
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Η 1 Μαΐου έχει χαρακτηρισθεί παγκόσμια ημέρα αργίας
(αν και δεν είναι αργία, είν' απεργία),είναι συνδεδεμένη με
το εργατικό κίνημα, όταν το 1886 έγιναν οι μεγάλες
διαδηλώσεις στο Σικάγο με αίτημα τα τρία οχτάρια: οχτώ
ώρες εργασίας, οχτώ ψυχαγωγία και οχτώ ύπνος. Στην
χώρα μας, η απεργία των καπνεργατών του 1936 
στη Θεσσαλονίκη βάφτηκε με αίμα που καταγράφηκε, στις
εφημερίδες της άλλης ημέρας, με μια χαρακτηριστική
φωτογραφία η οποία έδειχνε μια μάνα να οδύρεται πάνω
από το σκοτωμένο της παιδί. Η φωτογραφία εκείνη
ενέπνευσε τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει τον «Επιτάφιο»:
«Μέρα Μαγιού μου μίσεψες/μέρα Μαγιού σε χάνω…». 



Στην Ελλάδα το πιο διαδεδομένο έθιμο είναι η
δημιουργία του μαγιάτικου στεφανιού με
λουλούδια κομμένα από τους αγρούς. 
Παραλλαγή του εθίμου εντοπίζεται και στην
αρχαιότητα, όταν στο πλαίσιο της εορτής των
Θαργηλίων, οι συμμετέχοντες έπαιρναν ένα
πράσινο κλαδί που μόλις είχε πετάξει φύλλα, το
τύλιγαν με ταινίες και επάνω του κρεμούσαν
σύκα, ψωμί, φλασκιά με λάδι, κρασί και μέλι, 
συμβολίζοντας την ζωή, την υγεία, την καλή
τύχη, την καλή σοδειά και την ευφορία. 



Με την πάροδο των χρόνων, 
βέβαια, το έθιμο άλλαξε πολλές
φορές ώσπου να πάρει τελικά τη
σημερινή του μορφή. Στη
σύγχρονη εποχή, το στεφάνι της
Πρωτομαγιάς αποτελεί
περισσότερο μία ευχάριστη
δραστηριότητα για τα παιδιά τα
οποία συναγωνίζονται μεταξύ
τους για να φτιάξουν το
ομορφότερο. Το κρεμούν στην
πόρτα ή το μπαλκόνι όπου και
το κρατούν μέχρι τις 23 Ιουνίου, 
παραμονή του Αι Γιάννη του
Κλήδονα, οπότε και το καίνε. 



Την Πρωτομαγιά, το
έθιμο επιτάσσει τη
δημιουργία στεφανιών. 
Έτσι και στο σχολείο
μας φτιάξαμε τα δικά
μας ευφάνταστα και
όμορφα στεφάνια. Θες
με αληθινά, θες με
χάρτινα λουλούδια , 
από όλα έχει ο
μπαξές... 



Εσείς πού “θα πιάσετε
τον Μάη” φέτος;
Είτε βρίσκεστε σε
κάποια μεγάλη πόλη, 
είτε σε κάποιο χωριό, ή
σε βουνό, ή κοντά στη
θάλασσα, η Ελλάδα
είναι γεμάτη πράσινο και
λουλούδια, που μας
επιτρέπουν - έστω για
το καλό - να
δημιουργήσουμε το δικό
μας πρωτομαγιάτικο
στεφάνι. 



ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!



ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!






