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Οώο θαη γηαηί ην εξγαηηθό θίλεκα θαζηέξσζε ηελ 1ε Λάε σο παγθόζκηα κέξα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο; 
Ρηηο 20 Θνπιίνπ 1889, ην ηδξπηηθό ζπλέδξην ηεο Δεύηεξεο Δηεζλνύο πήξε ηελ εμήο απόθαζε: «Θα 

νξγαλσζεί κηα κεγάιε δηεζλήο εθδήισζε γηα κηα θαζνξηζκέλε 
εκεξνκελία, κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε νη εξγάηεο ζε όιεο ηηο ρώξεο 
θαη ζε όιεο ηηο πόιεηο λ’ απεπζύλνπλ ηαπηόρξνλα κηα 
ζπγθεθξηκέλε κέξα, πξνο ηηο δεκόζηεο αξρέο, έλα αίηεκα γηα λα 
θαζνξηζηεί ε εξγάζηκε κέξα ζε νθηώ ώξεο θαη λα ηεζνύλ ζε 
ηζρύ νη άιιεο απνθάζεηο ηνπ Δηεζλνύο Ρπλεδξίνπ ηνπ Οαξηζηνύ. 
Ελόςεη ηνπ όηη κηα ηέηνηα εθδήισζε έρεη ήδε απνθαζηζηεί από 
ηελ Ακεξηθαληθή Ξκνζπνλδία Εξγαζίαο ζην ζπλέδξηό ηεο, ην 
Δεθέκβξε ηνπ 1888 ζην Ρελη Κνύηο γηα ηελ 1ε ηνπ Λάε 1890, ε 
κέξα απηή γίλεηαη δεθηή ζαλ ε κέξα γηα ηε δηεζλή εθδήισζε. Ξη 
εξγάηεο ησλ δηαθόξσλ ρσξώλ ζα πξέπεη λα νξγαλώζνπλ ηελ 
εθδήισζε κε ηξόπν αλάινγν πξνο ηηο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο 

ηνπο» (Ξπίιηακ Φόζηεξ: «Η Θζηνξία ησλ ηξηώλ Δηεζλώλ», Αζήλα 1975, ζει. 175). 
Γηαηί όκσο ε 1ε Λάε; Ήηαλ ε κέξα ηεο κεγάιεο απεξγίαο ζην Ρηθάγν ησλ ΗΟΑ κε αίηεκα ηελ 
θαζηέξσζε ηεο 8σξεο εξγάζηκεο κέξαο, αληί ηεο 10σξεο, 11σξεο έσο θαη 14σξεο πνπ ήηαλ σο 
ηόηε. Απεξγία ε νπνία ζπλερίζηεθε θαη ηηο επόκελεο κέξεο θαη πνπ βάθηεθε ζην αίκα ησλ εξγαηώλ 
από ην ρηύπεκα αζηπλνκίαο κε εληνιή ησλ θαπηηαιηζηώλ, ελώ νη εγέηεο, πξσηεξγάηεο ησλ ηόηε 
εξγαηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ γηα ην 8σξν θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην θαη εθηειέζηεθαλ. 
Έηζη ε 1ε Λάε ηνπ 1886 απνθαζίζηεθε λα θαζηεξσζεί σο ε Εξγαηηθή Οξσηνκαγηά. Αο 
παξαθνινπζήζνπκε ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο ηεο ηόηε πεξηόδνπ. Οεγή ην 
έξγν ησλ Πίηζαξλη Ξ. Λπόγηεξ θαη Τέξκπεξη Λ. Λόξε, «Η άγλσζηε Θζηνξία ηνπ Εξγαηηθνύ 
Ιηλήκαηνο ησλ ΗΟΑ», εθδόζεηο «Ρύγρξνλε Επνρή». Ξη ππόηηηινη είλαη ηνπ «Π». 

 

Ήηαν μια θαςμάζια μέπα 

«Οαληνύ βιέπεη θαλείο αλαηαξαρή γηα ην νρηάσξν», έγξαθε ν δνλ Ρνπίληνλ ζηελ εθεκεξίδα ηνπ, 
ζηηο 18 ηνπ Απξίιε 1886. Ξη εξγάηεο δηαδήισλαλ θαη ηξαγνπδνύζαλ από ηε Μέα Σόξθε κέρξη ην 
Ραλ Φξαληζίζθν. Ξη εθεκεξίδεο, νκόθσλα θαη κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο, δήισλαλ όηη ην θίλεκα 
ήηαλ «θνκκνπληζηηθό, αλαηξηρηαζηηθό θαη αραιίλσην». Δήισλαλ όηη ζα έθεξλε «κείσζε κηζζώλ, 
θηώρεηα θαη θνηλσληθή ππνβάζκηζε ηνπ ακεξηθαληθνύ εξγάηε», ελώ ζα έζπξσρλε ηνπο εξγάηεο ζε 
«αιεηεία θαη ραξηνπαημία, βία, θξαηπάιε θαη αιθννιηζκό». Η «Μηνπ Γηνξθ άηκο», ζηηο 25 ηνπ 
Απξίιε 1886, ραξαθηήξηζε ην θίλεκα «αληηακεξηθαληθό», πξνζζέηνληαο όηη «νη εξγαηηθέο 
αλαηαξαρέο πξνθαινύληαη από μέλνπο»… 

Ξη εθεκεξίδεο θαη νη βηνκήραλνη δηέδηδαλ όηη ε 1ε ηνπ Λάε ήηαλ ε εκεξνκελία πνπ ζα γηλόηαλ κηα 
θνκκνπληζηηθή εξγαηηθή εμέγεξζε, ζύκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Οαξηζηλήο Ινκκνύλαο. Ξ Λέιβηι Ε. 
Ρηόνπλ, δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο «Ρηθάγθν Μηέηιη Μηνπο» – ε νπνία ραξαθηεξηδόηαλ «ε πην 
θεξδνθόξα έθδνζε δπηηθά ηεο Μέαο Σόξθεο» – έιεγε όηη «εύθνια πξνβιέπεηαη επαλάιεςε ησλ 
ηαξαρώλ ηεο Οαξηζηλήο Ινκκνύλαο», γηα ηελ 1ε Λάε 1886. Ρην θύιιν ηεο κέξαο εθείλεο, ε 
εθεκεξίδα ηνπ Ρηθάγνπ «Θληεξ Ξζεαλ» αλαθνίλσλε: «Ξη ζνζηαιηζηέο ηαξαρνπνηνί δήισζαλ κε 
θακάξη όηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δηαδήισζε γηα ην νρηάσξν πξνο όθειόο ηνπο… Εγηλε γλσζηό 
όηη θηάλνπλ ζήκεξα ζην Ρηθάγν κεξηθνί από ηνπο πην ηθαλνύο θαζνδεγεηέο ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ 
θηλήκαηνο»… 
Η 1ε ηνπ Λάε ήηαλ κηα ζαπκάζηα κέξα. Ξ παγσκέλνο άλεκνο ηεο ιίκλεο, πνπ ζπρλά ήηαλ πνιύ 
δηαπεξαζηηθόο ηελ άλνημε, μαθληθά έπεζε θαη είρε βγεη έλαο δπλαηόο ήιηνο. Όια ήηαλ ήζπρα, ηα 
εξγνζηάζηα άδεηα, νη απνζήθεο θιεηζηέο, ηα θνξηεγά βαγόληα αρξεζηκνπνίεηα, νη δξόκνη έξεκνη, νη 
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νηθνδνκέο παξαηεκέλεο, δελ έβγαηλε θαπλόο από ηα θνπγάξα ησλ εξγνζηαζίσλ θαη νη κάληξεο ησλ 
δώσλ ήηαλ ζησπειέο. 

Ήηαλ Ράββαην, εξγάζηκε κέξα. Όκσο νη εξγάηεο γειώληαο, θνπβεληηάδνληαο θαη ληπκέλνη κε ηα 
θαιά ηνπο, θαηεπζύλνληαλ καδί κε ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο, ζηε ιεσθόξν Λίηζηγθαλ. Ξ 
δξόκνο είρε απνθηήζεη αηκόζθαηξα γηνξηήο… 

Έμσ από ηνλ θύξην όγθν ηεο δηαδήισζεο θαη ζηνπο γεηηνληθνύο δξόκνπο ήηαλ παξαηαγκέλνη ιόρνη 
αζηπλνκηθώλ θαη εηδηθώλ δπλάκεσλ, έηνηκνη λα επηβάινπλ «ην λόκν θαη ηελ ηάμε». Ρε ζηξαηεγηθά 
ζεκεία, ζηηο ζηέγεο, ήηαλ καδεκέλνη αζηπλνκηθνί, Οίλθεξηνλ θαη αμησκαηηθνί ηεο εζλνθξνπξάο, 
θξαηώληαο όπια θαη άιια ζύλεξγα πνιέκνπ. Ρηνπο ζηξαηώλεο, 1.350 εζλνθξνπξνί κε ζηνιή, 
νπιηζκό θαη πνιπβόια πεξίκελαλ ην ζύλζεκα γηα λα δξάζνπλ. Ρε έλα θεληξηθό θηίξην γξαθείσλ 
καδεύηεθαλ εγεηηθά ζηειέρε ηεο Επηηξνπήο Ονιηηώλ. Ρπλεδξίαδαλ όιε ηελ εκέξα θαη έπαηξλαλ 
αλαθνξέο από έμσ γηα ηελ επηθείκελε ζύγθξνπζε. Απηνί ήηαλ ην γεληθό επηηειείν πνπ ζπληόληδε ηε 
κάρε γηα ηε δηάζσζε ηνπ Ρηθάγνπ από ην θνκκνπληζηηθό νρηάσξν… 

 

Η διαδήλωζη 

Γύξσ ζηνπο 340.000 εξγάηεο δηαδήισλαλ ζε όιε ηε ρώξα. Οεξίπνπ 190.000 είραλ θαηέβεη ζε 
απεξγία. Ρην Ρηθάγν 80.000 απεξγνύζαλ γηα ην νρηάσξν θαη νη πεξηζζόηεξνη, είπε ν Ρπάηο 
δείρλνληαο κε ζπγθίλεζε, βξίζθνληαλ εδώ θαη πεξίκελαλ λα αξρίζεη ε δηαδήισζε. Ληα δεύηεξε 
ζθέςε πέξαζε από ην κπαιό ηνπ θαη είπε ζηνλ Οάξζνλο λα δηαβάζεη ην θύξην άξζξν ηεο «Λέηι»: 
«Ρηελ πόιε καο ππάξρνπλ δύν επηθίλδπλνη θαθνπνηνί, δύν αθακάηεδεο δεηινί πνπ πάλε λα 
δεκηνπξγήζνπλ θαζαξίεο. Ξ έλαο ιέγεηαη Οάξζνλο, ν άιινο Ρπάηο… 

»Θπκεζείηε ηα νλόκαηα ηνπο ζήκεξα. Οαξαθνινπζήζηε ηνπο. Θεσξήζηε ηνπο πξνζσπηθά 
ππεύζπλνπο γηα όπνηα θαζαξία δεκηνπξγεζεί. ηκσξήζηε ηνπο παξαδεηγκαηηθά αλ ζεκεησζνύλ 
ηαξαρέο!». 
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. 
Ξ Οάξζνλο 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. Ξ Οάξζνλο 
κίιεζε γηα ηελ αθαηαλίθεηε δύλακε ηεο ελσκέλεο εξγαηηθήο ηάμεο. Ξ Ρπάηο, ηξηάληα ελόο ρξόλσλ, 
εθδόηεο ηεο γεξκαλόθσλεο εξγαηηθήο εθεκεξίδαο «Αξκπάηηεξ – ζάηηνπλγθ» θαη εμίζνπ 
εύγισηηνο ζηε κεηξηθή ηνπ γιώζζα θαη ζηα αγγιηθά, ήηαλ πνιύ αγαπεηόο ζηνπο 
ζπγθεληξσκέλνπο… Ιαζώο ηα ρεηξνθξνηήκαηα γηα ηνλ Ρπάηο έζβελαλ, ε Οξσηνκαγηά αλήθε πηα 
ζην παξειζόλ. 

Δελ έγηλε αηκαηνρπζία, νύηε επαλαιήθζεθε ε Οαξηζηλή Ινκκνύλα… Ξ ύπνο κε απνινγεηηθό ύθνο 
άξρηζε λα κεηξηάδεη ηηο βίαηεο πξνβιέςεηο ηνπ… ην Ρηθάγν ηώξα έλησζε θάπσο εμαπαηεκέλν κε ηελ 
εηξεληθή δηαδήισζε. Η επόκελε κέξα ήηαλ Ιπξηαθή θαη ν Οάξζνλο πήγε ζην Ρηλζηλάηη γηα λα 
κηιήζεη ζε κηα ζπγθέληξσζε. ε Δεπηέξα ε απεξγία απιώζεθε θαη πνιιέο ρηιηάδεο εξγαηώλ ηνπ 
Ρηθάγνπ θαηάθηεζαλ ην νρηάσξν, ελώ ε Επηηξνπή Ονιηηώλ εμαθνινπζνύζε λα ππνζηεξίδεη όηη θάηη 
έπξεπε λα γίλεη. 

Η αζηπλνκία, εμνξγηζκέλε από ηε δηάςεπζε ησλ πςειώλ πξνζδνθηώλ ηεο γηα ηελ Οξσηνκαγηά, 
παξεγνξήζεθε θάπσο ρηππώληαο ηνπο εξγαδόκελνπο ζην ινθάνπη ηνπ εξγνζηαζίνπ ζεξηζηηθώλ 
κεραλώλ ηνπ Λαθ Ιόξκηθ θαη βάδνληαο κέζα 300 απεξγνζπάζηεο. ελ ώξα πνπ έθιεηλε ην 
εξγνζηάζην, έλα κεγάιν πιήζνο εξγαηώλ πεξίκελε λα βγνπλ νη απεξγνζπάζηεο. όηε, μαθληθά, ηα 
όπια ησλ αζηπλνκηθώλ ζηξάθεθαλ θαηά πάλσ ηνπο. Εθείλνη ππνρώξεζαλ θαη έθαλαλ λα θύγνπλ, 
όηαλ ε αζηπλνκία, ζύκθσλα κε έλαλ απηόπηε κάξηπξα, «άξρηζε λα ππξνβνιεί ηνπο εξγάηεο 
πηζώπιαηα. Λεξηθνί άληξεο θαη αγόξηα ζθνηώζεθαλ θαζώο έηξεραλ λα θύγνπλ». Ξη λεθξνί ήηαλ έμη. 
Ξ Ρπάηο, πνπ κηινύζε εθεί 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 Τετκάξθεη… 



Ξ Οάξζνλο είρε γπξίζεη από ην Ρηλζηλάηη κε αθκαίν εζηθό θαη ελζνπζηαζκέλνο από ηα λέα όηη 
ρηιηάδεο εξγάηεο ζε όιε ηε ρώξα θαηαθηνύζαλ ην νρηάσξν. Αθνύ εηνίκαζε ιεπηνκεξεηαθή 
αλαθνξά γηα ην ηαμίδη ηνπ, ην κεζεκέξη θαη ελώ έηξσγαλ ζην ζπίηη ηνπο ηεο νδνύ Θληηάλα, ε Κνύζη 
ηνπ είπε γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηε Τετκάξθεη, αιιά πξόζζεζε όηη ηελ Ιπξηαθή, όζν έιεηπε, εθείλε 
ζπλαληήζεθε κε γπλαίθεο ξάθηξεο πνπ ήζειαλ λα νξγαλσζνύλ. Ξ Οάξζνλο, ελζνπζηαζκέλνο από 
απηή ηελ πξννπηηθή, απνθάζηζε λα κελ πάεη ζηε Τετκάξθεη, αιιά λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Ρακ 
Φίιληελ θαη άιια ζηειέρε ηνπ Ρπλδέζκνπ Εξγαδνκέλσλ, ζην γξαθείν ηεο Αιάξκ, ζηελ Οέκπηε 
Κεσθόξν 107, γηα λα αζρνιεζνύλ κε ηελ νξγάλσζε ησλ γπλαηθώλ… 
Ρπδεηνύζαλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο πάλσ ζηελ νξγαλσηηθή θακπάληα, όηαλ κπήθε ιαραληαζκέλνο 
έλαο απεζηαικέλνο. «Η ζπγθέληξσζε είλαη κεγάιε ζηε Τετκάξθεη», είπε, «θαη ν Ρπάηο είλαη ν κόλνο 
νκηιεηήο. Θέιεη λα παο», είπε ζηνλ Οάξζνλο, «θαη ζπ, επίζεο, Φίιληελ». 
ν πιήζνο δελ έθηαλε λα γεκίζεη ηελ πιαηεία, γη’ απηό ν Ρπάηο, 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. Εθεί θνληά βξηζθόηαλ ην αζηπλνκηθό ηκήκα ηεο νδνύ 
Μηεπιέλ, κε δηεπζπληή ηνλ αζηπλόκν δνλ Λπόλθηιλη, 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 Ρπάηο, όπσο δελ ήμεξε θαη όηη κέζα ζην πιήζνο ήηαλ ν 
δήκαξρνο Ιάξηεξ Τάξηζνλ. 

Ξ Ρπάηο κηινύζε από ην βαγόλη, όηαλ είδε ηνλ Οάξζνλο λα θηάλεη καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα 
παηδηά ηνπ. νλ είδε θαη ν θόζκνο θαη μέζπαζε ζε ρεηξνθξνηήκαηα. Ξ Οάξζνλο έβαιε ηελ 
νηθνγέλεηά ηνπ ζε έλα άιιν άδεην βαγόλη, πήγε ζηελ απηνζρέδηα εμέδξα, ζθαξθάισζε θαη άξρηζε 
ηελ νκηιία ηνπ. «Δε βξίζθνκαη εδώ γηα λα μεζεθώζσ θαλέλαλ», είπε, «αιιά γηα λα πσ ηα πξάγκαηα 
έηζη όπσο έρνπλ». Ξ δήκαξρνο ηνπ Ρηθάγνπ απνκαθξύλζεθε από ην αθξναηήξην, πήγε ζην 
αζηπλνκηθό ηκήκα θαη είπε ζηνλ αζηπλόκν Λπόλθηιλη όηη ε ζπγθέληξσζε ήηαλ εηξεληθή, γη’ απηό, 
είπε, δε ρξεηάδνληαλ νη αζηπθύιαθεο ηεο επηθπιαθήο θαη κπνξνύζαλ λα επηζηξέςνπλ ζηα θαλνληθά 
θαζήθνληά ηνπο. 

 

Η πποβοκάηζια 

Η νκηιία ηνπ Οάξζνλο ηέιεησζε ζηηο δέθα. Φπζνύζε θηόιαο έλαο παγσκέλνο άλεκνο από ηε κεξηά 
ηεο ιίκλεο θαη έπεθηαλ ιίγεο ζηαγόλεο βξνρήο. Εξρόηαλ θαηαηγίδα. Ονιινί είραλ θύγεη. ώξα 
κηινύζε ν Ρακ Φίιληελ, αιιά ν Οάξζνλο πήξε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ από ην βαγόλη, 
όπνπ ηνπο είρε αθήζεη, θαη κε κεξηθνύο άιινπο κπήθαλ ζ’ έλα κπαξ, ζηνπ Ζεπθ, ζηε γσλία. Λεηά 
από ιίγν ε παξέα γεινύζε θαη έιεγε ηζηνξίεο κε έλα πνηήξη κπίξα ζην ρέξη, ελώ έμσ ν Φίιληελ 
ζπλέρηδε ηελ νκηιία ηνπ κπξνζηά ζην πιήζνο, πνπ νινέλα κίθξαηλε. 

«Είλαη αιήζεηα ή όρη», έιεγε, «όηη δελ εμνπζηάδνπκε ηελ ίδηα καο ηε δσή, όηη άιινη δηακνξθώλνπλ 
ηηο ζπλζήθεο ύπαξμήο καο, όηη…». Ναθληθά θσλέο αθνύζηεθαλ: «Οξνζνρή! Η αζηπλνκία!». Από ην 
ηέξκα ηνπ δξόκνπ θάλεθαλ νη 180 αζηπθύιαθεο ζε ζηξαηησηηθό ζρεκαηηζκό, κε ηα γθινκπ ζηα 
ρέξηα. Επηθεθαιήο ήηαλ ν αζηπλόκνο Λπόλθηιλη θαη ν αζηπλόκνο Γνπόξλη. Ξ θόζκνο άξρηζε λα 
ηξέρεη. Ξ Γνπόξλη ζηακάηεζε κπξνο ζην βαγόλη θαη είπε ζηνλ θαηάπιεθην Φίιληελ: «Ελ νλόκαηη 
ηνπ ιανύ ηεο πνιηηείαο ηνπ Θιηλόηο, δηαηάδσ λα δηαιπζεί ακέζσο θαη εηξεληθά απηή ε 
ζπγθέληξσζε». 
«Λα, Αζηπλόκε», είπε ν Φίιληελ κε ζβεζκέλε θσλή, «είκαζηε εηξεληθνί». 

Γηα κηα ζηηγκή έγηλε ζησπή. Λέζα ζηε λύρηα αθνπγόηαλ ν ζόξπβνο ησλ πνδηώλ πνπ έηξεραλ. 
Ναθληθά έλα θόθθηλν θσο έιακςε θαη αθνύζηεθε κηα ηξνκεξή έθξεμε. Ιάπνηνο είρε ξίμεη κηα βόκβα. 
Αθνινύζεζε θνβεξή ζύγρπζε. Η αζηπλνκία ππξνβνινύζε άγξηα πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, 
άλζξσπνη έπεθηαλ ζηε γε, πνιινί είραλ ηξαπκαηηζηεί, άιινη έηξεραλ, έβξηδαλ, βνγθνύζαλ θαζώο 
ηνπο πνδνπαηνύζαλ ή ηνπο ρηππνύζαλ κε ηα γθινκπ νη καληαζκέλνη αζηπλνκηθνί, έλαο από ηνπο 
νπνίνπο είρε ζθνησζεί θαη εθηά ήηαλ βαξηά ηξαπκαηηζκέλνη. 

ελ άιιε κέξα ην Ρηθάγν θαη όιε ε ρώξα είραλ κεηακνξθσζεί ζε έλα ηέξαο πνπ δηςνύζε γηα 
εθδίθεζε. «Λε ηελ έθξεμε ηεο βόκβαο», γξάθεη ν Μηέηβηλη ζηελ αλαθνξά ηνπ ζηα γεγνλόηα ηεο 
Τετκάξθεη, «ν ύπνο έραζε θαη ην ηειεπηαίν ίρλνο αληηθεηκεληθόηεηαο… Έλαο ραξαθηεξηζηηθόο 



ηίηινο νύξιηαδε: “ΩΠΑ ΑΘΛΑ!..” Ληα βόκβα πνπ ξίρηεθε ζηηο γξακκέο ηεο αζηπλνκίαο εγθαηληάδεη 
ην έξγν ηνπ ζαλάηνπ». 

Η «Μηνπ Γηνξθ ξίκπηνπλ» έγξαθε: 

«… ν όρινο έκνηαδε λα έρεη ράζεη ηα ινγηθά ηνπ, δηςνύζε γηα αίκα. Λέλνληαο ζηαζεξά ζηε ζέζε, 
έξημε θαηαηγηζκνύο ππξώλ ζηνπο αζηπλνκηθνύο». 

Από ηελ αξρή θηόιαο, πνιινί ζθέθηεθαλ όηη ε βόκβα ήηαλ έξγν πξνβνθαηόξσλ θαη αξγόηεξα απηή 
ε ππόζεζε ππνζηεξίρηεθε ελ κέξεη θαη από ηελ αζηπλνκία. ν πξσί όκσο ηεο 5εο ηνπ Λάε, αιιά 
θαη πνιιέο κέξεο αξγόηεξα, δελ ήηαλ θξόληκν λα εθθξάδνληαη ηέηνηεο ζθέςεηο. «Ρπλάληεζα πνιιέο 
παξέεο θαη άθνπζα ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο γύξσ από ηα γεγνλόηα ηεο πξνεγνύκελεο λύρηαο», γξάθεη 
έλαο θάηνηθνο ηνπ Ρηθάγν εθείλεο ηεο επνρήο. «Όινη ήηαλ ζίγνπξνη όηη δξάζηεο ηνπ θνβεξνύ 
εγθιήκαηνο ήηαλ νη νκηιεηέο ηεο ζπγθέληξσζεο θαη άιινη ππνθηλεηέο ησλ εξγαηώλ. “Ιξεκάζηε 
ηνπο πξώηα θαη κεηά ηνπο δηθάδεηε”, ήηαλ κηα θξάζε πνπ άθνπγα ζπλέρεηα… Η αηκόζθαηξα ήηαλ 
θνξηηζκέλε από ζπκό, θόβν θαη κίζνο». 

Ξη εθεκεξίδεο ηεο ρώξαο δήισλαλ κε έλα ζηόκα όηη δελ είρε ζεκαζία αλ ν Οάξζνλο, ν Ρπάηο θαη ν 
Φίιληελ είραλ βάιεη ηε βόκβα ή όρη. Έπξεπε λα θξεκαζηνύλ γηα ηηο πνιηηηθέο απόςεηο ηνπο, γηα ηα 
ιόγηα ηνπο θαη ηε γεληθή δξαζηεξηόηεηά ηνπο. Όζν πεξηζζόηεξνη ηαξαρνπνηνί παξαδίλνληαλ ζην 
δήκην, ηόζν ην θαιύηεξν. «ν αίζζεκα δηθαηνζύλεο ηνπ ιανύ», έιεγε ε «Ρηθάγθν ξίκπηνπλ», 
«απαηηεί νη επξσπαίνη δνινθόλνη Ξγθαζη Ρπάηο, Λάηθι Ρβακπ (έλα άιιν κέινο ηνπ Δηεζλνύο 
Ρπλδέζκνπ Εξγαδνκέλσλ) θαη Ράκηνπει Φίιληελ λα ζπιιεθζνύλ, λα δηθαζηνύλ θαη λα 
απαγρνληζηνύλ γηα θόλν… Απαηηεί αθόκα λα ζπιιεθζεί ν εγθιεκαηίαο Α. Π. Οάξζνλο, πνπ 
ληξόπηαζε ηε ρώξα κε ηε γέλλεζή ηνπ ζ’ απηήλ, λα δηθαζηεί θαη λα απαγρνληζηεί γηα θόλν»… 

Σπεξαζπίζηεθαλ ηελ εξγαηηθή ηάμε κε επηβιεηηθό θαη ζαπκαζηό ηξόπν 

Η δηαδηθαζία ηεο δίθεο άξρηζε ζηηο 21 ηνπ Θνύλε κε δηθαζηή ηνλ δόδεθ Ε. Γθάξη… 

…νη κάξηπξεο, όινη ηξνκνθξαηεκέλνη θαη κεξηθνί πιεξσκέλνη, θαηέζεζαλ όηη νη θαηεγνξνύκελνη 
ζπλσκνηνύζαλ λα αλαηξέςνπλ βίαηα ηελ θπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Ονιηηεηώλ θαη όηη ε βόκβα ζηε 
Τετκάξθεη θαη ν θόλνο ηνπ Μηίγθαλ ήηαλ ην πξώην ρηύπεκα κηαο γεληθόηεξεο επίζεζεο ελάληηα 
ζηελ έλλνκε ηάμε. Όκσο νη θαηαζέζεηο ηνπο είραλ ηόζα αληηθξνπόκελα ζηνηρεία, ώζηε αλάγθαζαλ 
ηελ πνιηηηθή αγσγή λα αιιάμεη ηελ θαηεγνξία ζηε κέζε ηεο δίθεο. ώξα ηζρπξηδόηαλ όηη ν 
άγλσζηνο βνκβηζηήο εκπλεύζηεθε ηελ ηδέα λα ξίμεη ηε βόκβα από ηα ιόγηα θαη ηηο ηδέεο ησλ 
θαηεγνξνπκέλσλ. 
Έηζη, δε δηθάδνληαλ πηα νη άλζξσπνη, αιιά ηα βηβιία θαη νη γξαπηέο ηδέεο. ν θαηλόκελν απηό 
επξόθεηην λα επαλαιεθζεί πνιιέο θνξέο αξγόηεξα ζηηο ΗΟΑ. Δηαβάζηεθαλ ακέηξεηα άξζξα ηνπ 
Οάξζνλο θαη ηνπ Ρπάηο. Εθηέζεθαλ ζην δηθαζηήξην όινη ζρεδόλ νη ιόγνη ησλ θαηεγνξνπκέλσλ. 
Τξεζηκνπνηήζεθαλ απνζπάζκαηα βηβιίσλ πάλσ ζην ραξαθηήξα θαη ηε θηινζνθία ηεο πνιηηηθήο, 
ζαλ ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία. ν πνιηηηθό πξόγξακκα ηνπ Ρπλδέζκνπ Εξγαδνκέλσλ, νη απνθάζεηο 
θαη νη δειώζεηο ηνπ ζεσξήζεθαλ απνδείμεηο πνπ ελέπιεθαλ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο ζην θόλν ηνπ 
Μηίγθαλ. 
Η εηπκεγνξία ήηαλ δεδνκέλε. Η κεγάιε κέξα ηεο δίθεο έθηαζε. Ξη θαηεγνξνύκελνη απεπζύλζεθαλ 
ζην δηθαζηήξην θαη θαηεγόξεζαλ ηνπο θαηεγόξνπο ηνπο. Εμήγεζαλ γηαηί δελ έπξεπε λα 
θαηαδηθαζηνύλ ζε ζάλαην θαη γηαηί νη έλνρνη δελ ήηαλ απηνί, αιιά ε θνηλσλία. Η θσλή ηνπο 
θπξηάξρεζε κέζα ζηελ αίζνπζα θαη αθνύζηεθε ην ίδην δπλαηά ζε όιε ηε ρώξα. Ιακηά εθεκεξίδα, 
όζν ζπληεξεηηθή θη αλ ήηαλ, δελ αξλήζεθε ην γεγνλόο όηη νη θαηεγνξνύκελνη αςήθεζαλ ην 
ζάλαην θαη ππεξαζπίζηεθαλ ηελ εξγαηηθή ηάμε κε επηβιεηηθό θαη ζαπκαζηό ηξόπν… 

ν αθηέξσκα επηκειήζεθε νκάδα ζπληαθηώλ ηνπ «Π», www1.rizospastis.gr 
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