
 

 

Ση έγηλε ηνλ Μάε; 

Αλαθνξά ζε ηζηνξηθά γεγνλόηα 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΒΛ Γαζηνχλεο  

ρ. Έηνο 2013-2014 

 



 

 

 

 

 

 

Δ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ έγηλε απφ ηνπο καζεηέο ηεο ΐ' ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο:  

 

Αλέζηε Γηαξηθάλε, Καξνύληα Δεκήηξε, Καζηξηλνύ Κπξηαθή, Καηζίξε 

Κωλζηαληίλν, Κιάδε Πεγή, Κνπθνπδέιε Χαξά, Κνπθνπδέιε Αιέμαλδξν, 

Λνπθνπκάθηα Μαξία, Μάιιηαξε Κωλζηαληίλν, Μνλόιηζν Παλαγηώηε, Μνπξαληίδε 

Νηθόιαν, Μπιωλά Θενδώξα, Παλαγόπνπιν Δηνλύζην, άκην Σξηαληάθπιιν, 

Χξηζηνθνξάηνπ Κωλζηαληίλα. 

 

 

 

 

 

Δ παξνπζίαζε ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πιαηζηψζεθε κε ην ηξαγνχδη Which side are 

you on?, κε απνζπάζκαηα απφ ην έξγν Επηηάθηνο ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ ζε κνπζηθή 

Μίθε Θενδσξάθε θαη κε βίληεν πνπ δεκηνχξγεζε ν καζεηήο Καηζίξεο 

Κσλζηαληίλνο. Βπίζεο κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε απφ ηνπο Καηζίξε 

Κσλζηαληίλν, Καζηξηλνχ Κπξηαθή, Κνπθνπδέιε Υαξά, Λνπθνπκάθηα Μαξία θαη 

Υξηζηνθνξάηνπ Κσλζηαληίλα. 

Σα ζπλζήκαηα ηνπ Γαιιηθνχ Μάε είλαη επηινγή ηεο Υξηζηνθνξάηνπ Κσλζηαληίλαο. 

Σν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πνπ παξαθνινχζεζαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο είλαη επηινγή ηνπ Καξνχληα Αεκήηξε. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ 

 

 
ΚΒΦΏΛΏΕΟ ΠΡΧΣΟ 

 Δ εξγαηηθή Πξσηνκαγηά ζην ηθάγν   

 Γπλαηθείν εξγαηηθφ θίλεκα  

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ ΑΒΤΣΒΡΟ 

 Δ εξγαηηθή Πξσηνκαγηά ζηελ Βιιάδα 

 Δ δηεζλήο θξίζε (1929 – 1930) θαη νη ζπλέπεηέο ηεο 

 Δ Βιιάδα ζηελ θξίζηκε δεθαεηία (1930 - 1940) 

 Δ απεξγία ησλ θαπλεξγαηψλ ζηε Θεζζαινλίθε 

 

ΚΒΦΏΛΏΕΟ ΣΡΕΣΟ 

 Ο Γαιιηθφο Μάεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Η πρώηη εργαηική πρωηομαγιά: Σικάγο 1886 

 

 

Δ πξψηε ΜαΎνπ θάζε ρξφλνπ είλαη αθηεξσκέλε ζε εθδειψζεηο ηηκήο πξνο ηελ 

εξγαζία θαη ηνπο θνηλσληθνχο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Σελ πξσηνκαγηά ηνπ 1886 ην Βπγελέο Σάγκα ησλ Εππνηψλ Βξγαζίαο, έλα ηδηφηππν 

θίλεκα ζηηο ΔΠΏ, πνπ επεδίσθε λα νξγαλψζεη ηελ παξνρή θαη δηαλνκή αγαζψλ ζε 

ζπλεηαηξηζηηθή βάζε θαη αξηζκνχζε 700.000 πεξίπνπ κέιε, θήξπμε γεληθή απεξγία 

ζηελ Ώκεξηθή, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο κηθξφηεξεο εξγαηηθέο ελψζεηο, πνπ ε δχλακή 

ηνπο δελ μεπεξλνχζε ηα 350.000 κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Ώκεξηθαληθή 

Οκνζπνλδία Βξγαζίαο κε εγέηε ηνλ άκηνπει Γθφκπεξο. 

 Δ απεξγία είρε σο θχξηα δηεθδίθεζε ηελ λνκνζεηηθή θαζηέξσζε ηνπ νθηάσξνπ σο 

αλψηαηνπ νξίνπ εκεξήζηαο εξγαζίαο. ην ηθάγν, ν αξηζκφο ησλ απεξγψλ έθηαζε ηηο 

100.000. ηηο 3 ΜαΎνπ, βφκβα, πνπ ξίρηεθε απφ αγλψζηνπο ζηελ Haymarket Square, 

θφλεπζε έλαλ αμησκαηηθφ ηεο αζηπλνκίαο θαη ηξαπκάηηζε πεξηζζφηεξνπο. 

Βπαθνινχζεζαλ ζπγθξνχζεηο, ζηηο νπνίεο θνλεχζεθαλ επηά αζηπλνκηθνί θαη 

ηέζζεξηο πνιίηεο. Οθηψ αλαξρηθνί ζπλειήθζεζαλ, απφ ηνπο νπνίνπο επηά 

θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην γηα αλζξσπνθηνλία θαη εζηθή απηνπξγία ζε 

αλζξσπνθηνλία θαη άιια θαθνπξγήκαηα. Σσλ δχν ε πνηλή κεηαηξάπεθε ζε ηζφβηα, 

αιιά θαη νη νθηψ έκεηλαλ έγθιεηζηνη επί έμη ρξφληα, κέρξηο φηνπ ν θπβεξλήηεο ηνπ 

Ειηλφηο, επηθξίλνληαο ηνπο δηθαζηέο γηα εκπαζή θαθφηεηα, ηνπο ράξηζε ηηο πνηλέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δ Ώκεξηθάληθε Οκνζπνλδία Βξγαζίαο απφ ην 1886 έσο ην 1892 αχμεζε ηνλ αξηζκφ 

ησλ κειψλ ηεο ζε 250.000 θαη κε αγψλεο θαη απεξγηαθέο εθδειψζεηο πέηπρε λα 

ζπλάςεη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ζηηο νπνίεο πεξηέρνληαλ ξήηξεο κε ην 

νθηάσξν, θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλε ε κεγαιχηεξε νξγάλσζε ζηηο ΔΠΏ. 

  Σα γεγνλφηα ηεο Ώκεξηθήο εληππσζίαζαλ ηνπο Βπξσπαίνπο εγέηεο εξγαηηθψλ 

θηλεκάησλ θαη ζνζηαιηζηηθψλ θνκκάησλ θαη ην 1889, ην ηδξπηηθφ ζπλέδξην ηεο ΐ‟ 



 

 

Αηεζλνχο, ζπλήιζε ζην Παξίζη, απνθάζηζε ηελ θαζηέξσζε δηεζλνχο εθδήισζεο ζηηο 

ρψξεο φισλ ησλ κειψλ ηεο γηα ηελ πξνβνιή ησλ εξγαηηθψλ δηεθδηθήζεσλ κε πξψηε 

ην νθηάσξν. Ώπφ ηφηε ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ  

νξγαλψλνπλ εθδειψζεηο ηελ Πξσηνκαγηά. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη θαη ε 

Βιιάδα. 

  ηελ ηέσο ΒΑ, κεηά ηελ νθησβξηαλή επαλάζηαζε, ε πξσηνκαγηά θαζηεξψζεθε σο 

ε δεχηεξε παλεζληθή ενξηή, κεηά ηελ επέηεην ηεο επαλάζηαζεο. Βπί  ηάιηλ θαη ησλ 

δηαδφρσλ ηνπ κεηά ηνλ ΐ‟ Παγθφζκην Πφιεκνο ε ενξηή ηεο Πξσηνκαγηάο είρε 

θαζηεξσζεί σο εκέξα επίδεημεο ηεο πνιεκηθήο κεραλήο θαη ησλ λέσλ φπισλ ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο, κε κεγάιε ζηξαηησηηθή παξέιαζε ζηελ θφθθηλε πιαηεία ηεο 

Μφζραο . Δ ηειεπηαία ζηξαηησηηθή παξέιαζε πνπ νξγαλψζεθε ζηελ ΒΑ ήηαλ ηελ 

πξσηνκαγηά ηνπ 1990, φηαλ ην δηακαξηπξφκελν πιήζνο δηέθνςε ηελ παξέιαζε, ε 

νπνία δηεμήγεην ελψπηνλ ηνπ Γθνξκπαηζφθ θαη ησλ ινηπψλ επηζήκσλ, θαη 

ππνρξέσζε ηα ζηξαηησηηθά ηκήκαηα λα  απνζπξζνχλ ζηνπο ζηξαηψλεο. 

 

 

Πψο γελλήζεθε ε εξγαηηθή Πξσηνκαγηά; 
 

 

 

Δ απεξγία μεθίλεζε ζην ηθάγν κε θνβεξή νξκεηηθφηεηα θαη κε ηεξάζηηεο ειπίδεο 

επηηπρίαο. Γχξσ ζηνπο 40.000 εξγάηεο θαηέβεθαλ ζε απεξγία ηελ 1ε ΜαΎνπ φπσο είρε 

θαλνληζηεί, θαη ηειηθά έθηαζαλ λα απεξγνχλ 65.000 εξγάηεο κέζα ζε ηξεηο ή ηέζζεξηο 

κέξεο. Ώιιά θη απηφο ν αξηζκφο δελ αληηπξνζψπεπε νιφθιεξν ην δπλακηθφ ηεο 

πφιεο: ρσξίο λα γίλεη απεξγία ηθαλνπνηήζεθε ην αίηεκα γηα κείσζε ηεο εξγάζηκεο 

εκέξαο πεξηζζφηεξσλ απφ 45.000 εξγαηψλ.  

Βπηπιένλ, απεξγνχζαλ ήδε ρηιηάδεο εξγάηεο ζην Λέεθ σξ, ζην Γνπψκπαο, ζην 

ηθάγν, ζην Μηιγνπψθη, ζην αηλ Πσι θαη ζε δηάθνξνπο ζηαζκνχο κεηαθνξψλ νη 

απεξγνί δηακαξηχξνληαλ γηα ηελ πξφζιεςε εξγαηψλ πνπ δελ αλήθαλ ζην ζπλδηθάην. 

Ώληηκεησπίδνληαο έλα ηέηνην καδηθφ θίλεκα ν αξρεγφο ηεο αζηπλνκίαο Έκπεξζνιλη 

θαηάιαβε φηη ε θαηάζηαζε είλαη δχζθνιε θαη δήηεζε λα βξίζθεηαη ζ‟ επηθπιαθή, ην 

άββαην, 1ε ΜαΎνπ, νιφθιεξε ε δχλακε ηεο αζηπλνκίαο. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Δ πφιε είρε γηνξηηλή εκθάληζε κε ηα εθαηνληάδεο θιεηζηά εξγνζηάζηα θαη ηνπο 

ρηιηάδεο απεξγνχο πνπ πεξηδηάβαηλαλ ηνπο δξφκνπο νηθνγελεηαθά. Έγηλαλ πνξείεο θαη 

καδηθέο ζπγθεληξψζεηο θη αθνχζηεθαλ ιφγνη ζηα πνισληθά, ηα γεξκαληθά, ηα αγγιηθά 

θαη ηε βνεκηθή δηάιεθην. 

Ώληηκέησπνη κε κηαλ απεξγία πνπ παξνπζίαδε απξφβιεπηε δχλακε θαη δηάζεζε 

αιιειεγγχεο, νη κεγάινη επηρεηξεκαηίεο θαη βηνκήραλνη ζπλαζπίζηεθαλ γηα λα ηε 

ζπληξίςνπλ. ηηο 27 Ώπξηιίνπ ηδξχζεθε ν χλδεζκνο ΐηνκεράλσλ Τπνδεκαηνπνηίαο 

ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ 60 βηνκήραλνη απηνπξνζψπσο θαη 160 κε γξαπηή δήισζή 

ηνπο. Σα κεγαιχηεξα ρπηήξηα ζηδήξνπ, ράιπβα, ραιθνχ θαη κπξνχηδνπ δηαθήξπμαλ 

φηη ζ‟ αληηηάζζνληαλ ζην αίηεκα γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ νθηάσξνπ. Σν πξσί ηεο 

πξσηνκαγηάο ζπλεδξίαζαλ νη εθπξφζσπνη ησλ κεγάισλ πιαληζηεξίσλ γηα λα 

απνθαζίζνπλ κε πνην ηξφπν ζα αληηδξάζνπλ ελάληηα ζηνπο απεξγνχο. Σν ίδην βξάδπ 

πήξαλ κέξνο ζ‟ απηή ηε ζπγθέληξσζε νη μπιέκπνξνη θαη νη εηαηξείεο ζπζθεπαζηψλ. 

Έηζη, ζχζζσκε ε μπινβηνκεραλία απνθάζηζε λα κελ θάλεη θακηά παξαρψξεζε ζηνπο 

εξγάηεο. Παξφια απηά, ηε Αεπηέξα 3 ΜαΎνπ ε εμάπισζε ηεο απεξγίαο ήηαλ 

ηξνκαθηηθή. Σν πνηάκη θνληά ζηελ μπιεκπνξηθή Ώγνξά είρε πιεκκπξίζεη απφ 

παξαηεκέλε μπιεία, ελψ έξρνληαλ 300 κανχλεο γεκάηεο θνξηίν ζε εθδήισζε 

ζπκπαξάζηαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ εθείλε ηελ επνρή βξηζθφληνπζαλ ζε άλζηζε, παξέιπζαλ 

μαθληθά. Σα κεγάια ρπηήξηα κεηάιισλ θαη νη κεηαθνξηθνί ζηαζκνί κπινθαξίζηεθαλ. 

Δ αληηδηθία αλάκεζα ζηνλ εξγνζηαζηάξρε Μαθ Γθφξκηθ θαη ηνπο εξγάηεο 

ρξνλνινγείηαη απφ ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ φηαλ ε επηρείξεζε θήξπμε ινθ-άνπη ελάληηα 

ζηνπο 1.400 ππαιιήινπο, αληηκεησπίδνληαο έηζη ην αίηεκά ηνπο λα ζηακαηήζεη ε 

δίσμε νξηζκέλσλ ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ είραλ απεξγήζεη παιηφηεξα. Δ αζηπλνκία 

εμαπέιπζε ηελ επίζεζή ηεο ην απφγεπκα ηεο Αεπηέξαο, 3 ΜαΎνπ. 6.000 απεξγνί 



 

 

μπιεξγάηεο ζπγθεληξψζεθαλ θνληά ζην Μαχξν Μνλνπάηη, έλα κίιη βφξεηα απ‟ ην 

εξγνζηάζην Μαθ Γθφξκηθ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο επηηξνπήο πνπ ζα κηινχζε  

ζηνπο μπιεκπφξνπο. Βλψ ν πάηδ κηινχζε ζηε ζπγθέληξσζε, κηα νκάδα 200 πεξίπνπ 

αηφκσλ απνζπάζηεθε απζφξκεηα απφ ην πιήζνο ησλ απεξγψλ, έθαλε πνξεία πξνο ην 

εξγνζηάζην θαη επηηέζεθε ζηνπο απεξγνζπάζηεο πνπ εθείλε ηε ζηηγκή έθεπγαλ γηα ην 

ζπίηη ηνπο. Οη ζπγθεληξσκέλνη απεξγνί βιέπνληαο ηα πεξηπνιηθά θη αθνχγνληαο 

ππξνβνιηζκνχο μεθίλεζαλ γηα ην εξγνζηάζην -ζην δξφκν ζπλαληήζεθαλ κε ηε 

δχλακε ησλ γθινκπ θαη ησλ φπισλ- νη αζηπλνκηθνί ππξνβνινχζαλ αλεμέιεγθηα ηνπο 

απεξγνχο πνπ έηξεραλ γηα λα μεθχγνπλ. Ώπνηέιεζκα: ηέζζεξηο λεθξνί θαη πάξα 

πνιινί ηξαπκαηίεο. 

Σν ηέινο ησλ πξσηεξγαηψλ ηνπ 1886 

 ια μεθίλεζαλ κεηά απφ εληνιή ηνπ δηθαζηεξίνπ λα ζπιιεθζνχλ νη εμήο: γθαζη 

πάηδ, Μάηθει ηζνπψκπ, άκνπει Φήιληελ, Άικπεξη Πάξζνλο, Άληνιθ Φίζεξ, 

Σδσξηδ Έλγθει, Λνχηο Ληλγθ θαη ζθαξ Νεκπ. Σν δηθαζηήξην κεηά απφ ζπλεδξίαζε 

δήηεζε άκεζα ηελ εθηέιεζε ησλ θαηεγνξνχκελσλ.           

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γσναικείο εργαηικό κίνημα 

 
 

Ο αγψλαο ησλ γπλαηθψλ γηα ίζα δηθαηψκαηα κε ηνπο άλδξεο ζηνπο νηθνλνκηθνχο, 

θνηλσληθνπνιηηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ηνκείο, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

γεληθφηεξν πνιηηηθφ αγψλα, κε άιια ιφγηα ην θίλεκα ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ 

είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. 

Ήδε ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ ηεο αλεμαξηεζίαο ζηε ΐ‟ Ώκεξηθή (1775-83) 

δηαηππψζεθε ην αίηεκα λα παξαρσξεζνχλ ζηηο γπλαίθεο ίζα εθινγηθά δηθαηψκαηα κε 

ηνπο άληξεο (ππνζηεξίρηεθε απφ πξνζσπηθφηεηεο φπσο ε Μέξζπ Γνπψξελ, ε 

Ώκπηγθάηι Άληακο θ. ά.). 



 

 

Σν νξγαλσκέλν θίλεκα ησλ γπλαηθψλ εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηα ρξφληα ηεο 

Μεγάιεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο, φηαλ νη γπλαίθεο ηνπ ιανχ ζπκκεηείραλ ζε φιεο ηηο 

κεγάιεο ιατθέο δηαδειψζεηο. Δ πξψηε εθεκεξίδα πνπ ήηαλ αθηεξσκέλε ζηνλ αγψλα 

ησλ γπλαηθψλ γηα ηζνηηκία άξρηζε λα εθδίδεηαη ζηε Γαιιία ζηα ρξφληα ηεο 

επαλάζηαζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ηδξχζεθαλ θαη νη πξψηεο νξγαλψζεηο γπλαηθψλ 

(επαλαζηαηηθέο ιέζρεο γπλαηθψλ), πνπ ζπκκεηείραλ δξαζηήξηα ζηνπο πνιηηηθνχο 

αγψλεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δ Αηαθήξπμε ησλ Αηθαησκάησλ ηεο Γπλαίθαο θαη ηεο Πνιίηηζζαο, πνπ ζπληάρηεθε 

απφ ηελ Οιχκπ Νηε Γθνπδ (1748-93) πάλσ ζην πξφηππν ηεο Αηαθήξπμεο ησλ 

Αηθαησκάησλ ηνπ Ώλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε θαη παξνπζηάζηεθε ζηελ 

Βζλνζπλέιεπζε ην 1791, ζηξεθφηαλ ελαληίνλ ηεο «θπξηαξρίαο ησλ αλδξψλ πάλσ ζηηο 

γπλαίθεο» θαη δεηνχζε απφ ηνπο άλδξεο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πιήξε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή ηζνηηκία ησλ γπλαηθψλ ζην φλνκα ησλ «γεληθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ». 

κσο, νη πεξηζζφηεξνη εγέηεο ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο απέξξηςαλ ηελ ηδέα ηεο 

ηζνηηκίαο ησλ γπλαηθψλ θαη ζηα ηέιε ηνπ 1793 θιείζηεθαλ φιεο νη ιέζρεο ηνπο. ηελ 

Ώγγιία ην αίηεκα ηεο λνκηθήο ηζνηηκίαο ησλ γπλαηθψλ εμέζεζε ε Μαίξε 

Γνπφιζηννπλθξαθη (1759-97) ζην βηβιίν ηεο Τπεξάζπηζε ησλ Αηθαησκάησλ ηεο 

Γπλαίθαο ην νπνίν δηαηχπσλε ηηο βάζεηο ηνπ κειινληηθνχ Φεκηληζηηθνχ Κηλήκαηνο. 

Δ 8ε ηνπ Μάξηε θαζηεξψζεθε σο Παγθφζκηα εκέξα γπλαίθαο ζηε κλήκε ησλ 

εξγαηξηψλ ζηα θισζηνυθαληνπξγεία θαη ξαθηάδηθα ηεο Νέαο Τφξθεο, πνπ 

μεζεθψζεθαλ ζηηο 8 ηνπ Μάξηε ηνπ 1857 γηα λα δηεθδηθήζνπλ «δεθάσξε δνπιεηαά 

θσηεηλέο θαη πγηεηλέο αίζνπζεο εξγαζίαο, ηζνκηζζία κε ηνπο θισζηνυθαληνπξγνχο 

θαη ησλ ξάθηεο». Βθείλε ηελ επνρή νη γπλαίθεο εξγάδνληαλ 16 ψξεο ηελ εκέξα θαη κε 

κηζζνχο πνιχ ρακειφηεξνπο απφ απηνχο ησλ θισζηνυθαληνπξγψλ. Οη δηαδειψζεηο 

θαη νη απεξγίεο απηέο πλίγεθαλ ζην αίκα απφ ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σν 1908 παξέιαζαλ 15.000 γπλαίθεο ζηνπο δξφκνπο ηεο Νέαο Τφξθεο δεηψληαο 

ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο, θαιχηεξνπο κηζζνχο θαη δηθαίσκα ςήθνπ. Τηνζέηεζαλ ην 

ζχλζεκα «Φσκί θαη ηξηαληάθπιια», κε ην ςσκί λα ζπκβνιίδεη ηελ νηθνλνκηθή 

αζθάιεηα θαη ηα ηξηαληάθπιια ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο.  

Σν 1910 ε Κιάξα Σζέηθηλ, δηεζλήο πξνζσπηθφηεηα ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κηλήκαηνο, 

πξνηείλεη ζηε ΐ΄ Αηεζλή πλδηάζθεςε νζηαιηζηξηψλ Γπλαηθψλ ηελ 8ε ηνπ Μάξηε 

σο Αηεζλή εκέξα γπλαίθαο γηα λα απνδνζεί έηζη θφξνο ηηκήο ζηηο πξσηνπφξεο εθείλεο 

γπλαίθεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Βδψ κεηαθέξνπκε έλα απφζπαζκα απφ ην έλζεην Επηά Ηκέξεο (2 Μαΐνπ 1999) ηεο 

εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή , ην νπνίν ήηαλ αθηεξσκέλν ζην γπλαηθείν εξγαηηθφ θίλεκα.  

 

Βξγαδφκαζηε ρσξίο ακνηβή 

 

ηεο Βιέλεο ηεξγίνπ – Ρήγνπ 

Βθπαηδεπηηθνχ 

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1930 ζηελ ππεξεζία ησλ ινπηξψλ Λνπηξαθίνπ 

πξνζιακβάλνληαλ θάζε ζεξηλή πεξίνδν 40 – 50 θνξίηζηα απφ 16 έσο 25 εηψλ. Δ 

εξγαζία πνπ πξνζέθεξαλ ήηαλ δχν εηδψλ α) θαζάξηδαλ ηα ινπηξά θαη β) 

πξνζέθεξαλ λεξφ ζεξαπεπηηθφ γηα λα πίλνπλ νη ινπφκελνη. Σν σξάξηφ ηνπο 

μεθηλνχζε ζηηο 4:30 πκ. Καη ηειείσλε ζηηο 6:30 κ.κ. κε ηξεηο ψξεο δηαθνπή ην 

κεζεκέξη. ηε ζπλέρεηα ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα πάλε ζηελ πιαηεία Κξαηηθήο 

Πεγήο, φπνπ κέρξη ηηο 9:30 ην βξάδπ πξνζέθεξαλ ζεξαπεπηηθφ λεξφ ζηνπο 

ινπφκελνπο. Σν ληχζηκν ηεο ππεξεζίαο ηνπο ήηαλ άζπξεο θαζαξέο πνδηέο θαη 

παπνχηζηα άζπξα ρσξίο ςειά ηαθνχληα. ια ηα αγφξαδαλ νη ίδηεο. Δ ακνηβή 

ηνπο: καμία! 

 Σν κφλν πνπ εηζέπξαηηαλ ήηαλ ηα θηινδσξήκαηα ησλ ινπνκέλσλ. Σα ρξήκαηα 

απηά ηα ξίρλαλε ζε θνηλά θνπηηά, ηα νπνία άλνηγαλ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο 

θαη ηα κνηξάδνληαλ. Δ αλαινγία ήηαλ πεξίπνπ  γηα θάζε θνξίηζη 25 έσο 35 

δξαρκέο ηελ εκέξα. Γηα ηελ πξφζζεηε δνπιεηά7 κ.κ έσο 9:30 κ.κ , πνπ κνίξαδαλ 

λεξφ ζηνπο ινπφκελνπο δελ είραλ νχηε απηφ ην έζνδν. Ώο ζεκεηψζνπκε φηη θάζε 

πνηήξη λεξφ πξνζθέξνληαλ αληί 50 ιεπηψλ κέρξη 1 δξαρκή, αιιά φια απηά ήηαλ 

ππέξ ηνπ ελνηθηαζηνχ ησλ ινπηξψλ.  

Σα ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ γξάκκα  δηακαξηπξίαο κε εκεξνκελία 

09/07/1931 Λνπηξάθη, πξνο ησλ “χλδεζκν γηα ηα Αηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο”. 

Σν γξάκκα ηειεηψλεη σο εμήο “αο παξαδίδσ, Κχξηε πξφεδξε , ηελ εηθφλα 

δσεξάλ άλεπ ζρφιησλ κνπ. Δ θξηηηθή είλαη δηθή ζαο. Τπάξρεη επηζεψξεζεο 

εξγαζίαο ζην ππνπξγείσλ. Βίλαη πνιχ καθξάλ βέβαηα ηξεηζήκηζη  ψξεο απφ εδψ. 

  Ο “Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο” δεκνζηεύνληαο ην γξάκκα αλαθέξεη όηη ακέζσο ην 

δηαβίβαζαλ ζην Υπνπξγείν Εζληθήο Οηθνλνκίαο γηα λα ειέγμεη αλ νη πιεξνθνξίεο 

πνπ δίλνληαη είλαη ζσζηέο. Καη ζρνιηάδεη: “Δελ είλαη όκσο ε πξώηε θνξά πνπ 

καζαίλνπκε όηη ε θησρή θνπέια είλαη αληηθείκελν ηεο αγξηώηεξεο εθκεηάιιεπζεο. 

Επρόκαζηε ή λα δηαςεύζεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ην ππνπξγείν, έπεηηα από ηελ 

έξεπλα πνπ ζα θάλεη ή λα ιάβεη απζηεξά κέηξα γηα λα δηνξζσζεί ε θαηάζηαζηο”. 

 

                                                      “Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο”, 15-31 Ινπιίνπ 1931 

                                                                            ηεύρνο 144-145,ζει.5 

    



 

 

 

 

 

 

 

“Which side are you on ?”  
 

Έλα φκνξθν εξγαηηθφ ηξαγνχδη ην νπνίν, θαιεί ηνπο εξγάηεο λα δηαιέμνπλ πιεπξά! 

 

Kξχβεη πίζσ ηνπ κηα ηζηνξία. Σν Which Side Are You On? γξάθηεθε απφ ηελ γπλαίθα 

ηνπ ζπλδηθαιηζηή ακ Ρεο ην 1931. 

Ο ακ εξγαδφηαλ ζηα αλζξαθνξπρεία ηνπ Υάξιαλ Κάνπληπ ζην Κεληάθπ, θαη ήηαλ 

βαζηθφ ζηέιερνο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο United Mine Workers. Σν 1931, νη 

αλζξαθσξχρνη ηεο πεξηνρήο, αγσλίδνληαλ ζθιεξά απέλαληη ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ 

νξπρείσλ. ε κηα πξνζπάζεηα λα εθθνβίζεη ηελ νηθνγέλεηα Ρεο, ν ηνπηθφο ζεξίθεο Υ. 

Μπιεξ θαη νη άληξεο ηνπ, νη νπνίνη είραλ κηζζσζεί απφ ηελ εηαηξία ζηελ νπνία 

άλεθαλ ηα νξπρεία, εηζέβαιαλ παξάλνκα ζην ζπίηη ησλ Ρεο, ζε αλαδήηεζε ηνπ ακ. 

Ο ακ, είρε πξνεηδνπνηεζεί εγθαίξσο θαη είρε δηαθχγεη, φκσο ε Φιφξελο θαη ηα 

παηδηά ηνπο έγηλαλ νη απνδέθηεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ησλ αθεληηθψλ ηνπο. Βθείλε ηε 

λχρηα, φηαλ έθπγαλ ν Μπιεξ θαη νη ππφινηπνη απφ ην ζπίηη, ε Φιφξελο έγξαςε 

κεξηθνχο ζηίρνπο ζην εκεξνιφγην ηεο θνπδίλαο. Οη ζηίρνη απηνί, είλαη νη ζηίρνη ηνπ 

Which Side Are You On?! 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

Come all you good workers 

Good news to you I'll tell 

Of how the good old union 

Has come in here to dwell 

 

Which side are you on, boys? 

Which side are you on? 

Which side are you on, boys? 

Which side are you on? 

 

My daddy was a miner 

Now he's in the air and sun 

He'll be with you, fellow workers 

Until the battle's won 

 

Which side are you on, boys? 

Which side are you on? 

Which side are you on, boys? 

Which side are you on? 

 

Across this great old nation 

Tell me what you gonna do 

When there's one law for the rulers 

And one law for the ruled? 

 

Which side are you on, boys? 

Which side are you on? 

Which side are you on, boys? 

Which side are you on? 

 

Oh workers, can you stand it? 

Oh, tell me how you can 

Will you be a lousy scab 

Or will you be a man? 

 

Which side are you on, boys? 

Which side are you on? 

Which side are you on, boys? 

Which side are you on? 

 

Don't scab for the bosses 

Don't listen to their lies 

Poor folks ain't got a chance 

Unless they organize 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εργαηική Πρωηομαγιά ζηην Ελλάδα 

Δ Βξγαηηθή Πξσηνκαγηά γηνξηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Βιιάδα ην 1893 

(ηελ Κπξηαθή 2 ΜαΎνπ 1893) ζην Παλαζελατθφ ηάδην. Αηνξγαλσηήο ηεο ήηαλ ν 

ηαχξνο Καιιέξγεο. 

Σα αηηήκαηα ηεο ζπγθέληξσζεο, πνπ δηαηππψζεθαλ ζην ςήθηζκα, ήηαλ ηα εμήο : 

 Σελ Κπξηαθήλ θαζ΄φιελ ηελ εκέξαλ λα θιείνπλ ηα θαηαζηήκαηα. 

 Να πεξηνξηζηή ε εξγαζία ησλ εξγαηψλ εηο νθηψ ψξαο απφ δψδεθα θαη πιένλ 

πνπ εξγάδνληαη. 

 Οη ελ ελεξγεία παζφληεο εξγάηαη λα ζπληξέρσληαη ππν ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ ησλ. 

Όζηεξα απφ ηελ επηηπρία ηεο πξψηεο εξγαηηθήο πξσηνκαγηάο ηνπ 1893 θαη ηνλ 

ελζνπζηαζκφ πνπ δεκηνχξγεζε πάξζεθε απφθαζε λα γηνξηαζζεί ε εξγαηηθή 

Πξσηνκαγηά ηνπ 1894 ελσηηθά απφ φιεο ηηο πξννδεπηηθέο δπλάκεηο ηεο επνρήο. 

Οκηιεηέο ηεο εθδήισζεο ήηαλ νη Πι.. Αξαθνχιεο, η. Καιιέξγεο, Βπαγ. 

Μαξθαλησλάηνο θαη Α. Γξακκαηηθφο. 

Σα αηηήκαηα ηεο ζπγθέληξσζεο, πνπ δηαηππψζεθαλ ζην ςήθηζκα, ήηαλ ηα εμήο : 

 «Σελ Κπξηαθή λα θιείσληαη ηα θαηαζηήκαηα θαζ‟ φιελ ηελ εκέξαλ θαη νη 

εξγάηαη λ΄αλαπαχσληαη.  

 Οη εξγάηαη λα εξγάδσληαη επί 8 ψξαο ηελ εκέξαλ θαη λ΄ απαγνξεπζή ε 

εξγαζία εηο ηνπο αλειίθνπο.  

 Να απνλέκεηαη ζχληαμε εηο ηνπο εθ ηεο εξγαζίαο παζφληαο θαη θαηαζηάληαο 

αληθάλνπο πξνο ζπληεξείο εαπηψλ θαη ηεο νηθνγελείαο ησλ. 

 
 

Υξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ 17 νιφθιεξα ρξφληα, σο ην 1911 πνπ γηνξηάζηεθε θαη 

πάιη ε εξγαηηθή Πξσηνκαγηά. ΄ φιν απηφ ην δηάζηεκα μέζπαζαλ κεγάιεο απεξγίεο 

ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πφιεηο ηεο ρψξαο θαη απφ πνιινχο θιάδνπο. Πνιιά επίζεο 



 

 

 

 

 

 

 

 

σκαηεία θαη δεπηεξνβάζκηεο νξγαλψζεηο δεκηνπξγήζεθαλ, φπσο ην Β.Κ. ΐφινπ ην 

1908, ε Φεληεξαζηφλ ην 1909 θαη ην Β.Κ. Ώζήλαο ην 1910. 

ηα 1911 ε Φεληεξαζηφλ Θεζζαινλίθεο αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε ηεο 

εξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο ζηε Θεζζαινλίθε. Οη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο επεκβαίλνπλ 

θαη ζπιιακβάλνπλ ηνπο πξσηεξγάηεο, αλάκεζα ζ΄ απηνχο ηνλ Μπελαξφγηα, πνπ 

εμνξίδεηαη ζηε εξβία. Σν 1911 απνθαζίζηεθε λα μαλαγηνξηαζζεί ε Πξσηνκαγηά κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Ν. Γηαλληνχ ζην Μεηο, κε θεληξηθφ ζχλζεκα «8 ψξεο δνπιεηά, 8 

ψξεο αλάπαπζε θαη 8 ψξεο χπλν".Ώπφ ην 1912 έρνπκε θαη πάιη καθξφρξνλε δηαθνπή 

ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Πξσηνκαγηάο πνπ ζα μαλαγίλεη ην 1919. 

ην κεζνδηάζηεκα απηφ, ςεθίζηεθε ν Ν.281/1914 «πεξί σκαηείσλ» κε ηνλ 

νπνίν θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηα ζσκαηεία αξρίδνπλ λα 

απνθηνχλ θαζαξά εξγαηηθφ ραξαθηήξα. Έρεη επίζεο ηδξπζεί ε ΓΒΒ (1918) θαζψο 

θαη αξθεηά Βξγαηηθά Κέληξα. Ο ενξηαζκφο ηνπ 1919 απεηέιεζε θαη ηελ αθνξκή γηα 

κηα θξίζε ζηε ΓΒΒ πνπ νδήγεζε ζε δηάζπαζε. Σειηθά γηνξηάζηεθε ζε 12 πφιεηο 

παλειιαδηθά. 

Η Διεθνής κρίζη (1929 - 1930) και οι ζσνέπειές ηης  

 Δ κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ εηψλ 1929 -1932 έρεη σο αθεηεξία ηελ αηθλίδηα 

ξαγδαία πηψζε ησλ ηηκψλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο. Άκεζεο επηπηψζεηο 

ηεο ήηαλ νη δηαδνρηθέο ηξαπεδηθέο πησρεχζεηο. Ώξρηθά ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο, ε 

απφζπξζε ησλ ακεξηθαληθψλ  θεθαιαίσλ απφ ηελ Βπξψπε θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ 

Γεξκαλία , ε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ζε παγθφζκηα θιίκαθα , θαζψο ε απνδηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηελ ππνηίκεζε θαη ηεο αγγιηθήο ιίξαο ην 1931.  

Οη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ππήξμαλ δξακαηηθέο : ην 1932 θαηαγξάθεθαλ πάλσ απφ 30 

εθαηνκκχξηα άλεξγνη παγθνζκίσο, 5 εθαηνκκχξηα κφλν ζηε Γεξκάληα ! Εζρπξφ 

ππήξμε ην πιήγκα πνπ δερφηαλ , γεληθφηεξα , ην θηιειεχζεξν δεκνθξαηηθφ πξφηππν 

ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο θαη, θαη‟ επέθηαζε, ε πξννπηηθή ηεο επεκεξίαο πνπ ήδε 

δηαθαηλφηαλ . Πξάγκαηη , ε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, ε φπνηα θαηά ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920 θαηλφηαλ φηη είρε θπξηαξρήζεη ζην δηεζλέο ζηεξέσκα, δερφηαλ 

ηελ απζηεξή θξηηηθή ησλ ερζξψλ ηεο . Δ ζηαιηληθή Ρσζία θαη ε θαζηζηηθή Εηαιία ζην 

εμσηεξηθφ, αιιά θαη νη νπαδνί ηεο  Βπξψπεο ελζαξξχλνληαλ θαη εληζρχνληαλ ζηελ 

αληίζεζή ηνπο θαηά ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ .  

Καηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο φπνπ ην 

εζληθνζνζηαιηζηηθφ θφκκα ηνπ Ώδφιθνπ Υίηιεξ, ην φπνην ζηηο εθινγέο ηνπ 1928 είρε 

ζπγθεληξψζεη  κφιηο  ην 2,6 % ησλ ςήθσλ απμάλεη εληππσζηαθά ηε δχλακε ηνπ κεηά 

ηελ εθδήισζε ηεο δηεζλνχο  νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ 

Γεξκαλία , γηα λα θηάζεη ην 44 % ζηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ 1933. Οπσζδήπνηε 

φκσο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη ηελ εμνπζία δελ ζα αξθεζηεί ζηε ρξήζε κεζφδσλ 



 

 

 

 

 

 

 

 

δεκνθξαηηθψλ αιιά κε ηελ άζθεζε βίαο θαηά ησλ αληηθξνλνχλησλ απφ έλζηνινπο 

νπαδνχο απηναλαγνξεχζεθε πξφεδξνο ηνπ Ράηρ.   

 

 
 

1930, Άλεξγνη ζε νπξά ζηηο ΔΠΏ 

 

 

Η Ελλάδα ζηην κρίζιμη δεκαεηία (1930 – 1940) 
Πολιηική αζηάθεια και η εγκαθίδρσζη ηης δικηαηορίας. 

 Δ θξίζε πνπ έπιεμε νιφθιεξε ηελ Βπξψπε ήηαλ αλαπφθεπθην λα επεξεάζεη ηηο 

εμειίμεηο θαη ηελ Βιιάδα. Δ πξνζπάζεηα ηνπ Βιεπζέξηνπ ΐεληδέινπ λα θάλεη ηε ρψξα 

“αγλψξηζηνλ” φπσο είρε ηελ πξφζεζε, πξνζέθξνπζε ζηνπο ζνβαξνχο θξαδαζκνχο 

πνπ πξνθάιεζε ζε παγθφζκηα θιίκαθα ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε. ηηο εθινγέο ηεο 

5
εο

 Μαξηίνπ 1933 επηθξάηεζε ην ιατθφ θφκκα, αληίπαιν ηνπ θφκκαηνο ησλ 

θηιειεπζέξσλ, θαη ζρεκαηίζηεθε κηα θπβέξλεζε απφ ηνλ Παλαγή Σζαιδάξε, κε 

ππνπξγφ εμσηεξηθψλ ηνλ Αεκήηξην Μάμηκν ε νπνία ζα παξακείλεη ζηελ εμνπζία γηα 

κηα δηεηία. Δ ιεηηνπξγία φκσο ηνπ δηθνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ αξθνχζε γηα λα 

απνηειέζεη ηεθκήξην ηεο νκαιήο εθαξκνγήο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Σα 

επηηπρεκέλα θηινβεληδειηθά  ζηξαηησηηθά θηλήκαηα ηεο  6
εο

 Μαξηίνπ 1933 θαη ηεο 1
εο

 

1935, αιιά θαη ε απφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ ΐεληδέινπ, ζηηο 6 Ενπλίνπ 1933, 

καξηπξνχζαλ ηελ πνιηηηθή πφισζε θαη ηελ πηνζέηεζε απφ ηηο δπν αληίπαιεο 

παξαηάμεηο κεζφδσλ εθβηαζηηθψλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαιάβνπλ ηελ εμνπζία. 

ε απηφ ην ηαξαρψδεο θιίκα εληάζζεηαη θαη ην πξαμηθφπεκα ησλ αληηβεληδειηθψλ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1935, ην φπνην νδήγεζε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 

1927 απφ εθείλν ηνπ 1911 θαη ζηελ επαλαθνξά ηνπ θαζεζηψηνο ηεο βαζηιεπφκελεο 

δεκνθξαηίαο. 

1936: Η απεργία ηων καπνεργαηών ζηη Θεζζαλονίκη 

Σα αηκαηεξά γεγνλφηα ηνπ Μάε ηνπ 1936 ζηελ Θεζζαινλίθε μέζπαζαλ απζφξκεηα, 

κε αθνξκή ηελ απεξγία ηνπ θαπλεξγνζηαζίνπ «Κνκέξζηαο». Οη εξγάηεο είραλ 

ππνβάιεη ηα αηηήκαηά ηνπο ζηνλ εξγνδφηε θαη φηαλ απηφο ηα απέξξηςε, θαηέιαβαλ ην 

εξγνζηάζην, θιείζηεθαλ κέζα ζε απηφ θαη κε παλφ θαη καχξεο ζεκαίεο ζηα παξάζπξα 

δεηνχζαλ ζπκπαξάζηαζε ησλ άιισλ εξγνζηαζίσλ.   ε αληίζεζε κε άιινπο θιάδνπο, 

νη δηεθδηθήζεηο ηνπο δελ αθνξνχζαλ κφλν ην νθηάσξν θαη ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, αιιά θαη δηαδηθαζίεο πνπ θαζφξηδαλ νη εξγνδφηεο, φπσο ην πνηνο ζα 

εξγάδεηαη πνχ θαη πψο ζα γίλεηαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο. Δ ζηάζε ησλ εξγαηψλ δελ 

άξεζε ζε θαλέλαλ εξγνδφηε θαη ε ζχγθξνπζε ήηαλ αλαπφθεπθηε. 

 ηηο 29 Ώπξηιίνπ 1936, δψδεθα ρηιηάδεο θαπλεξγάηεο ηεο Θεζζαινλίθεο, εθ ησλ 

νπνίσλ πεξίπνπ ην 70% γπλαίθεο, θαηέβεθαλ ζε απεξγία. Δ αζηπλνκία θαη ν ζηξαηφο 

βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή θαη εηνηκφηεηα. Δ απεξγία ησλ θαπλεξγαηψλ ζχληνκα 

γεληθεχηεθε κε ηε ζπκκεηνρή ζηδεξνδξνκηθψλ θαη ηξνρηνδξνκηθψλ. Ο Μεηαμάο πνπ 

επηζθέθηεθε ηε Θεζζαινλίθε θαη γέκηζε ηνπο εξγάηεο κε ππνζρέζεηο δελ θαηάθεξε 

λα ηνπο πείζεη. Σα επεηζφδηα δελ απνθεχρζεθαλ. Οη ζπγθξνχζεηο ήηαλ ζθνδξέο θαη 

δψδεθα άηνκα έραζαλ ηε δσή ηνπο. Σν πξψην ζχκα ηεο αζηπλνκηθήο βίαο ήηαλ ν 

Σάζνο Σνχζεο.  

Δ θσηνγξαθία κε ηε ζπαξαθηηθή θηγνχξα ηεο κάλαο πάλσ απφ ην λεθξφ θνξκί ηνπ 

γηνπ ηεο θαηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Μάε ηνπ ‟36 ζηε Θεζζαινλίθε ελέπλεπζε ηνλ Γηάλλε 

Ρίηζν λα γξάςεη ην “ Μέξα Μαγηνχ κνπ κίζεςεο‟‟πνπ κεινπνίεζε αξγφηεξα ν Μίθεο 

Θενδσξάθεο. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Μέξα Μαγηνχ κνπ κίζεςεο 

κέξα Μαγηνχ ζε ράλσ 

άλνημε γηε πνπ αγάπαγεο 

θη αλέβαηλεο απάλσ 

 

ην ιηαθσηφ θαη θνίηαδεο 

θαη δίρσο λα ρνξηαίλεηο 

άξκεγεο κε ηα κάηηα ζνπ 

ην θσο ηεο νηθνπκέλεο 

 

Καη κνπ ηζηνξνχζεο κε θσλή 

                                γιπθηά δεζηή θη αληξίθεηα 

                              ηφζα φζα κήηε ηνπ γηαινχ 

                                δελ θηάλνπλ ηα ραιίθηα 

 

                              Καη κνπ `ιεγεο πσο φι‟ απηά 

                            ηα σξαία ζα `λαη δηθά καο 

                                   θαη ηψξα εζβήζηεο θη έζβεζε 

                               ην θέγγνο θη ε θσηηά καο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Καισαριανή 1944 

 

Σελ Πξσηνκαγηά ηνπ 1944 νη Γεξκαλνί θαηαθηεηέο εθηέιεζαλ 200 Έιιελεο ζην 

θνπεπηήξην ηεο Καηζαξηαλήο ζε αληίπνηλα γηα ην ζάλαην ελφο Γεξκαλνχ ζηξαηεγνχ 

θαη ησλ ηξηψλ ζπλνδψλ ηνπ ζηνπο Μνιάνπο. Σν πξσί 1ε ΜαΎνπ ζην Υατδάξη, κεηά ην 

πξνζθιεηήξην άξρηζε ε εθθψλεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κειινζαλάησλ πνπ 

ζπληάρηεθε ζε εηδηθφ γξαθείν ηεο νδνχ Μέξιηλ φπνπ ζπζηεγάδνληαλ ηα Βο - Βο κε 

ηελ Βηδηθή Ώζθάιεηα. Με ηνλ αξηζκφ 71, εθθσλήζεθε ην φλνκα Ναπνιέσλ 

νπθαηδίδεο, ν νπνίνο επεηδή γλψξηδε ηε γεξκαληθή γιψζζα εθηεινχζε ρξέε 

δηεξκελέα. Σφηε επεκβαίλεη ν δηνηθεηήο ηνπ ζηξαηνπέδνπ Καξι Φίζεξ:  - «ρη εζχ! 

ρη εζχ Ναπνιέσλ! ». 

Δ απάληεζή ηνπ ζα κείλεη ζχκβνιν απηνζπζίαο: 

- «Αέρνκαη, θχξηε δηνηθεηά, ηε δσή, κε ηνλ φξν πσο δελ πξφθεηηαη λα ηελ πάξσ απφ 

άιιν θξαηνχκελν. Μφλν φηαλ ε ζέζε κνπ κείλεη θελή!». 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ ζηξαηνπεδάξρε ηνπ Υατδαξίνπ Ώληψλε ΐαξζνινκαίν. 

Σνπο θφξησζαλ θαη ηνπο 200 ζε έμη απηνθίλεηα θαη ηνπο νδήγεζαλ ζην θνπεπηήξην 

ηεο Καηζαξηαλήο. ηε δηαδξνκή σο ην θνπεπηήξην νη κειινζάλαηνη πέηαμαλ κέζα 

απφ ηα απηνθίλεηα ζεκεηψκαηα κε δηεπζχλζεηο ησλ δηθψλ ηνπο κε θάπνην κήλπκα. 

ην θνπεπηήξην ηνπο ρψξηζαλ ζε εηθνζάδεο. ηελ ηειεπηαία εηθνζάδα έβαιαλ ηνλ 

νπθαηδίδε, γηα λα κπνξέζνπλ λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπλ σο δηεξκελέα. Δ πξψηε 

εηθνζάδα πήξε ζέζε απέλαληη απφ ηηο θάλλεο ησλ φπισλ. Ο επηθεθαιήο ησλ 

Γεξκαλψλ γχξηζε πξνο ηνλ νπθαηδίδε: 

- Ρψηεζέ ηνπο αλ έρνπλ ηίπνηα λα πνπλ. 

Ο νπθαηδίδεο κεηαθξάδεη. Καη ηφηε κε κηα θσλή νη κειινζάλαηνη απαληνχλ: 

- Γήησ ε Βιιάδα. Γήησ ε ιεπηεξηά! 
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Σψξα είλαη ε ζεηξά ηεο δεχηεξεο εηθνζάδαο, αιιά πξηλ πάξνπλ ζέζε απέλαληη ζην 

εθηειεζηηθφ απφζπαζκα νη θαηαθηεηέο ηνχο ππνρξεψλνπλ λα θνξηψζνπλ ηνπο 

λεθξνχο ζηα απηνθίλεηα. Δ ίδηα ζθελή ζα επαλαιεθζεί αξθεηέο θνξέο, ψζπνπ ζην 

ηέινο δελ είρε κείλεη θαλείο δσληαλφο απφ ηνπο 200. Μφλν ηελ ηειεπηαία εηθνζάδα 

ηελ κεηέθεξαλ νη Γεξκαλνί. Ήηαλ ιίγν κεηά ηηο 10 ην πξσί. 

Σα πηψκαηα κεηαθέξζεθαλ ζην Γ' λεθξνηαθείν. Δ αλαγλψξηζε ησλ 200 έγηλε φηαλ 

ζπκπιεξψζεθε ρξφλνο γηα ηελ εθηαθή ηνπο. Ώλαγλσξίζηεθαλ νη πεξηζζφηεξνη. 

Κάζε ρξφλν, ζην θνπεπηήξην, ηνλ ηεξφ εθείλν ηφπν ηεο ζπζίαο ησλ αγσληζηψλ ηεο 

παηξίδαο, γίλεηαη πξνζθιεηήξην λεθξψλ, θφξνο ηηκήο ζ' εθείλνπο πνπ δέρηεθαλ 

πεξήθαλα  ην ζαλαην. 

 

«...Μόλν ζπκεζείηε ην, αλ ε ειεπζεξία δε βαδίζεη ζηα ρλάξηα ηνπ αίκαηόο καο, εδώ 

ζα καο ζθνηώλνπλ θάζε κέξα. Γεηα ζαο.» (Γηάλλεο Ρίηζνο - θνπεπηήξην 

Καηζαξηαλήο...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν ζθνπεπηήξην ηεο Καηζαξηαλήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΜΑΗΣ (Μάης ηοσ '68) 

 

 

 

 
 
 

Ο Μάεο ηνπ ‟68 ή αιιηψο (Γαιιηθφο Μάεο) πεξηγξάθεη ηελ πνιηηηθή αλαηαξαρή πνπ 

μέζπαζε ζηε Γαιιία θαηά ηε δηάξθεηα ΜαΎνπ – Ενπλίνπ ηνπ 1968. Σα γεγνλφηα 

άξρηζαλ κε δηάθνξεο απεξγίεο θαη θαηαιήςεηο, θνηηεηψλ θαη καζεηψλ ζε 

παλεπηζηήκηα θαη γπκλάζηα ζην Παξίζη θαη ζηε ζπλέρεηα ε απεξγία επεθηάζεθε θαη 

κε ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Γάιισλ εξγαηψλ νη νπνίνη έθηαλαλ κέρξη θαη  

(10.000.000) ! Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πνιηηηθή θξίζε ηεο ρψξαο 

θαη ηε δηάιπζε ηεο Γαιιηθήο Βζλνζπλέιεπζεο.  

Σα γεγνλφηα ηνπ ‟68 νπζηαζηηθά μεθίλεζαλ σο έληνλε δηακαξηπξία ηνπ 

θνηηεηφθνζκνπ, πνπ θαηέιεμαλ ζε γεληθή ακθηζβήηεζε ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο 

πξαγκάησλ. Σν «θαηλφκελν „68» ζηε Γαιιία έρεη ηε δηθή ηνπ ινγηθή, πνπ είλαη 

δχζθνιν λα επαλαιεθζεί. Σελ ίδηα ρξνληά έγηλαλ θνηηεηηθέο εμεγέξζεηο ζην Λνλδίλν, 

ζην ΐεξνιίλν, ζηε Ρψκε, ζην Σφθην, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μπέξθιετ ησλ ΔΠΏ, 

αθφκε θαη ζην Μεμηθφ. κσο, κφλν ζηε Γαιιία ηνπο θνηηεηέο ππνζηήξημε ην 

εξγαηηθφ θίλεκα, δίλνληαο έηζη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ζηα γεγνλφηα 

εθείλα. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 Οη απιέο θνηηεηηθέο δηεθδηθήζεηο αλαθαηεχηεθαλ κε γεληθφηεξεο ηδενινγηθν-

πνιηηηθέο ζέζεηο, δεκηνπξγψληαο έλα εθξεθηηθφ κίγκα πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο 

επαλάζηαζεο. Δ αηκφζθαηξα ηεο ηζηνξηθήο εθείλεο επνρήο ζχκηδε θάηη απφ ηηο κέξεο 

ηεο παξηζηλήο Κνκκνχλαο.  

Να ππελζπκίζνπκε φηη ηελ επνρή απηή, ν πφιεκνο ζην ΐηεηλάκ βξίζθεηαη ζην ηέινο 

ηνπ θαη ηα ζπλεηδεζηαθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί, επεξεάδνπλ ην παγθφζκην. ηηο 

10 ηνπ Μάε θηινμελνχληαη ζην Παξίζη νη εθπξφζσπνη ησλ ΔΠΏ θαη ηνπ ΐνξείνπ 

ΐηεηλάκ γηα ηε Αηάζθεςε ηεο Βηξήλεο. Μέζα ζηνλ απφερν ηνπ βξψκηθνπ απηνχ 

πνιέκνπ ε λέα γελεά δηεθδηθεί ηνλ ξφιν ηεο.  

Σν ακεξηθαληθφ πεξηνδηθφ «ΣΕΜΒ» αλαθεξχζζεη πξφζσπν ηεο ρξνληά «ηνλ λέν». 

Μεξηθνί θηιφζνθνη θαη ηζηνξηθνί έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε εμέγεξζε ήηαλ ην πην 

ζεκαληηθφ επαλαζηαηηθφ γεγνλφο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, επεηδή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

κεκνλσκέλν πιήζνο, φπσο νη εξγαδφκελνη ή νη θπιεηηθέο κεηνλφηεηεο, αιιά ήηαλ κηα 

παιιατθή εμέγεξζε, άλεπ θπιεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, ειηθηαθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηαθξίζεσλ. 

Σα γεγνλφηα κπνξεί λα θαηέιεμαλ ζε πνιηηηθή απνηπρία, αιιά είραλ ηεξάζηηεο 

θνηλσληθέο ζπλέπεηεο: κπνξεί λα κε δηήξθεζαλ έλα κήλα, αιιά ν φξνο Μάεο ηνπ '68 

έγηλε ζπλψλπκν κε ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ. ηε Γαιιία, ζεσξείηαη σο 

ζεκείν-ζηαζκφο γηα ηε κεηάβαζε απφ ην ζπληεξεηηζκφ (ζξεζθεία, παηξησηηζκφο, 

ζεβαζκφο ζηελ εμνπζία) ζηηο θηιειεχζεξεο ηδέεο (ηζφηεηα, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε). ηελ Βπξψπε, απνηέιεζαλ έκπλεπζε γηα παξφκνηνπο 
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θνηλσληθνχο αγψλεο αιιά θαη αθνξκή γηα ξήμε νξηζκέλσλ θνκκαηηψλ ηνπ 

ζνζηαιηζηηθνχ θηλήκαηνο κε ηα παξαδνζηαθά θνκκνπληζηηθά θφκκαηα.  

 

 

Μάεο ΄68: Ο θαηαιχηεο 
 

 
 Σεηάξηε 1 ΜαΎνπ 

 Οη  ζπλεζηζκέλεο εθδειψζεηο ηεο Πξσηνκαγηάο ζ‟ φιε ηελ Γαιιία. Γηα πξψηε 

θνξά παξέρεηαη ζην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ε άδεηα λα νξγαλψζεη ηελ 

παξαδνζηαθή πξσηνκαγηάηηθε πνξεία , κε δηέιεπζε κέζα απφ ην Παξίζη. Οη 

παξαηεξεηέο ζεκεηψλνπλ ηελ έιιεηςε ελζνπζηαζκνχ. 

 

Πέκπηε 2 ΜαΎνπ 

 Δ “Κίλεζε ηεο 22 Μαξηίνπ” νξγαλψλεη δηήκεξε “ Ώληηηκπεξηαιηζηηθή 

Βθζηξαηεία” ζηελ νπνία εθδειψλνληαη κε νμχηεηα νη δηαηξέζεηο ηεο 

Ώξηζηεξάο. 

 

 Ο θνζκήησξ  ηεο ρνιήο ηεο Ναληέξ δηαηάζζεη ην επ΄αφξηζην θιείζηκν ηνπ 

ηδξχκαηνο θαη θαηαγγέιιεη ηελ <<ςχρσζε>> πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ησλ 

θνηηεηψλ.  

 

 

 πιιακβάλνληαη έμη καζεηέο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Κφλ Μπεληίη) θαη 

εηζάγνληαη ζε δίθε γηα δπζθήκηζε ελφο ζηειέρνπο ηεο “UNEF”. 

 

 

 Οξγάλσζε ηεο άθξαο Αεμηάο - ε “Αχζε” -  επηηίζεηαη ελαληίνλ ηεο θνηηεηηθήο 

νξγάλσζεο ζηε νξβφλλε θαη ππξπνιεί ηα γξαθεία ηεο. 

 

 Ο θνκκνπληζηήο εγέηεο Γσξδ Μαξζαί θαηαγγέιιεη “ηνπο ςεπδνεπαλαζηάηεο 

ζηε Ναληέξ θη νπνπδήπνηε αιινχ, πνπ άδηθα θνπηάδνπλ γηαηί δελ ζα 

αιιάμνπλ ηίπνηε απφ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα” θαη ε “Οπκαληηέ”  

επηηίζεηαη ελαληίνλ ηνπο κε ζθνδξφηεηα  ραξαθηεξίδνληάο  ηνπο 

“γθξνππνχζθνπιν” (νκαδνχια). 

 

 πκπινθέο αξηζηεξψλ θαη δεμηψλ θνηηεηψλ ζην Ώημ. ην Μνλπειηέ απεξγνχλ 

νη θνηηεηέο ηεο Θενινγίαο. 
 
Παξαζθεπή 3 ΜαΎνπ 

 Δ ρσξνθπιαθή επεκβαίλεη ζηελ Ναληέξ γηα λα απνηξέςεη επεηζφδηα 

ηεξάζηηαο ζπγθεληξψζεσο θνηηεηψλ, πνπ δηακαξηχξνληαη γηα ην θιείζηκν ηεο 

ρνιήο. Χο ην βξάδπ έρνπλ ζπιιεθζεί 596 δηαδεισηέο. Αηαηάζζεηαη ην 

θιείζηκν ηεο νξβφλλεο θαη ηεο ρνιήο ησλ Θεηηθψλ  Βπηζηεκψλ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Δ “Βζληθή Έλσζε Παλεπηζηεκηαθνχ Αηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ” ζπγθαιεί ζε 

απεξγία. Ο Καζεγεηήο Σνπξέλ ζπληάζζεηαη κε ηνπο δηακαξηπξφκελνπο 

θνηηεηέο. 

 

 

άββαην 4 ΜαΎνπ 

 ε καθξνζθειή αλαθνίλσζε ηεο ε “Κίλεζε ηεο 22 Μαξηίνπ” θαηαγγέιιεη φηη 

ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα πξνζπαζεί δηαζπάζεη ηηο πξννδεπηηθέο δπλάκεηο 

ζηε ρψξα θαη λα δηαρσξίζεη ην θνηηεηηθφ απφ ην εξγαηηθφ θίλεκα. 

 

 

Κπξηαθή 5 ΜαΎνπ  

 Ο  Τπνπξγφο Παηδείαο Ώιαίλ Πεξθίη  ραξαθηεξίδεη “παξάλνκε” ηελ απεξγία 

ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ , πνπ εθηείλεηαη ηψξα θαη 

πξνζειθχεη  20 θαζεγεηέο κε κεγάιν θχξνο. 

 

 Οξηζκέλα δηδαθηήξηα ζπλεδξηάδνπλ ηελ Κπξηαθή γηα λα επηβάινπλ βηαζηηθά 

πνηλέο ζηνπο “ηαξαρνπνηνχο” ηεο Παξαζθεπήο. 

 

 Ο Ννκάξρεο ηεο πεξηνρήο Παξηζίσλ Πσι Νηεινπβξηέ απαγνξεχεη φιεο ηηο 

δηαδειψζεηο. 

 

Αεπηέξα 6 ΜαΎνπ 

 Οη θνηηεηηθέο εθδειψζεηο εθηξαρχλνληαη ζην Παξίζη θαη ζ‟ φιε ηε ρψξα. Δ 

Κπβέξλεζε θηλεηνπνηεί κεγάιεο δπλάκεηο αζηπλνκηθψλ. πγθέληξσζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην αηειέ εμειίζζεηαη ζε πνξεία δηακαξηπξίαο 60.000 

λέσλ, πνπ αληηκεησπίδεη , φηαλ θηάλεη ζην Καξηηέ Λαηέλ, ζθιεξή επίζεζε ησλ 

αζηπλνκηθψλ, δηαηεηαγκέλσλ λα ηε δηαιχζνπλ νπσζδήπνηε. Ώλαξίζκεηεο 



 

 

 

 

 

 

 

 

ζπιιήςεηο, 739 κεηαθέξνληαη ζην λνζνθνκείν. Βίλαη ε δσεξφηεξε ζπκπινθή 

απφ πνιιψλ εηψλ. Οη θνηηεηέο δεκηνπξγνχλ ηα πξψηα νδνθξάγκαηα. 

Πξνζηίζεληαη πνιινί καζεηέο ησλ Γπκλαζίσλ –φρη ζπάληα ζπλνδεπφκελνη 

απφ ηνπο  γνλείο ηνπο.  

  

 Ώπεξγνχλ νη παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο ηνπ Μνλπειηέ , ηεο Μαζζαιίαο , ηεο 

Νηηδφλ θαη ηεο Γθξελφκπι . Γεληθή απεξγία ζηελ Ώημ. 

  

 Ο Τπνπξγφο Παηδείαο θαηαγγέιιεη φηη ηηο ηαξαρέο πξνθαινχλ “θνηηεηέο πνπ 

παίδνπλ Βπαλάζηαζε”. Δ θνκκνπληζηηθή “Οπκαληηέ”  θαηαγγέιιεη φηη νη 

θνηηεηέο “παίδνπλ ην παηρλίδη ηεο Κπβεξλήζεσο”. 

 

Σξίηε 7 ΜαΎνπ 

 Ο Σχπνο επηθξίλεη ηελ Κπβέξλεζε γηα ηελ ακείιηθηε δηάιπζε ησλ 

δηαδειψζεσλ. Οη θαζεγεηέο ησλ Λπθείσλ Γπκλαζίσλ θαηεβαίλνπλ ζε 

απεξγία. Ώπεξγνχλ επίζεο νη ηαρπδξνκηθνί θαη νξηζκέλεο εξγαηηθέο ελψζεηο 

ζπληάζζνληαη κε ηνπο θνηηεηέο. 

 

 Ο Νηε Γθψι, πξνηξεπφκελνο απφ ηελ ηερλνθξαηηθή πηέξπγα ηνπ Γθσιηθνχ 

Κφκκαηνο  (UNR) παξεκβαίλεη, εμαγγέιινληαο ζρέδηα γηα ηελ ηερλνθξαηηθή 

αλαδηνξγάλσζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Σν Κ. Κ. Γαιιίαο θαηαγγέιιεη ηηο 

δηαδειψζεηο ζαλ έξγα “θνπζθσκέλσλ ηπρνδησθηψλ”. 

 

 

 
 

 

 

Σεηάξηε 8 ΜαΎνπ 

 Βλψ ν πξχηαλεο ζπδεηεί κε ηνπο θνζκήηνξεο ησλ παξηζηλψλ ζρνιψλ ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πξαγκαηνπνηείηαη  δηαδήισζε 20.000 

θνηηεηψλ. ηελ Ννκηθή ρνιή νη θνηηεηέο δεηνχλ λα δεκηνπξγεζεί κηα θνηλή 

επηηξνπή δηδαθηηθνχ – θνηηεηψλ , γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο- πξάγκα πνπ θαηαξρήλ απνδέρεηαη ε ρνιή. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Μέγαο αξηζκφο εξγαηψλ ζπκκεηέρεη ζε θνηηεηηθή δηαδήισζε ζηε Μαζζαιία. 

Μηθξφηεξεο δηαδειψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Γθξελφκπι , Λίιπ, Ρνπέλ, 

Μπεδαλζφλ , Καλ θαη Νάληε. Ο Γαλ Πσι αξηξ θαη άιινη αξηζηεξνί 

δηαλννχκελνη , δηαθεξχζζνπλ ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηνπο ζην θνηηεηηθφ 

θίλεκα. 

 

 Με ζχλζεκα “Δ Αχζε ζέιεη λα δήζεη”, κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο θαη 

δηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο θαηά ησλ θνηηεηψλ νξγαλψλνληαη ζην Παξίζη. Δ 

ππφ θνκκνπληζηηθφ έιεγρν Βξγαηηθή  πλνκνζπνλδία (CGT) δεηεί απφ ηελ 

Κπβέξλεζε λα μαλαλνίμεη ηα Παλεπηζηήκηα. 

 

 
 

 

 Δ Έλσζε Κνκκνπληζηηθήο Νενιαίαο επηζεκαίλεη ζηνπο θνηηεηέο φηη κε ηηο 

πξάμεηο ηνπο ζα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. 

 

 Δ Κπβέξλεζε θξίλεη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα επέκβεη ελεξγά, αιιά λα αθεζεί ε 

θαηάζηαζε  λα “σξηκάζεη”. 

 

 ρεκαηίδνληαη  νη  πξψηεο “Βπηηξνπέο Αξάζεσο”  κε ζθνπφ λα επηβάινπλ 

ιατθνδεκνθξαηηθνχο  ζεζκνχο έμσ απφ ηα πιαίζηα ηνπ πθηζηάκελνπ 

πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο. 

Πέκπηε 9 ΜαΎνπ 

 Ο πξχηαλεο θαη νη θνζκήηνξεο απνθαζίδνπλ ηειηθά λα μαλαλνίμνπλ ην 

Παλεπηζηήκην ζην Παξίζη. Ώιιά ν Τπνπξγφο Παηδείαο Πεξθίη αζθεί βέην. Οη 

θνηηεηέο εμεγείξνληαη θαη δεηνχλ απ‟ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο λα 

πξνζέιζνπλ γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ Καξηηέ Λαηέλ. 

 

 Οη ηερληθνί ηεο ηειενξάζεσο ηνπ Γαιιηθνχ ηδξχκαηνο ξαδηνθσλίαο (ORTE) 

δηακαξηχξνληαη γηα ηελ πξνθαηεηιεκκέλε ζέζε πνπ έρεη πάξεη ην ίδξπκα 

απέλαληη ησλ θνηηεηψλ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξαζθεπή 10 ΜαΎνπ 

 Σν πξσί μαλαλνίγεη ε ρνιή ηεο Ναληέξ, αιιά πάιη δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία 

ηεο. Σν απφγεπκα γίλεηαη ε κεγαιχηεξε δηαδήισζε καζεηψλ Γπκλαζίνπ. 

Πξνπειαθίδνπλ  ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ , πνπ 

επηρεηξνχλ λα εθθσλήζνπλ ιφγνπο. πγθξνηνχλ πνξεία ζηελ αξρή κε 5.000 

άηνκα, πνπ πιεζαίλνπλ θαζψο πεξλνχλ απφ ην ίδξπκα ηεο  ξαδηνθσλίαο , ηα 

λνζνθνκεία θαη ηηο θπιαθέο, φπνπ είραλ κεηαθεξζεί δηαδεισηέο. ηαλ ηειηθά 

θζάλνπλ ζην Καξηηέ Λαηέλ γηα λα “θαηαιάβνπλ ηελ νξβφλλε”, έρνπλ 

δηνγθσζεί ζε δεθάδεο ρηιηάδσλ. Σν βξάδπ θαηαιακβάλεηαη ην Καξηηέ Λαηέλ. 

 

 Ο πξχηαλεο Ρνο δείρλεη πξφζπκνο λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηνπο εγέηεο ηνπ 

θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο – θαη ηδηαίηεξα κε ηνλ Κφλ Μπεληίη – αιιά ν Τπνπξγφο 

Παηδείαο  παξεκβαίλεη έμσ θξελψλ. Βλ ησ κεηαμχ νη δηαδεισηέο έρνπλ ζηήζεη 

πάλσ απφ 60 νδνθξάγκαηα. Οη θαζεγεηέο βάξηο θαη Μνλφ επηρεηξνχλ λα 

ζπκβηβάζνπλ ηηο δηηζηάκελεο απφςεηο, αιιά ηελ ψξα πνπ ν πξχηαλεο 

απεπζχλεη απφ ξαδηνθψλνπ εηξελεπηηθή έθθιεζε ζηνπο θνηηεηέο , ε 

αζηπλνκία επηηίζεηαη κε ηδηαίηεξε ζθιεξφηεηα. Υξεζηκνπνηεί εμαηξεηηθά 

δξαζηηθά δαθξπγφλα (θαηά ηηο θήκεο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην ΐηεηλάκ) , ζπιιακβάλνληαη εθαηνληάδεο, ηξαπκαηίδνληαη εθαηνληάδεο θαη 

θαηαζηξέθνληαη ηνπιάρηζηνλ 180 απηνθίλεηα 

 
 

 

 Δ Κπβέξλεζε αξλείηαη λα αλαθφςεη ηνλ δήιν ηεο αζηπλνκίαο. ε εθδήισζε 

δηακαξηπξίαο 300 θαζεγεηέο δειψλνπλ φηη ζα απφζρνπλ απφ ηα θαζήθνληα 

ηνπο. Οη θαζεγεηέο βάξηο θαη Κιαβέι παξαηηνχληαη απφ ην αμίσκά ηνπο.  

 

 Ώπεξγνχλ ηα 20 απφ ηα 30 ιχθεηα ζην Παξίζη θαη ζηελ ππφινηπε ρψξα 

θαηαιακβάλνληαη απφ ηνπο καζεηέο 354 ιχθεηα. Καηαιακβάλνληαη ηα 

παλεπηζηήκηα ηεο Νάληεο θαη ηνπ Μπνξληψ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ε εθδήισζε δηακαξηπξίαο ελαληίνλ ηεο Κπβεξλεηηθήο  πνιηηηθήο, ηα 

αξηζηεξά πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηα εξγαηηθά ζπλδηθάηα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θνκκνπληζηηθήο γεληθήο πλνκνζπνλδίαο) 

ζπγθαινχλ γεληθή απεξγία γηα ηελ Αεπηέξα. 

άββαην 11 ΜαΎνπ 

 Ώπνθνξπθψλεηαη ην πξσί ε βηαηφηεο ησλ ζπκπινθψλ. Πνιίηεο θαηαγγέιινπλ 

φηη πθίζηαληαη επηζέζεηο ησλ αζηπλνκηθψλ, αλ θαη ακέηνρνη ζηηο δηαδειψζεηο. 

 

 Ο Πξσζππνπξγφο Γψξδ Πνκπηληνχ δειψλεη: «Γεηψ απφ ηνλ θαζέλα θαη 

ηδηαίηεξα απφ απηνχο πνπ εγνχληαη ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ θνηηεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, λα απνθξνχζνπλ ηηο ζθφπηκεο πξνθιήζεηο νιηγάξηζκσλ 

επαγγεικαηηψλ ηαξαρνπνηψλ θαη λα ζπλεξγαζζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ηάμεσο …Βγψ πξνζσπηθά είκαη πξφζπκνο λα πξάμσ ην παλ γηα ηελ 

εηξήλεπζε…» Παξακεξίδνληαο ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ππνπξγνχ Αεκφζηαο 

Σάμεσο Γφμ, Αηθαηνζχλεο Φνπζέ θαη Παηδείαο Πεξθίη, ν Πξσζππνπξγφο 

δειψλεη φηη ε νξβφλλε ζα αλνίμεη απφ ηελ Αεπηέξα, φηη ε αζηπλνκία ζα 

απνζπξζεί θαη φηη νη ζπιιήςεηο ζα «αλαζεσξήζνπλ» 

 

 Δ Ννκηθή θαη Οηθνλνκηθή ρνιή ησλ Παξηζίσλ εγθαζηζηά ηελ πξψηε, 

αλεμάξηεηε «θνηλή επηηξνπή» δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ, 

θαηαιχνληαο ηελ παξαδνζηαθή ηεξαξρία. 

 

 Φνηηεηέο θαη εξγάηεο ζηε Νάληε θαηαιακβάλνπλ ηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο 

ζηαζκνχο θαη ηελ ρνιή ζεηηθψλ Βπηζηεκψλ . Ώπεξγνχλ νη καζεηέο ησλ 

Γπκλαζίσλ. ηε Λίιιε δηαδήισζε 20.000 εξγαηψλ θαη αλέξγσλ θαηαιήγεη ζε 

ππνζηήξημε ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο. 

 

 Ο Τπνπξγφο Παηδείαο Ώιιαηλ Πεξθίη, ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζε ηνπ πνπ δελ 

γίλεηαη φκσο δεθηή. 

 

Κπξηαθή 12 ΜαΎνπ 

 Δ Κπβέξλεζε πξνζπαζεί λα αδηαθνξήζεη ζηελ απεηιή ηεο γεληθήο απεξγίαο. 

Οη ηερληθνί ηεο Ραδηνθσλίαο  αλαγγέιινπλ φηη ζα ζπκκεηάζρνπλ. 

 

Αεπηέξα 13 ΜαΎνπ 

 Δ γεληθή απεξγία απνβαίλεη ηεξάζηηα επηηπρία, πξάγκα πνπ θαηαπιήζζεη 

πνιινχο ζπλδηθαιηζηέο εγέηεο. Μεηαμχ ηεο 3
εο

 θαη 8 κ.κ. εθαηνληάδεο 

ρηιηάδσλ (5000,000 θαηά ηνπο κέηξηνπο ππνινγηζκνχο , 8000.000 θαηά ηνπο 

ηζρπξηζκνχο δηαδεισηψλ , 170.000 θαηά ηελ Γαιιηθή Ραδηνθσλία) 

ζπγθξνηνχλ πνξεία κέζα ζην Παξίζη. εκαληηθέο δηαδειψζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Νάληε, ζηε Μαζζαιία , ζηελ Σνπινχδε, κε 

επεηζφδηα βίαηα απφ Κιεξκφλ – Φεξξάλ θαη ζην Λε Μαλ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Οη θνηηεηέο θαηαιακβάλνπλ ηε  Νέα Εαηξηθή ρνιή ησλ Παξηζίσλ, 58 

θαζεγεηέο ηεο Ναληέξ θεξχζζνπλ ρξενθνπεκέλν ην Παλεπηζηεκηαθφ 

ζχζηεκα. 

 

 Οη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο απνζχξνληαη απφ ηελ νξβφλλε. Σα θηίξηα 

θαηαιακβάλνληαη απφ θνηηεηέο πνπ θξαδαίλνπλ ιάβαξα θαη θφθθηλεο ζεκαίεο 

. Δ νξβφλλε γίλεηαη απφ ηε ζηηγκή εθείλε ε βηηξίλα ηεο <<επαλαζηάζεσο>>. 

Σελ λχρηα νη δηάθνξεο επηηξνπέο ησλ θνηηεηψλ ζπλεδξηάδνπλ ζηελ απιή θαη 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο. ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο νξγαλψλνληαη ζπδεηήζεηο , 

δηαιέμεηο θαη κνπζηθά πξνγξάκκαηα. Σν βξάδπ επίζεο επηηξέπεηαη ε είζνδνο 

ζηνλ ιαφ, θαινχληαη κάιηζηα νη εξγάηεο λα ιάβνπλ κέξνο ζηε ζπδήηεζε. 

 

 ηηο “θφθθηλεο ζπλνηθίεο” ηνπ Παξηζηνχ, αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνχληαη 

επηηξνπέο πνπ ζπδεηνχλ πξνβιήκαηα απηνδηαζέζεσο θαη απηνθπβεξλήζεσο. 

 

 
 

 

Σξίηε 14 ΜαΎνπ 

 Δ ζρνιή ηεο Ναληέξ απηναλαγνξεχεηαη “ απηφλνκν Παλεπηζηήκην”. 

 Οη ζπνπδαζηέο θαηαιακβάλνπλ ηελ Βζληθή ρνιή Καιψλ Σερλψλ ζην Παξίζη. 

Γεληθεχνληαη νη απεξγίεο ζε φιεο ηηο Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο ηεο Γαιιίαο. 

 

 Σελ λχρηα εξγάηεο ηεο πλη Ώβηαζηνλ ( εξγνζηάζην αεξνπιάλσλ ζηελ Νάληε) 

θαηαιακβάλνπλ ηα εξγαζηήξηα θαη θιεηδψλνπλ ηνλ δηεπζπληή ζην γξαθείν 

ηνπ. Καινχλ ηνπο θνηηεηέο λα ηαρζνχλ αιιειέγγπνη.  

 

 Μηθηέο εξγαηνθνηηεηηθέο δηαδειψζεηο ζηελ Ρνπέλ θαη ζην Βικπέθ. 

 

 Ο ζηξαηεγφο Νηε Γθνι αλαρσξεί γηα επίζεκε επίζθεςε ζηε Ρνπκαλία. Δ 

ζπδήηεζε ζηε ΐνπιή ην απφγεπκα αζρνιείηαη κε ην θνηηεηηθφ πξφβιεκα. Ο 



 

 

 

 

 

 

 

 

δήκαξρνο ηεο Γθξελφκπι ηάζζεηαη ππέξ ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εξγαηψλ 

επηηξφπσλ. 

 

 Σερληθνί θαη δεκνζηνγξάθνη πνπ εξγάδνληαη ζην Ίδξπκα Ραδηνθσλίαο θαη 

Σειενξάζεσο ( O.R.T.F.) ζπγθξνηνχλ κηαλ επηηξνπή αληηθεηκεληθφηεηαο θαη 

νξίδνπλ φηη δελ ζα δέρνληαη ηηο θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο.  

 

 
 

 

Σεηάξηε 15 ΜαΎνπ 

 Οη απεξγίεο θαη νη θαηαιήςεηο δεκνζίσλ ρψξσλ ή εξγνζηαζίσλ επεθηείλνληαη 

κε ξαγδαίν ξπζκφ. 

 πλειεχζεηο κε ζπκκεηνρή  θνηηεηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

δηεμάγνληαη ζηελ Εαηξηθή ρνιή Παξηζίσλ,. Σν Παλεπηζηήκην  ηνπ 

ηξαζβνχξγνπ αλαθεξχζζεηαη απηφλνκν.  

 

 Καηαιακβάλεηαη ην Οληεφλ  ( Βζληθφ Θέαηξν). Οη θνηηεηέο αλαγγέιινπλ φηη 

ζα είλαη αλνηρηφ ζην θνηλφ γηα ζπδεηήζεηο ζε θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά 

ζέκαηα θαη ζαλ ηφπνο ζπλαληήζεσο ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο 

θαιιηηέρλεο. 

 

Πέκπηε 16 ΜαΎνπ 

 

 Ο Πξσζππνπξγφο Γψξδ Πνκπηληνχ δειψλεη: «… νκάδεο απφ αλξαδέ (enragés 

= έμαιισλ, νξγηζκέλσλ κέρξη ηξέιαο, ν φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε 

Γαιιηθή Βπαλάζηαζε ηνπ 1789 γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ άθξα Ώξηζηεξά) 

επηδηψθνπλ ηελ επέθηαζε ηεο αλσκαιίαο θαη ησλ ηαξαρψλ γηα λα αλαηηλάμνπλ 

ηελ θνηλσλία, λα αλαηηλάμνπλ ηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηεο ειεχζεξεο ζπιινγηθήο 

ζπκβηψζεσο…» Οη θνηηεηέο θαη νη λεαξνί εξγάηεο πηνζεηνχλ ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ αλξαδέ: «είκαζηε δηαξθψο πεξηζζφηεξν αλξαδέ…» δειψλνπλ 

ζε απάληεζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Χο ην κεζεκέξη ε απεξγία επεθηείλεηαη ζ‟ φια ηα εξγνζηάζηα ηεο Ρελψ. Οη 

ηερληθνί θαηαιακβάλνπλ ην εξγνζηάζην αεξνπιάλσλ ηεο Λφθρελη ζην 

Μπσβαί, ειαζηηθψλ ηεο Κιεκπέξ – Κνιφκπ, ηα λαππεγεία Λε Σξαη θ.α. 

Πξαγκαηνπνηνχληαη θνηλέο ζπζθέςεηο εξγαηψλ – θνηηεηψλ ζηα θαηερφκελα 

εξγνζηάζηα.  

 Ώλσκαιίεο ζηηο αεξνζπγθνηλσλίεο. 

 

 Σα Παλεπηζηήκηα ηεο ΐξέζηεο, Σνπξ, ηξαζβνχξγνπ, Ώημ θαη Ρελ νξίδνπλ ηνλ 

κηθηφ ηξφπν δηνηθήζεσο (θνηηεηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ) γηα ηελ 

αλαδηνξγάλσζή ηνπο ζε λέεο βάζεηο. 

 

 Σα εξγαζηήξηα ηεο θαηερφκελεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, ζην Παξίζη, 

αξρίδνπλ λα παξάγνπλ αθίζεο, πιαθάη, θαη πξνθεξχμεηο πνπ πξνπαγαλδίδνπλ 

ηε θνηηεηηθή επαλάζηαζε. 

 Καηαιακβάλνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο ηα Ννζνθνκεία αηλη Ώλ, Πηηηέ θαη 

Κνζέλ. 

 Ο εζνπνηφο (θαη Αηεπζπληήο) ηνπ «Οληεφλ» Γαλ – Λνπί Μπαξξψ, δειψλεη φηη 

ζπληάζζεηαη κε ηνπο θνηηεηέο πνπ θαηέρνπλ ην ζέαηξν.  

 

 χγρπζε ζηε «Γεληθή πλνκνζπνλδία εξγαζίαο» κε ηε δηαπίζησζε φηη δελ 

κπνξεί λα επηβάιεη ζπλδηθαιηζηηθή πεηζαξρία νχηε ζηα πην λνκηκφθξνλα 

«νρπξά» ηεο. χγρπζε θαη ζην Κ.Κ.Γ. ηελ Κεληξηθή επηηξνπή εθδειψλνληαη 

«δεμηέο» θαη «αξηζηεξέο» ηάζεηο. Ο Γψξδ Μαξζαί επηκέλεη ζηε ζθιεξή 

γξακκή ελαληίνλ θνηηεηψλ θαη απεξγψλ. 

 

Παξαζθεπή 17  ΜαΎνπ 

 

 Καηαιακβάλνληαη ην εξγνζηάζην απηνθηλήησλ Μπεξιηέ θαη ε 

θισζηνυθαληνπξγία Ρνληηαζεηά. Ώπεξγίεο ζηα λαππεγεία. Αηαθφπηνληαη νη 

αεξνζπγθνηλσλίεο. Βμαξζξψλνληαη νη ζηδεξνδξνκηθέο ζπγθνηλσλίεο. 

Ώπεξγνχλ νη ηαρπδξνκηθνί. 

 Οη νξγαλψζεηο αγξνηψλ ζπγθαινχλ καδηθή εθδήισζε γηα ηηο 24 ΜαΎνπ. ηελ 

πεξηνρή Λνπάξ – Ώηιαληίθ θνηλή επηηξνπή αγξνηψλ – εξγαηψλ – θνηηεηψλ, 

αλαιακβάλεη δηνηθεηηθά θαζήθνληα ζ‟ νιφθιεξε ηε ρψξα. 

 

 Παξά ηηο απεηιέο ηεο C.G.T. νη θνηηεηέο αξρίδνπλ ηελ «καθξά πνξεία» ηνπο 

απφ ην Παξίζη ζην εξγνζηάζην ηεο Ρελψ ζηε ΐνπιψλε, γηα λα ζπλελλνεζνχλ 

κε ηνπο εξγάηεο. 

 

 Δ Ννκηθή ρνιή ησλ Παξηζίσλ απαγγέιιεη θαηεγνξεηήξην ζηελ 

«θαηαλαισηηθή θνηλσλία» θαη ππνδεηθλχεη σο παλάθεηα ηνλ ζεζκφ ηεο 

«ζπλδηνηθήζεσο» ζε φιεο ηηο ζθαίξεο ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σν Παλεπηζηήκην ηεο Γθξελφκπι αλαδηνξγαλψλεηαη εθ 

βάζξσλ. Κεξχζζνληαη απηφλνκα ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Ρνπέλ θαη ηεο Νάληεο. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο ππνπξγφο Παηδείαο δειψλεη φηη νη εμεηάζεηο γηα ην “κπαθαισξεά” ζα 

δηεμαρζνχλ νπσζδήπνηε ηνλ Ενχλην, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. 

 

 Πνιιά Παξηζηλά ζέαηξα θαηαιακβάλνληαη απφ ηνπο  εζνπνηνχο αλνίγνπλ γηα 

ην θνηλφ, κε δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ πάλσ ζηα ζχγρξνλα πνιηηηζηηθά 

πξνβιήκαηα. Δ ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ εζνπνηψλ δεηεί απεξγία «γηα 

λα πξνσζεζεί ε ππφζεζε ηεο λέαο θνηλσλίαο». 

 

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ Εδξχκαηνο Ραδηνθσλίαο θαη Σειεφξαζεο θαηέξρεηαη ζε 

απεξγία. 

 

 
 

 

άββαην 18 ΜαΎνπ 

 Ο ηξαηεγφο Νηε Γθσι επηζηξέθεη απφ ηε Ρνπκαλία. Ο Πνκπηληνχ ζπγθαιεί 

έθηαθην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. θπγκνκέηξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, 

εκθαλίδεη ην 55% λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο θνηηεηέο, ην 60% λα πξνζδνθνχλ κηα 

λέα κνξθή  ηεο θνηλσλίαο, ην 50% φκσο είλαη ελαληίνλ ησλ απεξγηψλ. 

 

 Παξαιχνπλ ηειείσο νη ζηδεξνδξνκηθέο ζπγθνηλσλίεο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Air France θαηαιακβάλνληαη απφ ην πξνζσπηθφ εδάθνπο. Καηαιακβάλνληαη 

επίζεο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εξγαηνυπαιιήινπο ηα κεηξφ, ηα ιεσθνξεία, ηα 

ηαρπδξνκεία. Παξεκβαίλεη ζπνξαδηθά ε Ώζηπλνκία. Οη κηθξέο εγθαηαζηάζεηο 

αξρίδνπλ λα πιήηηνληαη απφ ην απεξγηαθφ θχκα. 

 

 Οη απνζηάηεο (αξηζηεξφηεξνη ησλ θνκκνπληζηψλ) ζπλδηθαιηζηέο, δειψλνπλ 

φηη ε βηνκεραλία πξέπεη λα εθδεκνθξαηηζζεί θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νη θνηηεηέο 

εθδεκνθξαηίδνπλ ηα παλεπηζηήκηά ηνπο. Δ C.G.T. εμαθνινπζεί λα αληηδξά, 

αξρίδνπλ φκσο θαη θσλέο ππνζηήξημεο ησλ θνηηεηψλ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Σα αλαγλσξηζκέλα  αξηζηεξά θφκκαηα αγσλίδνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην 

θνηηεηηθφ – εξγαηηθφ θίλεκα. ηε ΐνπιή εηζάγεηαη πξφηαζε κνκθήο γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ ε θπβέξλεζε αληηκεησπίδεη ηελ θξίζε. Ο Γθσιηθφο βνπιεπηήο (ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Καξηηέ Λαηέλ) Ρελέ Καπηηάλ δειψλεη φηη ζα θαηαςεθίζεη ηελ 

θπβέξλεζε. 

 Οη Γθσιηθνί αξρίδνπλ λα νξγαλψλνπλ «επηηξνπέο γηα ηελ άκπλα ηεο 

Αεκνθξαηίαο» (CDR) ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ππνπξγνχ εζσηεξηθψλ Ρνδέ Φξε θαη 

ηνπ βνπιεπηή Ρνκπέξ Γθαιιέ. ηνηρεία ηεο Άθξαο Αεμηάο ππφζρνληαη 

ζπλδξνκή κε αληάιιαγκα ηελ απνθπιάθηζε ηνπ ζηξαηεγνχ Ρανχι αιάλ. 

πλδξνκή ππφζρεηαη θαη ε νξγάλσζε «ΐεηεξάλνη ηεο Μεξαξρίαο Λεθιέξθ » 

πνπ έρεη απήρεζε ζην ηξαηφ. 

 

 Αχν ρηιηάδεο νπαδνί ηεο άθξαο δεμηάο νξγάλσζεο «Αχζε» παξειαχλνπλ ζηελ 

Βηνπάι. 

 

 Αηάθνξεο ρνιέο (ηερληθέο, σδεία θ.ι.π.) πξνζηίζεληαη ζηνλ αγψλα. 

Βπεθηείλνληαη νη θαηαιήςεηο ησλ λνζνθνκείσλ. Μεηέρνπλ θαη πνιινί 

λνζειεπφκελνη. 

 

 Καηαιακβάλεηαη ε πεξα, ε Κσκηθή πεξα, ην Βζληθφ Λατθφ Θέαηξν (ΣNP) 

θαη αξθεηά επαξρηαθά. Οξγαλψλνληαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζην χπαηζξν, 

ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ζηα εξγνζηάζηα, ράξηλ ησλ θνηηεηψλ – εξγαηψλ.  

 

 ην ίδξπκα Ραδηνθσλίαο θαη Σειενξάζεσο, νη δεκνζηνγξάθνη παίξλνπλ 

απνθιεηζηηθά ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ηα εηδεζενγξαθηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ππφζρνληαη φηη ζην κέιινλ ηα δειηία εηδήζεσλ ζα είλαη δίθαηα θαη 

αληηθεηκεληθά. 

 

Κπξηαθή 19 ΜαΎνπ 

 Ο Νηε Γθσι ζπζθέπηεηαη κε ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. Μεηά ηε ζπλεδξίαζε 

δειψλεη: « Μεηαξξπζκίζεηο κάιηζηα, θαξαγθηνδηιίθηα φρη!». (εκ.: Ο 

ηξαηεγφο ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε «ζηελιί», γηα ηελ εηπκνινγία ηεο νπνίαο 

ππάξρνπλ αξθεηέο ακθηζβεηήζεηο. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ζεκαίλεη 

«απηφο πνπ βξέρεη ην θξεβάηη ηνπ» θαη κ‟ απηφ ζην ιεμηιφγην ηνπ ζηξαηψλα 

ραξαθηεξίδεηαη έηζη ν δεηιφο. πσο θαη λα έρεη , νη θνηηεηέο πήξαλ ηε ιέμε 

θαη ηελ έθαλαλ αληηπνιηηεπηηθφ ζχλζεκα θαηά ηνπ ζηξαηεγνχ: «Ο ζηελιί είλ‟ 

απηφο!» Καηά ρηιηάδεο θνιιήζεθαλ αθηζέηεο ζηνπο δξφκνπο θαη ηα ζαηηξηθά 

πεξηνδηθά εθκεηαιιεχηεθαλ ζην έπαθξν ηε ζθακπξφδηθε ιέμε.  

 

 Ο Φξαλζνπά Μηηεξάλ ζπλέζηεζε ηελ εθπφλεζε θνηλνχ πξνγξάκκαηνο 

νζηαιηζηψλ – Κνκκνπληζηψλ θαη ν Μαληέο Φξαλο ηελ παξαίηεζε ηεο 

Κπβέξλεζεο. 

 Οη απεξγίεο ηψξα έρνπλ επεθηαζεί ζε φιεο ηηο ζπγθνηλσλίεο, ζηηο 

εζληθνπνηεκέλεο βηνκεραλίεο, ηηο βηνκεραλίεο κεηάιινπ, ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Αεπηέξα 20 ΜαΎνπ 

 

 Δ Κπβέξλεζε αλαγγέιιεη φηη ζα δηεμαρζεί δεκνςήθηζκα κε ζέκα ηε 

«ζπκκεηνρή» δειαδή ηελ άλνδν ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εξγαηψλ ζε παξάγνληα 

δηνηθήζεσο, ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηηο βηνκεραλίεο ή ζηηο ππεξεζίεο Κνηλήο 

Χθειείαο. 

 

 Ώπεξγίεο ζηα εξγνζηάζηα Μηζειέλ θαη Πεδψ, ζηα αλζξαθσξπρεία θαη ζηνπο 

ιηκέλεο, θαζψο επίζεο θαη ζηα κεγάια θαηαζηήκαηα ζην Παξίζη θαη ηηο 

θπξηφηεξεο επαξρηαθέο πφιεηο. Δ Βζληθή ΐηβιηνζήθε θαζψο θαη ε Σξάπεδα 

ηεο Γαιιίαο θαηέξρνληαη επίζεο ζε απεξγία. Οη εξγάηεο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Ρελψ ζηε ΐνπιψλε δεηνχλ ζπκπαξάζηαζε γηα ηελ 

αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο. Σν απεξγηαθφ θχκα παξνπζηάδεηαη αζζεληθφ κφλν 

ζηελ πεξηνρή ηεο Λσξξαίλεο. 

 

 Ο Γξακκαηέαο ηεο C.G.T.  Γψξδ εγθχ επηθξίλεη, φρη κφλν σο αλεδαθηθά, 

αιιά θαη σο επηθίλδπλα ηα πξνσζνχκελα αηηήκαηα ησλ επαλαζηαηεκέλσλ 

θνηηεηψλ θαη εξγαηψλ. Οη ηερληθνί φκσο πνπ αλήθνπλ ζηε πλνκνζπνλδία 

ζπληάζζνληαη κε ηνπο θνηηεηέο. 

 

 Σν Κ.Κ.Γ. πξνεηδνπνηεί ηνπο «εμηξεκηζηέο» λα κελ παίδνπλ ην παηρλίδη ησλ 

«πξνβνθαηφξσλ». Σν εληαίν νζηαιηζηηθφ Κφκκα δειψλεη φηη ε θξίζε είλαη 

ηψξα θξίζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

 Βμηξεκηζηηθέο νκάδεο ηεο δεμηάο, δηελεξγνχλ ζπνξαδηθέο επηζέζεηο ζε 

ζπγθεληξψζεηο θνηηεηψλ θαη εξγαηψλ. 

 

 Ο Κνζκήησξ ηεο ρνιήο ηεο Ρνπέλ παξαηηείηαη δηακαξηπξφκελνο γηα ηε 

ζηάζε ηεο Κπβεξλήζεσο. Οη θνηηεηέο ηνλ εθιέγνπλ πξφεδξν ηεο θνηλήο 

δηνηθεηηθήο επηηξνπήο ηεο ρνιήο. ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Νάληεο θαη ηνπ 

ηξαζβνχξγνπ θαηαξγείηαη ην ζχζηεκα ησλ εμεηάζεσλ. Αηαξζξσηηθέο 

κεηαβνιέο γίλνληαη δεθηέο ζηε Ρέλο, ζην Μπνξληψ, ζην Καζνιηθφ Ελζηηηνχην 

ησλ Παξηζίσλ, ζηε Μπινχδ θαη ζηελ Εαηξηθή ρνιή ησλ Παξηζίσλ. 

 

  Σξίηε 21 ΜαΎνπ 

 

 Οη απεξγνί ππνινγίδνληαη ηψξα ζε δέθα εθαηνκκχξηα πεξίπνπ. Οη εξγάηεο ζηα 

ππξεληθά θέληξα δεηνχλ ηελ πιήξε θαηάπαπζε ησλ δνθηκψλ ζηα φπια 

πνιέκνπ θαη νιέζξνπ. 

 

 Ώγξνηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ πεξηνρή ηδίσο ηεο ΐξεηάλεο, θαηαιακβάλνπλ 

απνζήθεο αιιά θαη κεγάια αγξνθηήκαηα. 

 

 Ώξρίδεη ζηελ Βζλνζπλέιεπζε ε ζπδήηεζε γηα ηελ πξφηαζε κνκθήο. Δ 

Κπβέξλεζε πξνηείλεη γεληθή ακλεζηία , γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο 



 

 

 

 

 

 

 

 

αζηπλνκηθνχο πνπ έρνπλ κελπζεί απφ πιήζνο δηαδεισηψλ ή θαη ακέηνρσλ 

πνιηηψλ. 

 

 Νένη δηθαζηηθνί ζπδεηνχλ ηε ζπγθξφηεζε ζπλδηθαιηζηηθήο ελψζεσο θαη ηελ 

νπζηαζηηθή θαηνρχξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Αηθαηνζχλεο 

 

Σεηάξηε 22 ΜαΎνπ 

 

 Δ πξφηαζε κνκθήο θαηαςεθίδεηαη. Αελ ζπγθέληξσζε παξά 223 ςήθνπο. 

 

 Δ Κπβέξλεζε αξλείηαη λα επηηξέςεη ζηνλ Κνλ Μπεληίη λα επαλέιζεη ζηε 

Γαιιία. Δ αληίδξαζε ζηα Παλεπηζηήκηα είλαη άκεζε. ε ιηγφηεξν απφ δχν ψξεο 

10.000 δηαδεισηέο παξειαχλνπλ ζην Αηνηθεηηθφ Κέληξν δηακαξηπξφκελνη. Δ 

C.G.T. θαηαθξίλεη ηελ εθδήισζε σο «πξνβνθάηζηα». 

 

 Μαζεηέο κεηνλνκάδνπλ έλα Λχθεην ηεο Μαζζαιίαο ζε «Λχθεην ηεο 

Κνκκνχλαο ησλ Παξηζίσλ». 

 

 Δ Ώζηπλνκία εηζβάιιεη ζηα θαηερφκελα ηαρπδξνκηθά γξαθεία θαη δηψρλεη         

ηνπο απεξγνχο. 

 Με θνηλφ αλαθνηλσζέλ, νη δχν αληίπαιεο εξγαηηθέο πλνκνζπνλδίεο, 

δηαδειψλνπλ ηελ πξνζπκία ηνπο λα δηαπξαγκαηεπζνχλ κε ηελ θπβέξλεζε 

ηελ επέθηαζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ. Σν Βληαίν νζηαιηζηηθφ 

Κφκκα  θαίλεηαη λα επλνεί ηνλ ζπκβηβαζκφ, αλ θαη ζηηο εθδειψζεηο ηνπ 

εμαθνινπζεί λα νκηιεί πεξί ηνπ «ηέινπο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θφζκνπ» θαη 

ηεο αλάγθεο «λα θαζνξίδνπλ νη ίδηνη νη εξγάηεο ηε δνπιεηά θαη ην κέιινλ 

ηνπο». 

 

 Δ «Έλσζε Νέσλ Αηθεγφξσλ» δεηεί ηνλ «εμαλζξσπηζκφ ηεο 

Αηθαηνζχλεο». ην Ννζνθνκείν Μπξνπζζαί εγθαηληάδεηαη ζπιινγηθφ, 

κηθηφ ζχζηεκα δηνίθεζεο. 

 

Πέκπηε 23 ΜαΎνπ 

 

 Οη θνηηεηέο επηρεηξνχλ λα απνηξέςνπλ ηελ είζνδν ηεο Ώζηπλνκίαο ζην 

Καξηηέ Λαηέλ. Δ Ώζηπλνκία ηνπο θαηεγνξεί φηη πςψλνπλ παληνχ 

νδνθξάγκαηα. πιιακβάλνληαη πεξί ηνπο 200 σο πξσηαίηηνη. 

Αηαδειψζεηο δηακαξηπξίαο. 

 

 Οη εμεηάζεηο εγθαηαιείπνληαη ή αλαβάιινληαη ζηα Παλεπηζηήκηα ηνπ 

Ναλζχ, Μπνξληψ, Μπεδαλζφλ, Λπψλ, Ληκφδ, Ρέλο, Σνπινχδ θαη Πνπαηηέ. 

 

 Ο Τπνπξγφο Παηδείαο παξαδέρεηαη φηη δελ κπνξεί λα ζπλερηζζεί ην 

παξαδνζηαθφ ζχζηεκα ηνπ «κπαθαισξεά». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Δγεηηθά ζηειέρε ηεο C.G.T. παξαηηνχληαη δηακαξηπξφκελνη γηα ηε ζηάζε 

πνπ επηδεηθλχεη ε αλψηαηε απηή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε απέλαληη ζην 

θνηηεηηθφ θίλεκα. Δ πλνκνζπνλδία δηαζπάηαη. 

 

 Σξία αιιεινζπγθξνπφκελα ξεχκαηα δεκηνπξγνχληαη κέζα ζην Γαιιηθφ 

Κ.Κ.: Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαδνζηαθή γξακκή πξνσζήζεσο 

ησλ εξγαηηθψλ αηηεκάησλ εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο (Γψξδ Μαξζαί, ΐαιληέθ Ρνζέ), άιιν πηέδνπλ γηα 

ηνικεξφηεξε δξάζε (Λνπί Ώξαγθφλ, Ρνδέ Γθαξσληχ θαη Ρνιάλ Λεξνπά) 

θαη άιινη αμηψλνπλ ηελ επηζηξνθή ζηνλ ηαιηληζκφ (Γαθ Νηπθιφ θαη 

Γαλέη ΐεξκέο – Σνξέδ). 

 

Παξαζθεπή 24 ΜαΎνπ 

 

 Με ξαδηνθσληθφ ηνπ κήλπκα ν ηξαηεγφο Νηε Γθσι εμαγγέιιεη φηη ην 

δεκνςήθηζκα γηα ηε «ζπκκεηνρή» ζα δηεμαρζεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ 

θαηά ηνλ επφκελν κήλα θαη φηη ζα παξαηηεζεί αλ ράζεη. Αεκηνπξγείηαη 

ζχγρπζε ζηηο ηάμεηο ηεο αξηζηεξάο. Οξηζκέλνη ζπλδηθαιηζηέο εγέηεο 

δειψλνπλ φηη κπνξνχλ ηψξα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην ζηφρν απηφλ, 

ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ  ηξαηεγνχ. Ο Μαληέο Φξαλο ιέεη φηη ν ιαφο δελ 

ζπγθαηαηίζεηαη λα πεξηκέλεη.  

 

 πγθξνηνχληαη ηεξάζηηεο δηαδειψζεηο ζην Παξίζη. Μηθξέο νκάδεο 

αλεγείξνπλ εζπεπζκέλα πιήζνο νδνθξαγκάησλ. Γίλνληαη επηζέζεηο ζηα 

Ώζηπλνκηθά ηκήκαηα θαη απφπεηξα ππξπνιήζεσο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. 

Δ Ώζηπλνκία αληηδξά κε ζθνδξφηεηα θαη αδηάθξηηα. Τπάξρνπλ λεθξνί 

θαη εθαηνληάδεο ηξαπκαηηψλ. 

 

 Άιιεο δηαδειψζεηο θαη ζπκπινθέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα καθξηλά 

πξνάζηηα ηεο Παξηζηλήο πεξηνρήο. «Οη δξφκνη είλαη δηθνί καο!» 

θσλάδνπλ νη εξγάηεο. Ώιεζηλέο κάρεο δηεμάγνληαη κε ηελ Ώζηπλνκία 

ζηε Λπψλ, ηξαζβνχξγν, Μπνξληψ θαη κε ηδηαίηεξε βηαηφηεηα ζηε 

Νάληε φπνπ ζπκκεηέρνπλ θαη αγξφηεο ζηηο δηαδειψζεηο. ηε Λπψλ νη 

δηαδεισηέο θηππνχλ ζαλάζηκα έλαλ αμησκαηηθφ ηεο Ώζηπλνκίαο. 

 

 Βθπξφζσπνη ηεο νξγάλσζεο «ΐεηεξάλνη ηεο Μεξαξρίαο Λεθιέξθ» 

δειψλνπλ φηη ζα ππνζηεξίμνπλ ηνλ Νηε Γθσι. Ο Νηε Γθσι έξρεηαη ζε 

επαθή κε ηνλ ζηξαηεγφ Μαζζχ γηα λα εμαζθαιίζεη ηε βνήζεηα ηνπ 

ζηξαηνχ. 

 

 Οη εθδειψζεηο ησλ αγξνηψλ είλαη νη εληππσζηαθφηεξεο πνπ είδε πνηέ ε 

Γαιιία. ηε Νάληε, καδί κε ηνπο θνηηεηέο, θαηαιακβάλνπλ ηε 

«ΐαζηιηθή Πιαηεία» θαη ηε κεηνλνκάδνπλ: «Πιαηεία ηνπ Λανχ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ώληαξζίεο ζηηο εθεκεξίδεο. Οη εξγάηεο ηνπ «Παξί Ληκπεξέ» 

ππνρξεψλνπλ ηνλ αξρηζπληάθηε λ‟ αιιάμεη ηνλ ηίηιν πνπ έιεγε φηη 

μαλαξρίδνπλ νη δνπιεηέο θαη ηνπ «Φηγθαξφ» απαγνξεχνπλ ηε 

δεκνζίεπζε άξζξσλ ηνπ Ραυκφλ Ώξφλ  εθηφο αλ δείμεη «πεξηζζφηεξν 

ζεβαζκφ ζηα γεγνλφηα» 

 

άββαην 25 ΜαΎνπ 

 

 Οη δηαδειψζεηο ζπλερίδνληαη σο αξγά ησ πξσί. Οη ηξαπκαηίεο θζάλνπλ ηνπο 

500 θαη νη ζπιιεθζέληεο ηνπο 700. Οη Γάιινη θάηνρνη ηνπ βξαβείνπ Νφκπει, 

καδί κε ηνλ δηάζεκν θνηλσληνιφγν Κισλη Λεβί – ηξάνπο, ππνδεηθλχνπλ 

ζηελ Κπβέξλεζε φηη ε ζηάζε ηεο ηψξα απεηιεί ηνπο θνηηεηέο κε πιήξε 

εμνπζέλσζε .Ο Πξσζππνπξγφο Πνκπηληνχ πξνεηδνπνηεί φηη νπνηαδήπνηε 

πεξαηηέξσ δηαδήισζε «ζα δηαιχεηαη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηαρχηεηα»                                                                                                   

 

 Δ θπβέξλεζε επηρεηξεί παξάιιεια λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηνπο δηαδεισηέο 

.Οη Πνκπηληνχ  θαη ηξάθ έξρνληαη ζε επαθή κε ζπλδηθαιηζηέο εγέηεο . ηηο 3 

κ.κ έρεη επέιζεη θαηά αξρήλ ζπκθσλία θαη αξγφηεξα αξρίδνπλ ζπλνκηιίεο κε 

ηηο θιαδηθέο νξγαλψζεηο. 

 

 πλερίδνληαη νη δηαδειψζεηο ζηε ΐξέζηε, Ρέλο, Κιεξκφλ Φεξξάλ, Γθξελφκπι, 

Μαζζαιία, Σνπινχδε θαη Μπνξληψ. Σξαπκαηίδνληαη ζπλνιηθά 100 άηνκα. 

 

 Ο Φξαλζνπά Μηηεξάλ δεηεί εθινγέο. 

 

 Δ Βζληθή έλσζε Γάιισλ Φνηηεηψλ (UNEF) δειψλεη φηη ε Κπβέξλεζε, 

εμαηηίαο ηεο ζηάζεο ηεο θαη ηνπ δηπινχ παηρληδηνχ ηεο δελ κπνξεί πηα λα 

ζεσξεζεί αμηφπηζηνο θαη λφκηκνο δηαπξαγκαηεπηήο. Καιεί ζε δηαδήισζε γηα 

ηε Αεπηέξα. 

 

 

 Οη δηεπζπληέο ηξηάληα ζεάηξσλ θαη «Οίθσλ Πνιηηηζκνχ» (πνιηηηζηηθψλ 

θέληξσλ) κεηαμχ ησλ νπνίσλ θη ν Γσξδ Οπίιζνλ ηνπ «TNP», ζε θνηλφ 

αλαθνηλσζέλ ηνπο ηνλίδνπλ φηη νπνηνζδήπνηε πνιηηηζκφο πνπ δελ έρεη 

πνιηηηθφ ρξψκα είλαη άρξεζηεο. Ο Γάλ – Λνπί Μπαξξψ ζπλππνγξάθεη ην 

αλαθνηλσζέλ. 

 

Κπξηαθή 26 ΜαΎνπ 

 

 ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο Νηηδφλ ηα αξηζηεξά θφκκαηα ζεκεηψλνπλ 

ζεκαληηθέο επηηπρίεο. 

 πλερίδνληαη ζην Παξίζη νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ Κπβεξλήζεσο θαη 

ζπλδηθαιηζηψλ. Ο Ώληξέ Μπαξδνλέ πξνεηδνπνηεί ηνπο εξγάηεο λα κελ 

εκπηζηεχνληαη ηελ CGT γηαηί έρεη ζπγρσλεπζεί κε ην θξάηνο. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αεπηέξα 27 ΜαΎνπ 

 

 Όζηεξα απφ 25σξεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Κπβέξλεζεο εξγνδνηψλ θαη 

πλδηθαιηζηψλ, επηηπγράλεηαη ε «ζπκθσλία ηεο νδνχ Γθξελέι», κε ηελ νπνία 

νξίδεηαη ε θαηψηαηε ακνηβή ζε 19 πεξίπνπ δξαρκέο ηελ ψξα, απμάλνληαη 

θαηά 10% φιεο νη απνδνρέο, κεηψλεηαη θαηά ηη ην εβδνκαδηαίν σξάξην θαη 

παξέρνληαη νξηζκέλα πξφζζεηα δηθαηψκαηα ζηηο εξγαηηθέο ελψζεηο. Δ CGT 

ζεσξεί θαη δειψλεη φηη «εμεπξέζε ιχζε», ελψ ε έλσζε ησλ εξγνδνηψλ 

(CNPF) δπζθνξεί γηα ηηο «λέεο θαη βαξχηαηεο ζπζίεο» ζηηο νπνίεο ζα 

ππνβιεζεί. 

 

 ηα εξγνζηάζηα γίλνληαη ακέζσο ζπγθεληξψζεηο γηα λα ζπδεηεζνχλ νη 

ζπκθσλίεο. Οη λένη εξγάηεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη αγαλαθηηζκέλνη: «Αελ 

βξηζθφκαζηε πηα ζ‟ απηή ηε θάζε. Ώπηφ πνπ ζέινπκε ηψξα είλαη λα 

γθξεκίζνπκε ην θαζεζηψο» Ο ζπλειεχζεηο εξγαηψλ ζηηο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο Ρελψ, ηηξνέλ θαη Μπεξιηέ αξλνχληαη λα δερζνχλ ηηο 

ζπκθσλίεο. Οη εξγάηεο ηεο πλη Ώβηαζηφλ ζηε Μαζζαιία, δειψλνπλ φηη ε 

απεξγία ηνπο είλαη έλα κέξνο ηνπ θηλήκαηνο πνπ επηδηψθεη ηελ αλαηξνπή ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζνζηαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο. 

 

 

 Δ Κπβέξλεζε επηθαιείηαη ηνλ θίλδπλν ηεο αλαξρίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηαβαξαζξψζεσο. Ο ππνπξγφο Βζσηεξηθψλ Φνπζέ, δειψλεη φηη ην 

αλαηξεπηηθφ θίλεκα ππνθηλείηαη απφ ηα «απνβξάζκαηα» πνπ δηαζέηνπλ θξπθά 

νπινζηάζηα ζηε ρψξα. 

 

 Αηαθφπηεηαη ν αλεθνδηαζκφο ηεο ρψξαο κε πγξά θαχζηκα. Δ θπβέξλεζε 

απνδίδεη ζηηο απεξγίεο ηελ αλαζηάησζε θαη ηελ ηαιαηπσξία ηνπ θνηλνχ. 

Ώλαγγέιιεη φηη ην δεκνςήθηζκα ζα δηεμαρζεί ζηηο 4 Ενπλίνπ. 

 

 

 Σν Γαιιηθφ Κ.Κ. μερσξίδεη ηε ζέζε ηνπ απφ ην θνηηεηηθφ θίλεκα θαη 

δηαγξάθεη απφ ηα κέιε ηνπ ην Γαλ – Πηέξ ΐηδηέ έλαλ απφ ηνπο εγέηεο ησλ 

«επηηξνπψλ δξάζεο». 

 

 Δ Οκνζπνλδία ηεο Ώξηζηεξάο αξλείηαη λα ζπδεηήζεη ην ζέκα ηεο 

ζπγθξφηεζεο ιατθνκεησπηθήο θπβέξλεζεο κε ην Κ.Κ. 

 

 

 Ο ΐαιεξχ Γηζθάξ λη‟ Βζηαίλ δειψλεη φηη ζα ζέζεη ππνςεθηφηεηα Πξνέδξνπ 

ζε πεξίπησζε εθινγψλ. 

 

 ε ζπγθέληξσζε 50.000 αηφκσλ ζην ηάδην αξιέη ζην Παξίζη φπνπ 

παξεπξίζθνληαη ζπλδηθαιηζηέο, θνηηεηέο, πνιηηηθνί θαη εξγάηεο , ν Μπαξδνλέ 



 

 

 

 

 

 

 

 

δηαθεξχζζεη: «Ώπηφ πνπ δεηνχλ νη εξγάηεο είλαη εξγαηηθή εμνπζία ζηα 

εξγνζηάζηα, φπσο νη θνηηεηέο αμηψλνπλ θνηηεηηθή εμνπζία ζηα 

Παλεπηζηήκηα». 

 

 Σν Βληαίν νζηαιηζηηθφ Κφκκα δεηεί ζρεκαηηζκφ κεηαβαηηθήο (ππεξεζηαθήο) 

Κπβεξλήζεσο. 

 

 πλερίδνληαη νη δηαδειψζεηο ζπγθεληξψζεηο, ζπζθέςεηο θαη δηακαξηπξίεο ζηηο 

κεγαιχηεξεο επαξρηαθέο πφιεηο. 

 

 Δ Εαηξηθή ρνιή ησλ Παξηζίσλ δεηεί πιήξε απηνλνκία, θνηλή δηνίθεζε, 

κεηαξξχζκηζε ηεο ηαηξηθήο εθπαηδεχζεσο, λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ 

εξγαηηθή ηάμε. 

 

 Ώλαβάιινληαη πάιη νη εμεηάζεηο ηνπ «κπαθαισξεά». 

 

 Αηάθνξεο «γθαιιεξί» αλαθνηλψλνπλ φηη ππνζηεξίδνπλ ην θίλεκα θαη «φηη ε 

ηέρλε δελ είλαη εκπνξεχζηκν είδνο αιιά πξέπεη λα επηηειεί θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία». 

  

 

 
 

 

Σξίηε 28 ΜαΎνπ 

 

 Γίλεηαη ηειηθά δεθηή ε παξαίηεζε ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο Πεξθίη. Ο πξψελ 

Γθσιηθφο ππνπξγφο Πηδαλί δεηεί  κεηαβαηηθή Κπβέξλεζε. Ο ΐαιληέθ – Ρνζέ 

ηνπ Κ.Κ.Γ. δειψλεη φηη θακία Κπβέξλεζε δε ζα είλαη παξαδεθηή ρσξίο 

ζπκκεηνρή ησλ Κνκκνπληζηψλ. Σα αληηπνιηηεπηηθά  φκσο θφκκαηα δελ 

θαηνξζψλνπλ θαη πάιη λα ζπλελλνεζνχλ. Δ κφλε ηνπο αληίδξαζε είλαη λ‟ 

απέρνπλ απφ ηε ΐνπιή εθφζνλ δελ εηζάγεηαη ην ζέκα ηεο Κπβεξλεηηθήο 

αλεπάξθεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεηάξηε 29  ΜαΎνπ 

 

 Σν απεξγηαθφ θχκα απνθνξπθψλεηαη. Δ CGT φκσο απνθαζίδεη ηελ αλαθνπή 

ηνπ. Πξνζπαζεί λα επηβιεζεί κε ηα παξαδνζηαθά κέζα εθδειψζεσλ. 

Οξγαλψλεη ζπγθέληξσζε ζηε ΐαζηίιε, φπνπ ζπλαζξνίδνληαη 200 – 250.000 

άηνκα. Δ αληίπαιε εξγαηηθή πλνκνζπνλδία δεηεί λα δνζεί ε Κπβέξλεζε 

ζηνλ Μαληέο Φξάλο. 

 

 Σν Κ.Κ. Γαιιίαο αληηκεησπίδεη βαζηά εζσηεξηθή θξίζε, 36 καρεηηθνί 

δηαλννχκελνη, κέιε ηνπ θφκκαηνο, δεηνχλ λα ζπδεηεζεί ε απνζηνιή ηνπ 

θφκκαηνο θαη λα επηηξαπεί ε θξηηηθή απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο 

Οπκαληηέ. Ώμηψλνπλ ηελ παξαίηεζε ησλ Γπθέλ θαη Μαξζαί θαη ηελ νξγάλσζε 

πνξείαο ζπλελψζεσο ησλ εξγαηψλ ηεο Ρελψ κε ηνπο θνηηεηέο ηεο νξβφλεο. 

 

 

 Ο Γηζθάξ λη‟ Βζηαίλ δειψλεη φηη ε ρψξα ρξεηάδεηαη εθινγέο θαη λέα 

Κπβέξλεζε. Βλψ νη θήκεο νξγηάδνπλ, ν ηξαηεγφο Νηε Γθσι πξαγκαηνπνηεί 

κπζηηθά πξνεηνηκαζκέλε ζπλάληεζε κε ηνλ ηξαηεγφ Μαζζχ, ν νπνίνο 

ιέγεηαη φηη ππνζρέζεθε φηη ν ζηξαηφο ζα ππαθνχζεη ζ‟ νπνηαδήπνηε λφκηκε 

θπβέξλεζε, εθ‟ φζνλ ζα δηαηαζζφηαλ ε απνθπιάθηζε ηνπ ηξαηεγνχ αιάλ. 

Βίπε φκσο φηη ν ηξαηφο δελ ζα κπνξνχζε λα παξέκβεη αλνηθηά  αλ ην ην 

Κ.Κ.Γ. δελ ζπληαζζφηαλ αλνηθηά κε ην «θίλεκα ησλ αλαξρηθψλ». 

 

 Οη κνπζηθνί θαη νη εζνπνηνί αλαγγέιινπλ φηη ζα κπνυθνηάξνπλ ην Γαιιηθφ 

ίδξπκα Ραδηνθσλίαο θαη Σειενξάζεσο. 

 

Πέκπηε 30 ΜαΎνπ 

 

 Ο Γθσιηζκφο εμαπνιχεη ηελ γηγαληηαία αληεπίζεζή ηνπ. Σν βξάδπ έλα 

εθαηνκκχξην άηνκα μερχλνληαη απφ φινπο ηνπο δξφκνπο ζηελ Πιάο ληε ια 

Κνλθφξλη. Σξαγνπδνχλ ηνλ Γαιιηθφ χκλν, θξαπγάδνπλ ζπλζήκαηα ππέξ ηνπ 

Νηε Γθψι θαη ελαληίνλ ησλ αλαξρηθψλ. Μεηαμχ απηψλ “ν Κνλ Μπεληίη ζην 

Νηαράνπ”!. Δ επίδεημε  δπλάκεσο παξαιχεη ηελ Ώξηζηεξά, πνπ εμαθνινπζεί 

λα βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε. 

 

 ε άιιεο πφιεηο νη Γθσιηθέο εθδειψζεηο είλαη βηαηφηεξεο. Καηαγγέιινληαη 

επηζέζεηο «ηξνκνθξαηψλ» ζε εξγνζηάζηα, ζε ζπγθεληξψζεηο θνηηεηψλ θαη ζε 

γξαθεία αξηζηεξψλ θνκκάησλ. 

 

 

 Ο Νηε Γθψι πξνρσξεί κε ξαγδαία κέηξα,. Αηαιχεη ηελ Βζλνζπλέιεπζε , 

αλαγγέιιεη λέεο εθινγέο, δηνξίδεη λέα Κπβέξλεζε. Δ ζηάζε ηνπ Κ.Κ.Γ. 

γίλεηαη εμαηξεηηθά πξνζεθηηθή. Μφλν ην Βληαίν νζηαιηζηηθφ Κφκκα θαιεί 

ηνπο νπαδνχο ηνπ λα «παξαιχζνπλ ηε λέα Κπβέξλεζε». Σν Κ.Κ.Γ. ππνινγίδεη 



 

 

 

 

 

 

 

 

φηη απφ ηηο εθινγέο ζα βγεη εληζρπκέλν κεηαμχ 4 έσο 6%. Οη ζνζηαιηζηέο 

αλαγλσξίδνπλ φηη έραζαλ ην παηρλίδη κέζα απφ ηα ρέξηα ηνπο. 

 

 Δ ζχγρπζε ηεο Ώξηζηεξάο απνγνεηεχεη ηνπο καρεηηθνχο νπαδνχο ηνπ 

θηλήκαηνο. Δ επάλνδνο ζηελ «ηάμε» εκθαλίδεηαη ζαλ ε κφλε ινγηθή δηέμνδνο. 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο αεξηφθσο, ειεθηξηζκφο, ζηδεξφδξνκνη, κεηξφ 

αξρίδνπλ πάιη νη δηαπξαγκαηεχζεηο. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη φκσο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Λνπάξ θαηεβαίλνπλ ακέζσο ζε απεξγία. 

 

Παξαζθεπή 31 ΜαΎνπ 

 

 Οη δηαπξαγκαηεχζεηο επαλαξρίδνπλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. Δ C.G.T. 

ππφζρεηαη λα ζεβαζηεί ηηο λέεο ζπκθσλίεο . Ξαλαπηάλνπλ δνπιεηά νη 

εξγαδφκελνη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο , ζηα ηαρπδξνκεία θαη ζηνλ ειεθηξηζκφ. 

 

 Οη λέεο εθινγέο πξνζδηνξίδνληαη γηα ηηο 23 θαη 30 Ενπλίνπ.  

 

 Αηαδειψζεηο ππέξ ηνπ Νηε Γθψι ζηε Μπεδαλζφλ θαη αληηδηαδειψζεηο ζηε 

ΐξέζηε, Λπψλ, Ναλζχ θαη Νάληε. 

 πλερίδεηαη ε απεξγία ησλ εζνπνηψλ. Ώιιά ν «σξαίνο Μάηνο» ησλ αλξαδέ, 

ησλ θνηηεηψλ θαη εξγαηψλ έρεη εθπλεχζεη.   

 

 
 

πλζήκαηα θαη αθίζεο ηνπ Γαιιηθνύ Μάε 

 

Il est interdit d' interdire!     Απαγνξεύεηαη ην απαγνξεύεηαη. 

Sous le pavé, la plage!      Κάησ από ην πεδνδξόκην, ε παξαιία. 

Soyez réalistes, demandez l' impossible!    Να είζηε ξεαιηζηέο, λα δεηάηε 

ην αδύλαην. 

L' imagination au pouvoir!     Η θαληαζία ζηελ εμνπζία. 
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