
 
Πρωτομαγιά 

Ημέρα γιορτής της εργατικής τάξης 
 

Ο Μάης δεν είναι μόνο ο μήνας που σφραγίζει την άνοιξη. 
Είναι επίσης μήνας μνήμης και τιμής για τους αγώνες των 
ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους και θυσιάστηκαν διεκδι-
κώντας το οχτάωρο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Μι-
λάμε φυσικά για τους εργάτες του Σικάγο, το ματωμένο που-
κάμισο των οποίων έγινε σύμβολο πάλης και θυσίας. Οι Πρω-
τομαγιές έγιναν από τότε ξεχωριστές καταλαμβάνοντας σημα-
ντικότατη θέση στην καρδιά και τη ζωή των εργατών.  

Η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως μέρα γιορτής της εργατικής τάξης το 1889, από το ∆ιεθνές Ερ-
γατικό Συνέδριο του Παρισιού για να τιμήσει τα θύματα της μεγάλης και αιματηρής απεργίας 
που είχε γίνει στο Σικάγο, 3 χρόνια πριν. 

Η πάλη για την καθιέρωση του οχταώρου είχε αρχίσει από την δεκαετία του '60. Το 1884 η Α-
μερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας ψήφισε μια απόφαση η οποία όριζε ότι από την 1 Μαΐου του 
1886 θα καθιερωνόταν το οχτάωρο. Μάλιστα, καλούσε όλα τα εργατικά συνδικάτα να ακολου-
θήσουν αυτή την οδηγία απαρέγκλιτα. Όπως ήταν φυσικό το ψήφισμα βρήκε άμεσα υποστήριξη 
από το σύνολο της εργατικής τάξης η οποία αναγκαζόταν να δουλεύει δώδεκα και δεκατέσσερις 
ώρες ημερησίως. Έτσι, όταν η Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας οργάνωσε μαζική απεργία 
την 1 Μαΐου του 1886 στο Σικάγο, που ήταν τότε το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο, 350.000 
εργάτες από όλη τη χώρα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Η πόλη του Σικάγο κυριολεκτικά πα-
ρέλυσε. Όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνταν στην πόλη αναγκάστηκαν να διακόψουν την 
λειτουργία τους. Το σύνθημα εκείνης της απεργίας ήταν "8 ώρες δουλεία, 8 ώρες ανάπαυση, 
8 ώρες ύπνος". Οι εργάτες διεκδικούσαν το οχτάωρο αλλά οι εργοδότες είχαν αντίθετη γνώμη. 
Έτσι σε συνεργασία με την αστυνομία, την εθνοφρουρά και τους οπλισμένους μπράβους που 
είχαν προσλάβει αντέδρασαν έντονα. 

Ήταν Σάββατο, οι εργάτες μαζί με τις οικογένειές τους 
κουβεντιάζοντας και ντυμένοι με τα καλά τους κατευ-
θύνονταν στο χώρο της συγκέντρωσης.  

Ωστόσο, στους πλαϊνούς δρόμους που θα φιλοξενούσαν 
τη συγκέντρωση χιλιάδες αστυνομικοί και ειδικές δυ-
νάμεις του στρατού περίμεναν το σύνθημα για να δρά-
σουν.  

Λίγο αργότερα όταν η αστυνομία προσπάθησε να διαλύ-
σει βίαια μια ειρηνική συγκέντρωση στην Haymarket 

Square, μια βόμβα πετάχτηκε προς το μέρος τους τραυματίζοντας περίπου 70 αστυνομικούς. 
Τότε αυτοί άνοιξαν πυρ προς το πλήθος σκοτώνοντας και τραυματίζοντας δεκάδες.  

Χωρίς να έχει στοιχεία ως προς την ταυτότητα των δραστών που εκτόξευσαν την βόμβα, η αστυ-
νομία, συλλαμβάνει οχτώ ηγέτες του εργατικού κινήματος. Η δίκη, που τους οδήγησε στην θανα-
τική καταδίκη, έχει καταγραφεί στα χρονικά ως παρωδία. ∆ικάζοντας τις ιδέες παρά τις πράξεις, 
οι δικαστές τους καταδίκασαν σε θάνατο δια απαγχονισμού. Η ποινή για τους βασικούς κατηγο-
ρουμένους, εξετελέσθη στις 11 Νοέμβρη του 1887. Στην κηδεία τους έλαβε χώρα μια από τις με-
γαλύτερες πορείες που είχε γνωρίσει το Σικάγο. (Πηγή Chicago Tribune) 


