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ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
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Πρωτομαγιά ονομάζεται η πρώτη
μέρα του Μαΐου, η οποία είναι μέρα
αργίας (η Πρωτομαγιά δεν είναι
αργία, για το εργατικό κίνημα είναι
απεργία) για πολλές χώρες του κόσμου.

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Τις περισσότερες φορές η Πρωτομαγιά
είναι συνώνυμη με την Παγκόσμια Μέρα
των Εργατών (Εργατική Πρωτομαγιά), την
ημέρα δηλαδή που τιμώνται οι αγώνες του
εργατικού κινήματος.
Είναι στην πραγματικότητα η καθιερωμένη
γιορτή της εξέγερσης των εργατών του Σι-

κάγου. Το Μάιo του 1886 τα εργατικά συνδικάτα του Σικάγου ξεσηκώθηκαν,
διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες
και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Το σύνθημα τους ήταν: «Οχτώ ώρες δουλειάς,
οχτώ ώρες ανάπαυσης, οχτώ ώρες ύπνος».
Εκείνη την εργάσιμη μέρα Σάββατο 1η
Μαΐου 1886 οι εργάτες με τις γυναίκες και

τα παιδιά τους ξεκίνησαν για να διαδηλώσουν ειρηνικά στο χώρο της πλατείας Haymarket. Στη γύρω περιοχή υπήρχαν 1350
αστυνομικοί.
Ενώ το πλήθος παρακολουθούσε τις ομιλίες, ο επικεφαλής της αστυνομίας, διατάσσει να διαλυθεί η συγκέντρωση. Μια βόμβα
έσκασε κοντά στους αστυνομικούς οι
οποίοι άρχισαν να πυροβολούν και να χτυπούν τους συγκεντρωμένους χωρίς καμιά
διάκριση.
Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων.
Επίσημα μόνο οκτώ νεκροί αστυνομικοί και
τέσσερις διαδηλωτές έχουν επαληθευτεί.
Οκτώ συλληφθέντες διαδηλωτές δικάστηκαν, τέσσερις
από
αυτούς καταδικάστηκαν
σε
θάνατο και
άλλος ένας
έχασε τη
ζωή
του
στην φυλακή.
Η διεθνής
προβολή
αυτής της
δίκης δημιούργησε τα
θεμέλια της
Εργατικής
Πρωτομαγιάς ως Εργατικής
Γιορτής.

Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ
Γνωστός στους διάφορους πολιτισμούς με
διαφορετικά ονόματα, ο Μάιος ονομάστηκε
έτσι από τη ρωμαϊκή θεότητα Maja (Μάγια)
της οποίας το όνομα προήλθε με τη σειρά
του από την ελληνική λέξη Μαία, που σημαίνει τροφός και μητέρα.
Η Μάγια ταυτίστηκε και με την
Ατλαντίδα νύμφη Μαία, μητέρα
του Ερμή στον οποίο και αφιερώθηκε ο μήνας.
Οι αρχαίοι Έλληνες, ως φλογεροί φυσιολάτρες, γιόρταζαν το
άνοιγμα των λουλουδιών και
τον ερχομό της άνοιξης. Κυρίαρχο λουλούδι από τότε που
ήρθε στην Ελλάδα από τη
Θράκη, το τριαντάφυλλο μαζί
με τις Ορφικές διδασκαλίες,
έγινε σύμβολο και υμνήθηκε ως
η νύμφη των λουλουδιών.
Η γιορτή, όμως, της άνοιξης, η
αρχαία Πρωτομαγιά, πήρε σιγάσιγά κι επίσημη μορφή και έτσι
δημιουργήθηκαν τα Ανθεστήρια, η γιορτή των λουλουδιών.
Στα Ανθεστήρια της Ελλάδας
«ανασταινόταν» ο... σκοτωμένος Ευάνθης θεός, επίθετο του
Διόνυσου, που από το χυμένο

αίμα του φύτρωσε, σύμφωνα με το μύθο,
το αμπέλι.
Άλλο έθιμο της πρωτομαγιάς στην Ελλάδα
κατά τα νεότερα χρόνια ήταν η ανάσταση
του Μαγιόπουλου. Ένας έφηβος παρίστανε
στο ξέφωτο κάποιου δάσους τον πεθαμένο, τάχατες, Διόνυσο. Κοπέλες τον στόλιζαν με άνθη και του τραγουδούσαν τον
«κομμό, το θρήνο και τον οδυρμό», μέχρι
που να «αναστηθεί» και μαζί με αυτόν όλη
η φύση.
Αργότερα, με το πέρασμα των αιώνων, η
αρχική έννοια της Πρωτομαγιάς χάθηκε και
τα έθιμα επιβίωσαν απλώς ως λαϊκές γιορτές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η περιφορά δέντρων, πράσινων κλαδιών ή
στεφανιών με λουλούδια, η ανακήρυξη του
βασιλιά ή της βασίλισσας του Μάη, ο χορός
γύρω από ένα δέντρο ή ένα στολισμένο
κοντάρι - γαϊτανάκι.
Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες γιορτές
χωρίς θρησκευτικό περιεχόμενο που έχει
διατηρηθεί ως τις μέρες μας με εκδηλώσεις
που απαντώνται στον λαϊκό πολιτισμό πολλών ευρωπαϊκών λαών.
Εριφύλη Βρυσά, Δήμητρα Σκολή
Η Μαθητική εφημερίδα

ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
του Χαλανδρίου

Εκδίδεται από τους μαθητές της Ε1 του 5ου
Δημοτικού σχολείου Χαλανδρίου
Βριλησσίων 2 - 15234 – Χαλάνδρι
Τη Συντακτική ομάδα αποτελούν οι εξής μαθητές της Ε1 τάξης:
1. Βρυσά Εριφύλη
2. Δημητρακόπουλος Φίλιππος
3. Δρίβας Κων/νος
4. Κανέλλος Δημοσθένης
5. Κομινάτος Γεννατάς Γιώργος
6. Κυριακόπουλος Αλέξης
7. Μαργαρίτης Γρηγόρης
8. Μητροπούλου Εύα
9. Μουλάι Στέλιος
10. Μπουνιαλέτου Μαρία
11. Παφιλιάρης Χρυσόστομος
12. Πολυδώρου Ελένη
13. Σκεπετάρης Λάμπρος
14. Σκολή Δήμητρα
15. Τόλιας Φίλιππος
16. Τρανούλης Δημήτρης
17. Τσουβαλιά Βασιλική
Το συντονισμό, την ενθάρρυνση και την
οργάνωση έχει ο δάσκαλος της τάξης: κ.
Βασίλης Φουρτούνης
Email: filarakia05@yahoo.gr

