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 Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας 

καλωσορίζουμε στο ανοιξιάτικο και πασχαλιάτικο 

9ο τεύχος του μαθητικού περιοδικού μας.   

 

Οι διάσημοι Βιβλιοπόντικες φόρεσαν την 

πασχαλινή φορεσιά τους και μας ταξιδεύουν με τα 

κείμενά τους στις γιορτές, τα ήθη, τα έθιμα, τις 

επετείους, τα λουλούδια και τις ομορφιές του 

Μαΐου.  Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του 

πασχαλινού τεύχους, θέλω να εκφράσω εκ 

μέρους όλων των δασκάλων του σχολείου 

την Αγάπη μας και ολόθερμες Ευχές, σε όλους 

τους μαθητές μας, τις οικογένειές τους, την 

πρόεδρο και τα μέλη του Δ..  του υλλόγου 

Γονέων, για το Πάσχα και την Ανάσταση του 

Κυρίου.  Το Υως της Ανάστασης ας ζεσταίνει 

τις καρδιές όλων μας! Καλή Ανάσταση και 

Φρόνια Πολλά σε όλους!  
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Σνλ κήλα Μάην γηνξηάδεη ε θύζε, ην 

εξγαηηθό θίλεκα, όιεο νη κακάδεο ηνπ 

θόζκνπ θαη θέηνο γηνξηάδνπκε θαη ηελ 

Αλάζηαζε ηνπ Κπξίνπ.  Όκσο ν Μάεο γηα 

καο ηνπο Έιιελεο έρεη θαη δύν κεγάιεο κέξεο 

Μλήκεο, ηελ γελνθηνλία ησλ Πνληίσλ πνπ 

ηελ ηηκνύκε ζηηο 19 Μαΐνπ θαη ηελ Άισζε 

ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ζηηο 29 Μαΐνπ.  

Μεξηθά ιόγηα γηα ηελ θάζε γηνξηή :  

ΠΡΩΣΟΜΑΓΗΑ 

Ολνκάδεηαη ε πξώηε κέξα ηνπ Μαΐνπ, ε 

νπνία είλαη κέξα αξγίαο. Σηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο ε Πξσηνκαγηά είλαη ζπλώλπκε κε ηελ 

Παγθόζκηα Μέξα ησλ Δξγαηώλ (Δξγαηηθή 

Πξσηνκαγηά), ηελ εκέξα δειαδή πνπ 

ηηκώληαη νη αγώλεο ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο. 

 

Ο ενξηαζκόο όκσο ηεο Πξσηνκαγηάο, έρεη ηηο 

ξίδεο ηνπ ζηελ Αξραία Διιάδα ζρεηηθά κε ηε 

γνληκόηεηα θαη ηελ θαξπνθνξία ηεο γεο. 

Πνιιά από ηα αξραία έζηκα έρνπλ επηβηώζεη 

κέρξη θαη ζήκεξα. Η ζεκαζία ηεο εκέξαο ηεο 

Πξσηνκαγηάο νθείιεηαη ζην γεγνλόο πσο 

εκεξνινγηαθά (γηα ην βόξεην εκηζθαίξην) ε 

πξώηε εκέξα ηνπ Μαΐνπ βξίζθεηαη αλάκεζα 

 

ζηελ Δαξηλή Ιζεκεξία θαη ην Θεξηλό 

Ηιηνζηάζην, ηνπνζεηείηαη δειαδή ζηελ 

αξρή ηεο άλνημεο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθό όηη νη βαζηθέο εθδειώζεηο 

ηεο, όπσο ε έμνδνο ησλ αλζξώπσλ ζηελ 

ύπαηζξν κε ζπλνδεία ρνξώλ θαη 

ηξαγνπδηώλ θαη ην κάδεκα ινπινπδηώλ γηα 

λα πιερηνύλ ζηεθάληα, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα θξεκηνύληαη ζε εκθαλή ζέζε ησλ 

ζπηηηώλ. 

Έλα από ηα πην ηππηθά έζηκα ηεο 

Πξσηνκαγηάο, ην καγηάηηθν θιαδί ή ην 

ζηεθάλη, είλαη πηζαλόλ λα έρεη ηηο ξίδεο ηνπ 

ζηελ αξραηόηεηα. Δίλαη γλσζηό όηη ζηελ 

αξραία Διιάδα ηέηνηα θιαδηά ή ζηεθάληα 

ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ πνιύ ζπρλά. Δπηπιένλ 

είλαη αμηνπξόζεθην όηη ε πην ζεκαληηθή 

γηνξηή ελόο κήλα ησλ αξραίσλ, ηνπ 

Θαξγειίσλνο, πνπ πάλσ - θάησ 

αληηζηνηρνύζε κε ηνλ δηθό καο Μάην, 

πεξηειάκβαλε ζηα δξώκελά ηεο ηελ 

θαηαζθεπή ελόο θιαδηνύ αλάινγνπ κε ην 

καγηάηηθν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα 

Θαξγήιηα, γηνξηή πνπ έδσζε θαη ην  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7
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ην όλνκά ηεο ζ' νιόθιεξν ηνλ κήλα, 

ζρεκάηηδαλ κηα ιαηξεπηηθή πνκπή πξνο 

ηηκήλ ηνπ Ηιίνπ θαη ησλ Ωξώλ (Δπνρώλ), 

πνπ ζπληεινύλ ηα κέγηζηα ζηελ σξίκαλζε 

ησλ θαξπώλ. ηελ πνκπή πεξηέθεξαλ έλα 

πξάζηλν θιαδί πνπ κόιηο είρε πεηάμεη θύιια. 

Σν ηύιηγαλ κε ηαηλίεο θαη πάλσ ηνπ 

θξεκνύζαλ ζύθα, δηάθνξα ςσκάθηα θαη 

κηθξά θιαζθηά γεκάηα θξαζί, ιάδη θαη κέιη. 

ΛΑΜΠΡΖ 

 

Σν Υξηζηηαληθό Πάζρα ή θνηλώο Παζραιηά 

ή ειιελνπξεπώο Λακπξή, θαη εηδηθόηεξα ε 

Αλάζηαζε ηνπ Χξηζηνύ ή απιώο Αλάζηαζε, 

είλαη ε ζπνπδαηόηεξε γηνξηή ηνπ 

ρξηζηηαληθνύ εθθιεζηαζηηθνύ έηνπο. 

Γηνξηάδεηαη ηελ πξώηε Κπξηαθή κεηά ηελ 

παλζέιελν πνπ αθνινπζεί ηελ εαξηλή 

ηζεκεξία ηεο 21εο Μαξηίνπ. Γηνξηάδεηαη ε 

αλάζηαζε ηνπ Ιεζνύ Υξηζηνύ. 

Σηο κέξεο πξηλ ηελ Λακπξή, νη λνηθνθπξέο, 

ζα θάλνπλ ηνλ γεληθό θαζαξηζκό ηνπ 

ζπηηηνύ. Μεηά ζα εηνηκάζνπλ ηα παμηκάδηα 

ηνπο (αξθαηέλα), θαζώο επίζεο θαη ηηο 

πεξίθεκεο «θιανύλεο», ελώ ηελ Μεγάιε 

Πέκπηε, βάθνπλ ηα θόθθηλα απγά, ηα νπνία 

ζα ηζνπγθξίζνπλ κεηά ηελ Αλάζηαζε. 

άββαην ηνπ Λαδάξνπ: Σελ εκέξα απηή 

γίλεηαη κηα ιεηηνπξγία ζηελ εθθιεζία, όπνπ 

εθεί ςάιινπλ όινη καδί ηνλ «Λάδαξν». 

 

Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ: Σελ εκέξα απηή νη 

λνηθνθπξέο, παίξλνπλ θισλάξηα ειηάο ζηελ 

εθθιεζία, γηα λα κείλνπλ εθεί κέρξη ηελ 

ήκεξα ηεο Πεληεθνζηήο, νπόηε ε ειηά 

αγηάδεηαη θαη ζα ηελ πάξνπλ ζην ζπίηη ηνπο 

γηα ην θάπληζκα. Σν θάπληζκα πηζηεύεηαη όηη 

δηώρλεη θάζε θαθό θαη δεινθζνλία από ηελ 

νηθνγέλεηα. 

Σελ Μεγάιε Πέκπηε, νη εηθόλεο ηνπ 

εηθνλνζηαζίνπ, θαιύπηνληαη κε καύξα ξνύρα 

ζε έλδεημε πέλζνπο. Σν ίδην βξάδπ ζηήλνπλ 

κέζα ζηελ εθθιεζία, πάλσ ζ’ έλα ηξαπέδη, 

νκνίσκα ζηαπξνύ κε ην Υξηζηό πάλσ, ελώ 

ζηα δεμηά θαη αξηζηεξά βάδνπλ νκνίσκα ηνπ 

απνζηόινπ Ισάλλε θαη ηεο κεηέξα ηνπ 

Υξηζηνύ. Όινη νη πηζηνί πάλε ζηελ εθθιεζία 

θαη πξνζθπλνύλ ηνλ ηίκην ζηαπξό θαη αθνύλ 

ηα 12 επαγγέιηα, γηα ηα πάζε, ηελ ζηαύξσζε 

θαη ην ζάλαην ηνπ Υξηζηνύ. 

 

Σελ Μεγάιε Παξαζθεπή ην πξσί, γίλεηαη ν 

ζηνιηζκόο ηνπ επηηαθίνπ. ηα παιαηόηεξα 

ρξόληα, ν ζηνιηζκόο γηλόηαλ κεηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο Μεγάιεο Πέκπηεο. Κνπέιεο 

θαη λένη ςάιινπλ ηνλ επηηάθην ζξήλν, ελώ 

ηξεηο θνπέιεο ληπκέλεο κπξνθόξεο, ξαίλνπλ 

ην Υξηζηό κε κύξα αξώκαηα θαη άλζε. Μεηά 

ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο, όινο ν θόζκνο 

κέλεη ζηελ εθθιεζία θαη αθνύεη θαη ςάιιεη  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
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ηνλ ζξήλν ηεο Παλαγίαο. 

Σν Μεγάιν άββαην ην πξσί, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ζηηγκή πνπ 

ν ηεξέαο ζα πεη ην «Αλάζηα ν Θεόο» νη 

πηζηνί ζα θηππήζνπλ ηνπο ζθάκλνπο θαη ηα 

καύξα ξνύρα πνπ θαιύπηνπλ ηηο εηθόλεο ζα 

πέζνπλ. Γύξσ ζηηο έληεθα ην βξάδπ, θηππνύλ 

ραξκόζπλα νη θακπάλεο, γηα λα θαιέζνπλ 

όινπο ηνπο Υξηζηηαλνύο λα πάλε ζηελ πην 

ραξνύκελε ιεηηνπξγία ηεο Υξηζηηαλνζύλεο. 

Σα κεζάλπρηα ν παπάο ιέεη ην «Γεύηε 

ιάβεηε θσο εθ ηνπ αλεζπέξνπ θσηόο», ελώ 

ζπγρξόλσο βγαίλεη από ηελ εθθιεζία καδί κε 

ηνπο ςάιηεο γηα ηελ ιηηαλεία. Όινο ν θόζκνο 

αλάβεη ηα θεξηά ηνπ θαη ηηο ιακπάδεο ηνπ, 

από ην Άγην θσο ηεο Αλαζηάζεσο θαη 

βγαίλνπλ όινη έμσ. Δθεί ν ηεξέαο ζα πεη ηνλ 

Καιό Λόγν θαη όινη καδί ςάιινπλ ην 

Υξηζηόο Αλέζηε. Μεηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

αλαζηάζεσο, επηζηξέθνπλ όινη ζηα ζπίηηα 

ηνπο. Δθεί ηζνπγθξίδνπλ ηα θόθθηλα απγά, 

ιέγνληαο ηηο επρέο: «ΥΡΗΣΟ ΑΝΔΣΖ», 

«ΑΛΖΘΩ ΑΝΔΣΖ». Σξώλε ηε ζνύπα 

απγνιέκνλε ή ηξαραλά, απγά θαη θιανύλεο. 

Σελ Κπξηαθή ζα ςήζνπλ ην παηξνπαξάδνην 

«Αξλί ζηελ ζνύβια» θαη ζα δηαζθεδάζνπλ 

ηελ κεγάιε κέξα ηεο Λακπξήο, όινη καδί. 

 

ΓΗΟΡΣΖ ΣΖ ΜΖΣΔΡΑ 

Μέξα ενξηαζκνύ ηεο κεηξόηεηαο θαη 

επραξηζηηώλ πξνο ηε κεηέξα, κε 

αξραηνειιεληθή πξνέιεπζε. ηε ζύγρξνλε 

επνρή, ε ακεξηθαλίδα Άλλα Μαξία Ρηβο 

Σδάξβηο ήηαλ εθείλε πνπ είρε πξώηε ηελ ηδέα 

λα θαζηεξσζεί κηα ηδηαίηεξε εκέξα πξνο ηηκή 

όισλ ησλ κεηέξσλ. Οη αγώλεο ηεο 

επνδώζεθαλ ζηηο 9 Μάηνπ ηνπ 1914, όηαλ ν 

ακεξηθαλόο πξόεδξνο Γνύληξννπ Οπίιζνλ 

ππέγξαςε πξνθήξπμε, ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ε Ηκέξα ηεο Μεηέξαο θαζηεξσλόηαλ 

σο εζληθή ενξηή ηε δεύηεξε Κπξηαθή ηνπ 

Μαΐνπ. Έθηνηε, πνιιέο ρώξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, 

γηνξηάδνπλ ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα ηεο 

Μεηέξαο ηε δεύηεξε Κπξηαθή ηνπ Μαΐνπ. 

 

 

http://www.sansimera.gr/almanac/0905
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Ζ ΑΛΩΖ ΣΖ ΠΟΛΖ 

Η Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ππήξμε 

ην απνηέιεζκα ηεο πνιηνξθίαο ηεο 

βπδαληηλήο πξσηεύνπζαο, ηεο νπνίαο 

Απηνθξάηνξαο ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο ΙΑ' 

Παιαηνιόγνο, από ηνλ νζσκαληθό ζηξαηό, κε 

επηθεθαιήο ηνλ ζνπιηάλν Μσάκεζ Β'. Η 

πνιηνξθία δηήξθεζε από ηηο 6 Απξηιίνπ έσο 

ηελ Σξίηε, 29 Μαΐνπ 1453. Όηαλ ηειηθά ε 

Κσλζηαληηλνύπνιε αιώζεθε, ε ππεξρηιηεηήο 

Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία έπαςε λα ππάξρεη. 

Πνιιέο θνξέο ε Άισζε ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο ρξεζηκνπνηείηαη από 

ηνπο ηζηνξηθνύο σο γεγνλόο πνπ ζεκαηνδνηεί 

ην ηέινπο ηνπ Μεζαίσλα θαη ηελ έλαξμε ηεο 

Αλαγέλλεζεο. Πνιινί κάιηζηα εμ απηώλ 

ζπκθσλνύλ ζην όηη ε καδηθή κεηαθίλεζε 

πνιιώλ Διιήλσλ από ηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε ζηελ Ιηαιία ιόγσ ηεο 

Άισζεο έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο 

θηινζνθίαο πνπ αθνινύζεζαλ ηα πξόζσπα 

ηεο Αλαγέλλεζεο. 

 

Οη καζεηέο ηνπ Β1: 

Θεζέαο Κας.   

Γεκήηξεο Κνπηζνθ.  

Διεάλλα Ρήγ.  

Ζ ΓΔΝΟΚΣΟΝΗΑ ΣΩΝ ΠΟΝΣΗΩΝ (1916 

- 1923) ΜΔ 353.000 ΝΔΚΡΟΤ 

ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΜΔΓΑΛΖ 

ΓΔΝΟΚΣΟΝΗΑ ΣΟΤ ΑΗΩΝΑ ΜΑ 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1994 ε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ ςήθηζε νκόθσλα ηελ αλαθήξπμε 

ηεο 19εο Μαΐνπ σο Ηκέξαο Μλήκεο γηα ηε 

Γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ζην κηθξαζηαηηθό 

Πόλην. Η αλαγλώξηζε απηή, παξόιε ηελ 

εβδνκεθνληαεηή θαζπζηέξεζε, δηθαίσζε 

εζηθά ηνλ πνληηαθό ειιεληζκό θαη ζπλέδεζε 

ην ζύγρξνλν ειιεληζκό κε ηελ ηζηνξηθή ηνπ 

κλήκε.  

Οη δησγκνί ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ  
 

ηηο 19 Ματνπ, κε ηελ απνβίβαζε ηνπ 

Μνπζηαθά Κεκάι ζηε ακςνύληα, αξρίδεη ε 

δεύηεξε θαη ζθιεξόηεξε θάζε ηεο 

Πνληηαθήο Γελνθηνλίαο. Η γελνθηνλία ησλ 

Διιήλσλ ζηνλ Πόλην ππήξμε ην απνηέιεζκα 

ηεο απόθαζεο ησλ Σνύξθσλ γηα επίιπζε ηνπ 

εζληθνύ πξνβιήκαηνο ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο κε ηε θπζηθή εμαθάληζε ησλ 

γεγελώλ εζλνηήησλ. Οη Έιιελεο ζηνλ Πόλην 

αλέξρνληαλ ζε 700.000 άηνκα θαη κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 1923 είραλ εμνλησζεί 353.000 

άηνκα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%89%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B8_%CE%92%27
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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ΔΘΗΜΑ ΣΟΤ ΠΑΥΑ 

Ζ παπαξνύλα θαη ν θνθθηλνιαίκεο 

Όηαλ ζηαπξώζεθε ν Υξηζηόο, έλα 

θαθεηί πνπιάθη κε άζπξν ιαηκό πέηαμε 

πάλσ από ην άγην Κεθάιη ηνπ Υξηζηνύ, 

πνπ ην έζθηγγε έλα αγθάζηλν ζηεθάλη, ελώ 

έλα κηθξό άζπξν ινπινύδη είρε αλζίζεη ζηε 

βάζε ηνπ ηαπξνύ.  Σν καξηύξην ηνπ 

Θεαλζξώπνπ έζιηβε ην πνπιί θαη ην 

ινπινύδη.  Σν πνπιάθη ζέινληαο λ’ 

απαιύλεη ηνλ πόλν ηνπ Υξηζηνύ, ηξάβεμε 

ην έλα αγθάζη.  ηαιαγκαηηέο από ην αίκα 

Σνπ έπεζαλ ζην ιαηκό ηνπ πνπιηνύ θη 

άιιεο θύιεζαλ πάλσ ζην ινπινύδη, πνπ 

άλνημε ηα πέηαιά ηνπ όζν πην πνιύ γηλόηαλ 

γηα λα ηηο δερηεί.  Μνλνκηάο ν ιαηκόο ηνπ 

πνπιηνύ θαη ηα πέηαια ηνπ ινπινπδηνύ 

βάθηεθαλ θόθθηλα.  Έηζη, ην αίκα ηνπ 

Υξηζηνύ ράξηζε ζηνλ θνθθηλνιαίκε θαη 

ζηελ παπαξνύλα θόθθηλν ρξώκα.   

 

             
 

 

 

Μαζήηξηα ηνπ Β2: Αγγειίλα  

Λεπθάδα 

Σν βξάδπ ηεο Μ. Παξαζθεπήο γίλεηαη 

ζηνλ θεληξηθό δξόκν ηεο πόιεο, κε 

θαηάιεμε ηελ παξαδνζηαθή, ελεηηθνύ ζηηι, 

θεληξηθή πιαηεία, ε πεξηθνξά ησλ 

επηηαθίσλ ησλ ελνξηώλ, ζπλνδεία 

Φηιαξκνληθήο.  Σν Μ. άββαην ην πξσί, ε 

Φηιαξκνληθή παίδεη ζηνπο δξόκνπο ηεο 

πόιεο ραξνύκελνπο ζθνπνύο, ελώ νη 

λνηθνθπξέο πεηνύλ θαη ζπάδνπλ έμσ από 

ηα ζπίηηα ηνπο δηάθνξα πήιηλα αγγεία.   

 

Μαζήηξηα ηνπ Β2: Νάληηα Υ. 

 

 



8 

 

  

 
 

Πάζρα ζηε Φνιέγαλδξν: Κάζε 

Πάζρα, ήδε από ηε Μεγάιε Παξαζθεπή θαη 

γηα πέληε νιόθιεξεο εκέξεο, ηα ζπίηηα ηεο 

Φνιεγάλδξνπ αλνίγνπλ γηα όιν ηνλ θόζκν, 

αξρηθά γηα λα κνηξαζηνύλ ηνπο πέλζηκνπο 

ήρνπο ησλ εγθσκίσλ πνπ ςάιινληαη 

ζπλνδεία ηνπ Δπηηαθίνπ θαη ελ ζπλερεία ηε 

γεληθεπκέλε ραξά πνπ αθνινπζεί ηελ 

Αλάζηαζε θαη ηελ πεξηθνξά ηεο εηθόλαο ηεο 

Παλαγηάο ζε θάζε κηθξή θαη κεγάιε γσληά 

ηνπ λεζηνύ. 

           

 

Πάζρα ζηελ Σήλν: Οη θάηνηθνη ηνπ 

ρσξηνύ εθηόο από ηνπο δξόκνπο ηνπ λεζηνύ 

ηνπο βάδνπλ ηνλ επηηάθην γηα ιίγν κέζα ζηε 

ζάιαζζα.  

 

Πάζρα ζην Λεσλίδην: Σν πέηαγκα 

ησλ αεξόζηαησλ ζην Λεσλίδην είλαη έλα 

έζηκν ηε λύρηα ηεο Αλαζηάζεσο. 

 

           
ηε Θξάθε έλα ζεκαληηθό έζηκν 

είλαη ην θάςηκν ηνπ Ινύδα.  ε απηό ην έζηκν 

ηα παηδηά θηηάρλνπλ ην νκνίσκα ηνπ Ινύδα 

θαη ην γπξίδνπλ ζηα ζπίηηα δεηώληαο θιαδηά.  

Σελ Μεγάιε Παξαζθεπή κεηά ηνλ Δπηηάθην 

ζα βάινπλ θσηηά θαη ζα θάςνπλ ηνλ Ινύδα.   

 

          

 

ηε Εάθπλζν ε πεξηθνξά ηνπ 

Δπηηαθίνπ γίλεηαη ηηο πξώηεο πξσηλέο 

ώξεο ηνπ Μεγάινπ αββάηνπ ελώ κε ηελ 

αλαηνιή ηνπ ήιηνπ ν παπάο βγάδεη ηελ 

αλάζηαζε.   

Μαζεηήο ηνπ Β2: Κσλζηαληίλνο Μπ. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Πάζρα ζηελ Καιακάηα: Σν 

Πάζρα ην γηνξηάδνπλ ζε όιε ηελ Διιάδα.  

ε όιεο ηηο πεξηνρέο βάθνπλ θόθθηλα 

απγά θαη ηε κέξα ηνπ Πάζρα ζνπβιίδνπλ 

αξλί.  ηελ Καιακάηα αλαβηώλνπλ έλα 

έζηκν ηνπ 1821 ηα «Μπνπινύθηα».  Οη 

θάηνηθνη ληπκέλνη κε παξαδνζηαθέο 

ζηνιέο θάλνπλ ζατηνπόιεκν.   

 

Μαζεηήο ηνπ Β2: Άξεο Ρ. 
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Πώο πεξάζακε ζηελ Γθαιεξί 

Κνπβνπηζάθε 

      

ηε γθαιεξί Κνπβνπηζάθε 

πεξάζακε πνιύ σξαία.  Σν πην σξαίν 

πξάγκα ήηαλ όηαλ ε θπξία Καηεξίλα καο 

εμεγνύζε γηα ηνπο πίλαθεο πνπ βιέπακε.  

Έλαο απ’ απηνύο ηνπο πίλαθεο ήηαλ 

απηόο κε ηα πνπιηά πνπ ήηαλ ζην δηάζηεκα. 

Διπίδνπκε λα ζαο άξεζε.   

 

Οη καζεηέο ηνπ Γ1:  

Κσλ/λνο Κνπιηδ. 

Μαξία Μπάη.  

Βάγηα Κπξ. 

Αιεμάλδξα Νηηκίηξ. 

Γέζπνηλα Φξαληδ.   

 

                 

 

Πίλαθαο 1 ηεο Αιεμάλδξαο Νηηκίηξ.  

 

Πίλαθαο 2 ηεο Γέζπνηλαο Φξαληδ.  

 

Πίλαθαο 3 ηεο Μαξίαο Μπάη.  
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μέρος 4ο 
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Πώο ζα ήζεια λα είλαη ην 

δηθό κνπ ην ζρνιείν. 

Πώο νλεηξεύνκαη ην 

ζρνιείν ηνπ κέιινληνο. 

Πξνηείλσ ζπγθεθξηκέλεο 

αιιαγέο. 

Πξνζπαζώ καδί κε ηελ 

νκάδα κνπ λα βάισ ζε 

εθαξκνγή κεξηθέο από ηηο 

ηδέεο καο δσγξαθίδνληαο 

κεξηθέο από  ηηο αιιαγέο 

πνπ έρνπκε θαηά λνπ. 

Σσνεργάστηκαν οι: 

Λνπθάο Κ., Παλαγηώηεο Μ. 

Αλδξέαο Ρ., Αξγύξεο . 
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Δίλαη γεγνλόο όηη έρνπλ γίλεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζρνιείν καο 

ηα ηειεπηαία ρξόληα, ηόζν ζηα 

καζήκαηα, όπσο θαηλνύξηα βηβιία, όζν 

θαη ζηα κέζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα, 

αίζνπζεο Η/Τ θ.α. Όκσο λνκίδνπκε όηη 

ρξεηάδνληαη  αξθεηέο αθόκα αιιαγέο, 

γηα λα γίλνπλ αιεζηλά ηα όλεηξα θαη νη 

επηζπκίεο καο. Καηά ηελ άπνςή καο, νη 

αιιαγέο απηέο ζα πξέπεη λα αθνξνύλ 

ην ζρνιηθό ρώξν, αιιά θαη ηα 

καζήκαηα. 

Θα μεθηλήζνπκε από ην ζρνιηθό 

ρώξν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ απιή, όπνπ 

πεξλνύκε έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο 

κέξαο καο. Θα ζέιακε λα ππάξρεη 

κεγάιν πξναύιην, κε πνιύ πξάζηλν, 

δέληξα, ινπινύδηα, ην νπνίν ζα καο 

ππνδέρεηαη επράξηζηα ην πξσί θαη ζα 

καο μεθνπξάδεη θαη ζα καο εξεκεί θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ.  

 

Σν δάπεδν ηεο απιήο πνπ έρνπκε 

ηώξα είλαη πνιύ επηθίλδπλν γηαηί όηαλ 

πέθηνπκε κπνξεί λα ρηππήζνπκε πνιύ 

άζρεκα. Θα ζέιακε, ινηπόλ, λα 

ζηξσζεί ε απιή κε θάπνην πιηθό 

πεξηζζόηεξν θηιηθό πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη εκάο ηα παηδηά. 

Δπίζεο λα ηνπνζεηεζνύλ 

παγθάθηα όπνπ ζα κπνξνύκε λα 

θαζίζνπκε λα μεθνπξαζηνύκε αιιά θαη 

λα ζπδεηήζνπκε κε ηνπο θίινπο καο. 

Έλαο κηθξόο θήπνο αθόκα θαη 

ιαραλόθεπνο πνπ ζα ηνλ 

πεξηπνηνύκαζηε κόλνη καο εκείο νη 

καζεηέο ζα καο άξεζε πνιύ θαη ζα 

καζαίλακε πνιιά θαη ελδηαθέξνληα 

πξάγκαηα. 

  Δπεηδή όκσο νη θαηξηθέο 

ζπλζήθεο ζπρλά δελ είλαη θαιέο, βξέρεη 

ή έρεη πνιύ ήιην θαη δέζηε, θαιό ζα 

ήηαλ λα ππάξρνπλ ρώξνη θαηάιιεινη, 

δειαδή ππόζηεγα, ώζηε λα 

πξνζηαηεύνληαη νη καζεηέο. 

κλειστό γσμναστήριο 
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Δπίζεο, κηα θαη ν αζιεηηζκόο 

είλαη ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο δσήο καο, 

ζρεηίδεηαη θαη κε ηε ζσζηή ζσκαηηθή 

δηάπιαζή καο, αιιά θπξίσο καο αξέζεη 

πνιύ, ζα ζέιακε λα ππάξρνπλ 

ππαίζξηνη ρώξνη αζιεηηζκνύ π.ρ. 

γήπεδν πνδνζθαίξνπ, κπάζθεη, βόιετ, 

αιιά θαη θιεηζηά γπκλαζηήξηα 

θαηάιιεια εμνπιηζκέλα. Πνιύ ζα καο 

άξεζε λα ππάξρεη θαη έλα 

θνιπκβεηήξην. 

Οη ηνπαιέηεο λα γίλνπλ όιεο 

ζύγρξνλεο όπσο είλαη ζηε κία πηέξπγα. 

Πνιύ βαζηθό ζεσξνύκε ηελ 

ύπαξμε θύιαθα. Έηζη δε ζα γίλνληαη 

δεκηέο ζην θηίξην θη εκείο ζα κπνξνύκε 

λα παίδνπκε άθνβα ζηελ απιή ηνπ 

αθόκα θαη ηηο ώξεο πνπ δε ιεηηνπξγεί 

ην ζρνιείν καο. 

Σν ζρνιείν καο ην νλεηξεπόκαζηε 

βακκέλν κε επράξηζηα ρξώκαηα, κε 

αίζνπζεο εμνπιηζκέλεο κε Η/Τ, θαη 

πξνηδέθηνξεο ηνπνζεηεκέλνπο ζην 

ηαβάλη. 

 

 

Αθόκε, ζε θάπνην ζεκείν ηεο 

αίζνπζαο εθεί πνπ βάδνπκε ηώξα ηα 

κπνπθάλ καο λα θηηαρηνύλ ζπξηάξηα ή 

ληνπιαπάθηα όπνπ ζα κπνξνύκε λα 

θπιάκε ηα πξάγκαηά καο θαη λα κελ 

ηα έρνπκε ζε θνπηηά ηνπνζεηεκέλα 

ζην πάησκα. 

 Δπίζεο ζα καο άξεζε πνιύ ηα 

ζξαλία λα ήηαλ κεγαιύηεξα, ζαλ 

ηξαπέδηα, γηα λα κπνξνύκε λα 

ζπλεξγαδόκαζηε θαιύηεξα κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο καο όηαλ ρξεηάδεηαη ζε 

θάπνην κάζεκα. 

Σν ζρνιείν καο είλαη 

ειηόινπζην. Απηό είλαη θαιό γηα ην 

ρεηκώλα αιιά καο δπζθνιεύεη ε δέζηε 

ην θαινθαίξη.  Γη’ απηό ζα ζέιακε 

θάζε αίζνπζα λα έρεη έλα 

θιηκαηηζηηθό. Αιιά θαη ην θαινξηθέξ 

λα αληηθαηαζηαζεί κε θαηλνύξην γηαηί 

απηό είλαη παιηό θαη δελ δεζηαίλεη 

όπσο ζα έπξεπε. 

 

πξναύιην κε πεξηζζόηεξν πξάζηλν, έλα ιαραλόθεπν θαη παγθάθηα γηα μεθνύξαζε 
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θεθηόκαζηε όηη ζα ήηαλ πνιύ 

θαιό γηα όινπο καο αλ ππήξρε κηα 

αίζνπζα θελή θαη έλαο δάζθαινο 

ρσξίο ηάμε. Απηό ην πξνηείλνπκε 

γηαηί κε απηό ηνλ ηξόπν, όηαλ θάπνηνο 

δάζθαινο ιείπεη, ζα κπνξνύζακε λα 

πεγαίλνπκε ζ’ απηήλ ηελ αίζνπζα θαη 

λα θάλνπκε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη έηζη δελ ζα κνηξαδόκαζηε ζε 

άιιεο ηάμεηο. 

ην ζρνιείν καο ιεηηνπξγεί θαη 

σο νινήκεξν. Θα ήηαλ πνιύ θαιό λα 

ππήξρε έλα εζηηαηόξην θαη έηζη ηα 

παηδηά λα ηξώλε δεζηό θαγεηό ζε κηα 

ζσζηά εμνπιηζκέλε αίζνπζα. 

Πνιινί από εκάο αγαπνύλ πνιύ 

ηε δσγξαθηθή θαη έρνπλ ηδηαίηεξν 

ηαιέλην ζ’ απηή. Θα κπνξνύζε λα 

ππάξρεη θαη κηα αίζνπζα εμνπιηζκέλε 

γηα καζήκαηα δσγξαθηθήο θαη γεληθά 

θαιιηηερληθώλ εηδηθά ζην ζρνιείν καο 

πνπ έρνπκε θαη δάζθαιν γηα ηα 

εηθαζηηθά. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα κηα 

αίζνπζα κνπζηθήο γηα όια ηα παηδηά 

θαη όρη κόλν γηα ηα παηδηά ηεο πξώηεο 

θαη ηεο δεπηέξαο. 

 

Σέινο ζα ζέιακε ε βηβιηνζήθε καο λα 

είλαη ζε κεγαιύηεξε αίζνπζα κε 

ηξαπέδηα θαη εμνπιηζκέλε κε πνιιά 

βηβιία ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή, ώζηε λα έρνπκε έλαλ ρώξν, 

γηα λα εηνηκάδνπκε ηηο ζρνιηθέο καο 

εξγαζίεο, όζεο απαηηνύλ αλαδήηεζε 

πιηθνύ θαη γεληθόηεξα, όηαλ έρνπκε 

ρξόλν λα πεξλνύκε δεκηνπξγηθά ηελ 

ώξα καο. 

 Αο πεξάζνπκε ηώξα ζην ζέκα 

ησλ καζεκάησλ. Θα ζέιακε λα είλαη 

ιηγόηεξα θαη λα ππάξρεη ρξόλνο γηα 

πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Δπίζεο λα ππάξρνπλ ιηγόηεξα 

βηβιία θαη κε πεξηερόκελν ην νπνίν 

λα γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηό. Να 

βξεζεί θάπνηνο ηξόπνο ώζηε λα κελ 

αλαγθαδόκαζηε λα θνπβαιάκε θάζε 

κέξα ηόζα πνιιά βηβιία κε άζρεκεο, 

όπσο είλαη γλσζηό, επηπηώζεηο ζηελ 

ζσκαηηθή καο πγεία. 

Θα ζέιακε, αθόκα, λα έρνπκε 

δηαζέζηκν ζρνιηθό ρξόλν , ώζηε λα 

θάλνπκε ηηο εξγαζίεο καο κέζα ζην 

ζρνιείν κε ηελ επίβιεςε θαη ηε 

βνήζεηα ησλ δαζθάισλ καο. 
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Σέινο, εθηόο από ηα βαζηθά καζήκαηα, θαιό ζα ήηαλ λα 

ππάξρνπλ θαη ώξεο αθηεξσκέλεο ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηαηί 

καο αξέζεη πνιύ λα δεκηνπξγνύκε θαη λα εθθξαδόκαζηε κέζα από ηηο 

ηέρλεο.  

Καη κηα θαη ππάξρεη νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα εηζηηήξηα ζηνλ 

θηλεκαηόγξαθν είλαη αθξηβά, ζα κπνξνύζακε κηα θνξά ην κήλα λα 

βιέπνπκε θάπνηα σξαία ηαηλία παηδηθή ή ζρεηηθή κε ηα καζήκαηά καο.  

Σόζε ώξα ζπδεηάκε, επηζπκνύκε θαη νλεηξεπόκαζηε. Γελ 

κπνξνύκε όκσο λα κελ αλαξσηεζνύκε; «Άξαγε ζα πξνιάβνπκε εκείο 

ζηα καζεηηθά καο ρξόληα θάπνηεο από απηέο ηηο αιιαγέο πνπ ηόζν 

ζέινπκε;» 

 

Ότι τόσο βάρος!  

Βλάπτει σοβαρά την σγεία μας! 
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 Όια μεθίλεζαλ από έλα «ζθέθηνκαη 

θαη γξάθσ» ζηε Γιώζζα. ηελ αξρή 

ξσηήζακε ηελ θπξία αλ ήηαλ σξαία όζα 

γξάςακε θη εθείλε καο είπε πσο ηεο άξεζαλ 

όια. 

Ξαθληθά, καο ήξζε κηα ηδέα! Να 

ελώζνπκε όια ηα «ζθέθηνκαη θαη γξάθσ» 

θαη λα θηηάμνπκε έλα. Σε «Μαπξνζθνπθίηζα 

θαη ηνλ θαιό ιύθν», ην έξγν πνπ ζαο 

παξνπζηάζακε ηελ Σεηάξηε 24 Απξηιίνπ. 

Δπεηδή ην απνθαζίζακε ιίγν αξγά, 

είρακε θάπνηεο δπζθνιίεο κε ηνπο ξόινπο. 

Όκσο ηειηθά, όπσο πάληα, ηα θαηαθέξακε!!! 

Με ηε βνήζεηα ησλ κακάδσλ θαη ηεο 

θπξίαο ηειεηώζακε όια ηα απαξαίηεηα γηα ην 

ζεαηξηθό καο. Όια ήηαλ πηα έηνηκα γηα ηε 

κεγάιε κέξα ηεο παξάζηαζεο! 

Σν βξάδπ ηεο Σεηάξηεο, ινηπόλ, 

πεξάζακε ππέξνρα. Η παξάζηαζε πήγε πνιύ 

θαιύηεξα απ’ όηη πεξηκέλακε. ηνλ θόζκν 

άξεζε πνιύ ην έξγν. Γέιαζαλ κε ηηο αηάθεο 

καο, ελζνπζηάζηεθαλ από ηηο εξκελείεο καο 

θαη ζην ηέινο όινη καο ρεηξνθξόηεζαλ 

δπλαηά! 

Νηώζακε όινη ππέξνρα. Καη ε αιήζεηα 

είλαη πσο όινη δώζακε ηνλ θαιύηεξν εαπηό 

καο. κπξάβν ζηελ ηάμε καο!  

ην ηέινο ε θπξία κάο έδσζε γηα δώξν 

από κία ιακπάδα θαη έλαλ έπαηλν. Δπίζεο ν 

ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ καο έθεξε 

θη απηόο δώξα. Γεληθά πεξάζακε ππέξνρα!!! 

 

Άλλα Φ. 
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Σα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο ζαο εύρνληαη νιόςπρα… 

 

 

 

 

 

 

Σν θσο ηεο Αλάζηαζεο,  

κήλπκα ζηέιλεη ζηνπο αηζέξεο. 

Σξαγνύδηα πείηε, αγθαιηαζηείηε,  

δηώμηε ην κίζνο, αγάπε δώζηε  

ζηηο πνλεκέλεο ησλ αλζξώπσλ 

ηηο θαξδηέο.  
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ΚΛΖΓΟΝΑ ΣΖ ΝΑΞΟ 

 Η πξώηε κέξα ηνπ Μαΐνπ βξίζθεη ηνλ θόζκν ηεο Νάμνπ ζηελ ύπαηζξν, λα καδεύεη 

ινπινύδηα γηα λα θηηάμεη ην γλσζηό «Μάε», ηα ζηεθάληα απηά ζα θξεκαζηνύλ ζηελ 

πόξηα ησλ ζπηηηώλ κέρξη ηνλ Ινύλην πνπ ζα θανύλ ζην έζηκν ηνπ Κιήδνλα. 

Τελ παξακνλή ηνπ Ατ Γηαλληνύ, ην βξάδπ ηεο 23εο Ινύλε, ζηα ρσξηά ζπλεζίδνπλ 

λα αλάβνπλ ηηο θσηηέο ηνπ Ατ Γηάλλε. Εθεί θαίλε ηα καγηάηηθα ζηεθάληα, ελώ νη 

λένη θαη ηα παηδηά πεδνύλ πάλσ από ηε θσηηά, ηξεηο θνξέο ν θαζέλαο γηα λα έρνπλ 

θαιή πγεία θαη λα απνηξέςνπλ ην θαθό. Από εθεί θξπθά-θξπθά έθεπγαλ νη θνπέιεο 

ηεο γεηηνληάο θαη έηξεραλ λα πάξνπλ ην ακίιεην λεξό από κηα πεγή κε ηξερνύκελν 

λεξό θαη λα ην κεηαθέξνπλ ρσξίο λα κηιήζνπλ θαη λα γειάζνπλ. Αιιά αλ ηύραηλε 

θαλείο θαη ηηο ηξνκάμεη ζηνλ δξόκν θαη κηινύζαλ, ηόηε έραλαλ ην παηρλίδη θαη 

έπξεπε λα ην θάλνπλ από ηελ αξρή. Τν πξσί πνπ μππλνύλ νη θνπέιεο πιέλνληαη κε 

απηό ην λεξό θαη όπνην αληξηθό όλνκα αθνύζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πιπζίκαηνο, απηό ην όλνκα ζα έρεη θαη ν άληξαο πνπ ζα παληξεπηνύλ. 

Ο Κιήδνλαο, παλάξραην έζηκν πνπ θαηέιεμε λα είλαη κέζνδνο εξσηηθήο καληείαο, 

αλαβηώλεη ζε πνιιά ρσξηά κε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ θαη θνξπθώλεηαη κε 

κηα γηνξηή κε ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ. 

Εηξήλε, Φ. – ΣΤ1 
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ΠΡΩΣΟ ΜΑΓΗΑ ΣΖΝ ΑΗΓΗΝΑ 

Όρη αλήκεξα, αιιά ηελ παξακνλή ηεο Πξσηνκαγηάο έθηηαρλαλ ζύκθσλα κε ηηο 

παξαδόζεηο νη Αηγηλήηεο ην πξσηνκαγηάηηθν ζηεθάλη. Η θαηαζθεπή ηνπ πεξηειάκβαλε κία 

βέξγα ακπειηνύ, θιεκαηόβεξγα δειαδή, ινπινύδηα από ηνπο αγξνύο, αιιά θαη θισληά 

ειηάο, ζηάρηα θαη δνπκπνύιηα. Φπζηθά ε θαηαζθεπή πεξηειάκβαλε θαη έλα ζθόξδν γηα ην 

"θαθό ην κάηη". Τελ εκέξα ηεο Πξσηνκαγηάο νη θάηνηθνη ηεο Αίγηλαο έπαηξλαλ κηα 

θνπινύξα (ςσκί) ε νπνία είρε έλα θόθθηλν απγό ζηε κέζε. Τελ έβξεραλ κε θξαζί θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε νηθνγέλεηα έηξσγε από απηό ην ςσκί. Τελ ίδηα κέξα ζπλήζηδαλ επίζεο λα 

ηνπνζεηνύλ έλα πέηαιν πάλσ από ηελ θεληξηθή πόξηα ηνπ ζπηηηνύ ηνπο, ζαλ γνύξη. 

Οη θνπέιεο ηξαγνπδνύζαλ: "Λνπινύδηα αο δηαιέμνπκε θαη ξόδα θαη θξίλα θη ειάηε λα 

πιέμνπκε ζηεθάληα κε εθείλα, ζην Μάε πνπ ζήκεξα πξνβάιεη ζηε γε. Οη αεδόλεο 

ζπκθώλεζαλ ζηεο γεο αγγεινύδηα θαη βξήθαλ θαη ηόληζαλ θαηλνύξγηα ινπινύδηα ζην Μάε 

πνπ ζήκεξα πξνβάιιεη ζηε γε". 

Εηξήλε, Φ. – ΣΤ1 
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Πξσηνκαγηά νλνκάδεηαη ε πξώηε κέξα ηνπ Μαΐνπ, ε νπνία είλαη κέξα αξγίαο (ε 

Πξσηνκαγηά δελ είλαη αξγία, γηα ην εξγαηηθό θίλεκα είλαη απεξγία) γηα πνιιέο ρώξεο ηνπ 

θόζκνπ. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ε Πξσηνκαγηά είλαη ζπλώλπκε κε ηελ Παγθόζκηα Μέξα 

ησλ Δξγαηώλ (Δξγαηηθή Πξσηνκαγηά), ηελ εκέξα δειαδή πνπ ηηκώληαη νη αγώλεο ηνπ 

εξγαηηθνύ θηλήκαηνο. Ο ενξηαζκόο όκσο ηεο Πξσηνκαγηάο, έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο 

παγαληζηηθέο ενξηέο ηνπ παξειζόληνο. Πνιιά από ηα αξραία έζηκα έρνπλ επηβηώζεη κέρξη 

θαη ζήκεξα. Η ζεκαζία ηεο εκέξαο ηεο Πξσηνκαγηάο γηα ηνπο αξραίνπο ιανύο νθείιεηαη 

ζην γεγνλόο πσο εκεξνινγηαθά (γηα ην βόξεην εκηζθαίξην) ε πξώηε εκέξα ηνπ Μαΐνπ 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ Δαξηλή Ιζεκεξία θαη ην Θεξηλό Ηιηνζηάζην, ηνπνζεηείηαη 

δειαδή ζηελ αξρή ηεο άλνημεο. 

Απαρτές 

Οη πξώηνη ενξηαζκνί ηεο Πξσηνκαγηάο μεθίλεζαλ ζηελ πξν-ρξηζηηαληθή Δπξώπε κε 

γηνξηέο όπσο ην θέιηηθν Μπειηέηλ θαη ηελ εσζθνξηθή γηνξηή ηεο Νύρηαο ηνπ Walpurgis 

ζηελ θεληξηθή θαη βόξεηα Δπξώπε. Με ηνλ εθρξηζηηαληζκό όκσο ηεο Δπξώπεο, πνιιέο 

από απηέο ηηο γηνξηέο είηε απαγνξεύηεθαλ, είηε έιαβαλ ρξηζηηαληθό ραξαθηήξα. Έηζη, ν 

ενξηαζκόο ηεο Πξσηνκαγηάο έραζε ηνλ ζξεζθεπηηθό ηνπ λόεκα. ήκεξα, ζε πνιιέο 

πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο επηβηώλνπλ έζηκα απηήο ηεο επνρήο όπσο ν ρνξόο γύξσ από ην 

Γατηαλάθη. ήκεξα πνιιέο λέν-παγαληζηηθέο νκάδεο πξνζπαζνύλ λα αλαβηώζνπλ αλάινγα 

αξραία έζηκα ηεο Πξσηνκαγηάο. Γηα πνιιέο πξν-ρξηζηηαληθέο παγαληζηηθέο θνηλσλίεο ηεο 

Δπξώπεο ε Πξσηνκαγηά ενξηαδόηαλ σο ε πξώηε εκέξα ηνπ θαινθαηξηνύ. Έηζη ην Θεξηλό 

Ηιηνζηάζην ζηηο 21 Ινπλίνπ ζπλέπηπηε κε ηε κέζε ηνπ θαινθαηξηνύ. 

Πεγέο: http://el.wikipedia.org                                     Υξήζηνο, Π. Σ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΗΡΔ ΡΑ ΠΡΔΦΑΛΗΑ ΞΝ ΔΦΡΗΑΜΑΛ ΝΗ 

ΚΑΘΖΡΔΠ ΡΖΠ ΠΡ1 ΚΔ ΙΗΘΑ ΞΝ ΚΑΕΔΤΑΛ 

ΑΞΝ ΡΝΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΑ ΣΥΟΝ ΡΝ ΠΣΝΙΔΗΝ 

ΚΑΠ! 

http://kristifolia.wix.com/edu-

project#!anoiksi-sto-sxoleio/cze4 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_Walpurgis&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/
http://kristifolia.wix.com/edu-project#!anoiksi-sto-sxoleio/cze4
http://kristifolia.wix.com/edu-project#!anoiksi-sto-sxoleio/cze4
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Ήζε θαη έζηκα ζηελ Ρόδν 

ηε Ρόδν ην άββαην ηνπ Λαδάξνπ, ηα 

παηδηά γπξλάλε ζηα ζπίηηα θαη ηξαγνπδνύλ 

ηνλ "Λάδαξν". ηα παιηά ηα ρξόληα, απηή 

ηελ εκέξα, θαλέλαο γεσξγόο δελ πήγαηλε 

ζην ρσξάθη ηνπ λα εξγαζηεί, γηαηί 

πίζηεπαλ, πσο ό,ηη έπηαλαλ ζα καξαηλόηαλ. 

Δπηηξεπόηαλ κόλν ε ζπγθέληξσζε μεξώλ 

θιαδηώλ γηα ην άλακκα ησλ θνύξλσλ ηε 

Μεγάιε Δβδνκάδα γηα ην ςήζηκν ησλ 

θνπινπξηώλ. 

  Σελ Μεγάιε Πέκπηε ην βξάδπ νη θάηνηθνη 

αλάβνπλ ηνλ θαιαθνπλό. 

Πξόθεηηαη.... γηα κηα κεγάιε θσηηά πνπ 

ζπκβνιίδεη ην θάςηκν ηνπ Ινύδα θαη ε 

νπνία πξέπεη λα παξακείλεη αλακκέλε έσο 

ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα. Σν Μεγάιν 

άββαην νη λεόηεξνη άλδξεο ηνπ ρσξηνύ 

καδεύνπλ μύια από ην δάζνο θαη αλάβνπλ 

θσηηά έμσ από ηελ εθθιεζία. ε απηήλ 

κηθξνί θαη κεγάινη πεηάλε ην Μάξηε θαη 

θάλνπλ από κηα επρή.  

 

Σν Μεγάιν άββαην νη Λεύηεξνη θέξλνπλ 

θνπηζνύξνπο - κεγάινπο θνξκνύο δέληξσλ 

- κε ηνπο νπνίνπο αλάβνπλ ηνλ θαιαθνπλό 

πξηλ ηελ Αλάζηαζε θαη θξεκνύλ έλα 

νκνίσκα ηνπ Ινύδα ζηελ πιαηεία ηνπ 

ρσξηνύ.  

  Σελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα κεηά ηελ 

Γεύηεξε Αλάζηαζε, όπνηνο ζπκκεηέρεη 

ηειεπηαία θνξά ζην έζηκν, επεηδή πξόθεηηαη 

λα παληξεπηεί, βάδεη θσηηά ζηνλ Ινύδα.  

  ηε Ρόδν ην ηξαπέδη ηεο Αλάζηαζεο 

θηινμελεί εθηόο από ηελ παξαδνζηαθή 

καγεηξίηζα θαη βξαζηό θεθάιη θαηζηθηνύ. 

Σελ Κπξηαθή ηξώλε ην ηνπηθό θαγεηό ηνπ 

Πάζρα ην ιακπξηάηε, ελώ ηα παζραιηλά 

θνπινύξηα ηα βάδνπλ ζε θιαδηά πεύθνπ 

αθνύ πξώηα ηνπο αθαηξέζνπλ ηηο 

πεπθνβειόλεο. Δπίζεο ην άββαην ηνπ 

Λαδάξνπ νη λνηθνθπξέο θηηάρλνπλ ζηξηθηά 

θνπινπξάθηα, "ηα Λαδαξάθηα", ζπκβνιίδν-

ληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ην ζώκα ηνπ 

Λαδάξνπ πνπ ήηαλ ηπιηγκέλν ζην ζάβαλν. 

 

ΝΗΚΟΛΔΣΣΑ ΣΡΔΜΟΤΛΖ 
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ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΟΤ ΔΟΡΣΑΜΟΤ ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΩΣΟΜΑΓΗΑ 

  

Η Δξγαηηθή Πξσηνκαγηά γηνξηάζηεθε γηα 

πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα ην 1893 (ηελ Κπξηαθή 

2 Μαΐνπ 1893) ζην Παλαζελατθό ηάδην. 

Γηνξγαλσηήο ηεο ήηαλ ν ηαύξνο Καιιέξγεο. 

Σα αηηήκαηα ηεο ζπγθέληξσζεο, πνπ 

δηαηππώζεθαλ ζην ςήθηζκα, ήηαλ ηα εμήο : 

1. Σελ Κπξηαθήλ θαζ΄όιελ ηελ εκέξσλ λα 

θιείλνπλ ηα θαηαζηήκαηα.  

2. Να πεξηνξηζζεί ε εξγαζία ησλ εξγαηώλ 

εηο νθηώ ώξαο από δώδεθα θαη πιένλ 

πνπ εξγάδνληαη.  

3. Οη ελ ελεξγεία παζόληεο εξγάηεο λα 

ζπληξέρνληαη ππό ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ ησλ. 

Ύζηεξα από ηελ επηηπρία ηεο πξώηεο 

εξγαηηθήο πξσηνκαγηάο ηνπ 1893 θαη ηνλ 

ελζνπζηαζκό πνπ δεκηνύξγεζε πάξζεθε 

απόθαζε λα γηνξηαζζεί ε εξγαηηθή Πξσηνκαγηά 

ηνπ 1894 ελσηηθά από όιεο ηηο πξννδεπηηθέο 

δπλάκεηο ηεο επνρήο. Οκηιεηέο ηεο εθδήισζεο 

ήηαλ νη Πι.. Γξαθνύιεο, η. Καιιέξγεο, Δπαγ. 

Μαξθαλησλάηνο θαη Γ. Γξακκαηηθόο. 

Σα αηηήκαηα ηεο ζπγθέληξσζεο, πνπ 

δηαηππώζεθαλ ζην ςήθηζκα, ήηαλ ηα εμήο : 

1. «Σελ Κπξηαθήλ λα θιείσληαη ηα 

θαηαζηήκαηα θαζ’ όιελ ηελ εκέξαλ θαη 

νη εξγάηαη λ΄αλαπαύσληαη.  

2. Οη εξγάηαη λα εξγάδσληαη επί 8 ώξαο ηελ 

εκέξαλ θαη λ΄ απαγνξεπζή ε εξγαζία εηο 

ηνπο αλειίθνπο.  

3. Να απνλέκεηαη ζύληαμηο εηο ηνπο εθ ηεο 

εξγαζίαο παζόληαο θαη θαηαζηάληαο 

αληθάλνπο πξνο ζπληήξεζηλ εαπηώλ θαη 

ηεο νηθνγελείαο ησλ. 

4. Υξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ 17 νιόθιεξα 

ρξόληα, σο ην 1911 πνπ γηνξηάζηεθε θαη 

πάιη ε εξγαηηθή Πξσηνκαγηά. ΄ όιν 

απηό ην δηάζηεκα μέζπαζαλ κεγάιεο 

απεξγίεο ζε όιεο ζρεδόλ ηηο πόιεηο ηεο 

ρώξαο θαη πνιινύο θιάδνπο. 

5. ην δηάζηεκα απηό μέζπαζαλ κεγάιεο 

απεξγίεο ζε όιεο ζρεδόλ ηηο πόιεηο ηεο 

Διιάδαο θαη ζε πνιινύο θιάδνπο. Πνιιά 

επίζεο σκαηεία θαη δεπηεξνβάζκηεο 

νξγαλώζεηο δεκηνπξγήζεθαλ, όπσο ην 

Δ.Κ. Βόινπ ην 1908, ε Φεληεξαζηόλ ην 

1909 θαη ην Δ.Κ.Αζήλαο ην 1910. 

ηα 1911 ε Φεληεξαζηόλ Θεζζαινλίθεο 

αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε ηεο εξγαηηθήο 

Πξσηνκαγηάο ζηε Θεζζαινλίθε. Οη αζηπλνκηθέο 

δπλάκεηο επεκβαίλνπλ θαη ζπιιακβάλνπλ ηνπο 

πξσηεξγάηεο, αλάκεζα ζ΄απηνύο ηνλ 

Μπελαξόγηα, πνπ εμνξίδεηαη ζηε εξβία.  Σν 

1911 απνθαζίζηεθε λα μαλαγηνξηαζζεί ε 

Πξσηνκαγηά κε πξσηνβνπιία ηνπ Ν. Γηαλληνύ 

ζην Μέηο, κε θεληξηθό ζύλζεκα: «8 ώξεο 

δνπιεηά, 8 ώξεο αλάπαπζε θαη 8 ώξεο ύπλν". 
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Σελ επόκελε ρξνληά (1912) γηνξηάζηεθε 

θαη πάιη ζην Μεηο, ε Αζηπλνκία νδήγεζε ηνπο 

Γηαλληό Απνζηνιίδε θαη Παπαγηάλλε ζηα 

γξαθεηα ηεο γηαηί «δελ είραλ άδεηαλ», όπνπ 

ηειηθά αθέζεζαλ ειεύζεξνη. 

Από ην 1912 έρνπκε θαη πάιη καθξόρξνλε 

δηαθνπή ηνπ ενξηαζκνύ ηεο Πξσηνκαγηάο πνπ 

ζα μαλαγίλεη ην 1919. 

ην κεζνδηάζηεκα απηό, ςεθίζηεθε ν 

Ν.281/1914 «πεξί σκαηείσλ» κε ηνλ νπνίν 

θαηνρπξώλεηαη ην δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη 

θαη ηα ζσκαηεία αξρίδνπλ λα απνθηνύλ θαζαξά 

εξγαηηθό ραξαθηήξα. Δρεη επίζεο ηδξπζεί ε 

ΓΔΔ (1918) θαζώο θαη αξθεηά Δξγαηηθά 

Κέληξα. Ο ενξηαζκόο ηνπ 1919 απεηέιεζε θαη 

ηελ αθνξκή γηα κηα θξίζε ζηε ΓΔΔ πνπ 

νδήγεζε ζε δηάζπαζε. Σειηθά γηνξηάζηεθε ζε 12 

πόιεηο παλειιαδηθά. 

 
 

 

 

 

ΔΡΓΑΣΗΚΖ  ΠΡΩΣΟΜΑΓΗΑ!!! 

Η πξώηε ηνπ Μάε, είλαη κέξα 

νξόζεκν γηα ηνπο αγώλεο ηνπ εξγάηε.  

Οη αηκαηνβακκέλεο εμεγέξζεηο ησλ 

εξγαηώλ ηνπ ηθάγν ζηηο αξρέο Μάε ηνπ 

1886, έγηλαλ ύζηεξα από επηηπρεκέλεο 

δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαηώλ ζηνλ Καλαδά ην 

1872.Γύν ρξόληα λσξίηεξα, ην 1884, 

πάξζεθε ζην ζπλέδξην ηεο Ακεξηθαληθήο 

Οκνζπνλδίαο Δξγαζίαο ε απόθαζε λα γίλνπλ 

ηελ πξώηε Μάε ηνπ 1886 απεξγηαθέο 

θηλεηνπνηήζεηο θαη δηαδειώζεηο ζην ηθάγν, 

ην κεγαιύηεξν ηόηε βηνκεραληθό θέληξν ησλ 

ΗΠΑ. Αίηεκα ε κείσζε ησλ σξώλ εξγαζίαο 

θαη ζύλζεκα "Ορηώ ώξεο δνπιεηά, νρηώ ώξεο 

αλάπαπζε, νρηώ ώξεο ύπλν".  

Δθείλε ηε κέξα, 1ε Μαΐνπ ηνπ 1886, 

400.000 άλζξσπνη ζπκκεηείραλ ζηηο απεξγίεο 

πνπ γίλνληαλ ζε όιε ηελ ρώξα, θαη πάλσ από 

80.000 ζην ηθάγν. Απηό ην άββαην ηνπ 

1886, κηα εξγάζηκε κέξα, νη εξγάηεο, 

μεθίλεζαλ κε ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο 

γηα λα δηαδειώζνπλ εηξεληθά ζην ρώξν ηεο 

ζπγθέληξσζεο ζηελ πιαηεία Haymarket.  

ηε γύξσ πεξηνρή, είραλ παξαηαρζεί 

αζηπλνκηθέο δπλάκεηο απνηεινύκελεο από 

1350 άηνκα, νπιηζκέλα κε νπινπνιπβόια νη 

νπνίνη πεξίκελαλ ην ζύλζεκα γηα λα 

δξάζνπλ. Κη ελώ ην πιήζνο παξαθνινπζνύζε 

ηηο νκηιίεο, ν επηθεθαιήο ηεο αζηπλνκηθήο 

δύλακεο, δηαηάζζεη λα δηαιπζεί ε 

ζπγθέληξσζε.  
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   Μηα βόκβα έζθαζε θνληά ζηνπο 

αζηπλνκηθνύο νη νπνίνη άξρηζαλ λα 

ππξνβνινύλ θαη λα ρηππνύλ ηνπο 

ζπγθεληξσκέλνπο ρσξίο θακηά δηάθξηζε. 

Δίλαη αθόκα άγλσζηνο ν αξηζκόο ησλ 

ζπκάησλ αθνύ πνιινί ηξαπκαηηζκέλνη 

θαηέιεμαλ ηηο επόκελεο εκέξεο, επίζεκα 

κόλν νθηώ λεθξνί αζηπλνκηθνί θαη ηέζζεξηο 

δηαδεισηέο έρνπλ επαιεζεπηεί. Σν γλσζηό 

ζθίηζν ελόο αλαξρηθνύ πνπ πεηάεη κία 

βόκβα εκθαλίζηεθε έπεηηα απηνύ ηνπ 

ζπκβάληνο.  

Οθηώ ζπιιεθζέληεο δηαδεισηέο 

δηθάζηεθαλ, ηέζζεξηο απηώλ θαηαδηθάζηε-

θαλ ζε ζάλαην θαη άιινο έλαο αθαίξεζε 

κόλνο ηε δσή ηνπ ζηελ θπιαθή. Η δηεζλήο 

πξνβνιή απηήο ηεο δίθεο δεκηνύξγεζε ηα 

ζεκέιηα ηεο Δξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο σο 

Δξγαηηθήο Γηνξηήο. 

Δηήζηα γηνξηή, κε παγθόζκην 

ραξαθηήξα ησλ αλζξώπσλ ηεο κηζζσηήο 

εξγαζίαο. Με ζπγθεληξώζεηο θαη πνξείεο, ε 

εξγαηηθή ηάμε βξίζθεη ηελ επθαηξία λα 

πξνβάιεη ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηεο 

επηηεύγκαηα θαη λα θαζνξίζεη ην 

δηεθδηθεηηθό ηεο πιαίζην γηα ην κέιινλ. Η 

Πξσηνκαγηά είλαη απεξγία θαη όρη αξγία, 

όπσο ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε 

πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. 

 

 Η Πξσηνκαγηά, σο εξγαηηθή 

γηνξηή, θαζηεξώζεθε ζηηο 20 Ινπιίνπ 

1889, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηδξπηηθνύ 

ζπλεδξίνπ ηεο Γεύηεξεο Γηεζλνύο 

(νζηαιηζηηθήο Γηεζλνύο) ζην Παξίζη, ζε 

αλάκλεζε ηνπ μεζεθσκνύ ησλ εξγαηώλ 

ηνπ ηθάγνπ ηελ 1ε Μαΐνπ 1886, πνπ 

δηεθδηθνύζαλ ην νθηάσξν θαη θαιύηεξεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. Καηέιεμε ζε 

αηκαηνρπζία ιίγεο κέξεο αξγόηεξα, κε 

ηελ επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ 

κπξάβσλ ηεο εξγνδνζίαο. 

Γηάλλεο Μαξγαξώλεο 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατώντας εδώ θα δείτε και θα 

ακούσετε ένα αφιέρωμα για τη 

Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα 

  

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-thriskeftika-e-st/d11-web/htms/EPIKAIRA_INTRO.htm
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Η χριστιανική παράδοση θέλει την παπαρούνα να φυτρώνει κάτω από το 

σταυρό του Χριστού στον Γολγοθά και να δέχεται τις σταγόνες από το αίμα 

του Εσταυρωμένου ανάμεσα στα πέταλά της, σταγόνες που της χάρισαν το 

κατακόκκινο χρώμα της. 

Πατήστε εδώ: ΕΡΓΑ ΣΕΦΝΗ ΜΕ ΠΑΠΑΡΟΤΝΕ 

  

http://blogs.sch.gr/12dimperist/%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B1%CF%83-2/
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Σις ημέρες της Αγάπης του Πάσχα, ας 

γνωρίσουμε την ανιδιοτελή αγάπη και 

προσφορά σε συνανθρώπους μας!  

 

εδώ: ΚΗΒΩΣΟ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 

 

 

εδώ: ΟΗ ΓΗΑΣΡΟΗ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ 

 

http://kivotostoukosmou.org/kivotos/content/view/12/28/lang,el/
http://mdmgreece.gr/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%AF-%CE%95%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5/O%CE%B9-%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%AF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://kivotostoukosmou.org/kivotos/content/view/12/28/lang,el/

