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Δξγαηηθή Πξσηνκαγηά 
 
Βαζίιεο Φνπξηνύλεο, δάζθαινο, Πξόεδξνο πιιόγνπ Δθπ/θώλ «Ο ΠΔΡΙΚΛΗ» 

άββαην, 1 Μαΐνπ 2010 

Ζ πξντζηνξία ηεο «Ζκέξαο ησλ εξγαηώλ» 
Η «εκέξα ησλ εξγαηώλ» δελ πξνέθπςε ηπραία θαη, θπζηθά, δελ απαζρόιεζε ην εξγαηηθό 

θίλεκα κόλν πξνο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα. ηελ 

αξραηόηεηα θαη ζην κεζαίσλα ππήξραλ, ζε δηάθνξα κέξε 

ηνπ θόζκνπ, ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο, θαηά ηηο νπνίεο 
ηηκνύληαλ ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Αξγόηεξα, θαηά ηε 

γαιιηθή επαλάζηαζε, νξίζηεθε κηα εηδηθή κέξα ηνπ 

επηέκβξε πνπ ζεσξνύληαλ εξγαηηθή αξγία, ελώ ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο από ηε δεθαεηία ηνπ 1790 άξρηζε λα 
γηνξηάδεηαη ε 4ε Ινύιε θάζε έηνπο σο ε κέξα ησλ 

εξγαηώλ θαη ησλ θαηαπηεζκέλσλ, θαηά ηελ νπνία 

δηεθδηθνύζαλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο. Η παξάδνζε απηή, λα 
γηνξηάδεηαη δειαδή ε 4ε Ινύιε σο κέξα ησλ εξγαηώλ, 

θξάηεζε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο σο ηε δεθαεηία ηνπ 

1880 θαη ζηε ζπλέρεηα επηζθηάζηεθε από ηελ «Ηκέξα ηεο 

Δξγαζίαο» - πνπ γηνξηαδόηαλ ηελ πξώηε Γεπηέξα ηνπ 
επηέκβξε θάζε έηνπο - θαη από ηελ Πξσηνκαγηά. 

Η «Ηκέξα ησλ Δξγαηώλ» γεληθά, θαη εηδηθόηεξα ε 

Πξσηνκαγηά έρεη ζπλδεζεί πξώηα κε ηνλ αγώλα ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο γηα πξαγκαηηθή κείσζε ηνπ ρξόλνπ 

εξγαζίαο, θαη κάιηζηα ζε δηεζλέο επίπεδν, ρσξίο απηό λα 

ζεκαίλεη όηη θαη ηα άιια αηηήκαηα πνπ θαηά θαηξνύο 
έβαδε θαη βάδεη ην εξγαηηθό θίλεκα απηή ηε κέξα δελ 

έρνπλ ην δηθό ηνπο εηδηθό βάξνο ζηνλ ηαμηθό αγώλα πνπ 

δηεμάγεη. Όκσο, ν ρξόλνο εξγαζίαο ήηαλ θαη παξακέλεη 

έλα θνκβηθό ζεκείν ζηελ ηαμηθή πάιε, δεδνκέλνπ όηη 
ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαηώλ, κε 

ηνπο όξνπο, δειαδή, πώιεζεο ηεο εξγαηηθήο δύλακεο, πξσηίζησο δε κε ην βαζκό 

εθκεηάιιεπζήο ηεο θαη, θπζηθά, κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη ν εξγάηεο λα αζρνιείηαη κε ηνλ 
εαπηό ηνπ θαη κε ηα θνηλά. 

ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, ν ρξόλνο εξγαζίαο ζηηο 

βηνκεραλίεο ηνπ ηόηε αλεπηπγκέλνπ θόζκνπ έθηαλε ηηο 
12 θαη 14 ώξεο εκεξεζίσο, ελώ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

Ναπνιεόληεησλ Πνιέκσλ αλέβεθε θαηά 4 έσο 6 ώξεο 

επηπιένλ. Γεληθά πάλησο, δελ ππήξρε ζηαζεξόο ρξόλνο 

εξγαζίαο.Έηζη, ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο από ηε δεθαεηία 
ηνπ 1790 άξρηζαλ νη πξώηνη εξγαηηθνί αγώλεο γηα ηελ 

θαζηέξσζε ηεο δεθάσξεο εξγαζίαο κε πξόζζεηε 

πιεξσκή γηα ηηο ππεξσξίεο. Η πάιε γηα ην ζέκα απηό 
ππήξμε αξθεηά ζθιεξή θαηά ηα επόκελα ρξόληα θαη 

κόλν θαηά ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19νπ αηώλα 

θαηνξζώζεθε λα γίλεη ην δεθάσξν ε θαλνληθή εξγάζηκε 
κέξα γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο εηδηθεπκέλνπο 

Ακεξηθαλνύο ηερλίηεο. Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εξγαηώλ, όκσο, ην πξόβιεκα παξέκελε θαη κόλν γύξσ 

ζην 1860 νη ώξεο εξγαζίαο κεηώζεθαλ ζηηο 11. Έρεη, 
πάλησο, μερσξηζηή ζεκαζία λα ζεκεηώζνπκε πσο ζ' 

όιν ην δηάζηεκα πνπ δηεμαγόηαλ ν αγώλαο γηα ην 

δεθάσξν πξσηνπόξνη εξγαηηθνί εγέηεο, θαζώο θαη 
εξγαηηθέο νξγαλώζεηο άξρηζαλ λα δηαηππώλνπλ ην 

αίηεκα γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο νρηάσξεο εξγαζίαο  

 

Απζηξηαθή αθίζα γηα ηελ 1ε Μάε 
1891 
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Δηήζηα γηνξηή, κε παγθόζκην ραξαθηήξα ησλ αλζξώπσλ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Με 
ζπγθεληξώζεηο θαη πνξείεο, ε εξγαηηθή ηάμε βξίζθεη ηελ επθαηξία λα πξνβάιεη ηα θνηλσληθά 

θαη νηθνλνκηθά ηεο επηηεύγκαηα θαη λα θαζνξίζεη ην δηεθδηθεηηθό ηεο πιαίζην γηα ην κέιινλ. 

Η Πξσηνκαγηά είλαη απεξγία θαη όρη αξγία, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε πνιιέο 

ρώξεο ηνπ θόζκνπ. 
Η Πξσηνκαγηά, σο εξγαηηθή γηνξηή, θαζηεξώζεθε ζηηο 20 Ινπιίνπ 1889, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ηδξπηηθνύ ζπλεδξίνπ ηεο Γεύηεξεο Γηεζλνύο (νζηαιηζηηθήο Γηεζλνύο) ζην Παξίζη, ζε 

αλάκλεζε ηνπ μεζεθσκνύ ησλ εξγαηώλ ηνπ ηθάγνπ ηελ 1ε Μαΐνπ 1886, πνπ δηεθδηθνύζαλ 
ην νθηάσξν θαη θαιύηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Καηέιεμε ζε αηκαηνρπζία ιίγεο κέξεο 

αξγόηεξα, κε ηελ επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ κπξάβσλ ηεο εξγνδνζίαο.  

 

Ζ γέλλεζε ηεο Δξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο 
«Θα νξγαλσζεί κηα κεγάιε δηεζλήο 

εθδήισζε γηα κηα θαζνξηζκέλε 

εκεξνκελία, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη 
εξγάηεο ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη ζε φιεο 

ηηο πφιεηο λ' απεπζχλνπλ ηαπηφρξνλα 

κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα, πξνο ηηο 

δεκφζηεο αξρέο, έλα αίηεκα γηα λα 
θαζνξηζηεί ε εξγάζηκε κέξα ζε νθηψ 

ψξεο θαη λα ηεζνχλ ζε ηζρχ νη άιιεο 

απνθάζεηο ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ ηνπ 
Παξηζηνχ. 

Δλφςεη ηνπ φηη κηα ηέηνηα εθδήισζε έρεη 

ήδε απνθαζηζηεί απφ ηελ Ακεξηθαληθή 
Οκνζπνλδία Δξγαζίαο ζην ζπλέδξηφ ηεο, 

ην Γεθέκβξε ηνπ 1888 ζην ελη Ινχηο 

γηα ηελ 1ε ηνπ Κάε 1890, ε κέξα απηή 

γίλεηαη δεθηή ζαλ ε κέξα γηα ηε δηεζλή 
εθδήισζε. Οη εξγάηεο ησλ δηαθφξσλ 

ρσξψλ ζα πξέπεη λα νξγαλψζνπλ ηελ 

εθδήισζε κε ηξφπν αλάινγν πξνο ηηο 
ζπλζήθεο ηεο ρψξαο ηνπο»  

Μ' απηήλ ηελ απόθαζε, πνπ πάξζεθε 

ζηηο 20 Ινπιίνπ 1889, ην ηδξπηηθό 
ζπλέδξην ηεο Γεύηεξεο Γηεζλνύο όξηζε 

ηε 1ε Μάε σο ηε δηεζλή κέξα αγώλα 

ησλ εξγαηώλ. ηελ ηζηνξία όκσο έκεηλε ην 1886 σο ην έηνο, ζην νπνίν γελλήζεθε ε 

Δξγαηηθή Πξσηνκαγηά. Αο δνύκε αλαιπηηθόηεξα ην γηαηί. 
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Σα γεγνλόηα ηνπ ηθάγνπ 
Σα εξγαηηθά ζπλδηθάηα ησλ ΗΠΑ απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ ηελ 
1ε Μαΐνπ 1886 γηα ην νθηάσξν, σζνύκελα από ηηο επηηπρεκέλεο δηεθδηθήζεηο ησλ θαλαδώλ 

ζπληξόθσλ ηνπο. Σελ πεξίνδν εθείλε ην θαλνληζηηθό πιαίζην εξγαζίαο ζηηο ΗΠΑ ήηαλ 

ζρεδόλ αλύπαξθην θαη νη εξγνδόηεο κπνξνύζαλ λα απαζρνινύλ ην πξνζσπηθό ηνπο θαηά ην 
δνθνύλ, αθόκε θαη ηηο Κπξηαθέο. 

 

Ζ δηαδήισζε 

Γύξσ ζηνπο 
340.000 εξγάηεο 

δηαδήισλαλ ζε 

όιε ηε ρώξα. 
Πεξίπνπ 190.000 

είραλ θαηέβεη ζε 

απεξγία. ην 
ηθάγν 80.000 

απεξγνύζαλ γηα 

ην νρηάσξν θαη νη 

πεξηζζόηεξνη, είπε 
ν πάηο 

δείρλνληαο κε 

ζπγθίλεζε, 
βξίζθνληαλ εδώ 

θαη πεξίκελαλ λα 

αξρίζεη ε 
δηαδήισζε. Μηα 

δεύηεξε ζθέςε 

πέξαζε από ην 

κπαιό ηνπ θαη 
είπε ζηνλ 

Πάξζνλο λα 

δηαβάζεη ην θύξην άξζξν ηεο Μέηι: 
«ηελ πφιε καο ππάξρνπλ δχν επηθίλδπλνη θαθνπνηνί, δχν αθακάηεδεο δεηινί πνπ πάλε λα 

δεκηνπξγήζνπ

λ θαζαξίεο. Ο 
έλαο ιέγεηαη 

Πάξζνλο, ν 

άιινο πάηο... 

Θπκεζείηε ηα 
νλφκαηα ηνπο 

ζήκεξα. 

Παξαθνινπζή
ζηε ηνπο. 

Θεσξήζηε 

ηνπο 

πξνζσπηθά 
ππεχζπλνπο 

γηα φπνηα 

θαζαξία 
δεκηνπξγεζεί. 

Σηκσξήζηε 

ηνπο 
παξαδεηγκαηηθά αλ ζεκεησζνχλ ηαξαρέο!». 

 
Απφ ηηο ηαξαρέο θαη ηελ απεξγία ζην εξγνζηάζην Mc Cormick ζην ηθάγν (3 Καΐνπ 1886) 
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Η δηαδήισζε άξρηδε, νη 
ρηιηάδεο μεθηλνύζαλ ηελ 

πνξεία θαη ν θαζέλαο 

έλησζε κέζα ηνπ ηε 

δύλακε, ηελ ηεξάζηηα 
δύλακε ηεο 

αιιειεγγύεο... όινη 

απνθαζηζκέλνη ζηε 
δηεθδίθεζε ηνπ νρηάσξνπ. 

Ο Πάξζνλο βάδηδε θνληά 

ζηελ θεθαιή ηεο 
πνξείαο... Η πνξεία 

θαηεπζύλζεθε πξνο ηε 

ιίκλε Φξνλη, όπνπ ζα 

γίλνληαλ νκηιίεο ζηα 
αγγιηθά, ηα ηζέρηθα, ηα 

γεξκαληθά θαη ηα 

πνισληθά. Ο Πάξζνλο 
κίιεζε γηα ηελ 

αθαηαλίθεηε δύλακε ηεο 

ελσκέλεο εξγαηηθήο 
ηάμεο. Ο πάηο, ηξηάληα 

ελόο ρξόλσλ, εθδόηεο ηεο γεξκαλόθσλεο εξγαηηθήο εθεκεξίδαο Αξκπάηηεξ - Σζάηηνπλγθ θαη 

εμίζνπ εύγισηηνο ζηε κεηξηθή ηνπ 

γιώζζα θαη ζηα αγγιηθά, ήηαλ πνιύ 
αγαπεηόο ζηνπο 

ζπγθεληξσκέλνπο... Καζώο ηα 

ρεηξνθξνηήκαηα γηα ηνλ πάηο 
έζβελαλ, ε Πξσηνκαγηά αλήθε πηα 

ζην παξειζόλ. 

Γελ έγηλε αηκαηνρπζία, νύηε 
επαλαιήθζεθε ε Παξηζηλή 

Κνκκνύλα... Ο Σύπνο κε 

απνινγεηηθό ύθνο άξρηζε λα 

κεηξηάδεη ηηο βίαηεο πξνβιέςεηο 
ηνπ... ην ηθάγν ηώξα έλησζε 

θάπσο εμαπαηεκέλν κε ηελ εηξεληθή 

δηαδήισζε. Η επόκελε κέξα ήηαλ 
Κπξηαθή θαη ν Πάξζνλο πήγε ζην 

ηλζηλάηη γηα λα κηιήζεη ζε κηα 

ζπγθέληξσζε. Σε Γεπηέξα ε 

απεξγία απιώζεθε θαη πνιιέο 
ρηιηάδεο εξγαηώλ ηνπ ηθάγνπ 

θαηάθηεζαλ ην νρηάσξν, ελώ ε 

Δπηηξνπή Πνιηηώλ εμαθνινπζνύζε λα ππνζηεξίδεη όηη θάηη έπξεπε λα γίλεη. 
 

Ζ ζπγθέληξσζε ζηε Υέηκάξθεη  

Η αζηπλνκία, εμνξγηζκέλε από ηε δηάςεπζε ησλ πςειώλ πξνζδνθηώλ ηεο γηα ηελ 
Πξσηνκαγηά, παξεγνξήζεθε θάπσο ρηππώληαο ηνπο εξγαδόκελνπο ζην ινθάνπη ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ζεξηζηηθώλ κεραλώλ ηνπ Μαθ Κόξκηθ θαη βάδνληαο κέζα 300 απεξγνζπάζηεο.  

Σελ ώξα πνπ έθιεηλε ην εξγνζηάζην, έλα κεγάιν πιήζνο εξγαηώλ πεξίκελε λα βγνπλ νη 

απεξγνζπάζηεο. Σόηε, μαθληθά, ηα όπια ησλ αζηπλνκηθώλ ζηξάθεθαλ θαηά πάλσ ηνπο. 
Δθείλνη ππνρώξεζαλ θαη έθαλαλ λα θύγνπλ, όηαλ ε αζηπλνκία, ζύκθσλα κε έλαλ απηόπηε 

κάξηπξα, «άξρηζε λα ππξνβνιεί ηνπο εξγάηεο πηζώπιαηα. Μεξηθνί άληξεο θαη αγόξηα 

ζθνηώζεθαλ θαζώο έηξεραλ λα θύγνπλ». Οη λεθξνί ήηαλ έμη. Ο πάηο, πνπ κηινύζε εθεί 

    
Ζ επάλσ αθίζα πνπ θαινχζε ηνπο εξγάηεο λα πάλε νπιηζκέλνη ζηελ 
ζπγθέληξσζε απνζχξζεθε ζχληνκα θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 

απηήλ δεμηά 
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θνληά ζε ζπγθέληξσζε απεξγώλ εξγαηώλ μπινπξγείσλ, είδε ηε ζθαγή θαη ην αλέθεξε ζηνπο 
ζπληξόθνπο ηνπ. Απνθαζίζηεθε λα νξγαλσζεί ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο γηα ηελ 

αζηπλνκηθή βία, ην επόκελν βξάδπ ζηελ πιαηεία Υέηκάξθεη... 

Ο Πάξζνλο είρε γπξίζεη από ην ηλζηλάηη κε αθκαίν εζηθό θαη ελζνπζηαζκέλνο από ηα λέα όηη 

ρηιηάδεο 
εξγάηεο ζε 

όιε ηε 

ρώξα 
θαηαθηνύζα

λ ην 

νρηάσξν. 
Αθνύ 

εηνίκαζε 

ιεπηνκεξεηα

θή αλαθνξά 
γηα ην ηαμίδη 

ηνπ, ην 

κεζεκέξη 
θαη ελώ 

έηξσγαλ 

ζην ζπίηη 
ηνπο ηεο 

νδνύ 

Ιληηάλα, ε 

Λνύζη ηνπ 
είπε γηα ηε 

ζπγθέληξσζ

ε ζηε Υέηκάξθεη, αιιά πξόζζεζε όηη ηελ Κπξηαθή, όζν έιεηπε, εθείλε ζπλαληήζεθε κε 
γπλαίθεο ξάθηξεο πνπ ήζειαλ λα νξγαλσζνύλ. Ο Πάξζνλο, ελζνπζηαζκέλνο από απηή ηελ 

πξννπηηθή, απνθάζηζε λα κελ πάεη ζηε Υετκάξθεη, αιιά λα ζπλαληεζεί κε ηνλ ακ Φίιληελ 

θαη άιια ζηειέρε ηνπ πλδέζκνπ Δξγαδνκέλσλ, ζην γξαθείν ηεο Αιάξκ, ζηελ Πέκπηε 
Λεσθόξν 107, γηα λα αζρνιεζνύλ κε ηελ νξγάλσζε ησλ γπλαηθώλ... 

πδεηνύζαλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο πάλσ ζηελ νξγαλσηηθή θακπάληα, όηαλ κπήθε 

ιαραληαζκέλνο έλαο απεζηαικέλνο. «Η ζπγθέληξσζε είλαη κεγάιε ζηε Υέηκάξθεη», είπε, 

«θαη ν πάηο είλαη ν κόλνο νκηιεηήο. Θέιεη λα παο», είπε ζηνλ Πάξζνλο, «θαη ζπ, επίζεο, 
Φίιληελ». 

Σν πιήζνο δελ έθηαλε λα γεκίζεη ηελ πιαηεία, γη' απηό ν πάηο, πνπ είρε πάεη πξώηνο, 

έζπξσμε έλα άδεην βαγόλη ζηε γσλία ηνπ ιηζόζηξσηνπ δξόκνπ, κηζό ηεηξάγσλν πην πέξα, 
γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζαλ εμέδξα νη νκηιεηέο. Δθεί θνληά βξηζθόηαλ ην αζηπλνκηθό 

ηκήκα ηεο νδνύ Νηεπιέλ, κε δηεπζπληή ηνλ αζηπλόκν Σδνλ Μπόλθηιλη, πνπ είρε 

παξαηζνύθιη «Γθιόκπεξ», όπνπ 180 αζηπθύιαθεο ήηαλ ζε εηνηκόηεηα γηα λα θάλνπλ 

επίζεζε ζηνπο ζπγθεληξσκέλνπο αλ ην θαινύζε ε πεξίζηαζε. Απηό δελ ην ήμεξε ν πάηο, 
όπσο δελ ήμεξε θαη όηη κέζα ζην πιήζνο ήηαλ ν δήκαξρνο Κάξηεξ Υάξηζνλ. 

Ο πάηο κηινύζε από ην βαγόλη, όηαλ είδε ηνλ Πάξζνλο λα θηάλεη καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη 

ηα παηδηά ηνπ. Σνλ είδε θαη ν θόζκνο θαη μέζπαζε ζε ρεηξνθξνηήκαηα. Ο Πάξζνλο έβαιε ηελ 
νηθνγέλεηά ηνπ ζε έλα άιιν άδεην βαγόλη, πήγε ζηελ απηνζρέδηα εμέδξα, ζθαξθάισζε θαη 

άξρηζε ηελ νκηιία ηνπ. «Γε βξίζθνκαη εδώ γηα λα μεζεθώζσ θαλέλαλ», είπε, «αιιά γηα λα 

πσ ηα πξάγκαηα έηζη όπσο έρνπλ». Ο δήκαξρνο ηνπ ηθάγνπ απνκαθξύλζεθε από ην 
αθξναηήξην, πήγε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα θαη είπε ζηνλ αζηπλόκν Μπόλθηιλη όηη ε 

ζπγθέληξσζε ήηαλ εηξεληθή, γη' απηό, είπε, δε ρξεηάδνληαλ νη αζηπθύιαθεο ηεο επηθπιαθήο 

θαη κπνξνύζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηα θαλνληθά θαζήθνληά ηνπο. 

ηελ απεξγία πήξαλ κέξνο πεξίπνπ 350.000 εξγάηεο ζε 1.200 εξγνζηάζηα ησλ ΗΠΑ. Σελ 
Πξσηνκαγηά ηνπ 1886 έγηλε ζην ηθάγν ε πην καρεηηθή πνξεία, κε ηε ζπκκεηνρή 90.000 

αλζξώπσλ. Δπηθεθαιήο ηεο πνξείαο ήηαλ ν αλαξρνζπλδηθαιηζηήο Άικπεξη Πάξζνλο, ε 

γπλαίθα ηνπ Λνύζη θαη ηα επηά παηδηά ηνπο. 

 
πγθέληξσζε ζηε πιαηεία Haymarket (πξηλ απφ ηα γεγνλφηα) 



6 
 

Σν πξώην 
αίκα 

ρύζεθε 

δύν εκέξεο 

αξγόηεξα 
έμσ από ην 

εξγνζηάζην 

ΜαθΚόξκηθ 
ζην 

ηθάγν. 

Απεξγνζπά
ζηεο 

πξνζπάζεζ

αλ λα 

δηαζπάζνπ
λ ηνλ 

απεξγηαθό 

θινηό θαη 
αθνινύζεζ

ε ζπκπινθή. Η Αζηπλνκία θαη νη κπξάβνη ηεο επηρείξεζεο επελέβεζαλ δπλακηθά. θόησζαλ 

ηέζζεξηο απεξγνύο θαη ηξαπκάηηζε πνιινύο, πξνθαιώληαο νξγή ζηελ εξγαηηθή ηάμε ηεο 
πόιεο. 

Σελ επνκέλε απνθαζίζηεθε ζπιιαιεηήξην 

θαηαδίθεο ηεο αζηπλνκηθήο βίαο ζηελ Πιαηεία 

Υετκάξθεη, κε πξσηνζηαηνύληεο ηνπο 
αλαξρηθνύο. Η ζπγθέληξσζε ήηαλ πνιππιεζήο 

θαη εηξεληθή. Σν θαθό, όκσο, δελ άξγεζε λα 

γίλεη. Οη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο πήξαλ εληνιή 
λα δηαιύζνπλ δηα ηεο βίαο ηε ζπγθέληξσζε θαη 

ηόηε από ην πιήζνο ησλ απσζνύκελσλ 

δηαδεισηώλ ξίθζεθε κηα ρεηξνβνκβίδα πξνο ην 
κέξνο ηνπο, ε νπνία εμεξξάγε, ζθνηώλνληαο 

έλαλ αζηπλνκηθό θαη ηξαπκαηίδνληαο δεθάδεο. 

Η αζηπλνκία άλνημε ππξ θαηά βνύιεζε θαηά 

ησλ ζπγθεληξσκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα 
ζθνησζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δηαδεισηέο 

θαη λα ηξαπκαηηζηεί απξνζδηόξηζηνο αξηζκόο, 

ελώ έμη αζηπλνκηθνί έραζαλ ηε δσή ηνπο από 
ππξά (θίιηα ή ησλ δηαδεισηώλ παξακέλεη 

αλεμαθξίβσην), αλεβάδνληαο ηνλ αξηζκό ηνπο 

ζε επηά. 

Γηα ηε βνκβηζηηθή επίζεζε, πνπ πξνθάιεζε ηνλ 
ζάλαην ηνπ αζηπλνκηθνύ, θαηεγνξήζεθαλ νη 

αλαξρνζπλδηθαιηζηέο Άνπγθνπζη πηο, 

Γθένξγθ Έγθει, Άληνιθ Φίζεξ, Λνύηο Ληλγθ, 
Μίθαει βακπ, άκνπει Φίιληελ, Όζθαξ Νίκπη 

θαη Άικπεξη Πάξζνλο, πνπ ήηαλ από ηνπο 

νξγαλσηέο ηεο δηαδήισζεο. Όινη, εθηόο ηνπ 
Πάξζνλο θαη ηνπ Φίιληελ, ήηαλ γεξκαλνί 

κεηαλάζηεο. Η δίθε ησλ νθηώ μεθίλεζε ζηηο 21 

Ινπλίνπ 1886. Ο εηζαγγειέαο Σδνύιηνπο Γθξίλει δήηεζε ηε ζαλαηηθή πνηλή θαη γηα ηνπο νθηώ 

θαηεγνξνπκέλνπο, ρσξίο λα πξνζθνκίζεη θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα ηνπο ζπλδέεη κε ηε 
βνκβηζηηθή επίζεζε. Απιώο, είπε όηη νη θαηεγνξνύκελνη ελζάξξπλαλ κε ηνπο ιόγνπο ηνπο 

ηνλ άγλσζην βνκβηζηή λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνηξόπαηα πξάμε ηνπ, γη' απηό θξίλνληαη 

έλνρνη ζπλσκνζίαο. 

 
Σξαπκαηηζκέλνη αλψηεξνη ππάιιεινη ζην ζηαζκφ Desplaines ST 

 
Ο απαγρνληζκφο ησλ ηεζζάξσλ πηο, Πάξζνλο, 

Φίζεξ θαη Έγθει 
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Από ηελ πιεπξά ηεο, ε ππεξάζπηζε έθαλε ιόγν γηα πξνβνθάηζηα θαη ζπλέδεζε ηε βνκβηζηηθή 
επίζεζε κε ην δηαβόεην πξαθηνξείν ληεηέθηηβ «Πίλθεξηνλ», πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνύζαλ νη 

εξγνδόηεο σο απεξγνζπαζηηθό κεραληζκό. Οη έλνξθνη εμέδσζαλ ηελ εηπκεγνξία ηνπο ζηηο 20 

Απγνύζηνπ 1886 θη έθξηλαλ ελόρνπο θαη ηνπο νθηώ θαηεγνξνύκελνπο. Οη πηο, Έγθει, 

Φίζεξ, Ληλγθ, βακπ, Φίιληελ θαη Πάξζνλο θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην, ελώ ν Νίκπη ζε 
θάζεηξμε 15 εηώλ. Μεηά ηελ εμάληιεζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ελδίθνπ κέζνπ, ν θπβεξλήηεο ηεο 

Πνιηηείαο ηνπ Ιιηλόηο, Ρίηζαξλη Όγθιεζκπη, κεηέηξεςε ζε ηζόβηα ηηο ζαλαηηθέο πνηλέο ησλ 

βακπ θαη Φίιληελ, ελώ ν Ληγθ απηνθηόλεζε ζην θειί ηνπ. Έηζη, ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1887 νη 
πηο, Πάξζνλο, Φίζεξ θαη Έγθει νδεγήζεθαλ ζηελ αγρόλε, ηξαγνπδώληαο ηε 

«Μαζζαιηώηηδα». Η δίθε ησλ νθηώ ζεσξείηαη από δηαπξεπείο ακεξηθαλνύο λνκηθνύο σο κία 

από ηηο ζνβαξόηεξεο ππνζέζεηο θαθνδηθίαο ζηελ ηζηνξία ησλ ΗΠΑ. 
ηηο 26 Ινπλίνπ 1893 ν θπβεξλήηεο ηνπ Ιιηλόηο, Σδνλ Πίηεξ Άιηγθειλη παξαδέρζεθε όηη θαη 

νη νθηώ θαηαδηθαζζέληεο ήηαλ αζώνη θαη θαηεγόξεζε ηηο αξρέο ηνπ ηθάγνπ όηη άθεζαλ 

αλεμέιεγθηνπο ηνπο αλζξώπνπο ηνπ «Πίλθεξηνλ». Ωο κηα ύζηαηε πξάμε δηθαίσζεο έδσζε 

ράξε ζηνπο θπιαθηζκέλνπο Φίιληελ, Νίκπε θαη βακπ. Απηό ήηαλ θαη ην πνιηηηθό ηνπ ηέινο. 
Αξγόηεξα, ν επηθεθαιήο ηεο αζηπλνκίαο ηνπ ηθάγνπ, πνπ έδσζε ηελ εληνιή γηα ηε δηάιπζε 

ηεο ζπγθέληξσζεο, θαηαδηθάζζεθε γηα δηαθζνξά. Μέρξη ζήκεξα παξακέλεη αλεμαθξίβσην 

πνηνο ήηαλ ν δξάζηεο ηεο βνκβηζηηθήο επίζεζεο. 
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Ζ Δξγαηηθή Πξσηνκαγηά ζηελ Διιάδα  
ηε ρώξα καο, ν πξώηνο ενξηαζκόο ηεο Δξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο έγηλε ην 1893, ζηελ Αζήλα, 
κε πξσηνβνπιία ηνπ Κεληξηθνύ νζηαιηζηηθνύ πιιόγνπ ηνπ ηαύξνπ Καιιέξγε. Η 1ε Μαΐνπ 

ήηαλ άββαην θαη εξγάζηκε. Έηζη, 

επειέγε ε Κπξηαθή 2 Μαΐνπ, γηα λα έρεη ε 
γηνξηή καδηθό ραξαθηήξα. 

ύκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα 

«νζηαιηζηήο», πνπ εμέδηδε ν Καιιέξγεο, 

ζηηο 5 ην απόγεπκα ηεο Κπξηαθήο 
ζπγθεληξώζεθαλ ζην ηάδην πάλσ από 

2.000 ζνζηαιηζηέο θαη εξγαδόκελνη. Η 

«Δθεκεξίο» ηνπο ππνιόγηζε κόλν ζε 200 
θαη ζεκείσλε ζε άξζξν ηεο: «Οη πιείζηνη 

εμ απηψλ ήζαλ εξγάηαη, εππξεπψο θαηά ην 

πιείζηνλ ελδεδπκέλνη, κε εξπζξάο 
θνλθάξδαο επί ηεο θνκβηνδφρεο, θαη πνιχ 

ήζπρνη άλζξσπνη. Απηνί είλαη νη πξψηνη 

ζνζηαιηζηαί ελ Διιάδη, θαη ζπλήιζνλ ρζεο 

εηο ην πξψηνλ απηψλ ελ Αζήλαηο 
ζπιιαιεηήξηνλ». 

Οη ζπγθεληξσκέλνη ελέθξηλαλ ςήθηζκα ην 

νπνίν είρε σο εμήο: 
«πλειζφληεο ζήκεξνλ ηελ 2 Καΐνπ, 

εκέξαλ Θπξηαθήλ θαη ψξαλ 5 κ.κ. ελ ησ Αξραίσ ηαδίσ, νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη κέιε ηνπ 

Θεληξηθνχ νζηαιηζηηθνχ πιιφγνπ» θαη ππφ κηζζφλ πάζρνληεο εςεθίζακελ:  
Α) Σελ Θπξηαθήλ λα θιείσζη ηα θαηαζηήκαηα, θαζ' φιελ ηελ εκέξαλ, θαη νη πνιίηαη λ' 

αλαπαχσληαη.  

Β) Οη εξγάηαη λα εξγάδσληαη 8 ψξαο ηελ εκέξαλ.  

Γ) Λ' απνλέκεηαη ζχληαμηο εηο ηνπο εθ ηεο εξγαζίαο παζφληαο θαη θαηαζηάληαο αληθάλνπο 
πξνο δηαηήξεζηλ εαπηψλ θαη ηεο νηθνγελείαο ησλ.  

Γ) Σν ζπκβνχιηνλ ηνπ «Θεληξηθνχ νζηαιηζηηθνχ 

πιιφγνπ» λα επηδψζε ην ςήθηζκα εηο ηελ Βνπιήλ.» 
Σν ςήθηζκα επηδόζεθε, ηειηθά, ζηνλ Πξόεδξν ηεο 

Βνπιήο ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1893 από ηνλ ηαύξν 

Καιιέξγε. Ο πξσηνπόξνο ζνζηαιηζηήο αλέβεθε ζηε 
ζπλέρεηα ζην δεκνζηνγξαθηθό ζεσξείν θαη πεξίκελε κε 

αλππνκνλεζία από ηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο λα ην 

εθθσλήζεη. Απηόο θσιπζηεξγνύζε θαη «εζρνιείην εηο ηελ 

αλάγλσζηλ εηέξσλ αλαθνξψλ πξνεξρνκέλσλ εθ 
δηαθφξσλ πξνζψπσλ θαη πξαγκαηεπνκέλσλ θαηά ην 

κάιινλ θαη ήηηνλ πεξί αλέκσλ θαη πδάησλ», όπσο 

έγξαςε ζηνλ «νζηαιηζηή». 
Ο Καιιέξγεο δηακαξηπξήζεθε κεγαινθώλσο θαη κε 

εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ζπλειήθζε γηα δηαηάξαμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. Οη ζηξαηηώηεο ηεο θξνπξάο, αθνύ ηνλ 

θηύπεζαλ κε ηα θνληάθηα ησλ όπισλ ηνπο, ηνλ 
κεηέθεξαλ ζην αζηπλνκηθό ηκήκα, όπνπ παξέκεηλε επί 

δηήκεξν. ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1983 δηθάζηεθε θαη 

θαηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε 10 εκεξώλ, ηηο νπνίεο 
εμέηηζε ζηηο θπιαθέο ηνπ Παιαηνύ ηξαηώλα. Με ηνλ 

πεξηπεηεηώδε απηό ηξόπν έιεμε θαη ηππηθά ν πξώηνο ενξηαζκόο ηεο Δξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο 

ζηελ Διιάδα. 

 
Ο «ΟΗΑΙΗΣΖ» γηα ηελ Πξσηνκαγηά ηνπ 1893 
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ηθάγν 1886 - Πώο “γελλήζεθε” ε εξγαηηθή Πξσηνκαγηά 

Σν θείκελν ηνπ . Γηειέλ «1886: Ζ ΠΡΟΠΑΓΑΛΓΑ ΚΔΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΡΑΖ, Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 

ΔΡΓΑΣΗΘΖ ΠΡΩΣΟΚΑΓΗΑ», απνηειεί έσο ζήκεξα κία πνιχηηκε πεγή ελεκέξσζεο γηα ηηο 

ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο γελλήζεθε ε «εξγαηηθή πξσηνκαγηά». Αλαδεκνζηεχζεθε θαη 
αλαηππψζεθε ζε εθαηνληάδεο έληππα θαη γιψζζεο ζηνλ πιαλήηε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 

 

Όπσο ν παληθόο ηνπ 1873 ζθξάγηζε ηε γέλλεζε ηνπ ζπλεηδεηνύ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο ζε 
εζληθή θιίκαθα, έηζη ζθξάγηζε θαη ηε γέλλεζε κηαο πξαθηηθήο θαη ξεαιηζηηθήο αληίιεςεο γηα 

ην ζνζηαιηζκό -αληίιεςεο πνπ επξόθεηην λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο απόκαθξνπο νπηνπηθνύο 

πόζνπο ησλ πξώησλ ζνζηαιηζηώλ πνπ πεξηνξίδνληαλ ζε 

“πςειέο” δηαλννπκελίζηηθεο ζπδεηήζεηο θαη ξνκαληηθά 
δνθίκηα. Από θείλε ηελ επνρή νη ζνζηαιηζηέο, αληί λα 

ηξέθνπλ ηδεαιηζηηθέο ειπίδεο γηα ην αύξην, άξρηζαλ λα 

δξνπλ γηα ην ζήκεξα, νξγαλώλνληαο δηαδειώζεηο 
πεηλαζκέλσλ, δηαδειώζεηο αλέξγσλ, απεξγίεο, καδηθέο 

ζπγθεληξώζεηο θαη πνιηηηθέο θακπάληεο. Αξρηθά 

ιεηηνύξγεζαλ κέζα από ην Δξγαηηθό Κόκκα ησλ Η.Π.Α. 

πνπ είρε ηδξπζεί ην 1876 θαη πνπ έπαημε ζεκαληηθό ξόιν 
ζηηο απεξγίεο ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ ην 1877, ηδηαίηεξα ζην 

ηθάγν θαη ην αηλ Λνύηο. Μεηά ηελ απνηπρία απηώλ ησλ 

απεξγηώλ ην Δξγαηηθό Κόκκα αλαδηνξγαλώζεθε θαη 
κεηνλνκάζηεθε ζε νζηαιηζηηθό Δξγαηηθό Κόκκα πνπ είρε 

ζαλ πξσηαξρηθή ηνπ ιεηηνπξγία ηελ πνιηηηθή δξάζε, 

άζρεην αλ δηαηήξεζε θηιηθέο ζρέζεηο κε ηα ζπλδηθάηα. 
Όηαλ έγηλε απηή ε αιιαγή, ε Δζληθή Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

ηνπ .Δ.Κ. δηέηαμε λα ζηακαηήζνπλ νη καδηθέο 

ζπγθεληξώζεηο γηα λα παξνπζηάζεη ζηα λνκνζεηηθά ζώκαηα 

πξνηάζεηο ζρεηηθέο 
κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ νθηάσξνπ, απνθάζεηο γηα ηελ 

θαηάξγεζε όισλ ησλ απαγνξεπηηθώλ λνκνζρεδίσλ 

θαη γηα ηελ αγνξά από ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε 
ζηδεξνδξνκηθώλ θαη ηειεγξαθηθώλ γξακκώλ. 

Παξόια απηά, ην ζνζηαιηζηηθό θίλεκα ζηελ Ακεξηθή 

αληηθαηόπηξηδε ην ζρίζκα ηεο Πξώηεο Γηεζλνύο -νη 
θξάμηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ δηαρσξίζηεθαλ κε 

αθνξκή ζέκαηα ηαθηηθήο θαη κεζνδνινγίαο. Οη 

Γηεζληζηέο ππνζηήξηδαλ ηνλ κπζηηθό εμνπιηζκό θαη 

ηελ άκεζε πξνεηνηκαζία γηα ηελ θνηλσληθή 
επαλάζηαζε, ελώ ν ζπλδηθαιηζκόο θαη ε πνιηηηθή ζα 

ρξεζίκεπαλ ζαλ επηθνπξηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

έπξεπε λα βξίζθνληαη θάησ από απζηεξή επηηήξεζε 
από θόβν κήπσο νδεγήζνπλ ζην πξνδνηηθό ξεύκα 

ηνπ νπνξηνπληζκνύ. Οη Λαζζαιηθνί, από ηελ άιιε 

κεξηά, δεηνύζαλ ηε ζηαδηαθή δεκηνπξγία κηαο λέαο 
θνηλσλίαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πνιηηηθήο 

νξγάλσζεο θαη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη 

Λαζζαιηθνί ειέγραλε γηα κεξηθά ρξόληα ηελ πνιηηηθή 

ηνπ θόκκαηνο θαη ηόικεζαλ αθόκα θαη ζην ηθάγν, ην 
παξαδνζηαθό νρπξό ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ θαη ησλ 

επαλαζηαηηθώλ ζηνηρείσλ, λα ηαρηνύλ ππέξ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο. Γξήγνξα ινηπόλ μέζπαζε 
κηα δηακάρε όζνλ αθνξά ηηο αγσληζηηθέο εξγαηηθέο 

νξγαλώζεηο. Η κεγαιύηεξε από απηέο, ε Lehr und 

Wehr Verein, είρε δεκηνπξγεζεί από γεξκαλνύο 
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ζνζηαιηζηέο ηνπ ηθάγνπ ην 1875, κε ζηόρν λα πξνζηαηεπζνύλ ελάληηα ζηνπο 
ηξακπνπθηζκνύο ησλ παιαηόηεξσλ θνηλνβνπιεπηηθώλ θνκκάησλ. Η αλάγθε γηα ηελ ύπαξμε 

απηήο ηεο πξνζηαζίαο απνδείρηεθε αξγόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεξγίαο ησλ 

επηπινπνηώλ ηνλ Ινύιην ηνπ 1877, όηαλ ε αζηπλνκία επηηέζεθε κε εμσθξεληθή θηελσδία 

ελάληηα ζε εηξεληθέο ζπγθεληξώζεηο. Η Δζληθή Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ .Δ.Κ., κε ην λα 
απαξλεζεί όιεο ηηο αγσληζηηθέο νξγαλώζεηο, ζπγθξνύζηεθε αθόκα πεξηζζόηεξν κε ηα 

επαλαζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηθάγνπ. Η ερζξόηεηα απηή έγηλε εληνλόηεξε ην 1880 κεηά ηελ 

παηαγώδε απνηπρία ησλ ζνζηαιηζηώλ ζηηο εθινγέο. Δπηπιένλ, ν κνλαδηθόο ζνζηαιηζηήο 
δεκνηηθόο ζύκβνπινο πνπ εθιέρηεθε μαλά ζην ηθάγν δελ θαηάθεξε λα αλαιάβεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ ιόγσ ηεο παξαζθεληαθήο ρεηξαγώγεζεο από κέξνο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, νπόηε νη επαλαζηάηεο ηόληζαλ ην πόζν κάηαην ήηαλ λα θαηαθηεζεί ε 
λέα θνηλσλία κέζα από ηηο θάιπεο. Οη ηάμεηο ησλ επαλαζηαηώλ πιήζπλαλ ράξε ζηελ 

πξνζρώξεζε πάξα πνιιώλ γεξκαλώλ εξγαηώλ πνπ δηαθσλνύζαλ κε ην αληηζνζηαιηζηηθό 

δηάηαγκα ηνπ 1878, γεγνλόο πνπ θαηέιεμε ζε κηα ζπλδηάζθεςή ηνπο πνπ έγηλε ζην ηθάγν 

ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1881. 
Πξηλ από ηελ άθημε ηνπ Γηόραλ Μνζη 

ζηελ Ακεξηθή, δελ ήηαλ ηόζν ηζρπξό ην 

θίλεκα ησλ επαλαζηαηηθώλ νκάδσλ. Η 
εκθάληζε ηνπ Μνζη -ππνζηεξηθηή ησλ 

απόςεσλ ηνπ Μπαθνύληλ θαη ηνπ 

Νεηζάγηεθ, θαη ηδξπηή ηεο Γηεζλνύο 
Οξγάλσζεο Δξγαδνκέλσλ, γλσζηήο σο 

“Μαύξεο Γηεζλνύο”- παξαγθώληζε ηνπο 

θνηλνβνπιεπηηθνύο ζνζηαιηζηέο. ηα 

ζεσξεηηθά ζέκαηα ν Μνζη δελ ήηαλ 
θαζαξόο αλαξρηθόο, παξόια απηά, ζηελ 

πξάμε ππνζηήξημε ηελ αλαξρηθή ηαθηηθή 

ηεο ηεξνξηζηηθήο δξάζεο ελάληηα ζηελ 
Δθθιεζία θαη ην Κξάηνο, δξάζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη από ην άηνκν κε δηθή 

ηνπ πξσηνβνπιία, ώζηε λα κελ 
δηαθηλδπλεύζεη νιόθιεξν ην θίλεκα αλ 

ζπιιεθζεί ν δξάζηεο ηεο κεκνλσκέλεο 

πξάμεο. Πίζηεπε όηη κόλν ηα όπια 

κπνξνύζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ζηνπο 
εξγάηεο θάπνηα ηζόηεηα απέλαληη ζηελ 

αζηπλνκία θαη ην ζηξαηό. Πξόηεηλε ηε 

δεκηνπξγία ζώκαηνο νπινθόξσλ θαη ηελ 
εμνιόζξεπζε ηεο “άζιηαο θάξαο”, ηεο 

“θάξαο ησλ εξπεηώλ”, ηεο “ξάηζαο ησλ 

παξάζηησλ”. ε κηα κπξνζνύξα ηνπ κε 

ηίηιν “Σν Κηήλνο ηεο Ιδηνθηεζίαο” 
δηαθήξπμε όηη δελ ζα έπξεπε λα γίλεη 

θαλέλαο ζπκβηβαζκόο κε ηελ ησξηλή 

θνηλσλία, αιιά ζα έπξεπε λα εμαπνιπζεί αλειέεηνο πόιεκνο, κέρξη πνπ λα “θαηαδησρζεί, σο 
ην ηειεπηαίν ηνπ θξεζθύγεην θαη λα θαηαζηξαθεί νινθιεξσηηθά” ην θηήλνο ηεο ηδηνθηεζίαο. 

Παξαθηλεκέλνη από ηελ αγθηηάηζηα ηνπ Μνζη, νη εθπξόζσπνη ησλ επαλαζηαηηθώλ 

αληηθνηλνβνπιεπηηθώλ νκάδσλ από 26 πόιεηο ζπγθεληξώζεθαλ ζην Πίηζκπνπξγθ ζηηο 14 
Οθησβξίνπ 1883 γηα λα αλαδηνξγαλώζνπλ ηε Γηεζλή Έλσζε Δξγαηώλ. Καη ζ΄ απηή ηελ 

πεξίπησζε, ππάξρνπλ πάιη δύν μερσξηζηά ζηνηρεία ζπλελσκέλα κόλν από ηελ αληίζεζή ηνπο 

σο πξνο ηελ πνιηηηθή δξάζε. Οη αληηπξόζσπνη από ηε Νέα Τόξθε θαη ηηο αλαηνιηθέο 

Πνιηηείεο κε πξώην θαη θαιύηεξν ην Γηόραλ Μνζη, ππνζηήξημαλ ηελ αηνκηθηζηηθή αλαξρηθή 
ηαθηηθή, ελώ νη αληηπξόζσπνη από ην ηθάγν θαη απ’ ηηο δπηηθέο Πνιηηείεο, θαζνδεγνύκελνη 

από ηνπο Άικπεξη Πάξζνλο θαη Ώγθαζη πάηδ, ππνζηήξημαλ θάπνην κείγκα αλαξρηζκνύ θαη 

ζπλδηθαιηζκνύ πνπ ηειηθά έκεηλε γλσζηό ζαλ “Ιδέα ηνπ ηθάγνπ”. Η παξαιιαγή απηή 
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πιεζίαδε πεξηζζόηεξν ηνλ ζπλδηθαιηζκό παξά ηνλ αλαξρηζκό, ζην βαζκό πνπ αλαγλώξηδε ην 
ζπλδηθάην ζαλ “εκβξπαθή νκάδα” ηεο κειινληηθήο θνηλσλίαο θαη ζαλ κνλάδα κάρεο ελάληηα 

ζηνλ θαπηηαιηζκό. Παξόια απηά, ηα ζπλδηθάηα δελ επξόθεηην λα αγσληζηνύλ γηα ηα 

επηθαλεηαθά θαη νπνξηνπληζηηθά πξνλόκηα ησλ κεγάισλ κηζζώλ θαη ηνπ κηθξνύ σξαξίνπ, 

δελ ζα έκελαλ ηθαλνπνηεκέλα παξά κόλν κε ηνλ πιήξε αθαληζκό ηνπ θαπηηαιηζκνύ θαη ηε 
δεκηνπξγία ηεο ειεύζεξεο θνηλσλίαο. Ο ζπλδηθαιηζκόο, ζηνλ αγώλα ηνπ ελάληηα ζηνλ 

θαπηηαιηζκό, δελ ζα θαηέθεπγε ζηελ πνιηηηθή δξάζε αιιά αληίζεηα ζα δπζπηζηνύζε 

απέλαληη ζε θάζε θεληξηθή εμνπζία θαη ζα δηαθύιαηηε θάζε πξνζπάζεηα ελάληηα ζηελ 
πξνδνηηθή εγεζία. Θα ζπγθέληξσλε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ απεπζείαο δξάζε ησλ κειώλ ηεο 

βάζεο. Γύν κνλάρα βαζηθέο αξρέο απόκελαλ γηα λα ελαξκνληζηεί απόιπηα ε “Ιδέα ηνπ 

ηθάγνπ” κε ην ζύγρξνλν ζπλδηθαιηζκό: ε Γεληθή Απεξγία θαη ην ακπνηάδ, απόςεηο πνπ 
εθείλε ηελ επνρή δελ 

αλαπηύρζεθαλ ζεσξεηηθά. 

Μηα θαη ε θξάμηα ησλ δπηηθώλ 

Πνιηηεηώλ ήηαλ κεγαιύηεξε 
απ’ όιεο ηηο άιιεο, ην 

ζπλέδξην επηθύξσζε ηε 

ζπνπδαηόηεηα ηνπ 
ζπλδηθαιηζκνύ. Καη ε 

απεπζείαο δξάζε -ε βία- ήηαλ 

ε ηαθηηθή πνπ ζα 
εθαξκνδόηαλ. 

Η πιαηθόξκα ηεο Γηεζλνύο 

πνπ δεκνζηεύηεθε ζην 

“πλαγεξκό” -εθεκεξίδα ηνπ 
ηθάγνπ κε εθδόηε ηνλ 

Πάξζνλο- έιεγε, αλάκεζα ζ’ 

άιια ηα εμήο: 
“Η ζεκεξηλή θνηλσληθή ηάμε 

πξαγκάησλ βαζίδεηαη ζηε 

ιεζηεία ησλ κε-ηδηνθηεηώλ 
από κέξνπο ησλ ηδηνθηεηώλ, νη 

θαπηηαιηζηέο εμαγνξάδνπλ ην 

κόρζν ησλ θησρώλ 

πξνζθέξνληαο κηζζνύο πνπ 
αξθνύλ κνλάρα γηα ηελ 

επηβίσζε, απνξξνθώληαο 

νιόθιεξε ηελ ππεξαμία… Μ’ 
απηό ηνλ ηξόπν, ελώ νη 

θησρνί ζηεξνύληαη νινέλα θαη 

πεξηζζόηεξν ηηο δπλαηόηεηεο 

εμέιημεο, νη πινύζηνη 
ζεζαπξίδνπλ ιεζηεύνληαο 

νινέλα θαη πεξηζζόηεξν… Σν 

ζύζηεκα απηό είλαη άδηθν, παξάινγν θαη θαηαζηξνθηθό. Άξα εθείλνη πνπ ππνθέξνπλ θάησ 
απ’ απηό ην ζύζηεκα θαη δελ ζέινπλ λα είλαη ππεύζπλνη γηα ηε ζπλέρηζή ηνπ πξέπεη λα 

πνιεκήζνπλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ κε όια ηα κέζα θαη κε όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο. Οη 

εξγάηεο δελ κπνξνύλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα από θακηά εμσηεξηθή πεγή ζηνλ αγώλα ηνπο 
ελάληηα ζην ησξηλό ζύζηεκα· πξέπεη λα πεηύρνπλ ηελ απειεπζέξσζή ηνπο κε ηηο δηθέο ηνπο 

κόλν πξνζπάζεηεο. Μέρξη ηώξα, θακηά πξνλνκηνύρα ηάμε δελ παξαηηήζεθε από ηελ 

ηπξαλλία, θαη νη ζεκεξηλνί θαπηηαιηζηέο δελ παξαηηήζεθαλ πνηέ από ηα πξνλόκηά ηνπο θη από 

ηελ εμνπζία ηνπο ρσξίο λα εθαξκόζνπλ θαηαζηαιηηθά κέηξα… Δίλαη ινηπόλ απηνλόεην όηη ν 
αγώλαο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ ελάληηα ζηε κπνπξδνπαδία πξέπεη λα έρεη βίαην ραξαθηήξα, όηη νη 

δηακάρεο πνπ αθνξνύλ ηηο δηάθνξεο κηζζνινγηθέο απμήζεηο δελ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ 

ηειηθό ζηόρν… ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ππάξρεη κνλάρα κηα ιύζε -ε βία… Η αγθηηάηζηα γηα 
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νξγάλσζε, γηα νξγαλώζεηο κε ζθνπό ηελ εμέγεξζε, ζηελ πεξίπησζε βέβαηα πνπ νη εξγάηεο 
ζα πεηάμνπλ ηηο αιπζίδεο ηνπο”. 

Πξόθεηηαη γηα πξόγξακκα πνπ δηαθήξπηηε ρσξίο πξνζρήκαηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

ππάξρνπζαο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ηάμεο πξαγκάησλ, έλα πξόγξακκα πνπ δελ ζα 

κπνξνύζε λα πεξάζεη απαξαηήξεην. 
ην ηθάγν, ράξε ζηε κεγάιε ηζηνξία ησλ βηαηνπξαγηώλ ηεο αζηπλνκίαο, πάξα πνιινί 

εξγάηεο πξνζρώξεζαλ ζηε Γηεζλή - ηειηθά ε ζπκκεηνρή ηεο πόιεο απηήο μεπεξλνύζε ην 1/3 

ησλ 5.000-6.000 κειώλ ηεο. Οη πην ηθαλνί θαη εύζηξνθνη εγέηεο ηεο Γηεζλνύο ζην ηθάγν 
ήηαλ ν Πάξζνλο, ν πάηδ, ν 

άκνπει Φήιληελ θαη ν Μάηθει 

ηζνπώκπ. Οη Γηεζληζηέο ηνπ 
ηθάγνπ έβγαδαλ πέληε 

εθεκεξίδεο: ην “πλαγεξκό”, 

δεθαπελζήκεξε εθεκεξίδα ζηα 

αγγιηθά κε θπθινθνξία 2.000 
θύιισλ, ηελ “Δξγαηηθή 

Δθεκεξίδα ηνπ ηθάγνπ”, 

εκεξήζηα ζηα γεξκαληθά, κε 
εθδόηε ηνλ πάηδ θαη κε 

θπθινθνξία 3.600 θύιισλ, 

ηελ “Fackel”, ηελ “Vorbote” 
θαη ηελ “Budoucnost” πνπ 

γξάθνληαλ ζηε βνεκηθή 

δηάιεθην. Απηόο ν 

επαλαζηαηηθόο ππξήλαο 
δηείζδπζε γξήγνξα ζην 

ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. 

Δπεξεαζκέλν απ’ απηόλ ηνλ 
ππξήλα ην ηνπηθό πλδηθάην 

Καπλεξγαηώλ, ηνλ Ινύλην ηνπ 

1884, θάιεζε όια ηα 
ζπλδηθάηα ηεο πόιεο λα 

απνρσξήζνπλ από ηε 

ζπληεξεηηθή πλαζπηζκέλε 

Δπαγγεικαηηθή θαη Δξγαηηθή 
πλέιεπζε θαη λα 

νξγαλώζνπλ έλα Κεληξηθό 

Δξγαηηθό πλδηθάην κε θαζαξά 
αγσληζηηθή πνιηηηθή. Σέζζεξα 

ζπλδηθάηα γεξκαλώλ εξγαηώλ 

απάληεζαλ ζην θάιεζκα -νη 

κεηαιινπξγνί, νη εξγάηεο ησλ 
ζθαγείσλ, νη μπιεξγάηεο θαη νη 

επηπινπνηνί- θαη απνδέρηεθαλ 

κηα θνηλή δηαθήξπμε αξρώλ: 
“όιε ε γε απνηειεί θνηλσληθή 

θιεξνλνκηά, ν πινύηνο είλαη 

δεκηνύξγεκα ηεο εξγαζίαο, δελ κπνξεί λα ππάξρεη θακία αξκνλία αλάκεζα ζηνπο εξγάηεο 
θαη ην θεθάιαην, θάζε εξγάηεο νθείιεη λα απνζπαζηεί από ηα θαπηηαιηζηηθά πνιηηηθά 

θόκκαηα θαη λ’ αθνζησζεί ζην ζπλδηθάην”. Από ηελ αξρή ην Κεληξηθό Δξγαηηθό πλδηθάην 

βξηζθόηαλ ζε ζπλελλόεζε κε ηελ νκάδα ησλ Γηεζληζηώλ. Άιισζηε ην νζηαιηζηηθό Δξγαηηθό 

Κόκκα εμαθνινπζνύζε λα ππνζηεξίδεη ηε πλαζπηζκέλε Δπαγγεικαηηθή θαη Δξγαηηθή 
πλέιεπζε. 

Γηα έλα ρξόλν ε αλάπηπμε ηνπ λένπ Κεληξηθνύ Δξγαηηθνύ πλδηθάηνπ ήηαλ κηθξή, παξόια 

απηά, ζην ηέινο ηνπ 1885 είραλ πξνζρσξήζεη ζε απηό 13 ζπλδηθάηα, ελώ ε πλαζπηζκέλε 

 
Οη “κάξηπξεο ηνπ ηθάγνπ”: νη Parsons, Engel, Spies θαη Fischer 
απαγρνλίζηεθαλ, ν Lingg (ζην θέληξν) απηνθηφλεζε ζηε θπιαθή 
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πλέιεπζε δηαηεξνύζε 19. Ύζηεξα από ιίγνπο κήλεο όκσο, ηνλ Απξίιην ηνπ 1885, 
ζπκκεηείραλ ζην Κεληξηθό Δξγαηηθό πλδηθάην 22 ζπλδηθάηα από ηα νπνία ηα 11 ήηαλ ηα 

κεγαιύηεξα ζηελ πόιε. Γηαηήξεζε ηελ επαθή ηνπ κε ηε Γηεζλή θαη πξνζρώξεζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο, ζπκκεηέρνληαο ζηηο καδηθέο ζπγθεληξώζεηο ηεο. Άξρηζε κηα έληνλε 

αγθηηάηζηα γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ νθηάσξνπ, παξόιν πνπ όζνλ αθνξά ηα θίλεηξα δηέθεξε 
από ηε ζπληεξεηηθή πλαζπηζκέλε πλέιεπζε θαη ηνπο Ιππόηεο ηεο Δξγαζίαο - δελ 

ζεσξνύζε ζεκαληηθή ηε κείσζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο αιιά ηε δεκηνπξγία θνηλνύ εξγαηηθνύ 

κεηώπνπ θαη ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ. Ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ πάηδ, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 
1885, πηνζέηεζε ηελ 

αθόινπζε απόθαζε: 

“Απόθαζή καο είλαη λα 
θάλνπκε έθθιεζε ζηελ ηάμε 

ησλ κηζζσηώλ λα πάξεη ηα 

όπια γηα λα πξνβάιεη ζηνπο 

εθκεηαιιεπηέο ηεο ην 
κνλαδηθό επηρείξεκα πνπ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί 

απνηειεζκαηηθό: ΒΙΑ. 
Μνινλόηη πεξηκέλνπκε 

ειάρηζηα από ηελ θαζηέξσζε 

ηνπ νθηάσξνπ, ππνζρόκαζηε 
κε πίζηε λα βνεζήζνπκε ηα 

αδέιθηα καο πνπ βξίζθνληαη 

ζε κεηνλεθηηθόηεξε ζέζε ζ’ 

απηή ηελ ηαμηθή πάιε κε όια 
ηα κέζα θαη ηε δύλακε πνπ 

δηαζέηνπκε, εθόζνλ θη απηνί 

ζα ζπλερίζνπλ λα δηαηεξνύλ 
έλα αλνηρηό θαη απνθαζηζκέλν 

κέησπν ελάληηα ζηνπο θνηλνύο 

καο θαηαπηεζηέο, ηνπο 
αξηζηνθξάηεο αιήηεο θαη ηνπο 

εθκεηαιιεπηέο. Η πνιεκηθή 

καο θξαπγή είλαη: “ζάλαηνο 

ζηνπο ερζξνύο ηνπ 
αλζξώπηλνπ γέλνπο!” 

ην ηθάγν, ηελ πξσηνβνπιία 

γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ 
νθηάσξνπ ηελ αλέιαβε ν ύλδεζκνο γηα ηελ Καζηέξσζε ηνπ Οθηάσξνπ, ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηείραλ ε πλαζπηζκέλε πλέιεπζε, ην νζηαιηζηηθό Δξγαηηθό Κόκκα θαη νη Ιππόηεο ηεο 

Δξγαζίαο - παξόιν πνπ ην Κεληξηθό Δξγαηηθό πλδηθάην ζπλεξγάζηεθε ελεξγεηηθά. Σελ 

ηειεπηαία Κπξηαθή πξηλ από ηελ Πξσηνκαγηά νξγαλώζεθε κηα ηεξάζηηα δηαδήισζε γηα ην 
νθηάσξν ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο 25.000 άηνκα θαη κίιεζαλ νη Πάξζνλο, πάηδ, Φήιληελ θαη 

ηζνπώκπ. Όηαλ έθηαζε ε κέξα ηνπ αγώλα, ηα πεξηζζόηεξα κέιε ηεο θίλεζεο γηα ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ νθηάσξνπ ππνζηήξημαλ ηα ζπλζήκαηα ηνπ Κεληξηθνύ Δξγαηηθνύ πλδηθάηνπ 
θαη ηεο Γηεζλνύο. 

 

Ζ ΚΠΟΚΠΑ ΠΔΦΣΔΗ 
Η απεξγία μεθίλεζε ζην ηθάγν κε θνβεξή νξκεηηθόηεηα θαη κε ηεξάζηηεο ειπίδεο επηηπρίαο. 

Γύξσ ζηνπο 40.000 εξγάηεο θαηέβεθαλ ζε απεξγία ηελ 1ε Μαΐνπ όπσο είρε θαλνληζηεί, θαη 

ηειηθά έθηαζαλ λα απεξγνύλ 65.000 εξγάηεο κέζα ζε ηξεηο ή ηέζζεξηο κέξεο. Αιιά θη απηόο 

ν αξηζκόο δελ αληηπξνζώπεπε νιόθιεξν ην δπλακηθό ηεο πόιεο: ρσξίο λα γίλεη απεξγία 
ηθαλνπνηήζεθε ην αίηεκα γηα κείσζε ηεο εξγάζηκεο εκέξαο πεξηζζόηεξσλ από 45.000 

εξγαηώλ. Δπηπιένλ, απεξγνύζαλ ήδε ρηιηάδεο εξγάηεο ζην Λέεθ σξ, ζην Γνπώκπαο, ζην 

ηθάγν, ζην Μηιγνπώθε, ζην αηλ Πσι θαη ζε δηάθνξνπο ζηαζκνύο κεηαθνξώλ νη απεξγνί 
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δηακαξηύξνληαλ γηα ηελ πξόζιεςε εξγαηώλ πνπ δελ αλήθαλ ζην ζπλδηθάην. 
Αληηκεησπίδνληαο έλα ηέηνην καδηθό θίλεκα ν αξρεγόο ηεο αζηπλνκίαο Έκπεξζνιλη θαηάιαβε 

όηη ε θαηάζηαζε είλαη δύζθνιε θαη δήηεζε λα βξίζθεηαη ζ’ επηθπιαθή, ην άββαην, 1ε 

Μαΐνπ, νιόθιεξε ε δύλακε ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ ραθηέδσλ ηνπ Πίλθεξηνλ - δύλακε πνπ 

εληζρύζεθε από 
ηδησηηθνύο 

κπαζθίλεο, 

κηζζσκέλνπο 
πξώηα από ηελ 

Δηαηξεία 

ηδεξνδξόκσλ, 
θαζώο θαη κε 

εηδηθνύο ραθηέδεο, 

πνιινί από ηνπο 

νπνίνπο 
πξνέξρνληαλ από 

ηε Μεγάιε ηξαηηά 

ηνπ Πόηνκαθ. 
Παξόιεο όκσο ηηο 

πνιεκηθέο 

πξνεηνηκαζίεο, ην 
άββαην θύιεζε 

εηξεληθά. Η πόιε 

είρε γηνξηηλή 

εκθάληζε κε ηα εθαηνληάδεο θιεηζηά εξγνζηάζηα θαη ηνπο ρηιηάδεο απεξγνύο πνπ 
πεξηδηάβαηλαλ ηνπο δξόκνπο νηθνγελεηαθά. Έγηλαλ πνξείεο θαη καδηθέο ζπγθεληξώζεηο θη 

αθνύζηεθαλ ιόγνη ζηα πνισληθά, ηα γεξκαληθά, ηα αγγιηθά θαη ηε βνεκηθή δηάιεθην. 

Αληηκέησπνη κε κηαλ απεξγία πνπ παξνπζίαδε απξόβιεπηε δύλακε θαη δηάζεζε αιιειεγγύεο, 
νη κεγάινη επηρεηξεκαηίεο θαη βηνκήραλνη ζπλαζπίζηεθαλ γηα λα ηε ζπληξίςνπλ. ηηο 27 

Απξηιίνπ ηδξύζεθε ν ύλδεζκνο Βηνκεράλσλ Τπνδεκαηνπνηίαο ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ 60 

βηνκήραλνη απηνπξνζώπσο 
θαη 160 κε γξαπηή δήισζή 

ηνπο. Ο ύλδεζκνο 

απνζθνπνύζε ζην 

ζπληνληζκό ηεο δξάζεο ησλ 
εθκεηαιιεπηώλ. Σα 

κεγαιύηεξα ρπηήξηα 

ζηδήξνπ, ράιπβνο, ραιθνύ 
θαη κπξνύηδνπ δηαθήξπμαλ 

όηη ζ’ αληηηάζζνληαλ ζην 

αίηεκα γηα ηελ θαζηέξσζε 

ηνπ νθηάσξνπ. Σν πξσί ηεο 
πξσηνκαγηάο ζπλεδξίαζαλ 

νη εθπξόζσπνη ησλ 

κεγάισλ πιαληζηεξίσλ γηα 
λα απνθαζίζνπλ κε πνην 

ηξόπν ζα αληηδξάζνπλ 

ελάληηα ζηνπο απεξγνύο. Σν 
ίδην βξάδπ πήξαλ κέξνο ζ’ 

απηή ηε ζπγθέληξσζε νη μπιέκπνξνη θαη νη εηαηξείεο ζπζθεπαζηώλ -έηζη, ζύζζσκε ε 

μπινβηνκεραλία απνθάζηζε λα κελ θάλεη θακηά παξαρώξεζε ζηνπο εξγάηεο. Παξόια απηά, 

ηε Γεπηέξα 3 Μαΐνπ ε εμάπισζε ηεο απεξγίαο ήηαλ ηξνκαθηηθή. Σν πνηάκη θνληά ζηελ 
μπιεκπνξηθή Αγνξά είρε πιεκκπξίζεη από παξαηεκέλε μπιεία, ελώ έξρνληαλ 300 κανύλεο 

γεκάηεο θνξηίν ζε εθδήισζε ζπκπαξάζηαζεο. Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ εθείλε ηελ 

επνρή βξηζθόληνπζαλ ζε άλζηζε, παξέιπζαλ μαθληθά. Σα κεγάια ρπηήξηα κεηάιισλ θαη νη 

 
Έθξεμε βφκβαο κε έλα λεθξφ αζηπλνκηθφ ζηα γεγνλφηα ηνπ ηθάγν 

  
1ε Καΐνπ ηνπ 1886, θνληά ζην εξγνζηάζην McCormick.  
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κεηαθνξηθνί ζηαζκνί κπινθαξίζηεθαλ. Γηα λα ζπάζεη ε απεξγία ήηαλ πηα αλαγθαία κηα 
θαζαξά επηζεηηθή ελέξγεηα. Σε Γεπηέξα ηα γθινκπ ηεο αζηπλνκίαο άξρηζαλ λα δηαιύνπλ ηηο 

πνξείεο θαη ηηο ζπγθεληξώζεηο. 

Σν απόγεπκα ηεο ίδηαο 

κέξαο έγηλαλ ζνβαξέο 
θαζαξίεο ζην εξγνζηάζην 

Μαθ Γθόξκηθ Υάξβεζηεξ. 

Η αληηδηθία αλάκεζα ζηνλ 
εξγνζηαζηάξρε Μαθ 

Γθόξκηθ θαη ηνπο εξγάηεο 

ρξνλνινγείηαη από ηα 
κέζα Φεβξνπαξίνπ όηαλ 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 

παιηόηεξα. Σνπο 
επόκελνπο δπν κήλεο νη 

απεξγνζπάζηεο, νη ραθηέδεο ηνπ Πίλθεξηνλ θαη νη κπαζθίλεο έθαλαλ ιπζζαιέεο επηζέζεηο 

ελαληίνλ ησλ απεξγώλ. 

Η αζηπλνκία εμαπέιπζε ηελ επίζεζή ηεο ην απόγεπκα ηεο Γεπηέξαο, 3 Μαΐνπ. 6.000 απεξγνί 
μπιεξγάηεο ζπγθεληξώζεθαλ θνληά ζην Μαύξν Μνλνπάηη, έλα κίιη βόξεηα απ’ ην εξγνζηάζην 

Μαθ Γθόξκηθ, κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία κηαο επηηξνπήο πνπ ζα ζηειλόηαλ ζηνπο μπιεκπόξνπο. 

Δλώ ν πάηδ κηινύζε ζηε ζπγθέληξσζε, κηα νκάδα 200 πεξίπνπ αηόκσλ απνζπάζηεθε 
απζόξκεηα από ην πιήζνο ησλ απεξγώλ, έθαλε πνξεία πξνο ην εξγνζηάζην θαη επηηέζεθε 

ζηνπο απεξγνζπάζηεο πνπ εθείλε ηε ζηηγκή έθεπγαλ γηα ην ζπίηη ηνπο. 

Μέζα ζε 10-15 ιεπηά πιάθσζαλ νη κπάηζνη - πάλσ από 200. ην κεηαμύ ν πάηδ θαη νη 
ζπγθεληξσκέλνη απεξγνί 

βιέπνληαο ηα πεξηπνιηθά 

θη αθνύγνληαο 

ππξνβνιηζκνύο μεθίλεζαλ 
γηα ην εξγνζηάζην -ζην 

δξόκν ζπλαληήζεθαλ κε 

ηε δύλακε ησλ γθινκπ θαη 
ησλ όπισλ- νη 

αζηπλνκηθνί 

ππξνβνινύζαλ 

αλεμέιεγθηα ηνπο 
απεξγνύο πνπ έηξεραλ γηα 

λα μεθύγνπλ. 

Απνηέιεζκα: ηέζζεξηο 
λεθξνί θαη πάξα πνιινί 

ηξαπκαηίεο. 

Ο πάηδ αγαλαθηηζκέλνο 
από ηηο λέεο αγξηόηεηεο 

ηεο αζηπλνκίαο πήγε βηαζηηθά ζην ηππνγξαθείν ηεο “Δξγαηηθήο Δθεκεξίδαο ηνπ ηθάγνπ” θαη 

θπθινθόξεζε ηελ αθόινπζε πξνθήξπμε ζηα αγγιηθά θαη ηα γεξκαληθά: 

 
 

 

ΔΘΓΗΘΖΘΔΗΣΔ! ΔΡΓΑΣΔ ΣΑ ΟΠΙΑ!!! 

 
Σα αηκαηεξά γεγνλφηα ζην Haymarket 

 
Οη ζπγθξνχζεηο κε ηνπο αζηπλνκηθνχο 
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Σ’ αθεληηθά εμαπέιπζαλ ηα ιαγσληθά ηνπο -ηελ αζηπλνκία- θαη δνινθόλεζαλ έμη από ηα 
αδέξθηα καο ζήκεξα ην απόγεπκα ζηε 

θάκπξηθα ηνπ Μαθ Γθόξκηθ. θόησζαλ η’ 

άκνηξα αδέξθηα καο γηαηί όπσο θαη ζεηο είραλ 

ην θνπξάγην λα κελ ππαθνύζνπλ ζηελ 
αλώηαηε ζέιεζε ησλ αθεληηθώλ ζαο. Σνπο 

ζθόησζαλ γηαηί ηόικεζαλ λ’ απαηηήζνπλ ηε 

κείσζε ησλ σξώλ ζθιαβηάο. Σνπο ζθόησζαλ 
γηα λα απνδείμνπλ ζε ζαο ηνπο “Διεύζεξνπο 

Ακεξηθαλνύο Πνιίηεο” όηη πξέπεη λα είζαζηε 

ηθαλνπνηεκέλνη κε νηηδήπνηε απνθαζίζνπλ λα 
ζαο επηηξέςνπλ αιιηώο ζα πεζάλεηε! 

Δδώ θαη ρξόληα πθίζηαζζε ηηο πην ρπδαίεο 

ηαπεηλώζεηο, εδώ θαη ρξόληα ππνθέξεηε 

ακέηξεηα πιήγκαηα, ακέηξεηεο αδηθίεο, 
εξγαδόζαζηε κέρξη αλαηζζεζίαο, ππνθέξεηε 

από ηνπο πόλνπο ηεο έλδεηαο θαη ηεο πείλαο· ηα 

παηδηά ζαο ηα ζπζηάζαηε ζηνλ αθέληε ηεο 
θάκπξηθαο - κε ιίγα ιόγηα όια απηά ηα ρξόληα 

ήζαζηαλ δπζηπρηζκέλνη θαη ππάθνπνη ζθιάβνη. 

Γηαηί; Γηα λα ηθαλνπνηήζεηε ηελ αδεθάγα 
θάξα, γηα λα γεκίζεηε ηα ρξεκαηνθηβώηηα ηνπ 

θνπξίηε, θιέθηε αθέληε ζαο; Όηαλ ηώξα ηνπ 

δεηάηε λα ζαο ειαθξώζεη ην θνξηίν ζαο, 

ζηέιλεη ηα ιαγσληθά ηνπ γηα λα ζαο 
ππξνβνιήζνπλ, λα ζαο ζθνηώζνπλ! 

Αλ είζαζηε άληξεο, αλ είζαζηε ηέθλα ησλ 

παηεξάδσλ ζαο πνπ έρπζαλ ην αίκα ηνπο γηα 
λα ζαο ειεπζεξώζνπλ, ηόηε ζα ζεθώζεηε η’ 

αλάζηεκά ζαο, ζα δείμεηε ηε δύλακή ζαο θαη 

ζα θαηαζηξέςεηε εζείο ην απαίζην ηέξαο πνπ 
ζέιεη λα ζαο θαηαζηξέςεη. ηα όπια, ζαο θαινύκε ζηα όπια! 

 

Σ’ ΑΓΔΡΦΗΑ Α 

Σν επόκελν βξάδπ κηα δεύηεξε πξνθήξπμε θαινύζε ζε καδηθή ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο 
ζηελ Παιηά Αγνξά ηεο νδνύ Ράληνιθ. 

Σν πξσί ηεο Σξίηεο, 4 Μαΐνπ, μεκέξσζε κε ηελ αζηπλνκία λα επηηίζεηαη ελάληηα ζε 3.000 

απεξγνύο θνληά ζηελ 35ε νδό. Οη επηζέζεηο θαηά ησλ ζπγθεληξσκέλσλ απεξγώλ 
ζπλερίζηεθαλ θαη ην απόγεπκα, εηδηθά ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο πόιεο. Ο δήκαξρνο 

Υάξξηζνλ έδσζε άδεηα γηα καδηθή ζπγθέληξσζε εθείλε ηε βξαδηά θαη ζηηο 7 ε ώξα ν θόζκνο 

άξρηζε λα ζπγθεληξώλεηαη ζηελ Πιαηεία Αγνξάο, ην θέληξν ησλ μπιεκπνξηθώλ. Μεηαμύ 8 

θαη 9 ε ώξα είραλ εκθαληζηεί πεξίπνπ 3.000 άηνκα, αλάκεζά ηνπο θαη ν δήκαξρνο Υάξξηζνλ 
πνπ παξαθνινπζνύζε ζαλ ζεαηήο γηα λα κελ δηαζαιεπηεί ε ηάμε. ην αζηπλνκηθό ηκήκα ηεο 

νδνύ Νηεκπιαίλ, κηζό ηεηξάγσλν απόζηαζε από ηε ζπγθέληξσζε, έλα αξθεηά κεγάιν ζώκα 

αζηπλνκηθώλ βξηζθόηαλ ζ’ εηνηκόηεηα. Η ζπγθέληξσζε ήηαλ πνιύ ήζπρε. Ο πάηδ κίιεζε 
ζηνπο απεξγνύο από έλα ακάμη κπξνζηά ζην εξγνζηάζην ησλ αδεξθώλ Κξαίελ. Ύζηεξα 

κίιεζε ν Πάξζνλο πνπ πεξηνξίζηεθε ζην ζέκα ηνπ νθηαώξνπ. Ύζηεξα κίιεζε ν Φήιληελ. 

Γύξσ ζηηο 10 κηα δπλαηή θαηαηγίδα άξρηζε λα δηαιύεη ηε ζπγθέληξσζε, ελώ εθείλε ηελ ώξα 
ν πάηδ θαη ν Πάξζνλο είραλ θύγεη. Ο κόλνο πνπ είρε κείλεη ήηαλ ν Φήιληελ πνπ κηινύζε 

ζηνλ θόζκν πνπ ήηαλ αθόκα εθεί. Ο δήκαξρνο Υάξξηζνλ πνπ είρε θξίλεη όηη ε ζπγθέληξσζε 

ήηαλ εηξεληθή θαη όηη όια είραλ ηειεηώζεη, έθπγε ιίγν κεηά ηηο 10, θάιεζε ην αζηπλνκηθό 

ηκήκα γηα λα δώζεη αλαθνξά θαη κεηά πήγε λα θνηκεζεί ζην ζπηηάθη ηνπ. 

 
Ο αλαξρηθφο Αχγνπζηνο πάηο θαιεί ηνπο 

εξγάηεο ζε εμέγεξζε ιίγν κεηά ηε δνινθνληθή 
επίζεζε ηεο αζηπλνκίαο 
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Ύζηεξα από ιίγα ιεπηά, ν δηεπζπληήο ηεο 
αζηπλνκίαο, Σδσλ Μπόλθειλη, κηζεηόο ζ’ όιε 

ηελ πόιε γηα ηελ θηελσδία ηνπ, κπήθε 

επηθεθαιήο ελόο απνζπάζκαηνο 180 κπάηζσλ γηα 

λα δηαιύζεη όζνπο είραλ απνκείλεη από ηε 
ζπγθέληξσζε. Η ελέξγεηα απηή δελ είρε θαλέλα 

λόεκα πέξα από ην όηη ν Μπόλθειλη ήζειε λα 

πξνθαιέζεη άιιν έλα καθειεηό. ύκθσλα κε ηνλ 
θπβεξλήηε ηεο Πνιηηείαο, Ώιληγθελιλη, “ν 

επηζεσξεηήο Μπόλθειλη είλαη ν πξαγκαηηθόο 

ππεύζπλνο γηα ην ζάλαην ησλ αζηπλνκηθώλ”. Οη 
κπάηζνη θξαηήζεθαλ ζε θάπνηα απόζηαζε από ην 

ακάμη ησλ νκηιεηώλ θαη έλαο ινραγόο Γνπώξλη 

δηέηαμε ηνπο ζπγθεληξσκέλνπο λα δηαιπζνύλ. Ο 

Φήιληελ απάληεζε όηη ε ζπγθέληξσζε ήηαλ 
εηξεληθή. Καζώο ν Γνπώξλη ζηξάθεθε γηα λα 

δώζεη δηαηαγή ζηνπο άληξεο ηνπ κηα βόκβα έπεζε 

από έλα ζεκείν ζην πεδνδξόκην ιίγν πην αξηζηεξά 
από ην ακάμη. Η έθξεμε έγηλε εθεί πνπ ζηέθνληαλ 

νη κπάηζνη θαη ηξαπκάηηζε 66. Απ’ απηνύο νη επηά 

πέζαλαλ αξγόηεξα. Η αζηπλνκία άξρηζε ακέζσο 
λα ππξνβνιεί πζηεξηθά ην πιήζνο, ζθνηώλνληαο 

αξθεηνύο θαη ηξαπκαηίδνληαο 200. Παληθόο 

μέζπαζε ζηε γεηηνληά. Έγηλαλ ηειεθσλήκαηα ζε 

γηαηξνύο. Σα θαξκαθεία γέκηζαλ ηξαπκαηίεο. 
Μέρξη θαη ζήκεξα αθόκα δελ έρεη εμαθξηβσζεί πνηνο έξημε ηε βόκβα. Τπάξρνπλ ηξεηο 

πηζαλόηεηεο: 

1) ν θπβεξλήηεο Ώιληγθειλη ππνζηήξηδε ζην απαιιαθηηθό δηάγγεικά ηνπ ην 1893 όηη 
ξίρηεθε από θάπνηνλ ζαλ αληίπνηλα γηα όιεο ηηο βηαηόηεηεο ηνπ Μπόλθειλη θαη ηεο 

αζηπλνκίαο. “…Απνδεηθλύεηαη όηη θαηά πάζα 

πηζαλόηεηα ε βόκβα ξίρηεθε από θάπνηνλ πνπ 
δεηνύζε πξνζσπηθή εθδίθεζε, όηη νη αξρέο 

αθνινύζεζαλ κηα ηαθηηθή πνπ ήηαλ θπζηθό λα 

πξνθαιέζεη όια όζα πξνθάιεζε, όηη αξθεηά ρξόληα 

πξηλ από ην επεηζόδην ηεο Παιηάο Αγνξάο δελ είραλ 
ζεκεησζεί εξγαηηθέο ηαξαρέο θαη όηη ζε αξθεηέο 

πεξηπηώζεηο πνιινί εξγάηεο πνπ δελ ήηαλ έλνρνη 

θακηάο θαηεγνξίαο είραλ δνινθνλεζεί, θαη θαλέλαο 
από ηνπο δνινθόλνπο δελ πέξαζε από δηθαζηήξην. 

Οη καξηπξίεο πνπ δόζεθαλ ζηνπο αλαθξηηέο θαη 

εθηέζεθαλ εδώ απνδεηθλύνπλ όηη ζε δύν 

ηνπιάρηζηνλ πεξηπηώζεηο ππξνβνιήζεθαλ άηνκα θαη 
ζθνηώζεθαλ θαζώο έηξεραλ, πξάγκα πνπ 

απνδεηθλύεη όηη δελ ππήξρε θαλέλαο ιόγνο λα 

ππξνβνιεζνύλ· παξόια απηά δελ θαηεγνξήζεθε 
θαλείο. ην ηθάγν έγηλαλ πνιιέο απεξγίεο θαηά ηηο 

νπνίεο ε αζηπλνκία όρη κόλν επηηέζεθε ελάληηα 

ζηνπο αλζξώπνπο, αιιά θαη ρσξίο θακηά λνκηθή 
δηθαηνδνζία εηζέβαιε θαη δηέζπαζε εηξεληθέο 

ζπγθεληξώζεηο· ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ήηαλ 

έλνρνη ζην παξακηθξό”. 

2) Η πηζαλόηεηα ελόο πξνβνθάηνξα δελ πξέπεη λα 
απνξξηθζεί εληειώο. Η αζηπλνκία ηνπ ηθάγνπ 

εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ηθαλή γηα θάηη ηέηνην. Σν πξσί 

κεηά ηελ έθξεμε ηεο βόκβαο ν επηζεσξεηήο 

 
Ζ ζχιιεςε ηνπ Ιηλγθ 
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Μπόλθειλη έθαλε ηελ εμήο αλαθνίλσζε: 
“Θα ιάβσκελ δξαζηηθά 

κέηξα δηά ηελ ζύιιεςηλ 

ησλ εγεηώλ ηεο 

ππνζέζεσο απηήο. Η 
ελέξγεηα ηεο ρζεζηλήο 

λπθηόο ζα απνδείμεη όηη ε 

βνκβηζηηθή θαη 
δπλακηηηζηηθή 

θξαζενινγία δελ ήην 

απιή πνκθόιπμ… Η 
επίζεζηο ελαληίνλ εκώλ 

ήην θηελώδεο θαη 

ζξαζύδεηινο”. (Η 

ππνγξάκκηζε έγηλε από 
ηνλ ίδην ηνλ Μπόλθειλη). 

Η ππνγξακκηζκέλε 

πξόηαζε ίζσο ππνδειώλεη 
κηα παιηά πξόζεζή ηνπ λα 

απνδείμεη όηη ε 

“δπλακηηηζηηθή θξαζενινγία” δελ ήηαλ “απιή πνκθόιπμ”. 
3) Τπάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα ήηαλ έλνρνο ν αλαξρηθόο Ρ. ηζλάνπκπειη, γακπξόο ηνπ 

Μ. ηζνπώκπ. Σν γεγνλόο όηη ζπλειήθζεθε δύν θνξέο θαη αθέζεθε ειεύζεξνο ζε πεξίνδν 

πνπ ε αζηπλνκία ζπλειάκβαλε θαη θπιάθηδε όινπο ηνπο αλαξρηθνύο θαη ζπκπαζνύληεο πνπ 

κπνξνύζε λα αξπάμεη, δεκηνπξγεί ηελ ππνςία ή κάιινλ ηε βεβαηόηεηα όηη ε αζηπλνκία 
ήζειε λα ηνλ μεκπεξδέςεη γηα λα κπνξέζεη λα θαηαδηθάζεη ηνπο νθηώ ζεκαληηθόηεξνπο 

επαλαζηάηεο εγέηεο. 

Ο δηθαζηήο Γθάξπ πνπ αλαζεώξεζε ηελ ππόζεζε επηά ρξόληα κεηά ηελ πξώηε δίθε 
παξαδέρηεθε πσο ήηαλ πνιύ πηζαλή ε ελνρή 

ηνπ ηζλάνπκπειη θαη πσο ε απαιιαγή ηνπ 

κπνξεί λα έγηλε όηαλ αθξηβώο ήηαλ ν 
ζεκαληηθόηεξνο ύπνπηνο. Ο Γθάξπ 

ζπκπέξαλε, παξόια απηά, όηη “ή ν 

ηζλάνπκπειη ή θάπνηνο άιινο πέηαμε ηε 

βόκβα, πξάγκα πνπ δελ έρεη θαη ηόζν 
κεγάιε ζεκαζία”. 

Οη εθεκεξίδεο, όρη κόλν ζην ηθάγν, αιιά 

θαη παληνύ, άξρηζαλ λα ζπέξλνπλ ηνλ 
παληθό. Απαίηεζαλ ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ 

αλαηξεπηηθώλ ζηνηρείσλ. Μέζα ζε ιίγεο 

κέξεο ε αζηπλνκία ζπλέιαβε ηνπο 

θπξηόηεξνπο αλαξρηθνύο επαλαζηάηεο ηεο 
πόιεο - ηνπο πάηδ, Φήιληελ, ηζνπώκπ, 

Άληνιθ Φίζεξ, Σδσξηδ Έλγθει, Λνύηο Ληλγθ, 

Όζθαξ Νεκπ θαη άιινπο, αθόκα θαη ηνπο 25 
ηππνγξάθνπο ηεο “Δξγαηηθήο Δθεκεξίδαο”. 

Ο κόλνο πνπ δηέθπγε ήηαλ ν Πάξζνλο πνπ ε 

αζηπλνκία δελ κπνξνύζε λα ηνλ ζπιιάβεη 
παξά ην θνβεξό θπλεγεηό. Όηαλ 

αλαθνηλώζεθε ν ζάλαηνο ηνπ κπάηζνπ Μ. 

Σδ. Νηήγθαλ νη εθεκεξίδεο απαίηεζαλ 

θξαπγαιέα βηαζηηθέο δίθεο ζην 
θαθνπξγηνδηθείν. Γηα αξθεηέο βδνκάδεο 

αλαδσπύξσλαλ ην αίζζεκα ηξνκνθξαηίαο πνπ επηθξαηνύζε ζην θνηλό. Οη ηίηινη ηνπο ήηαλ 

ραξαθηεξηζηηθνί: Αηκνδηςή θηήλε, Δξπζξνί ξνπθηάλνη, Δξπζξνί ηαξαμίεο, Καηαζθεπαζηέο 

 
Ζ πεξηνρή ηνπ Haymarket 

 
Σα γεγνλφηα ηνπ Mc CORMICK ζε αθίζα 
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βνκβώλ, Δξπζξνί αγθηηάηνξεο, Αλαξρηθνί δπλακηηηζηέο, Αηκνδηςή ηέξαηα, Δθζθελδνληζηέο 
βνκβώλ, Βνκβνιάηξεο. Η εθεκεξίδα Chicago Tribune έγξαθε ζηηο 6 Μαΐνπ: “Σα θίδηα απηά 

ζξάθεθαλ θαη αλαδσνγνλήζεθαλ κε ηε ιηαθάδα ηεο αλνρήο θαη πήξαλ ζάξξνο λα επηηεζνύλ 

ελάληηα ζηελ θνηλσλία, ην λόκν, ηελ ηάμε θαη ηελ θπβέξλεζε”. Καη ε Chicago Herald ηεο 

ίδηαο εκέξαο: “Ο όρινο πνπ παξαθηλήζεθε από ηνλ πάηδ θαη ηνλ Φήιληελ ζε δνινθνλίεο 
δελ απνηειείηαη από ακεξηθαλνύο. Δίλαη θαζάξκαηα από ηελ Δπξώπε πνπ δήηεζαλ θαηαθύγην 

ζ’ απηέο ηηο αθηέο γηα λα θαηαρξαζηνύλ ηε θηινμελία καο θαη λα πεξηθξνλήζνπλ ηηο αξρέο 

ηεο ρώξαο”. Η Chicago Interocean: “Γηα κήλεο, γηα ρξόληα, απηά ηα κηθξνπξεπή ππνθείκελα 
δηαιαινύζαλ ηα ζηαζηαζηηθά θη επηθίλδπλα δόγκαηά ηνπο”. Η Chicago Journal ηεο 7εο Μαΐνπ: 

“Η Γηθαηνζύλε ζα πξέπεη λα είλαη πνιύ απζηεξή όηαλ ζα πεξηιάβεη ηνπο θξαηνύκελνπο 

αλαξρηθνύο. Οη λόκνη πνπ αθνξνύλ ηε ζπλελνρή ζ’ εγθιήκαηα είλαη ηόζν ζαθείο ώζηε νη 
δίθεο ηνπο δελ ζα πξέπεη λα 

θξαηήζνπλ πνιύ”. 

Η ηξνθνδόηεζε ηεο πζηεξίαο ηνπ 

θνηλνύ θαηάληεζε λα είλαη 
πξσηαξρηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο 

αζηπλνκίαο. Ύζηεξα από ηξία 

ρξόληα, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
ζπλέληεπμήο ηνπ, ν αξρεγόο ηεο 

αζηπλνκίαο, Έκπεξζνιλη, 

παξαδέρηεθε: “Ήην ηαθηηθή κνπ 
λα θαηεπλάζσ ηα πλεύκαηα όζν 

ην δπλαηόλ ηαρύηεξνλ κεηά ηελ 

4ελ Μαΐνπ 1886. Η γεληθή 

αλαηαξαρή ήην εηο βάξνο ηεο 
πόιεσο ηνπ ηθάγνπ. Άιισζηε ν 

ινραγόο ηζάαθ επεδεηνύζε ηελ 

αλαηαξαρήλ. Ήζειε λα αλεύξε 
βόκβαο παληαρόζελ… Μεηά ηελ 

δηάιπζηλ ησλ αλαξρηθώλ νκάδσλ, 

ν ηζάαθ ήζειε λα εμαπνιύζεη 
ηνπο άλδξαο ηνπ δηά λα 

νξγαλώζνπλ εθ λένπ ηαο 

δηαιειπκέλαο νκάδαο”. Η 

αζηπλνκία πήξε ζηα ρέξηα ηεο 
ηνπο θαηαιόγνπο ζπλδξνκεηώλ 

ηεο “Δξγαηηθήο Δθεκεξίδαο” θαη 

άξρηζε καδηθέο εθόδνπο. ηηο 
αίζνπζεο ζπγθεληξώζεσλ, ζηα 

ηππνγξαθεία, ζηα ζπίηηα 

γηλόληνπζαλ δηαξξήμεηο θαη 

έξεπλεο· ζπλειάκβαλαλ θαη 
θπιάθηδαλ νπνηνλδήπνηε είρε 

έζησ θαη ειάρηζηε ζρέζε κε ην 

ξηδνζπαζηηθό θίλεκα. Η 
αζηπλνκία θξόληηδε νη επηδξνκέο 

ηεο λα έρνπλ απνηειέζκαηα. 

Κάζε κέξα αλαθάιππηαλ 
ππξνκαρηθά, θαξακπίλεο, καραίξηα, ληνπθέθηα, πηζηόιηα, μηθνιόγρεο, αλαξρηθά θπιιάδηα, 

θόθθηλεο ζεκαίεο, αλαηξεπηηθά παλό, θπζίγγηα, εγρεηξίδηα, ζθαίξεο, κνιύβη, πιηθά γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνξπηιώλ, θάιπθεο ζθαηξώλ, δπλακίηε, βόκβεο, νβίδεο, θαςνύιηα, κεραλήκαηα, 

ςεύηηθεο πόξηεο γηα θξύπηεο, ππόγεηεο γαιαξίεο ζθνπνβνιήο. Κάζε εύξεκα ηεο αζηπλνκίαο 
δηαηπκπαληδόηαλ από ηηο εθεκεξίδεο. Απιώζεθε ε θήκε όηη ν “Μνζη” ζα εξρόηαλ από ηε Νέα 

Τόξθε, πξνθαλώο γηα λα θιηκαθώζεη ην θύκα δνινθνληώλ, νπόηε ε αζηπλνκία παξέηαμε 

επηδεηθηηθά έμσ από ην ζηαζκό ηνπο ραθηέδεο ηεο. Μαδεύηεθε πιήζνο γηα λα ππνδερηεί ηνλ 
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επηθίλδπλν επηζθέπηε, ν Μνζη όκσο δελ θάλεθε. Η θαηάιιειε αηκόζθαηξα γηα ηε δίθε είρε 
πξνεηνηκαζηεί πξνζεθηηθά. 

 

“ΑΦΖΣΔ Λ’ ΑΘΟΤΣΔΗ Ζ ΦΩΛΖ ΣΟΤ ΙΑΟΤ” 

Όηαλ ζπλεδξίαζε ην θαθνπξγηνδηθείν, ζηα κέζα Μαΐνπ, θαηεγόξεζε ηνπο Ώγθαζη πάηδ, 
Μάηθει ηζνπώκπ, άκνπει Φήιληελ, Άικπεξη Πάξζνλο, Άληνιθ Φίζεξ, Σδσξηδ Έλγθει, 

Λνύηο Ληλγθ θαη Όζθαξ Νεκπ, όινη ηνπο βαζηθά κέιε ηεο Γηεζλνύο, ζαλ ππεύζπλνπο γηα ηε 

“δνινθνλία” ηνπ Μαηίαο Σδ. Νηήγθαλ ζηηο 4 Μαΐνπ. Η δίθε νξίζηεθε γηα ηηο 21 Ινπλίνπ ζην 
δηθαζηήξην ηνπ Κνπθ Κάνπληπ κε δηθαζηή ηνλ Σδόδεθ Γθάξπ. Γεκόζηνο θαηήγνξνο ήηαλ ν 

πνιηηεηαθόο εηζαγγειέαο Σδ. Γθξίλει. Οη θαηεγνξνύκελνη όξηζαλ 4 ζπλήγνξνπο. Η δίθε 

άξρηζε ελώ ε αζηπλνκία έθαλε ηηο ζπγθινληζηηθέο ηεο απνθαιύςεηο, νη εθεκεξίδεο 
αξάδηαδαλ κπζηζηνξίεο γηα αλαξρηθέο ζπλσκνζίεο πνπ απνζθνπνύζαλ ζε καδηθέο δνινθνλίεο 

θαη ην θνηλό νύξιηαδε απαηηώληαο γξήγνξα ηελ εθηέιεζε ησλ θαηεγνξνύκελσλ. ηελ αξρή 

ηεο πξναλάθξηζεο ν Πάξζνλο πνπ είρε δηαθύγεη ηε ζύιιεςε γηα έμη βδνκάδεο, βάδηζε κέζα 

ζην δηθαζηήξην θαη παξαδόζεθε γηα λα δηθαζηεί, ζπλαληώληαο ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ ζην 
εδώιην ησλ θαηεγνξνπκέλσλ. 

Από θείλε ηε ζηηγκή δύν γεγνλόηα απέδεημαλ όηη ε δίθε δελ ήηαλ νύηε θαηά πξνζέγγηζε 

δίθαηε. Πξώηνλ, ν δηθαζηήο Γθάξπ αλάγθαζε θαη 
ηνπο νθηώ θαηεγνξνύκελνπο λα δηθαζηνύλ καδί, 

απμάλνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν παξαδνρήο όισλ ησλ 

εηδώλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ. Γεύηεξνλ, ράξε ζ’ 
έλα απίζαλν ηέρλαζκα νη έλνξθνη δελ δηαιέρηεθαλ 

κε ην ζπλεζηζκέλν ηξόπν ηεο ηπραίαο θιήξσζεο, 

αιιά αληίζεηα από έλα θιεηήξα δηνξηζκέλν από ηνλ 

πνιηηεηαθό εηζαγγειέα. Έλαο επηρεηξεκαηίαο ηνπ 
ηθάγνπ, ν Ο. . Φαίεβνξ, ζηελ έλνξθε θαηάζεζή 

ηνπ δήισζε όηη ν θιεηήξαο ηνπ είρε πεη κπξνζηά ζε 

κάξηπξεο: “Δγώ ρεηξίδνκαη απηή ηελ ππόζεζε θαη 
μέξσ ηη πξέπεη λα θάλσ. Σα άηνκα απηά ζα 

θξεκαζηνύλ ζίγνπξα. Γηαιέγσ απηνύο αθξηβώο ηνπο 

ελόξθνπο γηαηί νη θαηεγνξνύκελνη ζα ηνπο 
απνξξίςνπλ αζπδεηεηί θαη ηειηθά ζα ράζνπλ ηνλ 

θαηξό ηνπο θαη ηηο ελζηάζεηο ηνπο. Θ’ αλαγθαζηνύλ 

λα ηνπο δερηνύλ απιώο γηαηί ηνπο ζέιεη ν δεκόζηνο 

θαηήγνξνο”. Ο δηθαζηήο κε πνιύ έμππλεο εξσηήζεηο 
θαηάθεξε λα ζεσξεζνύλ θαηάιιεινη έλνξθνη 

πνιινί πνπ είραλ παξαδερηεί αλνηρηά ηηο 

πξνθαηαιήςεηο ηνπο απέλαληη ζηνπο 
θαηεγνξνύκελνπο θαη νη νπνίνη απνξξίπηνληαλ 

εληειώο από ηελ ππεξάζπηζε. Υξεηάζηεθαλ 21 

κέξεο γηα λα δηαιερηνύλ νη έλνξθνη θαη εμεηάζηεθαλ 981 ππνςήθηνη. Σειηθά ε ππεξάζπηζε 

εμάληιεζε ην δηθαίσκα έλζηαζεο θαη έηζη δηαιέρηεθαλ νη 12 έλνξθνη πνπ αλάκεζά ηνπο ήηαλ 
θη έλαο ζπγγελήο ζύκαηνο από ηε βόκβα. 
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Η εηζεγεηηθή νκηιία ηνπ πνιηηεηαθνύ εηζαγγειέα Γθξίλει κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ 
έγηλε ζηηο 14 Ινπιίνπ θαη δηαβεβαίσζε ηνπο ελόξθνπο όηη ζα εκθαληδόηαλ ν άλζξσπνο πνπ 

είρε ξίμεη ηε βόκβα. Πξάγκα βέβαηα πνπ ήηαλ αδύλαηνλ. Παξόια απηά έγηλε πξνζπάζεηα λα 

ζηεξηρηεί ε θαηεγνξία 

ζηε καξηπξία δύν 
ππνηηζέκελσλ 

αλαξρηθώλ πνπ 

κεξύθαζαλ ηα 
“επίζεκα” ζηνηρεία, 

παξνπζηάδνληαο 

θάπνηα ηζηνξία γηα 
ηελ ύπαξμε 

ηξνκνθξαηηθήο 

ζπλσκνζίαο 

ζύκθσλα κε ηα νπνία 
ζα αλαηηλάδνληαλ κε 

δπλακίηε όια ηα 

αζηπλνκηθά ηκήκαηα, 
έλα θάζε θνξά πνπ 

ζα εκθαληδόηαλ ε 

γεξκαληθή ιέμε Rhue 
ζηελ “Δξγαηηθή 

Δθεκεξίδα”. Η 

καξηπξία ησλ δύν 

απηώλ αηόκσλ 
ζαξώζεθε εληειώο 

από ηελ ππεξάζπηζε. 

Όηαλ ινηπόλ 
μεθνύζθσζε θη απηό ην κπαιόλη απνθαιύθζεθαλ άιια παξάμελα ζηνηρεία. Έλαο άιινο 

κάξηπξαο, ν Γθίικεξ, πνπ απνδείρηεθε επαγγεικαηίαο ςεπδνκάξηπξαο, νξθίζηεθε όηη είρε 

δεη έλα αληηθείκελν πνπ έκνηαδε κε βόκβα αλάκεζα ζηνπο πάηδ, ηζνπώκπ θαη 
ηζλάνπκπειη θαη όηη είρε παξαηεξήζεη απηό ηνλ ηειεπηαίν λα ξίρλεη ηε βόκβα ελάληηα 

ζηνπο αζηπλνκηθνύο. Δπηπιένλ, πάξα πνιινί αζηπλνκηθνί πξνζπάζεζαλ λα απνδείμνπλ όηη ν 

Φήιληελ ηνπο είρε 

ππξνβνιήζεη πίζσ από 
ην ακάμη ησλ 

νκηιεηώλ, νη 

ηζρπξηζκνί ηνπο όκσο 
απνδείρηεθαλ 

αβάζηκνη… 

Παξά ηε δεκηνπξγία 

ζπλαηζζεκαηηθήο 
νκίριεο γύξσ από ηα 

γεγνλόηα, ην Κξάηνο, 

όπσο παξαηήξεζε ν 
θπβεξλήηεο 

Ώιληγθειλη δελ 

θαηάθεξε πνηέ λα 
αλαθαιύςεη πνηνο 

έξημε ηε βόκβα. Γελ 

κπόξεζε επίζεο λα 

απνδείμεη ηελ ύπαξμε 
θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπλσκνζίαο από κέξνπο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ. 

 
Σν ζχλνιν ησλ αλαξρνζπλδηθαιηζηψλ ηνπ ηθάγν 

 
Άπνςε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζε ζθίηζν 
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Με ηελ εμέιημε ηεο ππόζεζεο, νη νθηώ 
θαηεγνξνύκελνη θαηέιεμαλ λα δηθάδνληαη γηα 

ηηο ηδέεο ηνπο, παξόιν πνπ δελ επέηξεςαλ 

ζηελ ππεξάζπηζε λα παξνπζηάζεη καξηπξίεο 

ζρεηηθέο κε ηε ζεσξία ηνπ αλαξρηζκνύ. 
Βαζηδόκελνο ζην γεγνλόο όηη νη γεληθέο αξρέο 

ησλ αλαξρηθώλ απνηεινύζαλ πξνηξνπή γηα 

ηελ θαηαζηξνθή όισλ ησλ θαπηηαιηζηώλ, ν 
δηθαζηήο Γθάξπ επέηξεςε ζηνλ δεκόζην 

θαηήγνξν λα ζπκπεξάλεη ηελ ύπαξμε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλσκνζίαο. Οη έλνξθνη 
αηθληδηάζηεθαλ κε απνζπάζκαηα από δηάθνξα 

εκπξεζηηθά άξζξα ηεο εθεκεξίδαο 

“πλαγεξκόο” θαη ηεο “Δξγαηηθήο 

Δθεκεξίδαο”. Η αζηπλνκία επέδεημε ζηνπο 
ελόξθνπο κηα ζεηξά δεκαηηώλ δπλακίηε θαη 

δηάθνξεο βόκβεο κε θαηαρζόληνπο 

κεραληζκνύο, παξόιν πνπ ηα πην πνιιά απ’ 
απηά ηα “ζηνηρεία” είραλ βξεζεί ζε κίιηα 

απόζηαζε από ην ζεκείν ηεο έθξεμεο θαη 

ύζηεξα από βδνκάδεο νιόθιεξεο. Σν ζέακα 
ησλ εθζεκάησλ πξνθάιεζε ην επηζπκεηό 

απνηέιεζκα: πξνμέλεζε ηξόκν. Η ππεξάζπηζε 

ελαληηώζεθε ζηελ παξνπζίαζε άζρεησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζθνπνύζαλ ζηελ πξόθιεζε 

ερζξηθώλ ζπλαηζζεκάησλ αιιά ην δηθαζηήξην απέξξηςε όιεο ηηο ελζηάζεηο ηεο. Ο δηθαζηήο 
Γθάξπ απνθάιπςε έηζη ηελ πξνθαηάιεςή ηνπ, όπσο παξαδέρηεθε αξγόηεξα ν θπβεξλήηεο 

Ώιληγθειλη. 

Η ζπλνπηηθή δηαδηθαζία κπξνζηά ζηνπο 
ελόξθνπο άξρηζε ζηηο 14 Απγνύζηνπ. Έιεμε κε 

ηελ αγόξεπζε ηνπ πνιηηεηαθνύ εηζαγγειέα 

Γθξίλει: “Γηθάδεηαη ν Νόκνο. Γηθάδεηαη ε 
Αλαξρία. Οη άλζξσπνη απηνί δηαιέρηεθαλ από 

ηνπο ελόξθνπο θαη ζεσξήζεθαλ έλνρνη γηαηί 

ήηαλ εγέηεο. Γελ είλαη πεξηζζόηεξν έλνρνη απ’ 

όηη νη ρηιηάδεο πνπ ηνπο αθνινπζνύλ. Κύξηνη 
έλνξθνη, θαηαδηθάζηε ηνπο, θάληε ηνπο 

παξάδεηγκα πξνο απνθπγήλ, θξεκάζηε ηνπο θαη 

ζα ζώζεηε ηνπο ζεζκνύο καο, ηελ θνηλσλία 
καο”. Όπσο είρε πξνβιεθζεί νη έλνξθνη 

αλαθνίλσζαλ ηελ απόθαζή ηνπο ζηηο 20 

Απγνύζηνπ: ηνπο ραξαθηήξηζαλ όινπο έλνρνπο 

θαη επέβαιαλ ηελ πνηλή ηνπ απαγρνληζκνύ ζηνπο επηά θαηεγνξνύκελνπο, ελώ ζηνλ Όζθαξ 
Νεκπ επέβαιαλ θπιάθηζε 15 ρξόλσλ. Η ππεξάζπηζε έθαλε έθεζε γηα λέα δίθε ηνλ 

επηέκβξην. Η έθεζε απνξξίθζεθε θαη νη θαηαδηθαζκέλνη θιήζεθαλ λα απνινγεζνύλ. Οη 

απνινγίεο ηνπο ήηαλ ιεπηνκεξεηαθέο, θξάηεζαλ ηξεηο κέξεο θαη απεπζύλνληαλ όρη κόλo ζην 
δηθαζηήξην αιιά θαη ζηνπο εξγάηεο όπνπ θη αλ βξίζθνληαλ. 

 

Οη απνινγίεο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ 
Ύζηεξα από κηα κεγάιε αλάιπζε ησλ απόςεώλ ηνπ ν πάηδ είπε: «Ινηπφλ, απηέο είλαη νη 

ηδέεο κνπ. Απνηεινχλ κέξνο ηνπ εαπηνχ κνπ, δελ κπνξψ λα ηηο απνρσξηζηψ θαη δελ ζα ην 

έθαλα αθφκα θη αλ κπνξνχζα. Θη αλ λνκίδεηε φηη κπνξείηε λα ζπληξίςεηε απηέο ηηο ηδέεο πνπ 

θεξδίδνπλ έδαθνο θάζε κέξα θαη πεξηζζφηεξν, αλ λνκίδεηε φηη κπνξείηε λα ηηο ζηείιεηε ζηελ 
θξεκάια -αλ επηβάιιεηε άιιε κηα θνξά ηε ζαλαηηθή πνηλή ζε άηνκα πνπ ηφικεζαλ λα πνπλ 

ηελ αιήζεηα - θαη ζαο πξνθαιψ λα καο απνδείμεηε ζε πνην ζεκείν είπακε ςέκαηα - ζαο ιέσ 

 
Φπιαθηζκέλνη δέρνληαη επηζθέπηεο (Wisconsin 

Historical Society) 

 
Λνέκβξεο 1887: Οη ζπλδηθαιηζηέο πάηο, Φίζεξ, 

Πίξζνλ, Δγθει, νδεγνχληαη ζην ζάλαην 
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φηη αλ ν ζάλαηνο είλαη ε πνηλή γηαηί δηαθεξχρηεθε ε αιήζεηα, ηφηε ζα πιεξψζσ ην αθξηβφ 
ηίκεκα κε πεξεθάληα θαη ηφικε! Φσλάμηε ην δήκηφ ζαο!» 

Ο Σδσξηδ Έλγθει είπε: «Κηζψ θαη πνιεκάσ φρη ηνλ θαπηηαιηζηή ζαλ άηνκν, αιιά ην 

ζχζηεκα πνπ ηνπ δίλεη ηα πξνλφκηά ηνπ. Ζ κεγαιχηεξή κνπ επηζπκία ζα ήηαλ λα κπνξέζνπλ 

λα αλαγλσξίζνπλ νη εξγάηεο πνηνη είλαη νη θίινη ηνπο θαη πνηνη νη ερζξνί ηνπο». 
Καη κε ην ζάξξνο πνπ είρε δείμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο, ν Ληλγθ πνπ ήηαλ ηόηε κόλν 21 

ρξνλώλ, είπε: «Δπαλαιακβάλσ φηη είκαη ερζξφο ηεο ηάμεο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα θαη 

επαλαιακβάλσ φηη ζα ηελ πνιεκήζσ κε φιεο κνπ ηηο δπλάκεηο, φζν κπνξψ αθφκα λα 
αλαζαίλσ… αο απερζάλνκαη! Απερζάλνκαη ηελ ηάμε ζαο, ηνπο λφκνπο ζαο, ηελ εμνπζία ζαο 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηε βία. Θξεκάζηε κε γη’ απηφ!» 

 
H επηθύξσζε ηεο απόθαζεο 

Η εθηέιεζε ηεο 

θαηαδίθεο 

αλαβιήζεθε κηα 
θαη ε ππόζεζε 

παξνπζηαδόηαλ 

ζην Αλώηαην 
Γηθαζηήξην ηνπ 

Ιιιηλόηο. Αθνύ 

εμεηάζηεθε γηα 
αξθεηνύο κήλεο 

θαη παξά ην 

γεγνλόο όηη ε 

δίθε έβξηζε 
ζθαικάησλ 

λνκηθήο θύζεο, 

ην Αλώηαην 
Γηθαζηήξην 

επηθύξσζε ηελ 

απόθαζε ηνπ 
θαηώηεξνπ 

δηθαζηήξηνπ ην 

επηέκβξην ηνπ 

1887. Όιεο νη 
εξγαηηθέο 

νξγαλώζεηο 

παληνύ, εθηόο από ηνπο Ιππόηεο ηεο Δξγαζίαο, δήηεζαλ ράξε γηα ηνπο θαηαδηθαζκέλνπο 
αλαξρηθνύο. Σηο ηειεπηαίεο κέξεο ν Φήιληελ θαη ν ηζνπώκπ έθαλαλ αίηεζε γηα ράξε θαη 

δήηεζαλ κεηαηξνπή ηεο πνηλήο. Οη άιινη απαίηεζαλ Διεπζεξία ή ζάλαην. Ο θπβεξλήηεο 

Όγθζικππ κεηέηξεςε ηελ πνηλή ηνπ Φήιληελ θαη ηνπ ηζνπώκπ ζε ηζόβηα θαη έηζη 

κεηαθέξζεθαλ ζηηο θξαηηθέο θπιαθέο ηνπ Σδόιηεη καδί κε ηνλ Νεκπ. Ο Ληλγθ απέθπγε ην 
ηθξίσκα ηελ πξνεγνύκελε ηεο εθηέιεζεο ππξνδνηώληαο έλα ηζηγάξν κε δπλακίηε κέζα ζην 

ζηόκα ηνπ. Οη ππόινηπνη ηέζζεξηο θξεκάζηεθαλ ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1887. 

Οη ζειηέο ζηήζεθαλ γξήγνξα, νη θνπθνύιεο θαηέβεθαλ. Σόηε θάησ από ηα θαιύκκαηα 
αθνύζηεθαλ ηα εμήο: 

ΠΑΪΕ: Θα ‘ξζεη κηα επνρή πνπ ε ζηωπή ηνπ ηάθνπ καο ζα είλαη πην ηζρπξή από ηηο 

θωλέο πνπ ζηξαγγαιίδεηε ζήκεξα. 
ΔΛΓΘΔΙ θαη ΦΗΔΡ: Ζήηω ε Αλαξρία! Απηή είλαη ε επηπρέζηεξε ζηηγκή ηεο δωήο 

κνπ! 

ΠΑΡΟΛ: Ω, άλζξωπνη ηεο Ακεξηθήο, ζα κνπ δώζεηε ηελ άδεηα λα κηιήζω; Αθήζηε 

κε λα κηιήζω Σεξίθε Μαίεηζνλ. Αθήζηε λα αθνπζηεί ε θωλή ηνπ ιανύ, Ω! 
Ύζηεξα από ρξόληα, κεηά από αλαζεώξεζε ηεο δίθεο, νη Φήιληελ, ηζνπώκπ θαη Νεκπ 

απαιιάρηεθαλ ηεο θαηεγνξίαο θαη απειεπζεξώζεθαλ. 

 

 
Οη ηέζζεξηο αλαξρηθνί πξσηαγσληζηέο ησλ γεγνλφησλ ηνπ ηθάγνπ ιίγν πξηλ ηε 

ζαλάησζή ηνπο 
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Σν Ορηάσξν 
Σν αίηεκα γηα νρηάσξε εξγαζία δηαηππώζεθε γηα πξώηε θνξά ζηελ Αγγιία ην 1829 από ηελ 

«Δζληθή Έλσζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Δξγαζίαο» θαη εθαξκόζηεθε ζηελ απνηθία ηεο 

Βηθησξίαο ηελ 21ε Απξίιε ηνπ 1856.  

Οξακαηηζκνί γηα ην Ορηάσξν άξρηζαλ λα εθθξάδνληαη θαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο από ην 
1829, ελώ ηα πξώηα ζεκαληηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζή ηνπ ην εξγαηηθό θίλεκα ησλ ΗΠΑ 

άξρηζε λα ηα παίξλεη από ην 1863. Μεηά, όκσο, από ηνλ ακεξηθαληθό εκθύιην πόιεκν (1861 

- 1865) ν αγώλαο γηα ηελ νρηάσξε εξγάζηκε εκέξα πήξε εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο. Γξάθεη ν 
Μαξμ ζρεηηθά: «ηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο παξάιπε θάζε απηνηειέο 

εξγαηηθφ θίλεκα, φζνλ θαηξφ ε 

δνπιεία παξακφξθσλε έλα κέξνο ηεο 

δεκνθξαηίαο. Ζ εξγαζία ησλ 
αλζξψπσλ κε ιεπθή επηδεξκίδα δελ 

κπνξεί λα ρεηξαθεηεζεί εθεί φπνπ 

ζηηγκαηίδεηαη ε εξγαζία ησλ 
αλζξψπσλ κε καχξε επηδεξκίδα. Απφ 

ην ζάλαην ηεο δνπιείαο φκσο, 

μεπήδεζε ακέζσο κηα θαηλνχξηα 
μαλαλησκέλε δσή. Ο πξψηνο θαξπφο 

ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ήηαλ ε δχκσζε 

γηα ην νρηάσξν, πνπ κε ηαρχηεηα 

αηκνκεραλήο πξνρσξεί απφ ηνλ 
Αηιαληηθφ σο ηνλ Δηξεληθφ Ωθεαλφ, 

απφ ηε Λέα Αγγιία σο ηελ 

Θαιηθφξληα. Σν παλεξγαηηθφ ζπλέδξην 
ηεο Βαιηηκφξεο (16 Απγνχζηνπ 1866) 

δηαθεξχρλεη: «Ζ πξψηε θαη κεγάιε απαίηεζε ηεο ζεκεξηλήο επνρήο γηα λ' απειεπζεξσζεί ε 

εξγαζία απηήο ηεο ρψξαο απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή ζθιαβηά είλαη ε έθδνζε ελφο λφκνπ, πνπ ζα 
θαζνξίδεη φηη ην 8σξν ζ' απνηειεί ηελ θαλνληθή εξγάζηκε εκέξα ζ' φιεο ηηο Πνιηηείεο ηεο 

ακεξηθαληθήο Έλσζεο. Δίκαζηε απνθαζηζκέλνη λα θαηαβάιινπκε φιεο καο ηηο δπλάκεηο, 

ψζπνπ λα πεηχρνπκε απηφ ην έλδνμν απνηέιεζκα"». 

 
Απόθαζε γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο εξγάζηκεο κέξαο 

Σν αίηεκα ηνπ νρηαώξνπ - θαζώο θαη άιια 

εξγαηηθά αηηήκαηα - απνδέρηεθε θαη ε Γηεζλήο 
Έλσζε Δξγαηώλ (Πξώηε Γηεζλήο), ε νπνία, ζην 

ζπλέδξην ηεο ζηε Γελεύε, ην επηέκβξε ηνπ 1866, 

πήξε ηελ εμήο απόθαζε:  
«Κηα πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε, ρσξίο ηελ νπνία 

φιεο νη παξαπέξα πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε θαη 

απειεπζέξσζε ζα απνδεηρζνχλ κάηαηεο, είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο εξγάζηκεο κέξαο. 
Δίλαη απαξαίηεηνο γηα λα 'λαη δπλαηή ε 

απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ησλ θπζηθψλ 

δπλάκεσλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, δειαδή, ηνπ 
κεγάινπ θνξκνχ θάζε έζλνπο, φπσο επίζεο θαη γηα 

λα ηεο εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα γηα πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε, θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο δξάζεο. 
Πξνηείλνπκε 8 ψξεο εξγαζία σο ην λφκηκν φξην 

ηεο εξγάζηκεο κέξαο. Απηφο ν πεξηνξηζκφο αλ θαη 

απνηειεί αίηεκα ησλ εξγαηψλ ζηηο Ζλσκέλεο 
Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ε ςήθνο ηνπ πλεδξίνπ 

ζα ην αλαδείμεη ζε θνηλή πιαηθφξκα ησλ 

εξγαηηθψλ ηάμεσλ φινπ ηνπ θφζκνπ. 

 
ηθάγν: Σν Δξγαηηθφ Θίλεκα ζξελεί ηα πξψηα ζχκαηα 
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Γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ επεηξσηηθψλ κειψλ, ησλ νπνίσλ ε εκπεηξία εξγνζηαζηαθήο 
λνκνζεζίαο είλαη ζπγθξηηηθά κηθξή, πξνζζέηνπκε φηη φινη νη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζα 

απνηχρνπλ θαη ζα ζπάζνπλ απ' ην Θεθάιαην εάλ ε πεξίνδνο ηεο εκέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο νη 8 εξγάζηκεο ψξεο πξέπεη λα ππνινγίδνληαη, δελ θαζνξηζηεί. Ζ δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί απφ ηηο 8 εξγάζηκεο ψξεο θαη ηα επηπξφζζεηα δηαιείκκαηα 
γηα γεχκαηα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ νη δηάθνξεο δηαθνπέο γηα γεχκαηα ζπληζηνχλ ζπλνιηθά κία 

ψξα, ε λφκηκε πεξίνδνο ηεο εκέξαο ζα πξέπεη λα αθνξά 9 ψξεο, γηα παξάδεηγκα απφ ηηο 7 

π.κ. έσο ηηο 4 κ.κ., ή απφ ηηο 8 π.κ. έσο ηηο 5 κ.κ., θιπ. Ζ λπρηεξηλή εξγαζία ζα πξέπεη λα 
επηηξέπεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ζε επαγγέικαηα θαη θιάδνπο πνπ νξίδνληαη απφ 

λφκν. Ζ ηάζε πξέπεη λα 'λαη λα εμαιεηθζεί ε λπρηεξηλή εξγαζία. 

Απηή ε παξάγξαθνο αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε ελήιηθα άηνκα, άλδξεο ή γπλαίθεο, αλ θαη 
νη ηειεπηαίεο ζα πξέπεη κε επηκνλή λα εμαηξνχληαη απφ νπνηαδήπνηε λπθηεξηλή εξγαζία θαη 

θάζε είδνπο δνπιεηά επηβαξπληηθή πνπ δελ πξνζηδηάδεη ζην θχιν ή εθζέηεη ηα ζψκαηά ηνπο 

ζε δειεηεξηψδε θαη ζπλνιηθά επηβιαβή ζθεπάζκαηα. Κε ηελ έλλνηα ελήιηθα άηνκα 

θαηαλννχκε φινπο εθείλνπο πνπ έρνπλ θζάζεη ή έρνπλ μεπεξάζεη ηα 18 ρξφληα ειηθίαο. 
Γηα ην Γεληθφ πκβνχιην 

ηεο Γηεζλνχο Δλσζεο ησλ Δξγαηψλ 

Θ. Καξμ 
Τηνζεηήζεθε απ' ην Πξψην πλέδξην 

ζηε Γελεχε ζηηο 3-8 επηεκβξίνπ 1866». 

 
Ζ θαζηέξσζε ηνπ νρηαώξνπ 

Όπσο αλαθέξζεθε πξηλ, κεηά ηνλ ακεξηθαληθό εκθύιην, ε πάιε γηα ν νρηάσξν πήξε 

εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο ζηηο ΗΠΑ. ε 

πνιιέο Πνιηηείεο, έγηλε δπλαηή αθόκε 
θαη ε λνκνζεηηθή ηνπ θαηνρύξσζε, 

αιιά νη λόκνη πνπ ζεζπίζηεθαλ 

πεξηείραλ πνιιά παξαζπξάθηα, ηα νπνία 
θαη αμηνπνηνύζαλ νη εξγνδόηεο γηα λα 

απμάλνπλ ην ρξόλν εξγαζίαο θαηά πώο 

ήζειαλ. ηε δηάξθεηα, κάιηζηα, ηεο 
νηθνλνκηθήο ύθεζεο 1873 - 1879, ε 

εξγάζηκε κέξα κεγάισζε αηζζεηά ζε 

πνιινύο ρώξνπο εξγαζίαο θαη ην 

ακεξηθαληθό εξγαηηθό θίλεκα 
ππνρξεώζεθε λα δώζεη ζθιεξνύο 

αγώλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ θαηαθηήζεώλ ηνπ. 
Σν 1884, ζην ζπλέδξηό ηεο ε 

λενζύζηαηε, ηόηε, Ακεξηθαληθή 

Οκνζπνλδία Δξγαζίαο απνθάζηζε όηη ε 1ε Μάε ηνπ 1886 ζα είλαη εκέξα ελόο εθηεηακέλνπ 

απεξγηαθνύ αγώλα ησλ εξγαηώλ, κε ζθνπό ηελ θαζηέξσζε ηνπ Ορηάσξνπ. Σελ απόθαζε 
απηή, ζηε ζπλέρεηα, ηελ πήξε ζηα ρέξηα ηεο ε ίδηα ε εξγαηηθή ηάμε ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηώλ θαη ηελ έθαλε πξάμε. Όζν, δε, πιεζίαδε ε ελ ιόγσ εκεξνκελία, ηόζν πεξηζζόηεξν 

δνύζαλ νη Ακεξηθαλνί εξγάηεο ηνλ ππξεηό ηεο κάρεο. Δίραλ δεκηνπξγήζεη, κάιηζηα, θη έλα 
ηξαγνύδη γηα ην Ορηάσξν, ην νπνίν έιεγε: 

«Σθνπεύνπκε λ' αιιάμνπκε ηα πξάγκαηα. 

Ορη πηα λα κνρζνύκε απ' ηα ραξάκαηα. 
Ιζα - ίζα κόλν γηα λα δνύκε, 
Να κελ έρνπκε πνηέ κηα ώξα γηα λα ζθεθηνύκε. 
Θέινπκε λα ληώζνπκε ηνλ ήιην, 
Θέινπκε λα κπξίζνπκε η' άλζε 
Είκαζηε ζίγνπξνη πωο είλαη ζέιεκα ζενύ 
Καη η' απνθαζίζακε λα έρνπκε νρηάωξν. 
Καινύκε ηηο δπλάκεηο από 
Ναππεγεία θη εξγνζηάζηα: 

 
Πξσηνκαγηάηηθε δηαδήισζε ζην Υάηλη Παξθ ηνπ Ινλδίλνπ 
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Ορηώ ώξεο γηα εξγαζία,  
νρηώ ώξεο γηα αλάπαπζε 

θη νρηώ ώξεο γηα ό,ηη ζέινπκε» 
 

Σν νθηάσξν ζηελ Διιάδα 

ηελ Διιάδα ε κείσζε 

ηεο εξγάζηκεο εκέξαο 
ήηαλ βαζηθό αίηεκα ησλ 

εξγαηώλ από ηηο πξώηεο 

θηόιαο ζνβαξέο 
απεξγηαθέο ηνπο 

θηλεηνπνηήζεηο. Σέηνην 

αίηεκα έζεηαλ - αλάκεζα 

ζε άιια - νη εξγάηεο ηεο 
ύξνπ ζηελ ηζηνξηθή 

απεξγηαθή ηνπο 

θηλεηνπνίεζε ην 1879, 
ηελ πξώηε κεγάιε 

απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε 

ζηελ Διιάδα. Σόηε ν 
ζηόρνο ήηαλ λα κεησζεί 

ε εξγάζηκε εκέξα από 

12 ή 14 ώξεο ζηηο 10 

ώξεο. 
εκαληηθέο, αλαθνξέο 

γηα ηε κείσζε ηεο 

εξγάζηκεο εκέξαο βξίζθνπκε θαη ζηα θείκελα ησλ πξώησλ ζνζηαιηζηώλ. Ο Πιάησλ 
Γξαθνύιεο γηα παξάδεηγκα γξάθεη ζην «Δγρεηξίδηνλ ηνπ Δξγάηνπ»: «Ζ πξφνδνο ηνπ 

πνιηηηζκνχ έπξεπε λα ειαηηφλε ηαο ψξαο ηεο 

εξγαζίαο, δηφηη ε εξγαζία κε ηαο εθεπξέζεηο θαη κε 
ηελ ηειεηνπνίεζηλ ησλ κεραλψλ είλε 

παξαγσγηθσηέξα. Αη κεραλαί εηειεηνπνηήζεζαλ 

κεγάισο κέρξη ηελ ζήκεξνλ θαη αληί λα ειαηησζνχλ 

ζεκαληηθψο αη ψξαη ηεο εξγαζίαο, εχμεζελ ν 
αξηζκφο ησλ αέξγσλ. Δλεθα ησλ ηειεηνηέξσλ 

κεραλψλ, κε απαηηνπκέλεο ηφζεο εξγαζίαο φζε 

απεηείην άιινηε, πνιινί εξγάηαη απνιχνληαη εηο 
ηνπο δξφκνπο θαη εθείλν ην νπνίνλ απηνί ελ 

δηθαηψκαηη ζα ειάκβαλνλ εθ ηεο ηεηξαψξνπ 

εξγαζίαο ησλ, ην απνιακβάλνπλ νη θάηνρνη ησλ 
κεραλψλ εθβηάδνληεο απηφ απφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

δέθα θαη δψδεθα ψξαο ηελ εκέξαλ. Ωζηε αη κεραλαί 

θαη ε πξφνδνο απέβεζαλ εηο δεκίαλ ησλ εξγαηψλ θαη 

ζα απνβαίλνπλ πξνο δεκίαλ ησλ ελφζσ αη κεραλαί 
δε γίλνληαη θηήκα ησλ. Ακα νη εξγάηαη θαηαιάβνπλ 

ηελ θπξηφηεηα ησλ κεραλψλ θαη ησλ εξγνζηαζίσλ ε 

εκεξεζία εξγαζία ζα ειαηηνχηαη θαζφζνλ ν 
πνιηηηζκφο πξνβαίλεη θαη βαζκεδφλ ζα έιζε επνρή 

θαζ' ελ δίσξνο ή ηξίσξνο εξγαζία, θαζ' εθάζηελ, ζα 

είλε αξθεηή φπσο φινη δψζηλ ελ αθζνλία». 

Σν αίηεκα ηεο νθηάσξεο εξγάζηκεο εκέξαο πεξλάεη θαη ζηηο ειιεληθέο εξγαηηθέο 
θηλεηνπνηήζεηο όηαλ γίλεηαη πηα παγθόζκην αίηεκα εξγαδνκέλσλ, δειαδή κεηά ηε 

αηκαηνβακκέλε Πξσηνκαγηά ζην ηθάγν ην 1886 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πξσηνκαγηάηηθεο 

θηλεηνπνηήζεηο ηνπ 1890. Έηζη, ην 1893, ζηνλ πξώην κεγάιν ενξηαζκό ηεο Δξγαηηθήο 
Πξσηνκαγηάο ζηελ Διιάδα έλα από ηα θεληξηθά αηηήκαηα είλαη «Λα πεξηνξηζζή ε εξγαζία 

 
πγθέληξσζε εξγαηψλ θαη αγξνηψλ ζηε Ιηβαδεηά ην Κάε ηνπ 1919 

 
Ο Πιάησλ Γξαθνχιεο 
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ησλ εξγαηψλ εηο νθηψ ψξαο απφ δψδεθα θαη πιένλ πνπ εξγάδνληαη». ηε ζπλέρεηα, ζε όιεο 
ηηο κεγάιεο θαη κηθξέο εξγαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ην αίηεκα ηνπ νθηαώξνπ ζα θαηέρεη 

θεληξηθή ζέζε, αλ θαη ζα αξγήζεη πνιύ λα απνηειέζεη ηκήκα ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 

 

Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ νρηαώξνπ ζηελ Διιάδα 
ηελ Διιάδα κε λνκνζεηήκαηα ηνπ Λνέκβξε ηνπ 1909 θαη ηνπ Κάξηε ηνπ 1910 

θαζηεξώλεηαη ε αξγία ηεο Κπξηαθήο γηα ηα κεγαιύηεξα αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο. Με 

θαηνπηλή λνκνζεζία ηνπ 1913 θαζνξίζηεθε ην δεθάσξν γηα ηνπο εξγάηεο επηθαλείαο ησλ 
κεηαιιείσλ θαη ην 8σξν γηα όζνπο απαζρνινύληαλ ζε ππόγεηεο εξγαζίεο. Δπηκέξνπο 

δηεπζεηήζεηο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ζπλερίζηεθαλ θαη ηα επόκελα ρξόληα, ελώ ε Γηεζλήο 

ύκβαζε Δξγαζίαο γηα ην Οθηάσξν, πνπ είρε ζεζκνζεηεζεί, όπσο πξναλαθέξακε, ην 1919, 
επηθπξώζεθε ζηελ Διιάδα κόιηο ην 1920, όρη όκσο κε ζηόρν ηελ άκεζε θαη θαζνιηθή 

εθαξκνγή ηεο. «Οη πεξηζζφηεξνη λφκνη, 

γξάθεη ν Θ. Φνπληαλφπνπινο, είραλ 

ρηιηάδεο εμαηξέζεηο θαη επηκέξνπο 
ξπζκίζεηο γηα "εηδηθέο" πεξηπηψζεηο, νη 

νπνίεο ζηελ νπζία αθχξσλαλ ην 

λνκνζεηηθφ έξγν. Αθφκε θαη γηα ηε 
ζεκαληηθφηεξε ησλ δηεζλψλ 

ζπκβάζεσλ, εθείλε πνπ αθνξνχζε ηελ 

θαζηέξσζε ηεο νθηάσξεο δηάξθεηαο 
εξγαζίαο, ε Διιάδα θαηφξζσζε λα 

ππαρζεί ζηελ θαηεγνξία ησλ ρσξψλ 

φπνπ ε εθαξκνγή ηεο ζα γηλφηαλ 

ζηαδηαθά». Έηζη γηα παξάδεηγκα ην 1921 
κόλν εξγνζηάζηα πνπ είραλ ιίγεο 

δνπιεηέο δνύιεπαλ πξνζσξηλά νθηάσξν 

θαη κόλν νη ειεθηξνηερλίηεο θαη νη 
ηξνρηνδξνκηθνί - ύζηεξα από αγώλεο - 

είραλ θαηαθηήζεη ηελ νθηάσξε εξγάζηκε 

εκέξα. 
Η πηνζέηεζε ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Δξγαζίαο γηα ην Οθηάσξν έγηλε κόληκν θαη ζηαζεξό 

αίηεκα, ζε θάζε κηθξό ή κεγάιν εξγαηηθό αγώλα γηα ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. 

Έηζη όιε ε πεξίνδνο ηνπ κεζνπνιέκνπ ζθξαγίδεηαη από ηνπο αγώλεο γηα ην νθηάσξν. Σε 

γεληθή εθαξκνγή ηεο νθηάσξεο εξγάζηκεο εκέξαο ζα θαζηεξώζεη ηππηθά ε κεηαμηθή 
δηθηαηνξία, απνδερόκελε ζηελ νπζία απηό πνπ είρε γίλεη πξαγκαηηθόηεηα ζηελ πξάμε, πνιύ 

πξηλ. Φπζηθά, δελ πξέπεη λα καο δηαθεύγεη όηη ην δηθηαηνξηθό θαζεζηώο είρε θξνληίζεη 

πξνεγνπκέλσο λα θαηαξγήζεη θαη λα πνηληθνπνηήζεη θάζε εξγαηηθή - ζπλδηθαιηζηηθή θαη 
πνιηηηθή - δξαζηεξηόηεηα. 

 
Κεηαιισξχρνη ζηελ είζνδν κεηαιιεπηηθήο ζηνάο ζηελ 

Πιάθα Ιαπξίνπ ην 1898 
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Ζ πξώηε Πξσηνκαγηά ζηελ Διιάδα:  

Η πξώηε Πξσηνκαγηά ζηελ Διιάδα γηνξηάζηεθε ην 1893, κε πξσηνβνπιία ηνπ Κεληξηθνύ 
νζηαιηζηηθνύ πιιόγνπ ηνπ ηαύξνπ Καιιέξγε, ν νπνίνο από ηηο 3 Ινύλε ηνπ ηδίνπ έηνπο ν 

Καιιέξγεο εμέδσζε ηελ 

εθεκεξίδα «νζηαιηζηήο». Ο 
Κεληξηθόο νζηαιηζηηθόο 

ύιινγνο ήηαλ βεβαίσο κηα 

νξγάλσζε νπηνπηθνύ 

ζνζηαιηζηηθνύ 
πξνζαλαηνιηζκνύ, πξάγκα 

θαζόινπ παξάμελν γηα εθείλε 

ηελ επνρή, αθνύ θαη ην 
ειιεληθό εξγαηηθό θίλεκα 

ήηαλ ζε λεπηαθή κνξθή θαη ε 

δηάδνζε ηνπ καξμηζκνύ 

απειπηζηηθά πεξηνξηζκέλε. 
Σν 1893, όκσο, ν γηνξηαζκόο 

ηεο Πξσηνκαγηάο θαη καδηθόο 

ήηαλ, αλ ιάβνπκε ππόςε ην 
κέγεζνο θαη ην βαζκό 

σξηκόηεηαο ηεο ειιεληθήο εξγαηηθήο ηάμεο, θαη αηζζεηόο έγηλε. Απηό βέβαηα νθείιεηαη ζηελ 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη ζηε ζνζηαιηζηηθή θίλεζε πνπ είρε αλαπηπρζεί. 

Ζ πξνεηνηκαζία... 
Η απόθαζε γηα ην γηνξηαζκό ηεο Πξσηνκαγηάο ηνπ 1893 πάξζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

Κεληξηθνύ νζηαιηζηηθνύ πιιόγνπ ζηηο 21 Φιεβάξε ηνπ ηδίνπ έηνπο. «Απεθαζίζζε - 

αλαθέξεηαη ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο - φπσο εθιεγή επηηξνπή θαη επηδνζή 
απνθιεηζηηθψο δηά ηεο ενξηήο ηεο 1εο Καΐνπ, γελνκέλεο δε κπζηηθήο ςεθνθνξίαο 

εμειέγεζαλ σο εμήο: Θαιιέξγεο, 

Λάγνο, πλνδηλφο θαη Υξηζηφπνπινο». 
Λίγεο εκέξεο αξγόηεξα, ζηηο 3 Μάξηε 

1893, ζε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο, ν 

Καιιέξγεο πξόηεηλε λα εθδνζεί γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ γηνξηαζκνύ 
ηεο Πξσηνκαγηάο έλα βηβιίν «ην νπνίνλ 

ζα πεξηέρεη ηελ νζηαιηζηηθήλ πνιηηηθήλ 

... θαη ζα ηηκεζεί 25 ιεπηά έθαζηνλ». 
Πξόθεηηαη γηα ηελ γλσζηόηεξε ίζσο 

κπξνζνύξα ηνπ ηαύξνπ Καιιέξγε πνπ 

θέξεη ηνλ ηίηιν «Δγθόιπηνλ 
Δξγάηνπ». Πξέπεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί 

όηη επεηδή ε 1ε Μάε ηνπ 1893 έπεθηε 

εκέξα άββαην, νη δηνξγαλσηέο 

απνθάζηζαλ λα γηνξηάζνπλ ηελ 
Παγθόζκηα εκέξα ηεο Δξγαηηθήο Σάμεο 

ηελ επνκέλε 2 Μάε πνπ ήηαλ Κπξηαθή 

«φπνπ νη εξγάηαη ζα δπλεζψζη λα 
ιάβσζη κέξνο ζ' απηήλ». Δηζη, από ηα κέζα Απξίιε ν «νζηαιηζηήο» ελεκέξσζε γηα ηελ 

εθδήισζε, δεκνζηεύνληαο ηαπηόρξνλα θαη ην δηεθδηθεηηθό ηεο πιαίζην. Δγξαθε, γηα 

παξάδεηγκα, ζην θύιιν αξ. 23: «Γχν Καΐνπ, εκέξα Θπξηαθή 5 κ.κ. εηο ην Αξραίνλ ηάδηνλ 
φπηζζελ ηνπ Εαππείνπ, εηο ηελ γέθπξαλ φπνπ είλε απέλαληη εηο ηα αγγιηθά κλεκεία κε 

Θππαξίζζηα. Οινη νη ζνζηαιηζηαί θαη νη ππφ κηζζφλ πάζρνληεο ζα ζπλαζξνηζζψζη λα 

ππνγξάςσζη ςήθηζκα πξνο ηε Βνπιή, δηά ηνπ νπνίνπ ζα δεηψζη:  

 
Σν ηδξπηηθφ ζπλέδξην ηνπ νζηαιηζηηθνχ Δξγαηηθνχ 

Θφκκαηνο ζηνλ Πεηξαηά ην Λνέκβξε ηνπ 1918 
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α’ πξψηνλ ηαο Θπξηαθάο φια ηα θαηαζηήκαηα γεληθψο λα ήλαη θιεηζηά πξνο αλάπαπζηλ ησλ 
πνιηηψλ.  

β΄ ηνλ πεξηνξηζκφλ ησλ εξγάζηκσλ σξψλ εηο θαζ' εθάζηελ θαη' αλψηαηνλ φξηνλ θαη 

νιηγψηεξνλ δηά ηαο θνπηψδεηο θαη αλζπγηεηλάο εξγαζίαο θαη δηά ηνπο παίδαο θαη ηαο γπλαίθαο.  

γ΄ απνλνκήλ ζπληάμεσο εηο ηνπο εθ ηεο εξγαζίαο παζφληαο θαη θαηαζηάληαο αληθάλνπο 
πξνο δηαηήξεζηλ εαπηψλ θαη ηεο νηθνγελείαο ησλ θαη εηο ηαο νηθνγελείαο ησλ ελ ηε εξγαζία 

θνλεπνκέλσλ». 

Η πξνεηνηκαζία γηα ηνλ πξσηνκαγηάηηθν 
γηνξηαζκό δελ πεξηνξηδόηαλ ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ ζνζηαιηζηώλ ηεο 

πξσηεύνπζαο θαη ηνπ Πεηξαηά, αιιά θαη 
άιισλ πόιεσλ, όπνπ ππήξραλ ζρεηηθέο 

νξγαλώζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα 

πάξνπλ αλάινγεο πξσηνβνπιίεο ζε 

ηνπηθό επίπεδν. Γηα ην ιόγν απηό, από 
ηνλ Καιιέξγε θαη ηνλ Κεληξηθό 

νζηαιηζηηθό ύιινγν ζηάιζεθαλ 

επηζηνιέο - κε νδεγίεο - όπσο απηή 
πνπ αθνινπζεί: «πλάδειθε 

Γεκεηξαθφπνπιε, ηελ 1ε Καΐνπ, ζθνπφλ 

έρνκελ φπσο νη εληαχζα ζνζηαιηζηαί 
ζπλέιζνκελ εηο ην ηάδηνλ, φπηζζελ ηνπ 

Εαππείνπ, θαη ενξηάζσκελ φζνλ ην 

δπλαηφλ παλεγπξηθψηεξνλ, ηελ επέηεηνλ 

ενξηήλ ηνπ παγθνζκίνπ ζνζηαιηζκνχ. Θαιφλ επνκέλσο ζεσξψ, φπσο πξνο επίδεημηλ, θαζ' 
φζνλ νπδέλ κέζνλ πξέπεη λα παξνξψκελ, φπεξ ηείλεη εηο ηελ εμάπισζηλ ησλ αξρψλ εκψλ θαη 

εηο ηελ επφδσζηλ ηνπ επηδησθνκέλνπ ζθνπνχ, ζπλέιζεηε θαη πκείο απηφζη, ηελ εκέξαλ 

εθείλελ φζνη αζπάδεζζε ηαο αξράο ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη ενξηάζεηε είηε δηαζθεδάδνληεο, είηε 
θσηνγξαθνχκελνη, είηε δη' νηνπδήπνηε άιινπ ηξφπνπ θαη κεηά ηαχηα ζπληάμεηε 

ηειεγξάθεκα απεπζπλφκελνλ εηο ην θαζ' εκάο θεληξηθφλ ζπκβνχιηνλ φπνπ ζα αγγέιεηε φηη 

ενξηάζαηε ηελ ζνζηαιηζηηθήλ 1ε Καΐνπ θαη έρνλ πεξίπνπ σο εμήο: νζηαιηζηηθφλ πκβνχιηνλ 
Αζήλαο, Παλεγπξηθψηαηα ενξηάζακελ ζνζηαιηζηηθήλ Πξσηνκαγηά. Αλ ηηο θσιχεηαη λα ζέζε 

ηελ ππνγξαθήλ ηνπ αο ζέζεη ςεπδψλπκνλ. Σν ηειεγξάθεκα ηνχην, θαηαρσξεζήζεηαη ελ ησ 

εκεηέξσ θχιισ ν νζηαιηζηήο. Κελ ζαο εκπνδίζεη ν κηθξφο αξηζκφο ηνπ λα πξάμεηε θαη δχν 

πξέπεη λα ενξηάζεηε νπσζδήπνηε. Γηφηη ην ηνηνχηνλ, φπσο θαη αλ έρεη πξάγκα, σθέιεηαλ ζα 
παξάζρεη θαη νπρί βιάβελ». 

 

Ο ενξηαζκόο 
Όπσο αθξηβώο είρε θαζνξηζηεί, ζηηο 2 Μάε ηνπ 1893, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 5κ.κ. νη 

νζηαιηζηέο ηεο νκάδαο Καιιέξγε θαη εξγαδόκελνη ζπγθεληξώζεθαλ ζην ηάδην - θαη όρη 

ζηνπο ζηύινπο ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο πνπ από ιάζνο, πξνθαλώο, πιεξνθόξεζε γξάθεη ν 

Κνξδάηνο - όπνπ θαη γηόξηαζαλ αγσληζηηθά ηελ παγθόζκηα εκέξα ηεο Δξγαηηθήο Σάμεο. Οη 
πιεξνθνξίεο ζηνλ Σύπν ηεο επνρήο παξνπζηάδνπλ κεγάιε απόθιηζε αλαθνξηθά κε ηνλ 

αξηζκό ησλ ζπγθεληξσκέλσλ, νπόηε θαη δελ είλαη εύθνιν λα απνθαλζεί θάπνηνο ζήκεξα κε 

αθξίβεηα πάλσ ζ' απηό ην δήηεκα. Ο «νζηαιηζηήο» ηνπ δεπηέξνπ 15ήκεξνπ ηνπ Μάε 1893 
θάλεη ιόγν γηα πάλσ από 2 ρηιηάδεο ζπγθεληξσκέλνπο. Γξάθεη ζπγθεθξηκέλα: «Δηο ηαο δχν 

Καΐνπ ψξα 5 κ.κ. παξά ην αξραίνλ ηάδηνλ, ηα κέιε ηνπ "Θεληξηθνχ νζηαιηζηηθνχ 

πιιφγνπ" θαη κέγα πιήζνο εθ ησλ παζρνπζψλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ ησλ επξηζθνκέλσλ ππφ 
ηνλ δπγφλ ηνπ κηζζνχ, αθνινπζνχληεο ηνλ δηεζλή ησλ παζρνπζψλ ηάμεσλ αγψλα, 

ζπλεζξνίζζεζαλ πξνο δηακαξηχξεζηλ ελαληίνλ ηνπ ζεκεξηλνχ αζιίνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ 

δπζηπρνχλ νη πνιινί θνπησδψο εξγαδφκελνη θαη επηπρνχλ νη νιίγνη νθλεξνί, πινχζηνη, κε 

εξγαδφκελνη θαη απνιακβάλνληεο ηνλ ηδξψηα ησλ πνιιψλ εξγαδνκέλσλ... ζπλήιζνλ πιένλ 
ησλ 2 ρηιηάδσλ αηφκσλ...». 

 
Απεξγνί εξγάηεο ζηελ θινχβα ην 1918 



30 
 

Αληίζεηα, ε «Δθεκεξίο» παξνπζίαζε έλα θνηλό πνπ δελ ήηαλ πάλσ από 200 άηνκα. «Οη 
πιείζηνη εμ απηψλ ήζαλ εξγάηαη, εππξεπψο θαηά ην πιείζηνλ ελδεδπκέλνη, κε εξπζξάο 

θνλθάξδαο επί ηεο θνκβηνδφρεο, θαη πνιχ ήζπρνη άλζξσπνη. Απηνί είλαη νη πξψηνη 

ζνζηαιηζηαί ελ Διιάδη, θαη ζπλήιζνλ ρζεο εηο ην πξψηνλ απηψλ ελ Αζήλαηο ζπιιαιεηήξηνλ». 

Σέινο, ε «Αθξόπνιηο» ηνπ Βιάζε Γαβξηειίδε ζεκείσλε ζην δηθό ηεο ξεπνξηάδ ζηηο 3 ηνπ 
Μάε 1893: «Δίρνκελ ρζεο θαη ζπιιαιεηήξηνλ ζνζηαιηζηψλ εηο ην αξραίνλ ζηάδηνλ. 

πλήρζεζαλ πιείζηνη εξγαηηθνί 

άλζξσπνη θαη άιινη θχξηνη 
εκθνξνχκελνη ππφ ησλ 

ζνζηαιηζηηθψλ αξρψλ, θέξνληεο φινη 

εξπζξάο θνλθάξδαο επί ηεο 
θνκβηνδφρεο ησλ θαη ήθνπζαλ ηνλ 

ζνζηαιηζηήλ θ. Θαιιέξγελ, φζηηο 

ππεζηήξημελ ηελ αξγίαλ ηεο 

Θπξηαθήο δηά ηνπο εξγάηαο, ηνλ 
πεξηνξηζκφλ ησλ εξγαζίκσλ σξψλ 

εηο νθηψ θαη ηελ αιιεινβνήζεηαλ 

ησλ εξγαηψλ. Δηο ην ζπιιαιεηήξηνλ 
επεθξάηεζε πιήξεο ηάμηο». 

 

Σν πξώην ςήθηζκα ηεο 
πξσηνκαγηάο 

Σν ηζηνξηθό ηεο παξάδνζεο ηνπ 

ςεθίζκαηνο ζηε Βνπιή ην 

πεξηγξάθεη ν ίδηνο ν Καιιέξγεο ζην 
θύιιν 30 ηνπ «νζηαιηζηή», πνπ 

θπθινθόξεζε ζηηο 2 ηνπ Γελάξε ηνπ 

1894. Γξάθεη ν Καιιέξγεο: «Δηο ηαο 
αξράο Γεθεκβξίνπ (ζ.ζ. ηνπ 1893) 

ππέβαινλ ςήθηζκα εηο ηνλ 

πξφεδξνλ ηεο Βνπιήο θαη' εληνιήλ 
ηνπ Θεληξηθνχ νζηαιηζηηθνχ 

πιιφγνπ, ην νπνίνλ είρνλ εγθξίλεη 

ηελ 2αλ Καΐνπ 1893 νη ζνζηαιηζηαί 

θαη ελ γέλεη νη ππφ κηζζφλ 
πάζρνληεο Αζελψλ -Πεηξαηψο, 

δεηνχληεο δη' απηνχ κηθξάλ 

βειηίσζηλ ηεο αζιίαο απηψλ δσήο. 
Κεηά ηελ επίδνζηλ ηνπ ςεθίζκαηνο 

αλήιζνλ εηο ην ζεσξείνλ ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ θαη αλέκελνλ κεη' 

αλππνκνλεζίαο ηελ αλάγλσζηλ 
απηνχ. Αιιά ην πξνεδξείνλ εζρνιείην εηο ηελ αλάγλσζηλ εηέξσλ αλαθνξψλ πξνεξρνκέλσλ 

εθ δηαθφξσλ πξνζψπσλ θαη πξαγκαηεπνκέλσλ θαηά ην κάιινλ θαη ήηηνλ πεξί αλέκσλ θαη 

πδάησλ. Ακα είδνλ εγψ ηελ πξάμηλ απηήλ ηνπ πξνέδξνπ θαη κάιηζηα φηε παξεηήξεζα λα 
δεηθλχε ην πεξί νπ ν ιφγνο ςήθηζκα εηο ηνπο πεξί ην πξνεδξείνλ βνπιεπηάο εκπαηθηηθψο, 

σξγίζζελ θαη αλεθψλεζα ιέμεηο ηηλάο δηά λα ειθχζσ ηελ πξνζνρήλ ησλ βνπιεπηψλ θαη ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ. Ακα ηε αλαθσλήζεη ησλ ιέμεσλ εθείλσλ νξγίδεηαη ν πξφεδξνο, θξνχεη 
αθαηαπαχζησο ηνλ θψδσλα, δηαηάζζεη ηελ ζχιιεςίλ κνπ. Οη ζηξαηηψηεο ηεο θξνπξάο 

έξρνληαη ακέζσο, κε ζπιιακβάλνπλ θαη θηππνχληεο κε αγξίσο δηά ησλ θνπάλσλ ησλ φπισλ 

ησλ κε νδήγεζαλ εηο ην δεχηεξνλ αζηπλνκηθφλ ηκήκα, έλζα επί δχν εκέξαο θαη δχν λχθηαο 

παξέκεηλα» 
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Έηζη έιεμε θαη ηππηθά ν πξώηνο γηνξηαζκόο ηεο 
Δξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο ζηελ Διιάδα, πνπ από θάζε 

άπνςε απνηειεί ζηαζκό ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ 

εξγαηηθνύ θηλήκαηνο. Ο πξνζαλαηνιηζκόο εθείλεο ηεο 

εθδήισζεο ήηαλ ζαθήο θαη αθνξνύζε ζηελ αλάπηπμε 
ηεο πάιεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

εξγαηώλ θαη ηε δηάδνζε ησλ ζνζηαιηζηηθώλ ηδεώλ, ησλ 

ηδεώλ δειαδή γηα κηα αλώηεξε, δηθαηόηεξε θνηλσλία. Ο 
πξνζαλαηνιηζκόο απηόο εκπινπηίζηεθε ηα επόκελα 

ρξόληα, έγηλε πην ζαθήο, πην νπζηαζηηθόο. 

Μεηά ην 1894 - θαη γηα αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα - δε 
θαίλεηαη λα ππήξμαλ γηνξηαζκνί ηεο Δξγαηηθήο 

Πξσηνκαγηάο κε ζπγθεληξώζεηο. Σα πνιηηηθά γεγνλόηα 

θαη ηδηαίηεξα ην γεγνλόο όηη ε ρώξα παξάδεξλε ζηε 

δίλε ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο θξίζεο κε ηνλ 
ειιελνηνπξθηθό πόιεκν ηνπ 1897, ηελ θξίζε ηνπ 

αζηηθνύ θαζεζηώηνο, ηελ αλάγθε ηνπ αζηηθνύ 

εθζπγρξνληζκνύ, ηα γεγνλόηα ηνπ Μαθεδνληθνύ, ην 
θίλεκα ζην Γνπδί θαη όζα επαθνινύζεζαλ, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ εξγαηηθνύ 

θηλήκαηνο, πνπ θαη ζηα πην πξσηνπόξα ηκήκαηά ηνπ 
έκελε πνιύ πίζσ από ην επξσπατθό εξγαηηθό θίλεκα 

εμεγνύλ ην θαηλόκελν. 

Σελ πξώηε δεθαεηία ηνπ 20νύ αηώλα, ην ειιεληθό εξγαηηθό θίλεκα νξγαλώλεηαη ζε 

θαιύηεξε βάζε κε ηελ ππνρώξεζε ησλ κηθξώλ νκίισλ θαη ηελ εκθάληζε κεγάισλ 
εξγαηηθώλ νξγαλώζεσλ. Σα Δξγαηηθά Κέληξα ηνπ Βόινπ, ηεο Λάξηζαο θαη ηεο Αζήλαο 

εκθαλίδνληαη πξνο ην ηέινο απηήο ηεο 

δεθαεηίαο, ελώ ην 1908 ν Πι. Γξαθνύιεο 
ηδξύεη ην «ύλδεζκν ησλ Δξγαηηθώλ 

Σάμεσλ Διιάδνο» θαη ην 1909 ην 

«Διιεληθό νζηαιηζηηθό Κόκκα». Σελ ίδηα 
ρξνληά (1909) κε πξσηαγσληζηέο ηνπο Α. 

Μπελαξόγηα θαη ακνπήι Γηνλά ηδξύεηαη 

ζηε Θεζζαινλίθε ε ζεκαληηθόηεξε 

ζνζηαιηζηηθή    πνιηηηθή νξγάλσζε, ε 
ζνζηαιηζηηθή «Φεληεξαζηόλ», πνπ ζα 

ζθξαγίζεη ηηο εμειίμεηο ζην ειιεληθό 

εξγαηηθό θίλεκα εθείλε ηελ πεξίνδν. Μέζα 
ζηελ ίδηα δεθαεηία, ηδξύζεθε (1907) θαη ε 

«Κίλεζε ησλ Κνηλσληνιόγσλ» πνπ βνήζεζε ζεκαληηθά ζηε δηάδνζε ησλ πξννδεπηηθώλ 

ηδεώλ. Παξάιιεια, ζηελ απγή ηνπ λένπ αηώλα, αλάπηπμε γλσξίδεη ην θίλεκα ησλ 

δεκνηηθηζηώλ, αιιά θαη ην αγξνηηθό θίλεκα, ην νπνίν θηάλεη ζε κεησπηθέο ζπγθξνύζεηο κε 
ην θαζεζηώο κε απνθνξύθσκα ηελ εμέγεξζε ζην Κηιειέξ (1910). 

 
Σν πξψην θχιιν ηνπ «ΟΗΑΙΗΣΖ» 
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Θεζζαινλίθε, ε καησκέλε Πξσηνκαγηά ηνπ 1936:  

Σν Μάε ηνπ 1936 ζηε Θεζζαινλίθε κηα 
αξρηθή απεξγία ησλ θαπλεξγαηώλ πήξε 

δηαζηάζεηο θαη έγηλε παλεξγαηηθή. Μέζα ζε 

ιίγεο κέξεο ην απεξγηαθό θύκα είρε 
εμαπισζεί ζε Ξάλζε, Αγξίλην, Κνκνηελή, 

έξξεο θαη Διεπζίλα. Ο Ι. Μεηαμάο ζε 

επίζθεςή ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε είλαη 
απόιπηνο: νη Αξρέο πξέπεη λα ρηππήζνπλ 

ηνπο δηαδεισηέο ζην ςαρλό. 

9 Μάε: ζηε δηαζηαύξσζε Δγλαηίαο θαη 

Βεληδέινπ από ηηο ζθαίξεο ησλ νξγάλσλ 
ηεο ηάμεο πέθηεη λεθξόο ν νδεγόο Σάζνο 

Σνύζεο. Οη δηαδεισηέο εμνξγηζκέλνη 

ηνπνζεηνύλ ην λεθξό πάλσ ζε κηα πόξηα 
θαη ηνλ πεξηθέξνπλ ζηνπο δξόκνπο ηεο 

πόιεο ζε κηα ηδηόηππε «ιηηαλεία» 

θαηαγγειίαο, δηακαξηπξίαο θαη αληίζηαζεο. Οη λεθξνί ζα θηάζνπλ ηνπο 12 θαη νη ηξαπκαηίεο 

ηνπο 300. ην ζεκείν ηεο ζπκπινθήο ζα ζηεζεί αξγόηεξα ην Μλεκείν ηνπ Καπλεξγάηε. Η 
κάλα ηνπ λεθξνύ Σάζνπ Σνύζε, πνπ πιεξνθνξήζεθε ηα γεγνλόηα, ηξέρεη, πέθηεη πάλσ ζην 

λεθξό παηδί ηεο θαη κνηξνινγεί: 

Γηε κνπ, ζπιάρλν ησλ ζπιάλσλ κνπ, θαξδνύια ηεο θαξδηάο κνπ… 
δε κνπ κηιείο θη ε δφιηα εγψ ηνλ θφξθν, δεο, αλνίγσ 

θαη ζηα βπδηά πνπ βχδαμεο ηα λχρηα, γηε κνπ, κπήγσ… 

Γιπθέ κνπ, εζχ δε ράζεθεο, κέζα ζηηο θιέβεο κνπ είζαη. 

Γηε κνπ, ζηηο θιέβεο νινπλψλ, έκπα βαζηά θαη δήζε. 
Γεο, πιάγη καο πεξλνχλ πνιινί, πεξλνχλ θαβαιαξαίνη, 

φινη ζηεηνί θαη δπλαηνί θαη ζαλ θαη ζέλα σξαίνη. 

Αλάκεζά ηνπο, γηφθα κνπ, ζσξψ ζε αλαζηεκέλν 
ην ζψξη ζνπ ζην ζψξη ηνπο κπξηνδσγξαθηζκέλν…. 

γηε κνπ, ζη’ αδέξθηα ζνπ ηξαβψ θαη ζκίγσ ηελ νξγή κνπ 

ζνπ πήξα ην ληνπθέθη ζνπ, θνηκήζνπ, εζχ, πνπιί κνπ. 
Δπηηάθηνο, Γηάλλεο Ρίηζνο 

 

 

1ε Κάε 1944:  

«Σελ 27.4.1944 θνκκνπληζηηθαί 

ζπκκνξίαη, παξά ηνπο Κνιάνπο, 

θαηφπηλ κηαο εμ ελέδξαο επηζέζεσο, 
εδνινθφλεζαλ αλάλδξσο έλα 

Γεξκαλφ ζηξαηεγφ θαη ηνπο ηξεηο 

ζπλνδνχο ηνπ αμησκαηηθνχο θαη 
εηξαπκάηηζαλ πνιινχο Γεξκαλνχο 

ζηξαηηψηεο. Δηο αληίπνηλα ζα 

εθηειεζζνχλ: 1. Ο ηπθεθηζκφο 200 

θνκκνπληζηψλ ηελ 1ε Κάε 1944. 2. Ο 
ηπθεθηζκφο φισλ ησλ αλδξψλ, ηνπο 

νπνίνπο ζα ζπλαληήζνπλ ηα 

γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα επί ηεο νδνχ 
Κνιάσλ πξνο πάξηελ, έμσζη ησλ 

ρσξηψλ. Τπφ ηελ εληχπσζηλ ηνπ 

 
Ζ Δθηέιεζε ζην θνπεπηήξην- έξγν ηνπ Σάζζνπ 
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θαθνπξγήκαηνο ηνχηνπ, Διιελεο εζεινληαί εθφλεπζαλ απηνβνχισο 100 άιινπο 
θνκκνπληζηάο. 

Ο ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ηεο Διιάδνο». 

Η δηαηαγή είλαη ζπγθεθξηκέλε: Θάλαηνο. Σελ Πξσηνκαγηά ηνπ 1944 εθηειέζηεθαλ ζην 

θνπεπηήξην ηεο Καηζαξηαλήο. Πέζαλαλ κε ην 
θεθάιη ςειά, ηόζν ςειά όζν είλαη ηα ηδαληθά πνπ 

ππεξαζπίζηεθαλ.… 

…Οη γεηηνληέο ζπκνχληαη. Οη γεηηνληέο 
δε ζέινπλ λα μεράζνπλ. Σα ραξάκαηα 

νη νκνβξνληίεο ζην θνπεπηήξην. Σε λχρηα 

ηα θψηα ηνπ Υατδαξηνχ Ζ ζπζθφηηζε. 

Σν θηιί ήηαλ πηθξφ θαη βηαζηηθφ. 
Ύζηεξα πέθηαλε ηα ρέξηα ζην πιάη. 

Κηα πηζηνιηά ζην δξφκν. Ζ λχρηα. Θη ε ηξεράια. 

Ζ λχρηα. Θη ε θαξδηά πνπ ρηππάεη δπλαηά 
φπσο ρηππάεη κηα γξνζηά πάλσ ζην ηξαπέδη. 

Ύζηεξα πάιη ε ζηγαιηά. Κνλάρα 

ηα δεθαλίθηα ηνπ θεγγαξηνχ ζην πεδνδξφκην 
θη έλα ρέξη πνπ ζθίγγεη ηε ξάρε ηεο θαξέθιαο 

θη έλα ρέξη πνπ ιαδψλεη ην παιηά πεξίζηξνθν 

θη έλα ρέξη πνπ ξάβεη κηα ζεκαία 

θη έλα ρέξη πνπ ζθίγγεη έλα άιιν ρέξη 
θαη η’ άζηξα πνπ δείρλνπλ ηα ζθηγκέλα ηνπο 

δφληηα 

πάλσ απ’ ηνλ θπξηφ ζηαπξφ πνπ αλεκίδεη ζηελ Αθξφπνιε 
θη ν άλεκνο πνπ αξρίδεη ηα κεζάλπρηα…. 

Γηάλλεο Ρίηζνο, Οη γεηηνληέο ηνπ θόζκνπ 

(από ην “Αλζνινγία Γηάλλε Ρίηζνπ, επηινγή Υξύζα Πξνθνπάθε, Κέδξνο) 

 

Δπίινγνο 

Η πξσηνκαγηάηηθε απεξγία ηνπ 1886 είρε σο απνηέιεζκα 185.000 εξγάηεο λα θεξδίζνπλ ην 

8σξν θαη ηνπιάρηζηνλ 200.000 εξγάηεο λα κεηώζνπλ ην ρξόλν εξγαζία ηνπο από ηηο 12 ζηηο 
10 θαη 9 ώξεο. ε πνιιέο, επίζεο, πεξηνρέο, θεξδήζεθε ε εκηαξγία ηνπ αββάηνπ, ελώ 

αξθεηέο βηνκεραλίεο ζηακάηεζαλ ηελ θπξηαθάηηθε εξγαζία. Ηηαλ ινγηθό, επνκέλσο, λα 

πηνζεηεζεί ε Πξσηνκαγηά σο ε παγθόζκηα κέξα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Αξρηζε δε λα 
γηνξηάδεηαη σο ηέηνηα από ην 1890. Δθείλε αθξηβώο ηε κέξα, ηελ 1ε Μάε ηνπ 1890, ν 

Δλγθειο ζεκείσλε, αλάκεζα ζε άιια, ζηνλ πξόινγν ηεο γεξκαληθήο έθδνζεο ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνύ Μαληθέζηνπ: «ήκεξα πνπ γξάθσ απηέο ηηο γξακκέο, ην πξνιεηαξηάην ηεο 
Δπξώπεο θαη ηεο Ακεξηθήο επηζεσξεί ηηο δπλάκεηο ηνπ, πνπ γηα πξώηε θνξά θηλεηνπνηνύληαη 

ζε κηα ζηξαηηά, θάησ από κηα ζεκαία θαη γηα έλαλ άκεζν ζθνπό: Γηα ην λνκνζεηηθό 

θαζνξηζκό ηεο θαλνληθήο νρηάσξεο εξγάζηκεο εκέξαο, πνπ δηαθεξύρηεθε αθόκα από ην 

1866, από ην πλέδξην ηεο Γηεζλνύο ζηε Γελεύε θαη μαλά ύζηεξα από ην Δξγαηηθό πλέδξην 
ηνπ Παξηζηνύ ζηα 1899. Καη ην ζέακα ηεο ζεκεξηλήο κέξαο ζα δείμεη ζηνπο θαπηηαιηζηέο θαη 

ζηνπο γαηνρηήκνλεο όισλ ησ ρσξώλ όηη νη πξνιεηάξηνη όισλ ησλ ρσξώλ είλαη ζήκεξα 

πξαγκαηηθά ελσκέλνη. 
Αο ήηαλ ν Μαξμ πιάη κνπ λα ην 'βιεπε απηό κε ηα ίδηα ηνπ ηα κάηηα!». 
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