
«Θα έλθει η εποχή που η σιωπή μας θα είναι δυνατότερη 
από τις φωνές που στραγγαλίζετε σήμερα».

Σηκωθείτε, δουλευτάδες! Αφήστε κάτω τα εργαλεία σας την 1η  
του Μάη, σταματήστε τη δουλειά σας, κλείστε τα εργοστάσια, 

τις φάμπρικες και τα ορυχεία. Για μια μέρα το χρόνο. Μια μέρα 
επανάστασης και όχι ανάπαυσης! Μια μέρα που δεν ορίστηκε από 
τους καυχησιάρηδες εκπροσώπους των θεσμών που κρατούν την 

εργατιά σε υποτέλεια. Μια μέρα στην οποία οι εργάτες κάνουν τους 
δικούς τους νόμους κι έχουν τη δύναμη να τους εφαρμόσουν, όλα 
αυτά χωρίς τη συγκατάθεση, την έγκριση αυτών που καταπιέζουν και 

κυβερνούν. Μια μέρα κατά την οποία με τεράστια δύναμη, η ενότητα 
της στρατιάς των δουλευτάδων παρατάσσεται κατά των δυνάμεων που 
σήμερα εξουσιάζουν τα πεπρωμένα των λαών όλων των εθνών. Μια 
μέρα διαμαρτυρίας ενάντια στη καταπίεση και την τυραννία, ενάντια 

στην αμάθεια και κάθε είδος πολέμου…  
«Έκκληση σε όλα τα επαγγελματικά και εργατικά συνδικάτα», 1η Φλεβάρη 1886

ΣΤΑ ΙΣΙΑ
έντυπο δρόμου από το στέκι Άνω- Κάτω Πατησίων
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Αντί προλόγου
Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς ξεκίνησε ως μια αναφορά στις αιματοβαμμένες εξεγέρσεις του Σικάγο το 
1886 που είχαν ως αίτημα τη μείωση των ωρών εργασίας και σύνθημα “Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες 
ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο” και που κατέληξαν στους πυροβολισμούς του Χεϊμάρκετ στις 4 Μαΐου και 
στη συνέχεια στη θανατική καταδίκη και τον απαγχονισμό των αναρχοσυνδικαλιστών που θεωρήθηκαν ως 
ηθικοί αυτουργοί. Η 1η Μάη καθιερώθηκε ως η παγκόσμια μέρα διεθνούς δράσης και αλληλεγγύης των 
εργαζομένων από το Διεθνές Σοσιαλιστικό Συνέδριο του Παρισιού στα 1890 προς τιμή των εκτελεσθέντων 
αναρχικών. 
Σύντομη ιστορική αναδρομή
Οι αγώνες πριν το 1886
Οι αγώνες για τη θεσμοθέτηση του 8ώρου ξεκίνησαν 19 
χρόνια πριν το 1886. Στις 2 Μαρτίου 1867, ο κυβερνήτης 
του Ιλινόη (πολιτεία όπου ανήκει το Σικάγο) υπέγραψε τον 
πρώτο νόμο για το 8ωρο, που θα ίσχυε από την 1η Μαΐου 
του ίδιου έτους. Αυτός ο νόμος βέβαια δεν ήρθε από μόνος 
του. Το 1865 είχε τελειώσει ο εμφύλιος πόλεμος στις ΗΠΑ 
μεταξύ βορείων και νοτίων. Η επικράτηση των βορείων είχε 
ως αποτέλεσμα την κατάργηση της δουλείας των μαύρων και 
ήταν η αφετηρία για τη ριζική εκβιομηχάνιση των ΗΠΑ.
Τα προηγούμενα χρόνια το αίτημα για μείωση των ωρών 
εργασίας ξεκίνησε μάλλον από τους ξυλουργούς της 
Φιλαδέλφεια, οι οποίοι κατέβηκαν σε απεργία το 1791 ζητώντας δεκάωρη εργασία. Το 1835, έγινε γενική 
απεργία στη Φιλαδέλφεια, με επικεφαλής τους ανθρακωρύχους. Το πανό τους έγραφε «ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΩΣ ΤΙΣ 
6, ΔΕΚΑ ΩΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ». Από το 1836 άρχισαν να κυκλοφορούν εργατικά 
φυλλάδια με το αίτημα για 8ωρο. Οι ξυλουργοί των πλοίων στη Βοστόνη πέτυχαν το 8ωρο το1842.
Το 1864, το 8ωρο είχε γίνει κεντρικό αίτημα των συνδικάτων του Σικάγο. Άρα όταν το Μάρτη του 1867 ο 
κυβερνήτης του Ιλινόη Ρίτσαρντ Τζ. Όγκλεσμπι θέσπιζε το 8ωρο, σύσσωμα τα αφεντικά αντιτάχθηκαν στην 
εφαρμογή του και δήλωσαν ότι ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά. Στον αντίποδα τα εργατικά συνδικάτα κηρύσσουν 
γενική απεργία, υπερασπιζόμενοι στην ουσία τον πολιτειακό νόμο. Από τη 1η Μάη μέχρι και τις 4 Μάη η 
πόλη του Σικάγου παραλύει από τη γενική απεργία. Δεκάδες χιλιάδες εργάτες συγκεντρώθηκαν στο Σικάγο 
την Πρωτομαγιά, με σκοπό να γιορτάσουν την πρώτη μέρα εφαρμογής του 8ώρου. Τα πανό που υπήρχαν 
στη διαδήλωση είχαν συνθήματα όπως «ΟΚΤΩ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ», «ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ 
ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ» και «ΖΗΤΩ Η 1Η ΜΑΗ 1867, ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΞΕΧΑΣΤΗ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ». Ο δήμαρχος του Σικάγου Ράις, υποστηρίζοντας στην πράξη τα αφεντικά, 
κατέβασε αστυνομία και στρατό στο δρόμο για την καταστολή της απεργίας, αφού ο κυβερνήτης Όγκλεσμπι 
δεν είχε δεσμευτεί για την εφαρμογή του νόμου που ο ίδιος υπόγραψε. Στις 5 Μαΐου, αστυνομικοί και 
στρατός είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους τις ανάστατες βιομηχανικές ζώνες της πόλης και τις συνοικίες των 
μεταναστών. Μέχρι τις 8 Μαΐου ο κύριος άξονας αυτής της απεργίας είχε τσακιστεί. Απελπισμένοι, οι άντρες 
του 8ώρου επέστρεψαν στα εργοστάσια και στις βιοτεχνίες, με το πολύωρο ωράριο ακόμα σε ισχύ. Η ήττα 
που υπέστη το ισχυρότερο εργατικό κίνημα της χώρας από τους εργοδότες του Σικάγο, εκείνες τις πρώτες 
μέρες του Μαΐου του 1867, αποκάρδιωσε τους ακτιβιστές του 8ώρου σε όλη τη χώρα.
 Η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Τα αφεντικά εκβίαζαν τους εργάτες να υπογράφουν συμβόλαια, όπου θα 
συμφωνούσαν να δουλέψουν περισσότερες ώρες για να μείνουν στις δουλειές τους. Πολλοί μείωναν τα 
μεροκάματα ανάλογα με την μείωση των ωρών εργασίας. Με την οικονομική ύφεση των χρόνων 1873-
1879, προσπάθησαν να μεγαλώσουν τη μέρα εργασίας. Στα 1883, κανόνας στις περισσότερες βιομηχανίες 
ήταν η δεκάωρη, εξαήμερη βδομάδα. Σε πολλές περιπτώσεις οι ώρες έφταναν τις δώδεκα και τις δεκαπέντε 
και οι εργαζόμενοι δούλευαν τις γιορτές και τις Κυριακές όλου του χρόνου. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι 
εργάτες δούλευαν 24 ώρες συνεχώς, όταν άλλαζαν βάρδια από μέρα σε νύχτα.
Στις 17 Ιουλίου 1877 -μετά από 4 χρόνια ύφεσης και τους εργάτες να έχουν φτάσει στα όρια των 

1877: Η πρώτη πανεθνική απεργία στις ΗΠΑ. 
100.000 εργάτες στους σιδηροδρόμους 

παραλύουν το δίκτυο μεταφορών.
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αντοχών τους- στη Δυτ. Βιρτζίνια οι μηχανοδηγοί των σιδηροδρόμων αντέδρασαν σε περικοπές μισθών 
ακινητοποιώντας τα τρένα. Εθνοφρουροί της πολιτείας προσπάθησαν να κινήσουν τα τρένα και κάπως 
έτσι άρχισαν οι πυροβολισμοί με ένα στρατιώτη και έναν απεργό νεκρούς. Η εξέγερση  εξαπλώθηκε 
στη Βαλτιμόρη με την εθνοφρουρά να σκοτώνει 10 απεργούς. Στο Πίτσπουργκ μηχανοδηγοί και άλλοι 
εργαζόμενοι των τρένων αγνόησαν εντολές των διευθηντών τους και μαζεύτηκαν στις γραμμές των τραίνων 
παραλύοντας τη κυκλοφορία. Πολλοί εθνοφρουροί αρνήθηκαν να κινηθούν εναντίον τους και ο κυβερνήτης 
της Πενσυλβάνια έφερε δυνάμεις από άλλα μέρη. Η συμπλοκή 
που ακολούθησε στις 22 Ιουλίου είχε ως αποτέλεσμα 20 
νεκρούς ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα παιδί. Αρκετοί 
εθνοφρουροί σκοτώθηκαν από τα εξαγριωμένα πλήθη. Στο 
Σικάγο από τις 23 Ιουλίου και για 4 μέρες χιλιάδες κόσμου 
με αφορμή την απεργία των σιδηροδρομικών κατέκλυσε τους 
δρόμους. Το κόμμα των Εργαζομένων έβγαλε μια προκύρηξη 
για μια πανεθνικά συντονισμένη απεργία για το 8ωρο χωρίς 
μείωση μισθού. Στις 26 Ιουλίου η πόλη θύμιζε στρατόπεδο 
με στρατιώτες αστυνομικούς και οπλισμένους πολίτες που 
τους είχαν ορκίσει βοηθούς αστυνομικούς αφού πρώτα ένας 
παράγοντας του Σικάγου προθυμοποιήθηκε να συνεισφέρει 
οικονομικά για τη καταστολή της απεργίας. Ενώ η πόλη είχε 
κυριολεκτικά νεκρώσει από τις μαζικές απεργίες, στη μικρή 
γέφυρα της οδού Χάλστεντ οι αστυνομικοί απώθησαν το 
κόσμο πυροβολώντας τους. Όταν άδειασαν τα πιστόλια τους έτρεξαν να σωθούν. Οι μάχες κράτησαν μέχρι 
αργά το απόγευμα. Τη παρασκευή 27 Ιουλίου μια περίεργη ηρεμία πλανιόταν πάνω από τη πόλη. Η μεγάλη 
εξέγερση είχε κατασταλεί. Ο απολογισμός βαρύς. Τριάντα νεκροί άντρες και παιδιά, οι περισσότεροι από 
τις ιρλανδικές και βοημικές γειτονιές. Ενώ οι μετανάστες θρηνούσαν τους νεκρούς τους και η αστυνομία 
προετοιμαζόταν για την επόμενη αναμέτρηση, οι βιομήχανοι αποτιμούσαν το κόστος της εξέγερσης σε 
δολάρια και σεντς. Απώλειες τουλάχιστον εξι εκατομμυρίων δολαρίων στις μεταφορές και τη βιομηχανία. 
H απεργία της 1ης Μάη 1886
Η Ομοσπονδία Οργανωμένων Επαγγελμάτων και Εργατικών 
Συνδικάτων αποφάσισε να εφαρμόσουν μόνοι τους οι εργαζόμενοι 
το οκτάωρο, από τη 1η του Μάη του 1886. Η πιο μεγάλη εργατική 
οργάνωση τότε ήταν το Τάγμα των Ιπποτών της Εργασίας, με 
περισσότερα από 700.000 μέλη, ειδικευμένους και ανειδίκευτους 
εργάτες, μαύρους εργάτες και πολλές γυναίκες οργανώτριες. Η 
απόφαση της Ομοσπονδίας δίχασε τους Ιππότες της Εργασίας. 
Χιλιάδες δούλεψαν για την προετοιμασία της Πρωτομαγιάς, 
αψηφώντας την εθνική ηγεσία που στάθηκε εχθρική. Οι μαρξιστές 
της εποχής εκείνης είχαν προτείνει τη καθιέρωση του οχτάωρου με 
άμεση δράση. Αποφασιστική ήταν η στήριξη της συνδικαλιστικής 
πτέρυγας του αναρχικού κινήματος. Αν και στην αρχή οι αναρχικοί 
θεωρούσαν το αίτημα για 8ωρο ρεφορμιστικό, στη συνέχεια όμως 
ήταν αυτοί που έβαλαν το ζήτημα της μείωσης των ωρών εργασίας 
χωρίς αντίστοιχη μείωση του μισθού. Τα αφεντικά μέχρι τότε 
έδειχναν θετικοί στη μείωση των ωρών εργασίας αλλά μόλις μπήκε 
το ζήτημα για τη μη αντίστοιχη μείωση του μισθού, εξοργίστηκαν 
και δεν έδειξαν καμμιά διάθεση διαπραγμάτευσης.
Η 1η Μαΐου του 1886 έγινε ένα μαζικό απεργιακό κίνημα. Γύρω 
στο μισό εκατομμύριο εργάτες κινητοποιήθηκαν με απεργίες και 
διαδηλώσεις σε μεγάλες και μικρές πόλεις. Το Σικάγο έκανε την πιο 
εντυπωσιακή Πρωτομαγιά με 90.000 διαδηλωτές στους δρόμους. 

1η Μάη 1886: Απεργοί διαδηλώνουν στο Σικάγο.

Η αφίσα που καλούσε σε συγκέντρωση, μετά 
την δολοφονία των τεσσάρων απεργών.
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Στην κεφαλή της πορείας ήταν ο αναρχοσυνδικαλιστής Άλμπερτ Πάρσονς και η γυναίκα του Λούσι.
 Η κινητοποίηση συνεχίστηκε και τις επόμενες μέρες με όλο και περισσότερους κλάδους να εφαρμόζουν 
στην πράξη το οκτάωρο. Ήταν μέρες διεθνισμού, όπου διαφορετικές κοινότητες ενώθηκαν με τον ίδιο 
στόχο: Στο Σικάγο 10.000 Βοημοί, Πολωνοί και Γερμανοί διαδήλωσαν με μουσική και σημαίες. Ήταν μέρες 
αντιρατσισμού, αφού για πρώτη φορά σε πάρκα πού ήταν κλειστά για τους Μαύρους, οι απεργοί -λευκοί και 
μαύροι- κατέληγαν τις διαδηλώσεις μέσα σ’ αυτά, κάνοντας τις εφημερίδες να γράφουν: «έτσι οι Ιππότες της 
Εργασίας γκρέμισαν τα τείχη της προκατάληψης». Ήταν μέρες φεμινισμού, όπου οι εφημερίδες αποκαλούσαν 
«φωνακλούδες αμαζόνες» τις ράπτριες που οργάνωναν απεργιακές παρελάσεις στις 3 του Μάη.
Οι δολοφονίες των απεργών
Το πρώτο αίμα χύθηκε δύο ημέρες αργότερα, στις 3 του Μάη, έξω από το εργοστάσιο ΜακΚόρμικ στο 
Σικάγο. Έξι χιλιάδες φορτοεκφορτωτές είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο εργοστάσιο ξυλείας, για να 
ακούσουν την ομιλία του Αύγουστου Σπάις, αντιπρόσωπου της Κεντρικής Ένωσης των Εργατών και μέλους 
του Διεθνούς Συνδέσμου Εργαζομένων. Πεντακόσιοι έφυγαν προς το εργοστάσιο για να διαδηλώσουν 
κατά των απεργοσπαστών. Η Αστυνομία και οι μπράβοι της επιχείρησης επενέβησαν δυναμικά. Σκότωσαν 
τέσσερις απεργούς και τραυμάτισαν πολλούς, προκαλώντας 
οργή στην εργατική τάξη της πόλης.
Η οργισμένη συγκέντρωση των εργατών
Την επομένη μέρα, μέσα σε συνθήκες τρομερής αγανάκτησης, 
αποφασίστηκε συλλαλητήριο καταδίκης της αστυνομικής βίας 
στην Πλατεία Χεϊμάρκετ, με πρωτοστατούντες τους αναρχικούς. 
Η συγκέντρωση ήταν πολυπληθής και ειρηνική. Ο Σπάις έκανε 
μια σύντομη προσφώνηση, μια καταιγίδα όμως διέκοψε 
τους επόμενους ομιλητές. Τα 200 άτομα πού παρέμειναν 
περικυκλώθηκαν από 180 αστυνομικούς, που άρχισαν να 
κινούνται προς τη συγκέντρωση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, 
μια βόμβα διέσχισε τον αέρα κι έσκασε μπροστά στους αστυνομικούς, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας 
πάνω από εβδομήντα. Η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά βούληση εναντίον των συγκεντρωμένων, με αποτέλεσμα 
να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις διαδηλωτές και να τραυματιστεί απροσδιόριστος αριθμός, ενώ έξι 
αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους από πυρά συναδέλφων τους , ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών μπάτσων 
σε επτά.
Ο τύπος καλούσε για εκδίκηση, επιμένοντας ότι η βόμβα ήταν «δουλειά» των σοσιαλιστών και των 
αναρχικών. Το γνωστό σκίτσο ενός αναρχικού που πετάει μία βόμβα εμφανίστηκε παντού.
Κηρύχτηκε στρατιωτικός νόμος και άρχισαν μαζικά μπλόκα της αστυνομίας. Δόθηκε η ευκαιρία στα αφεντικά 
της πόλης να κινηθούν επιθετικά για να απαλλαγούν από τους αναρχοσυνδικαλιστές ηγέτες.
Η δίκη των αναρχικών συνδικαλιστών
Για τη βομβιστική επίθεση, που προκάλεσε τον θάνατο του αστυνομικού, κατηγορήθηκαν οι 
αναρχοσυνδικαλιστές Αύγουστος Σπάις, Γκέοργκ Έγκελ, Άντολφ Φίσερ, Λούις Λινγκ, Μίκαελ Σβαμπ, 
Σάμουελ Φίλντεν, Όσκαρ Νίμπι και Άλμπερτ Πάρσονς, που ήταν από τους οργανωτές των απεργιακών 
διαδηλώσεων. Όλοι, εκτός του Πάρσονς και του Φίλντεν, ήταν γερμανοί μετανάστες. Οι περισσότεροι απ’ 

Σκίτσο από τη δίκη των αναρχοσυνδικαλιστών.
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αυτούς δεν ήταν καν παρόντες στην πλατεία Χεϊμάρκετ το βράδυ 
της 4ης Μαΐου. 
Η δίκη των οκτώ ξεκίνησε στις 21 Ιούνη 1886. Έγινε επιλογή 
ενόρκων ώστε το σώμα τους να αποτελείται από διευθυντές 
επιχειρήσεων, εργολάβους, επιχειρηματίες και έναν συγγενή 
των νεκρών μπάτσων. Ο εισαγγελέας Τζούλιους Γκρίνελ 
ζήτησε τη θανατική ποινή και για τους οκτώ κατηγορουμένους, 
χωρίς να προσκομίσει κανένα στοιχείο που να τους συνδέει 
με τη βομβιστική επίθεση. Απλώς είπε ότι οι κατηγορούμενοι 
ενθάρρυναν με τους λόγους τους τον άγνωστο βομβιστή να 
πραγματοποιήσει την αποτρόπαια πράξη του, γι’ αυτό κρίνονται 
ένοχοι συνωμοσίας. Η διαδικασία έληξε με την αγόρευση του 
Γκρίνελ: «Δικάζεται ο Νόμος. Δικάζεται η Αναρχία. Οι άνθρωποι 
αυτοί διαλέχτηκαν από τους ενόρκους και θεωρήθηκαν ένοχοι 
γιατί ήταν ηγέτες. Δεν είναι περισσότερο ένοχοι απ’ ότι οι χιλιάδες 
που τους ακολουθούν. Κύριοι ένορκοι, καταδικάστε τους, κάντε 
τους παράδειγμα προς αποφυγήν, κρεμάστε τους και θα σώσετε 
τους θεσμούς μας, την κοινωνία μας»
Οι «απολογίες» των αναρχικών κατηγορούμενων
 Ο Αύγουστος Σπάις είπε χαρακτηριστικά: «Κύριε δικαστά. 
Απευθυνόμενος σ’ αυτό το δικαστήριο, μιλώ σαν εκπρόσωπος 
μιας τάξης προς τον εκπρόσωπο μιας άλλης(…) Αν νομίζετε ότι με 
το να μας κρεμάσετε μπορείτε να εξαλείψετε το εργατικό κίνημα 
(…) το κίνημα από το οποίο εκατομμύρια καταπιεσμένοι, εκατομμύρια άνθρωποι που μοχθούν μέσα στη 
φτώχεια και την αθλιότητα, περιμένουν σωτηρία, αν αυτή είναι η γνώμη σας, τότε κρεμάστε μας! Εδώ θα 
πατήσετε μια σπίθα, αλλά εκεί και λίγο παραπέρα, πίσω σας και μπροστά σας, και παντού, ξεπηδούν φλόγες. 
Είναι μια υπόγεια φωτιά. Δε μπορείτε να τη σβήσετε (…)»
Ο Τζωρτζ Ένγκελ είπε: “Μισώ και πολεμάω όχι τον καπιταλιστή σαν άτομο, αλλά το σύστημα που του δίνει 
τα προνόμιά του. Η μεγαλύτερή μου επιθυμία θα ήταν να μπορέσουν να αναγνωρίσουν οι εργάτες ποιοι είναι 
οι φίλοι τους και ποιοι οι εχθροί τους”.
Και με το θάρρος που είχε δείξει κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Λούις 
Λινγκ που ήταν τότε μόνο 21 χρονών, είπε: “Επαναλαμβάνω ότι είμαι 
εχθρός της τάξης που επικρατεί σήμερα και επαναλαμβάνω ότι θα την 
πολεμήσω με όλες μου τις δυνάμεις, όσο μπορώ ακόμα να ανασαίνω… 
Σας απεχθάνομαι! Απεχθάνομαι την τάξη σας, τους νόμους σας, την 
εξουσία σας που στηρίζεται στη βία. Κρεμάστε με γι’ αυτό!”
Η προειλημμένη απόφαση 
Από την πλευρά της, η υπεράσπιση έκανε λόγο για προβοκάτσια 
και συνέδεσε τη βομβιστική επίθεση με το διαβόητο πρακτορείο 
ντετέκτιβ «Πίνκερτον», που συχνά χρησιμοποιούσαν οι εργοδότες ως 
απεργοσπαστικό μηχανισμό. Οι ένορκοι εξέδωσαν την ετυμηγορία 
τους στις 20 Αυγούστου 1886 κι έκριναν ενόχους και τους οκτώ 
κατηγορούμενους. Στους επτά επέβαλαν ποινή θανάτου διά του 
απαγχονισμού, ενώ στον Όσκαρ Νημπ επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 
15 χρόνων. Σε όλη την αμερική ξεκίνησε μια τεράστια καμπάνια για 
τη μετατροπή της θανατικής ποινής σε ισόβια. Όμως μόνο δύο εκ των 
επτά ζήτησαν την επιείκια του νόμου. Χαρακτηριστικά ο Πάρσονς σε 
επιστολή του αφού εξηγούσε πως οι πέντε δεν ζητούσαν επιείκεια, 
αφού δεν μπορούσαν, καθώς ήταν αθώοι,να δεχτούν μετατροπή σε 
ισόβια και έτσι, θα πέθαιναν τώρα για τις απόψεις τους». Μετά από 

Σκίτσο από την φυλακή όπου ήταν 
έγκλειστος ο Άλμπερτ Πάρσονς και τον 

επισκεπτόταν η γυναίκα του Λούσι.

Οι κατηγορούμενοι αναρχικοί συνδικαλιστές.
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όλη αυτή τη κατάσταση, ο κυβερνήτης της Πολιτείας του Ιλινόις, Ρίτσαρντ Όγκλεσμπι, μετέτρεψε σε ισόβια 
τις θανατικές ποινές των Σβαμπ και Φίλντεν, ενώ ο Λιγκ αυτοκτόνησε στο κελί του, όταν την προηγούμενη 
της εκτέλεσης πυροδότησε ένα τσιγάρο με δυναμίτη μέσα στο στόμα του. Έτσι, στις 11 Νοεμβρίου 1887 οι 
Σπάις, Πάρσονς, Φίσερ και Έγκελ οδηγήθηκαν στην αγχόνη, τραγουδώντας τη Μασσαλιώτισα . 
Η δίκη των οκτώ θεωρείται μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις κακοδικίας στην ιστορία των ΗΠΑ.
Εκεί που βρίσκεται σήμερα το μνημείο του Χεϊμάρκετ, είναι χαραγμένα τα τελευταία λόγια του Σπάις: «Θα 
‘ρθει καιρός που η σιωπή μας θα είναι πολύ πιο βροντερή από τις φωνές που στραγγαλίζετε σήμερα».
Ο Ένγκελ φώναξε στα γερμανικά «Ζήτω η Αναρχία!» Και ο Φίσερ βρωντοφώναξε «Αυτή είναι η η πιο 
ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου!»
Στις 26 Ιουνίου 1893 ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζον Πίτερ Άλτγκελντ παραδέχθηκε ότι και οι οκτώ 
καταδικασθέντες ήταν αθώοι και κατηγόρησε τις αρχές του Σικάγου ότι άφησαν ανεξέλεγκτους τους 
ανθρώπους του «Πίνκερτον». Ως μια ύστατη πράξη δικαίωσης έδωσε χάρη στους φυλακισμένους Φίλντεν, 
Νίμπε και Σβαμπ. Αυτό ήταν και το πολιτικό του τέλος. Αργότερα, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σικάγου, 
που είχε δώσει την εντολή για τη διάλυση της συγκέντρωσης, καταδικάσθηκε για διαφθορά. Μέχρι σήμερα 
παραμένει ανεξακρίβωτο ποιος ήταν ο δράστης της βομβιστικής επίθεσης.

Η εργατική Πρωτομαγιά στον ελλαδικό χώρο
 Ο πρώτος εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς έγινε το 1893, στην Αθήνα. Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε 
ο Κεντρικός Σοσιαλιστικός Σύλλογος του Σταύρου Καλλέργη. Η 1η Μαΐου ήταν Σάββατο και εργάσιμη. Έτσι, 
επιλέχθηκε η Κυριακή 2 Μαΐου, για να έχει η εκδήλωση μαζικό χαρακτήρα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Σοσιαλιστής», που εξέδιδε ο Καλλέργης, στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 
συγκεντρώθηκαν στο Στάδιο πάνω από 2.000 σοσιαλιστές και εργαζόμενοι. Αντίθετα, η «Εφημερίς» 
υπολόγισε τους συγκεντρωμένους μόνο σε 200: «Οι πλείστοι εξ αυτών ήσαν εργάται, ευπρεπώς κατά το 
πλείστον ενδεδυμένοι, με ερυθράς κονκάρδας επί της κομβιοδόχης, και πολύ ήσυχοι άνθρωποι. Αυτοί είναι 
οι πρώτοι σοσιαλισταί εν Ελλάδι, και συνήλθον χθες εις το πρώτον αυτών εν Αθήναις συλλαλητήριον».
Οι συγκεντρωμένοι ενέκριναν ψήφισμα το οποίο είχε ως εξής:
«Συνελθόντες σήμερον την 2 Μαΐου, ημέραν Κυριακήν και ώραν 5 μ.μ. εν τω Αρχαίω Σταδίω, οι κάτωθι 
υπογεγραμμένοι μέλη του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου» και υπό μισθόν πάσχοντες εψηφίσαμεν:
Α) Την Κυριακήν να κλείωσι τα καταστήματα, καθ’ όλην την ημέραν, και οι πολίται ν’ αναπαύωνται.
Β) Οι εργάται να εργάζονται 8 ώρας την ημέραν.
Γ) Ν’ απονέμηται σύνταξις εις τους εκ της εργασίας παθόντας και καταστάντας ανικάνους προς διατήρησιν 
εαυτών και της οικογενείας των.
Δ) Το συμβούλιον του «Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου» να επιδώση το ψήφισμα εις την Βουλήν.»

Την επόμενη χρονιά, 1894,  πραγματοποιήθηκε πάλι συγκέντρωση στο παναθηναϊκό στάδιο. Στη συγκέντρωση 
μίλησε ο Πλάτωνας Δρακούλης πάνω στο ιστορικό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Στη συνέχεια το λόγο πήρε 
ο Στ. Καλλέργης, του οποίου η ομιλία ήταν σε πολεμικό τόνο και γεμάτη «μίσος κατά της πλουτοκρατίας» και, 
τέλος, το λόγο έλαβαν ο φοιτητής νομικής Ευάγγελος Μαρκαντωνάτος και ο Δ. Γραμματικός. Στα αιτήματα 
της προηγούμενης χρονιάς προστέθηκε αυτό της κατάργησης της θανατικής ποινής.
Στα 1911 η Φεντερασιόν Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει τη διοργάνωση της εργατικής Πρωτομαγιάς στη 
Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικές δυνάμεις επεμβαίνουν και συλλαμβάνουν τους πρωτεργάτες, ανάμεσα 
σ΄αυτούς τον Μπεναρόγια, που εξορίζεται στη Σερβία. 
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Πρωτομαγιά 1923 Πειραιάς:
Μεγάλες μάζες εργατών έχουν συγκεντρωθεί στην Ελλάδα 
μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Διαδηλώνουν μπροστά 
στον Ηλεκτρικό Σταθμό.
Πρωτομαγιά 1924 Αθήνα
Την Πρωτομαγιά του 1924 ισχύει ο στρατιωτικός νόμος. 
Παρά την απαγόρευση, εργάτες συγκεντρώνονται μπροστά 
στο κτήριο του Δημοτικού θεάτρου Αθηνών (πλατεία 
Κοτζιά). Ο στρατιωτικός διοικητής αρνήθηκε να τους δώσει 
την άδεια και τους έστελνε για τον εορτασμό στις Στήλες του 
Ολυμπίου Διός. Οι εργάτες έσπρωξαν τους στρατιώτες. Ο 
επικεφαλής των στρατιωτικών τμημάτων δίνει εντολή στην 
πυροσβεστική αντλία να καταβρέξει τους διαδηλωτές. Αυτοί, 
όμως, επιμένουν και τότε δίνει εντολή στο ιππικό να επιτεθεί 
εναντίον τους. Τους διασκορπίζουν και τους κυνηγάνε προς τις οδούς Αιόλου και Αθηνάς. Σκοτώνουν έναν 
εργάτη και τραυματίζουν 12. Στις συγκρούσεις τραυματίζονται και 5 στρατιώτες. Γίνονται πολλές συλλήψεις.
Μάϊος 1934 Καλαμάτα
Ναυτεργάτες και μυλεργάτες κήρυξαν απεργία στις 8 Μάη, για να εμποδίσουν την λειτουργία του Σιλό 
και την εκφόρτωση των πλοίων. Το λιμάνι καταλήφθηκε από αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Το 
πρωί στις 9 Μάη οι συγκεντρωμένοι απεργοί στο λιμάνι κόβουν τους κάβους του καραβιού, ενώ μια άλλη 
ομάδα εργατών επιβιβάζεται σε μια μαούνα και κατευθύνεται προς το πλοίο. Οι κατασταλτικές δυνάμεις, 
παρατεταγμένες αρχίζουν να πυροβολούν. Δύο εργάτες δολοφονούνται και άλλοι 4 τραυματίζονται. Οι 
απεργοί, με τα πτώματα των συναδέλφων τους στα χέρια και αφού πρώτα, χτυπώντας τις καμπάνες, καλούν 
όλο το προλεταριάτο στο δρόμο, πραγματοποιούν διαδήλωση στην πόλη, σπάζοντας τράπεζες, το σπίτι ενός 
εφοπλιστή, ενώ κάποιοι επιτίθενται στην χωροφυλακή, όπου και διαλύονται από τις παρατεταγμένες δυνάμεις. 
Αργότερα γίνεται επίθεση σε μια περίπολο του στρατού. Δολοφονούνται άλλοι δύο και τραυματίζονται άλλοι 
6 απεργοί. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν μέχρι το βράδυ. Ο απολογισμός τους ήταν: 8 νεκροί εργάτες και 
15 τραυματίες. Ο στρατός αναλαμβάνει για άλλη μια φορά 
την επιβολή και τήρηση της τάξης.
Μάης 1936 Θεσσαλονίκη
Γενική απεργία. Αιματηρή καταστολή με 12 νεκρούς. Οι 
καπνεργάτες, σε μια λιτανεία καταγγελίας, περιφέρουν πάνω 
σε πόρτα νεκρό τον σύντροφό τους Τάσο. Η μάνα του Κατίνα 
Γούση ανοίγει τα χέρια και θρηνεί. Εγνατίας και Βενιζέλου.
Πρωτομαγιά 1944 Σκοπευτήριο Καισαριανής
200 αγωνιστές κρατούμενοι δολοφονούνται από τους 
Γερμανούς κατακτητές. 

Θεσμική κατοχύρωση της πρωτομαγιάτικης 
αργίας
Μετά από ένα μικρό ψάξιμο που κάναμε (άρα όχι και το πιο αξιόπιστο) για το πότε έγινε νόμος του κράτους 
η Πρωτομαγιά, βρήκαμε ότι στις 13/9/1966 με βασιλικό διάταγμα (Β.Δ. 748/1966) ορίστηκε ως προαιρετική 
αργία. Με αναγκαστικό νόμο στις 26/4/1968 (Α.Ν.380/1968) -επί χούντας- «Δύναται δι αποφάσεως του 
υπουργού εργασίας κατ’ έτος εκδιδομένης να καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας η 1η Μάη». Δηλαδή 
στην ουσία η 1η Μάη θεωρείται κατ’ έθιμον αργία.

Καλαμάτα 1934: Απεργοί κηδεύουν με διαδήλωση 
τους νεκρούς.

Θεσσαλονίκη 1936: Έφιπποι στρατιώτες επιτίθενται 
στους εξεγερμένους απεργούς.



«ΣΤΑ ΙΣΙΑ» Τεύχος 18, Μάης 2012. Έντυπο δρόμου από το
Στέκι Άνω- Κάτω Πατησίων, Νάξου 75 & Κρασσά, πλ. Κολιάτσου.

Η πρωτομαγιά του Σικάγο ήταν μια μέρα 
που οι εργαζόμενοι έδειξαν τη δύναμή τους, 
συσπειρώθηκαν και εναντιώθηκαν για να 
αρνηθούν «τη μοίρα τους».
Ειδικευμένοι, ανειδίκευτοι, μαύροι, άσπροι, 
άντρες, γυναίκες, μετανάστες, ντόπιοι, όλοι 
ενώθηκαν για να διεκδικήσουν μικρότερο ωράριο 
και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Έδειξαν 
ότι μπορούμε να επιλέξουμε να είμαστε χωρίς 
κυβερνήτες, αφεντικά, προϊσταμένους.
Η Πρωτομαγιά λοιπόν δεν ούτε αργία, ούτε ανοιξιάτικο πανηγύρι, είναι απεργία και 
το μήνυμά της είναι επαναστατικό. Αυτά που θέλησαν να κατακτήσουν οι εξεγερμένοι 
του Σικάγο χύνοντας αίμα, δεν είναι δεδομένα ούτε σήμερα και πολύ περισσότερο 
ούτε αύριο. Τα αφεντικά εξαγοράζουν τον μόχθο των εργατών, προσφέροντας 
μισθούς που αρκούν μονάχα για την επιβίωση. Το οχτάωρο είναι απλώς ένα αστείο 
και οι συνθήκες εργασίας είναι άθλιες (χιλιάδες εργατικά ατυχήματα).
Πάνω από ένα αιώνα μετά από εκείνη την Πρωτομαγιάτικη διαμαρτυρία στο 
Σικάγο και που είμαστε; Η εργασία και η ζωή μας έχουν υποβαθμιστεί. Οι άνεργοι 
και οι άστεγοι συνεχώς πολλαπλασιάζονται, οι μετανάστες εργάτες στοιβάζονται 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, το κράτος και τα τσιράκια του τρομοκρατούν 
συνεχώς οποιοδήποτε τους χαλάει τα σχέδια, υποδεικνύοντας τον ως «επικίνδυνο 
εγκληματία». Και το ερώτημα που προκύπτει είναι τι κάνουμε; Θα κοιτάμε άπραγοι να 
λεηλατούν κάθε εργατικό κεκτημένο και να καταπνίγουν τις φωνές μας; Οι εργάτες 
του Σικάγο, δείχνοντας αλληλεγγύη, οργανώνοντας απεργίες και διαδηλώσεις, 
σηκώνοντας το ανάστημά τους απέναντι στους καταπιεστές τους, κατάφεραν 
να διακηρύξουν τα ιδανικά τους και να αφήσουν παρακαταθήκη αγώνων στις 
επόμενες γενιές. Χρειάζεται να παλέψουμε για τα εργατικά μας συμφέροντα και για 
μια κοινωνία όπου η παραγωγή θα είναι για να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων και όχι 
για να αποκτούν κέρδη οι λίγοι προνομιούχοι. 
Συνεχίζοντας τον αγώνα των εργατών του Σικάγο, παλεύοντας ενάντια σε κάθε 
είδους αφεντικό και καταπιεστή, βάζουμε τις βάσεις για μια κοινωνία που όλοι οι 
άνθρωποι θα είναι ίσοι και ελεύθεροι. 

1η Μάη 1886- 1η Μάη 2012
126 χρόνια μετά...


