του είσοδο, προκαλώντας τον φθόνο των άλλων μηνών. Κοιτώντας τον με ζήλια 

,  ποιος ξέρει τι….  Μάλλον για την τύχη του, που τον φέρνει 

η φύση  είναι στην καλύτερή της ώρα…  

Εξ άλλου, κι εμένα οι άνθρωποι γιορτάζουν την πρώτη  μου μέρα, μουρμουρίζει 

ο Ιανουάριος, αλλά τον σταματούν οι άλλοι μήνες  λέγοντάς του ότι τότε  

πρώτη ημέρα του χρόνου. 

έχω ακούσει για καμία « Πρωτογεναριά», ειρωνεύεται ο στριφνός 

. Κι ο Μάρτης συμπληρώνει πως κι ο Μάιος είναι διπρόσωπος 

αλλά οι άνθρωποι το ξεχνούν, ενώ  τις δικές του ξαφνικές καιρικές 

και τον λένε  πεντάγνωμο. 

Μίλησε κι ο παλουκοκαύτης , είπε μέσα από τα δόντια του ο Οκτώβριος, για να 

κλείσει την κουβέντα  ο Ιούνιος φιλοσοφώντας :  – Κακίες μηνών….

δημιουργήθηκαν  και οι  λαϊκές προλήψεις, 

γι’ αυτό αποφεύγονται οι γάμοι και οι σοβαρές εργασίες στη 

διάρκειά του,  εξ ου και η παροιμία «Στον καταραμένο τόπο, τον Μάη μήνα 

Εμείς πάντως, για να επανέλθουμε, μπορεί φέτος να μην γιορτάσουμε 

Πρωτομαγιά  όπως είχαμε συνηθίσει  και να μην παρασυρθούμε από το  

Ο Μάιος μας έφτασε / εμπρός βήμα ταχύ / να τον 

προϋπαντήσουμε/παιδιά στην εξοχή», αλλά θα βρούμε τρόπο να φτιάξουμε το 

μαγιάτικο στεφάνι μας. Εξ άλλου, μπορούμε ωραιότατα να το ζωγραφίσουμε ή να 

το κατασκευάσουμε. Μόνο να μην ξεχάσουμε, για καλό και για κακό, να βάλουμε 

εκτός από λουλούδια, ένα σκόρδο για το μάτι

τον εχθρό κι ένα στάχυ για την καλή σοδειά. Μάιος είναι αυτός. Μήνας όμορφος! 

κάνει την εντυπωσιακή 

του είσοδο, προκαλώντας τον φθόνο των άλλων μηνών. Κοιτώντας τον με ζήλια 

Μάλλον για την τύχη του, που τον φέρνει 

Εξ άλλου, κι εμένα οι άνθρωποι γιορτάζουν την πρώτη  μου μέρα, μουρμουρίζει 

ο Ιανουάριος, αλλά τον σταματούν οι άλλοι μήνες  λέγοντάς του ότι τότε  

, ειρωνεύεται ο στριφνός 

κι ο Μάιος είναι διπρόσωπος   

ξαφνικές καιρικές 

Μίλησε κι ο παλουκοκαύτης , είπε μέσα από τα δόντια του ο Οκτώβριος, για να 

Κακίες μηνών…. 

,  που  θεωρούν τον 

γι’ αυτό αποφεύγονται οι γάμοι και οι σοβαρές εργασίες στη 

«Στον καταραμένο τόπο, τον Μάη μήνα 

Εμείς πάντως, για να επανέλθουμε, μπορεί φέτος να μην γιορτάσουμε την 

Πρωτομαγιά  όπως είχαμε συνηθίσει  και να μην παρασυρθούμε από το  

να τον 

, αλλά θα βρούμε τρόπο να φτιάξουμε το 

α να το ζωγραφίσουμε ή να 

το κατασκευάσουμε. Μόνο να μην ξεχάσουμε, για καλό και για κακό, να βάλουμε 

μάτι, ένα αγκάθι για 

Μάιος είναι αυτός. Μήνας όμορφος!  


