
Εργατική Πρωτομαγιά



Σικάγο 1886
Πρώτη φορά εργάτες στο Σικάγο των Η.Π.Α. αποφασίζουν να διεκδικήσουν με 
απεργία  καλύτερες συνθήκες διαβίωσης: « 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 
ώρες ύπνου».

600.000 άνθρωποι απεργούν σε όλη τη χώρα . 80.000 από αυτούς στο Σικάγο.

Οι άνθρωποι διαδηλώνουν ειρηνικά στην πλατεία Haymarket.

1350 αστυνομικοί είναι παραταγμένοι.

Ξαφνικά, μια χειροβομβίδα εκτοξεύεται προς τους ένστολους και σκοτώνει 7 εξ 
αυτών.

Οι αστυνομικοί πυροβολούν αδιακρίτως- άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων.

Συλλαμβάνονται 8 εργάτες και οι 4 καταδικάστηκαν σε θάνατο,









Πρωτομαγιά στην Ελλάδα
•1888-Καπνεργάτες στη Δράμα παλεύουν για δεκάωρη εργασία!

•1892- Γίνεται η πρώτη Συγκέντρωση από Σοσιαλιστικό Σύλλογο Καλλέργη.

•1893-Γίνεται η πρώτη διαδήλωση 2.000 εργατών, ζητούν: 8ωρη εργασία, 
κυριακάτικη αργία, κρατική ασφάλιση στα θύματα εργατικών ατυχημάτων.

•1894- Μεγάλη συγκέντρωση με αιτήματα όσα προαναφέρθηκαν και 10 συλλήψεις.



1η Μαΐου 1936 Θεσσαλονίκη 
•Οι καπνεργάτες στην Θεσσαλονίκη που απεργούν κορυφώνουν τις κινητοποιήσεις 
τους.

•Η δικτατορική κυβέρνηση του Ι. Μεταξά πνίγει στο αίμα τις διαδηλώσεις.

•Συνολικά 12 σκοτώνονται.

•Ανάμεσα τους ο Τάσος Τούσης, αυτοκινητιστής, στην διασταύρωση Εγνατία και 
Βενιζέλου.

•Ο Γ. Ρίτσος βλέπει την φωτογραφία της μητέρας του, που θρηνεί πάνω από το 
άψυχο σώμα του γιού της και γράφει τον «Επιτάφιο».







https://www.youtube.com/watch?v=SbnLSFncChA

Μέρα Μαγιού μου μίσεψες
μέρα Μαγιού σε χάνω
άνοιξη γιε που αγάπαγες
κι ανέβαινες απάνω

Και μου ιστορούσες με φωνή
γλυκιά ζεστή κι αντρίκεια
τόσα όσα μήτε του γιαλού
δεν φτάνουν τα χαλίκια

Στο λιακωτό και κοίταζες
και δίχως να χορταίνεις
άρμεγες με τα μάτια σου
το φως της οικουμένης

Και μου `λεγες πως όλ’ αυτά
τα ωραία θα `ναι δικά μας
και τώρα εσβήστης κι έσβησε
το φέγγος κι η φωτιά μας

Στίχοι Ρίτσος Γιάννης και 
σύνθεση Θεοδωράκης Μίκης

https://www.youtube.com/watch?v=SbnLSFncChA
https://www.artsandthecity.gr/stixoi/stixourgos/%cf%81%ce%af%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%bd%ce%bd%ce%b7%cf%82/
https://www.artsandthecity.gr/stixoi/synthetis/%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%82/


1η Μαΐου 1944
• 200 Έλληνες, πατριώτες, που φυλακίστηκαν για τα «πιστεύω» τους και για την 
επαναστατική τους δράση,  κρατούμενοι στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου από τους 
Γερμανούς, εκτελούνται στο στρατόπεδο της Καισαριανής. Ήταν αντίποινα σε μια πράξη του 
ΕΛΑΣ να σκοτώσει έναν Γερμανό  αξιωματούχο. 







Στο δρόμο από το Χαϊδάρι ως στην Καισαριανή οι μελλοθάνατοι  σκορπούν 
γράμματα και αντικείμενα, ώστε να τα μαζέψουν οι πολίτες και να τα δώσουν στους 
δικούς τους ανθρώπους.



Ναπολέων Σουκατζίδης
Ηρωική μορφή ο Ναπολέων Σουκατζίδης, ένας από τους εκτελεσμένους ο οποίος, 
επειδή ήταν διερμηνέας, του πρότειναν οι Γερμανοί να μην τον εκτελέσουν αλλά να 
εκτελεσθεί κάποιος άλλος στη θέση του. Εκείνος όμως αρνήθηκε, πεθαίνοντας για 
τις πεποιθήσεις του, τελευταίος σε σειρά για να μεταφράζει ως εκείνη την ώρα τις 
εντολές των Γερμανών στους υπόλοιπους συντρόφους του.


