
Πρωτομαγιά

1η Μάη



◼ Η Πρωτομαγιά είναι μέρα που αφιερώνεται
στους εργαζομένους όλης της γης, στους
αγώνες που έκαναν, κάνουν και θα κάνουν
για έναν καλύτερο κόσμο για αυτούς και
για τις μελλοντικές γενιές.

◼ Γιατί όμως η 1η Μάη;



Στα τέλη του 19ου αιώνα οι εργάτες στις μεγάλες
βιομηχανικές πόλεις ζούσαν σε άθλιες συνθήκες.
Δούλευαν στα εργοστάσια μέχρι και 14 ώρες τη
μέρα, αμείβονταν με πολύ λίγα χρήματα που δεν
έφταναν για να ζήσουν. Δούλευαν σκληρά,
ακόμη και τις Κυριακές, άνδρες και γυναίκες αλλά
και μικρά παιδιά! Το σχολείο, οι γιατροί, το
παιχνίδι ήταν άπιαστο όνειρο για τα παιδιά και
τους μεγάλους εκείνης της εποχής… Απ΄ την
άλλη μεριά οι βιομήχανοι γίνονταν όλο και πιο
πλούσιοι χάρη στη δουλειά των εργατών.







◼ Οι εργάτες αποφασίζουν να διεκδικήσουν
καλύτερη ζωή για αυτούς και τα παιδιά
τους! Οργανώνονται σε σωματεία και
συνδικάτα, ζητούν καλύτερες συνθήκες
δουλειάς με λιγότερες ώρες και
περισσότερα χρήματα! Αποφασίζεται
μεγάλη απεργία στο Σικάγο των ΗΠΑ με
αίτημα την καθιέρωση των 8 ωρών
δουλειάς. Το σύνθημα των απεργών ήταν:
«8 ώρες δουλειά,8 ώρες ανάπαυση, 8
ώρες ύπνο» Ήταν 1η Μάη του 1886.



◼ Μόνη λύση για τους εργάτες ο αγώνας



Απεργιακή συγκέντρωση 1ης Μάη στο Σικάγο



◼ Στην πλατεία Χαϊμάρκετ, την ώρα που ο απεργός
Αύγουστος Σπάις μιλά στους απεργούς, η
αστυνομία απαιτεί από το πλήθος να διαλυθεί.
Ξαφνικά εκρήγνυται μια βόμβα και η αστυνομία
επιτίθεται με όπλα στους απεργούς βάφοντας με
αίμα το χώρο της συγκέντρωσης. Συνέλαβαν
τους πρωτεργάτες της απεργίας και τους
κατηγόρησαν για τη βόμβα…όλα είχαν στηθεί για
να χτυπηθεί ο αγώνας των εργατών!
https://www.youtube.com/watch?v=bT0F5QHpe
4M&ab_channel=POLED

https://www.youtube.com/watch?v=bT0F5QHpe4M&ab_channel=POLED




◼ Στη δίκη ο Αύγουστος  Σπάϊς απολογούμενος 
είπε τα παρακάτω:

«Κρεμάστε μας! Μα να περιμένετε το τέλος. Εάν
δεν το βλέπετε, εγώ σας το αναγγέλλω. Γύρω
σας, κάτω σας, δίπλα σας, πάνω σας, από όλες
τις μεριές σας, θεριεύει μια φωτιά. Το έδαφος
σαλεύει κάτω από τα πόδια σας. Βαδίζετε,
κυριολεκτικά, επάνω σε μια υπόγεια φωτιά.
Θέλετε να την αγνοείτε; Δε θα την αποφύγετε.
Θέλετε να απαλλαγείτε, άπαξ διά παντός, από
όλους τους "συνωμότες"; Απαλλαγείτε πρώτα
από τα αφεντικά της βιομηχανίας, οι οποίοι
δημιούργησαν την ανήθικη περιουσία τους από
το κλεμμένο αντίτιμο της εργασίας που δεν
πληρώθηκε. Είναι αυτό που εσείς αποκαλείτε
"αύξηση του εθνικού πλούτου"!»



Τελικά με απόφαση του δικαστηρίου οι 
κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε 
θάνατο και λίγο αργότερα εκτελέστηκαν.

Η θυσία των εργατών δεν πήγε χαμένη. Οι 
εργάτες συνέχισαν τις απεργίες και 
νίκησαν! Κατέκτησαν το 8ωρο και 
απέδειξαν ότι οι αγώνες και οι θυσίες δεν 
πάνε ποτέ χαμένοι!

Το 1890 η Β΄ Διεθνής κηρύττει την 1η Μάη 
παγκόσμια μέρα των εργατών. 



Πρωτομαγιά 1936

Στη Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει απεργία διαρκείας από 
τους εργάτες με κύριο αίτημα την αύξηση των 
ημερομισθίων. Πολύ σύντομα η απεργία απλώνεται σε 
όλη τη χώρα. Χιλιάδες εργάτες συμμετέχουν στις 
διαδηλώσεις. Με εντολή του δικτάτορα Μεταξά η 
αστυνομία επιτίθεται στους απεργούς. Η καθολική 
απεργία στη Θεσ/νίκη βάφεται με αίμα: 12 
διαδηλωτές δολοφονούνται και 300 τραυματίζονται. 
Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο Τάσος Τούσης, ο 
οποίος έπεσε νεκρός μπροστά στα μάτια της 
εργάτριας μάνας του… 



Από αυτή την εικόνα που δείχνει τον θρήνο 
της μάνας ο μεγάλος ποιητής Γιάννης 
Ρίτσος εμπνεύστηκε και έγραψε το ποίημα 
«Επιτάφιος».

Ακούστε από εδώ

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOzorTqZHwAhUB_7sIHaWuD9YQ3ywwAHoECAYQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSbnLSFncChA&usg=AOvVaw3kG0njllxHYfvItNGIy41p


Πρωτομαγιά 1944

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, οι Γερμανοί 
φασίστες, εκτέλεσαν 200 κομμουνιστές 
στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Στόχος 
τους ήταν να τρομοκρατήσουν τον λαό και 
να σταματήσουν τη συμμετοχή του στις 
αντιστασιακές οργανώσεις του ΕΑΜ, 
ΕΛΑΣ,ΕΠΟΝ.



Σκοπευτήριο Καισαριανής 1944

Δείτε από εδώ



Πρωτομαγιά 2021

Κάθε χρόνο η Πρωτομαγιά αποτελεί το σύμβολο 
των αγώνων των εργαζομένων για δουλειά με 
δικαιώματα, για να σταματήσει η αδικία και η 
εκμετάλλευση. Και σήμερα, στον 21ο αιώνα, η 
ζωή των εργαζομένων και των παιδιών τους 
εξακολουθεί να  είναι δύσκολη. Υπάρχει ακόμη 
ανεργία, φτώχεια, χαμηλοί μισθοί, έλλειψη 
γιατρών και σχολείων και άλλα σοβαρά 
προβλήματα παρόλο που η επιστήμη και η 
τεχνολογία έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. 





Να θυμάστε: κανένα δικαίωμα των 
εργαζομένων δεν χαρίστηκε από κανέναν! 

Όλα κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες, με 
θυσίες, με θάρρος και ενότητα των 
εργατών. Το ίδιο αξίζει και σήμερα να 
κάνουμε για να ζήσουμε μια ζωή όπως την 
ονειρευόμαστε και όπως μας αξίζει!

Ακούστε από εδώ





Η 1η Μαΐου δεν είναι μέρα των λουλουδιών, 
είναι μέρα αγώνα!

Δείχνει τον δρόμο για να κάνουμε το μέλλον 
δική μας υπόθεση!



ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!


