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Είναι πολύ δύσκολο και πολύπλοκο να περιγράψει κανείς τις 
γενικότερες συνθήκες που επικρατούσαν στις ΗΠΑ και οι οποίες 
οδήγησαν στην ίδρυση της οργάνωσης των Βιομηχανικών 
Εργατών του Κόσμου (Industrial Workers of the World - IWW). 
Η  ριζοσπαστικοποίηση του εργατικού κινήματος σηματοδοτείται 
σίγουρα από τα γεγονότα του Σικάγου το 1886 με το κίνημα του 
8ωρου, αλλά οι απαρχές του χάνονται ακόμα πιο βαθιά, στις 
ινδιάνικες, τις ευρωπαϊκές και τις αφρικανικές ρίζες των κατοίκων 
της Αμερικής. Ίσως μάλιστα το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ήταν μια χώρα 
ιθαγενών Ινδιάνων και φτωχών μεταναστών από όλο τον κόσμο 
να αποτέλεσε τη βασικότερη συνθήκη. Επομένως, δεν ήταν 
καθόλου τυχαίο ότι ένας σημαντικός αριθμός μελών της IWW ήταν 
μετανάστες των αρχών του αιώνα -καινούριο αίμα δηλαδή- και 
Ινδιάνοι.

Μία από τις βασικές πηγές έμπνευσης των «ιδρυτών» του 
σοσιαλισμού Καρλ Μαρξ (Karl Marx) και Φρίντριχ Ένγκελς (Friedrich Engels) τα τελευταία χρόνια της 
ζωής τους ήταν ο Αμερικανός ανθρωπολόγος Λιούις Χένρι Μόργκαν (Lewis Henry Morgan). Ο Μόργκαν, 
έπειτα από εκτενείς εθνογραφικές έρευνες, υποστήριξε πως είχε ανακαλύψει μεταξύ των Ινδιάνων 
την αρχέγονη «κομμουνιστική» κοινωνία εκτεταμένων οικογενειών και φυλών, που μοιράζονταν τα 
υπάρχοντά τους αντί να συσσωρεύουν ατομική ιδιοκτησία και οι οποίες ζούσαν στη φύση όσο πιο 
αρμονικά μπορούσαν. Παράλληλα, η μεσαιωνική εξέγερση των Ευρωπαίων χωρικών και αγροτών ενάντια 
στην Εκκλησία και το Στέμμα οδήγησε στη δημιουργία κομμουνιστικών κοινωνιών κοινοκτημοσύνης, οι 
οποίες διατηρήθηκαν για κάποιες εβδομάδες ή μήνες προτού πνιγούν στο αίμα από την επέμβαση του 
στρατού. Αυτά τα κινήματα άφησαν μνήμες με τις οποίες ανατράφηκαν πολλές γενιές εργατών αλλά 
και καλλιτεχνών και φιλόσοφων. Όλες αυτές οι μνήμες συσσωρεύτηκαν στη μεγάλη ήπειρο, στη νέα 
γη.

Μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο (1861-1865), η βιομηχανία αναπτύχθηκε με ρυθμούς που κανείς 
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Η μπροσούρα αυτή έχει ως επίκεντρο την προσωπικότητα του Τζο Χιλ (Joe Hill) με αφορμή τα 100 
χρόνια από τη δολοφονία του. Πιάνοντας το νήμα από τον ίδιο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια 
σύντομη εξιστόρηση των γεγονότων της εποχής που αφορούν το εργατικό κίνημα στην άλλη όχθη 
του Ατλαντικού αλλά και να σκιαγραφήσουμε την κουλτούρα του εργάτη της εποχής και ταυτόχρονα 
το ρόλο που έπαιξε ο μουσικός εκείνων των χρόνων. Οι λόγοι που μας οδήγησαν στη δημιουργία μιας 
τέτοιας μπροσούρας είναι η θέλησή μας να αναζητήσουμε τις ρίζες ενός συνδικαλιστικού κινήματος 
και μιας κουλτούρας που καλλιεργήθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα πριν. Η εποχή αυτή, σε 
συνδυασμό με την ιστορία του συγκεκριμένου προσώπου, εμπεριέχει στοιχεία που μπορούν και 
σήμερα να μας βοηθήσουν να επανανοηματοδοτήσουμε λέξεις όπως ο συνδικαλισμός, η ταξική πάλη, 
το όραμα για μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας είτε από τη σκοπιά του εργαζομένου είτε του 
καλλιτέχνη-μουσικού. Δεν αναπολούμε μια εποχή που έχει περάσει όσον αφορά την οργάνωση των 
εργατών και την οργάνωση του οικονομικού συστήματος. Προσπαθούμε απλώς να εμπνευστούμε από 
τους αγώνες μιας άλλης εποχής θεωρώντας πως η μνήμη τους μπορεί να παραμείνει ζωντανή και να 
αξιοποιηθεί για να εντείνουμε τους σημερινούς αγώνες.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ



μέχρι τότε δεν μπορούσε να φανταστεί, 
συγκεντρώνοντας αδιανόητα πλούτη στα 
χέρια των τραπεζιτών και δημιουργώντας 
στρατιές εκατομμυρίων απελπιστικά φτωχών 
εργατών, οι οποίοι δούλευαν με εξαιρετικά 
χαμηλά μεροκάματα ή έμεναν άνεργοι 
κατά τη διάρκεια των συχνών οικονομικών 
υφέσεων. Παράλληλα, οι σοσιαλιστικές και οι 
αναρχικές ιδέες κέρδιζαν συνεχώς έδαφος 
στους κόλπους των εργατών. Λίγα χρόνια 
μετά την Παρισινή Κομμούνα (1871) στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού ξεσπούν εξεγέρσεις 
και απεργίες, δίχως κεντρική οργάνωση 
ακόμα, κυρίως ενάντια στη φτώχεια που προκαλούσε μία από τις πολλές κρίσεις του καπιταλισμού της 
εποχής και για διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας (να σημειωθεί ότι μόλις το 1873 είχε διαλυθεί 
η Εθνική Ένωση Εργασίας, που αποτελούσε την πρώτη σε εθνικό επίπεδο εργατική ομοσπονδία των 
ΗΠΑ).

Η πρώτη πανεθνική απεργία στους σιδηροδρόμους έγινε το 1877, προκαλώντας τη διακοπή της 
λειτουργίας των γραμμών σε όλες τις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Τα στρατεύματα άνοιγαν 
πυρ κατά των απεργών και του όχλου, που ορμούσαν στα βαγόνια των εμπορικών αμαξοστοιχιών 
αναζητώντας τροφή. Οι σοσιαλιστές διατήρησαν για μία εβδομάδα τον έλεγχο της πόλης Σεντ Λούις, 
βοήθησαν να συνεχιστεί η απεργία και οργάνωσαν οι ίδιοι τη διανομή των αναγκαίων τροφίμων και τις 
δημόσιες υπηρεσίες. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που μια ολόκληρη αμερικανική πόλη κατέβηκε σε 
απεργία και άρχισε να αναδιοργανώνει τις κοινωνικές της σχέσεις εκ των έσω.

Το πρώτο μαζικό κίνημα για την καθιέρωση του 8ωρου εργασίας, που έλαβε χώρα την περίοδο 1885-
1886, ανέδειξε δύο είδη εργατικών κινημάτων, καθώς και τον διαφορετικό ρόλο τους. Η Αμερικανική 
Ομοσπονδία Εργασίας (AFL), που ιδρύθηκε το 1883, επιδίωκε να οργανώσει μόνο τους ειδικευμένους 
εργάτες (σχεδόν εξ ολοκλήρου λευκούς άνδρες), με στόχο την αυτοπροστασία και την εξέλιξή τους. 
Χρέωνε υψηλά τέλη εγγραφής στα νέα μέλη, προκειμένου να διατηρεί τον αριθμό τους περιορισμένο, 
και συχνά δεχόταν ως μέλη σε οργανωμένα εργατικά συνδικάτα μόνο τους γιους ή άλλους συγγενείς 
ατόμων που ήταν ήδη μέλη. Η οργάνωση Ιππότες της Εργασίας, που ιδρύθηκε το 1869 ως μυστική 
οργάνωση, καλούσε τους πάντες (εκτός από τους Κινέζους) να γίνουν μέλη, δέχτηκε χιλιάδες 
Αφροαμερικανούς εργάτες και σε ορισμένες περιοχές την πλειονότητα των γυναικών που εργάζονταν 
σε βιομηχανίες. Η οργάνωση αυτή κατηγορήθηκε για ρατσισμό εναντίον εθνικών ομάδων, καθώς και για 
κάποιου είδους τεκτονισμό. Έτσι, μετά τα γεγονότα του Σικάγου άρχισε σταδιακά η φθίνουσα πορεία 
της, αφού κυριάρχησαν στο εργατικό κίνημα από τη μια οι σοσιαλιστικές ιδέες και από την άλλη ο 
συντεχνιακός συνδικαλισμός της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εργασίας.

Φτάνουμε λοιπόν στην Πρωτομαγιά του Σικάγου, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου 
εργατικού κινήματος. Όλα ξεκίνησαν όταν η Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας ενέκρινε ένα ιστορικό 
ψήφισμα όπου διακήρυξε ότι «οκτώ ώρες θα αποτελούν τη νόμιμη εργασία μιας ημέρας από την 1η 
Μαΐου 1886 και μετά».

Μόνο στο Σικάγο συμμετείχαν 400.000 εργάτες στην απεργία. Μια εφημερίδα της πόλης ανέφερε 
ότι «από τις ψηλές καπνοδόχους των εργοστασίων και των μύλων δεν έβγαινε καθόλου καπνός, και τα 
πράγματα είχαν σαββατιάτικη μορφή». Αυτό ήταν το επίκεντρο των γεγονότων, μιας και εκεί δρούσαν 
τα πιο οργανωμένα συνδικάτα, συχνά επηρεασμένα από τις πιο ριζοσπαστικές ιδέες του σοσιαλισμού 
και του αναρχισμού.

Την 1η Μάη, ύστερα από βίαιες συγκρούσεις μεταξύ απεργών και απεργοσπαστών και μετά τη βίαιη 
επέμβαση της αστυνομίας με τουλάχιστον έναν νεκρό απεργό, ο Σπάις (Spies) -σοκαρισμένος από 
τις βίαιες επιθέσεις στις οποίες ήταν αυτόπτης μάρτυρας- πήγε στα γραφεία της Arbeiter-Zeitung (μιας 
καθημερινής αναρχικής εφημερίδας για τους Γερμανούς μετανάστες εργάτες) και συνέταξε ένα 
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κείμενο που καλούσε τους εργαζομένους του Σικάγου να παρευρεθούν σε συνάντηση διαμαρτυρίας 
την επόμενη νύχτα. 

Αυτή  πραγματοποιήθηκε στο Χαϊμάρκετ και συντονίστηκε από τον Σπάις και δύο άλλους δραστήριους 
στο συνδικαλιστικό κίνημα αναρχικούς, τον Άλμπερτ Πάρσον (Albert Parsons) και τον Σάμιουελ Φίλντεν 
(Samuel Fielden). 

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών το πλήθος ήταν ειρηνικό. 
Εκείνη τη στιγμή μια βόμβα έπεσε στις τάξεις της αστυνομίας. Σκότωσε έναν, τραυμάτισε θανάσιμα 

έξι ακόμη και πλήγωσε ελαφρά περίπου εβδομήντα άλλους. Η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον των 
παρευρισκομένων. Ποτέ δεν εξακριβώθηκε πόσοι ακριβώς πληγώθηκαν ή σκοτώθηκαν από τις σφαίρες 
της αστυνομίας. 

Η κυριαρχία του τρόμου απλώθηκε και πέρα από το Σικάγο. Ο Τύπος και οι ιεροκήρυκες καλούσαν για 
εκδίκηση, επιμένοντας ότι η βόμβα ήταν «δουλειά» των σοσιαλιστών και των αναρχικών. 

Τελικά, οκτώ άτομα δικάστηκαν ως «συμμέτοχοι σε φόνο». Ήταν ο Σπάις, ο Φίλντεν, ο Πάρσον και 
πέντε άλλοι αναρχικοί, που είχαν επιρροή στο εργατικό κίνημα: ο Άντολφ Φίσερ (Adolph Fischer), ο 
Τζορτζ  Ένγκελ (George Engel), ο Μάικλ Σβαμπ (Michael Schwab), ο Λιούις Λινγκ (Louis Lingg) και ο Όσκαρ 
Νίμπε (Oscar Neebe). 

Η δίκη-παρωδία -το σώμα των ενόρκων αποτελούνταν από επιχειρηματίες, τους υπαλλήλους τους 
και ένα συγγενή κάποιου από τους νεκρούς αστυνομικούς- άρχισε στις 21 Ιουνίου 1886. Στις 19 Αυγούστου 
επτά από τους κατηγορουμένους καταδικάστηκαν σε θάνατο, ενώ ο Νίμπε σε 15 χρόνια κάθειρξη. 
Ύστερα από μια μαζική διεθνή εκστρατεία για την απελευθέρωσή τους, το κράτος «συμβιβάστηκε» 
και μετέτρεψε τις ποινές των Σβαμπ και Φίλντεν σε ισόβια φυλάκιση. Ο Λινγκ, εξαπατώντας το δήμιο, 
αυτοκτόνησε στο κελί του μία ημέρα πριν από τις εκτελέσεις. Στις 11 Νοεμβρίου 1887 οι Πάρσον, Ένγκελ, 
Σπάις και Φίσερ οδηγήθηκαν στην κρεμάλα.

Εξακόσιες χιλιάδες εργάτες βγήκαν στο δρόμο για την κηδεία τους. Η εκστρατεία για την 
απελευθέρωση των Νίμπε, Σβαμπ και Φίλντεν συνεχίστηκε. 

Στις 26 Ιουνίου 1893 ο κυβερνήτης Αλτγκέλντ (Altgeld) τους απελευθέρωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν 
τους είχε δώσει χάρη επειδή πίστευε ότι είχαν υποφέρει αρκετά, αλλά επειδή θεωρούσε πως ήταν 
αθώοι για το έγκλημα για το οποίο είχαν καταδικαστεί. 

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι αρχές θεωρούσαν ότι μια τέτοια δίωξη θα έσπαγε τη ραχοκοκαλιά 
του κινήματος για το 8ωρο. Αργότερα ήρθαν στο φως στοιχεία ότι η βόμβα ίσως είχε ριχτεί από έναν 
πράκτορα της αστυνομίας που εργαζόταν για τον καπετάνιο Μπόνφιλντ (Bonfield), ως μέρος μιας 
συνωμοσίας στην οποία ήταν μπλεγμένοι ορισμένοι προϊστάμενοι, για να δυσφημήσει το εργατικό 
κίνημα. 

Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην απεργία στους σιδηροδρόμους και 
στην οικονομική ύφεση του 1886, οι αναρχικοί του Σικάγου (οι οποίοι αυτοαποκαλούνταν «Κοινωνικοί 
Επαναστάτες») είχαν πιθανότατα περισσότερες ομοιότητες με τους μελλοντικούς Wobblies 
(Γουόμπλις), όπως θα ονομάζονταν τα μέλη της ΙWW, από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική εργατική 
οργάνωση. Οργάνωναν ογκώδεις συγκεντρώσεις και πικ νικ με κόκκινες σημαίες και χορούς στον ήλιο. 
Περιγελούσαν τους πλουσίους σε τεράστιες διαδηλώσεις που οργάνωναν την Ημέρα των Ευχαριστιών. 
Προετοιμάζονταν σε οργανωμένες ομάδες για να πολεμήσουν την άρχουσα τάξη, ακόμα και με όπλα 
αν χρειαζόταν. Λειτούργησαν επίσης επαναστατικά σχολεία για την εκπαίδευση των παιδιών, διάβαζαν 
(και έγραφαν) ποίηση, έφτιαξαν το δικό τους θέατρο ανεβάζοντας ριζοσπαστικές παραστάσεις και 
εξέδιδαν ζωηρόχρωμες εφημερίδες με πολλές εικόνες. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1890 σημειώθηκε η χειρότερη οικονομική ύφεση στην αμερικανική 
ιστορία. Εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούσαν και δεκάδες χιλιάδες άλλοι, που ζούσαν υπό άθλιες 
συνθήκες, εξασθενημένοι καθώς ήταν, χτυπήθηκαν από τη φυματίωση. Με τέτοια πληθώρα εργατών 
που ζητούσαν απεγνωσμένα δουλειά, οι εργοδότες μείωσαν δραστικά τα ημερομίσθια και προσπάθησαν 
να διαλύσουν τα υπάρχοντα εργατικά συνδικάτα. 

Δύο ήταν οι σημαντικότερες εργατικές μάχες της εποχής εκείνης, που κατέστησαν πιο εφικτή και πιο 
αναγκαία τη γέννηση της οργάνωσης IWW.
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H πρώτη, και μεγαλύτερη, εκδήλωση αλληλεγγύης στον αμερικανικό εργατικό χώρο ήταν η απεργία 
στην Πούλμαν. Σ’ αυτήν πρωταγωνιστής, και αγαπημένος ριζοσπάστης όλων μέχρι το θάνατό του το 
1926, ήταν ο Γιουτζίν Βίκτορ Ντεμπς (Eugene Victor “Gene” Debs), σημαντική φυσιογνωμία της ιδιαίτερα 
εκλεκτικής αδελφότητας θερμαστών, από την Τερ Οτ της Ιντιάνα. 

O νεαρός Τζιν Ντεμπς ανήκε στους Δημοκρατικούς και αποτελούσε μια πολλά υποσχόμενη 
προσωπικότητα της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας Εργασίας. Μόλις είδε ότι το συνδικάτο του έχανε τη μια 
απεργία μετά την άλλη, ηγήθηκε της δημιουργίας ενός νέου, ευρύτερου σωματείου, του Αμερικανικού 
Συνδικάτου Σιδηροδρόμων. Όχι πολύ καιρό μετά την ίδρυσή του ήρθε αντιμέτωπος με ένα δίλημμα: 
Να υποστηρίξει τους εργάτες της περίβλεπτης εταιρείας Πούλμαν, τα αυτοκίνητα της οποίας 
κατασκευάζονταν σε μια βιομηχανική πόλη έξω από το Σικάγο ή να αγνοήσει τα δεινά αυτών των 
εργατών και να εγκαταλείψει το όραμα της αλληλεγγύης; Ο Ντεμπς επέλεξε το δρόμο της απεργίας, και 
οι σιδηροδρομικές γραμμές έκλεισαν ξανά, σχεδόν στο σύνολό τους δυτικά του Μισισιπή. Σε αντίθεση 
με την απεργία του 1877, αυτή ήταν ειρηνική, αλλά ο Πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και 
έστειλε ομοσπονδιακά στρατεύματα. Ο Ντεμπς, που συνελήφθη και στάλθηκε στη φυλακή Γούντστοκ 
του Ιλινόις, λέγεται ότι μέσα στο κελί του διάβασε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο• έκτοτε, και για όλη 
του τη ζωή, έγινε σοσιαλιστής. Ο Ντεμπς υπήρξε μια αξιοσέβαστη προσωπικότητα της εργατικής τάξης.

Το δεύτερο γεγονός ήταν ουσιαστικά μια σειρά από απεργίες των εργατών στα ορυχεία της Δύσης. Η 
Δυτική Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων, άντρες που δούλευαν κάτω από τη γη θέτοντας καθημερινά τη ζωή 
τους σε κίνδυνο, κατάλαβε γρήγορα πως οι εργοδότες τους δεν είχαν καμία πρόθεση να επιτρέψουν τη 
δημιουργία συνδικάτων. Κατά τη δεκαετία του 1890 ξέσπασαν ένοπλες μάχες, με καραμπίνες, δυναμίτη 
και πολλές συγκρούσεις, και με το νόμο να τάσσεται σχεδόν αποκλειστικά με το μέρος των ιδιοκτητών 
των ορυχείων. Οι εργάτες αυτοί κατάλαβαν επίσης ότι η Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας, οι ηγέτες 
της οποίας είχαν αντιμετωπίσει ειρωνικά τους σιδηροδρομικούς του Γιουτζίν Ντεμπς επειδή είχαν 
εγκαταλείψει το συντεχνιασμό της οργάνωσης, δεν είχε καμία πρόθεση να τους υπερασπιστεί. Έπρεπε 
να βρεθεί λοιπόν κάτι καλύτερο και πιο αποτελεσματικό.

Με τον όρο «Ηπειρωτικό συνέδριο της εργατικής τάξης» περιέγραψε ο Γουίλιαμ Χέιγουντ «Μπιγκ 
Μπιλ» (William Dudley “Big Bill” Haywood) τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο, τον Ιούνιο 
του 1905, με εκατοντάδες αντιπροσώπους και ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του αμερικανικού 
ριζοσπαστισμού. 

Στο συνέδριο, που ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 1905 στο Μπραντς Χολ, στη βορινή πλευρά του Σικάγου, 
ο μονόφθαλμος Γουίλιαμ Χέιγουντ «Μπιγκ Μπιλ» ήταν εκείνος που κήρυξε την έναρξη. Τις ημέρες 
που ακολούθησαν οι αντιπρόσωποι διατύπωσαν θεμελιώδεις, πρακτικές ιδέες για το εργατικό κίνημα, 
τονίζοντας πως η εργασία είχε ανάγκη από αλληλεγγύη στην πράξη και όχι στα λόγια. Ο συντεχνιακός 
συνδικαλισμός της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εργασίας δεν ήταν μόνο ξεπερασμένος (είχε δημιουργηθεί 
για μια προγενέστερη περίοδο της βιομηχανικής εργασίας) αλλά και αναποτελεσματικός, απομονωτικός 
και άδικος απέναντι στις μάζες των βιομηχανικών εργατών. Ως συνήθως, ένα τραγούδι (με τίτλο «Γενική 
Απεργία») απέδωσε με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη λογική:

Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε με τα μέλη της παλιάς ΑΠ,
δείτε όμως λογικά αυτά που σας λέμε.

Η συντεχνία σας προστατεύει μια μορφή ιδιοκτησίας.
Δεν βλέπετε πως η ιδιοκτησία που χάνετε είναι η τέχνη σας;

Τα εξελιγμένα μηχανήματα καταστρέφουν εργαλεία κι επαγγέλματα
και κάποια ζοφερή μέρα θα γίνετε κι εσείς σκλάβοι.

Γι’ αυτά μας τα λόγια είμαστε σίγουροι.
Ω, ποιος ο λόγος ν’ απεργείς όταν δεν μπορείς να νικήσεις;

Τα συντεχνιακά συνδικάτα διατηρήθηκαν, κυρίως επειδή τα μέλη τους ανέλαβαν εποπτικά καθήκοντα. 
Ήταν οι «αριστοκράτες της εργασίας», και οι απομονωτικές δομές των συνδικάτων τους παρέμειναν 
κυρίαρχες ως την άνοδο, τη δεκαετία του 1930, του Συνεδρίου Βιομηχανικών Οργανώσεων και 
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εξακολούθησαν να ασκούν μεγάλη επιρροή για πολύ καιρό αργότερα, συχνά ως συντηρητική και πολλές 
φορές ως ρατσιστική δύναμη που συμμαχούσε με τους φανατικούς ψυχρούς πολεμιστές της εργασίας. 
Πάντως η γενική ιδέα ήταν σωστή στην ουσία της, κι ακόμα περισσότερο σωστή ως ένα επαναστατικό, 
απελευθερωτικό δόγμα, που μέχρι και σήμερα παραμένει απραγματοποίητο. Τα βιομηχανικά συνδικάτα 
επρόκειτο να αποτελέσουν τους θεμέλιους λίθους της μελλοντικής συνεργατικής κοινωνίας. Οι εργάτες 
με την ένταξή τους σε κάποιο συνδικάτο προετοιμάζονταν για να πάρουν στα χέρια τους τον άμεσο 
έλεγχο της κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι που συνειδητοποιούσαν τη δύναμή τους είχαν τη δυνατότητα να 
ασκήσουν το θεμελιώδες δικαίωμά τους να απαλλοτριώσουν και να μοιραστούν με τους υπόλοιπους 
εργάτες σε όλο τον κόσμο όλα όσα παρήγαν συλλογικά.

Επομένως, για την IWW το γνωστό πρόβλημα της τραγικά μικρής απήχησης που είχε το σοσιαλιστικό 
κίνημα στις ΗΠΑ μπορούσε να βρει μια καινούρια λύση. Η διαδικασία «εκπαίδευσης» των εργατών, 
ώστε να γίνουν σοσιαλιστές μέσα από εφημερίδες, διαλέξεις και προεκλογικές καμπάνιες, ήταν πολύ 
παθητική και όχι ιδιαίτερα επιτυχημένη. Οι εργάτες έπρεπε να εκπαιδευτούν μόνοι τους, μέσα από τη 
δική τους δράση και την αυτοοργάνωσή τους. 

Τα σημαντικότερα σημεία του συνεδρίου ήταν η Δήλωση Αρχών και οι αξιομνημόνευτοι λόγοι που 
ακούστηκαν κατά τη διάρκειά του. Συγκεκριμένα, η Λούσι Πάρσονς (Lucy Parsons), ήδη γνωστή για την 
υπεράσπιση του συζύγου της έπειτα από την υπόθεση Χαϊμάρκετ το 1886 και σημαντική προσωπικότητα 
ως Αφροαμερικανίδα αναρχική επαναστάτρια στο Σικάγο, έβγαλε έναν σπουδαίο λόγο υπερασπιζόμενη 
τις γυναίκες «ταπεινής» καταγωγής που ωθούνταν στην πορνεία, μίλησε όμως και για τις δυνατότητες 
των εργατών υποστηρίζοντας τα εξής: «Θεωρώ πως στο μέλλον απεργία δεν θα σημαίνει να λιμοκτονώ, 
αλλά να παραμένω στις επάλξεις και να παίρνω στην κατοχή μου τα αναγκαία». 

Στην IWW, τα μέλη της οποίας κυνηγήθηκαν έντονα από τους πολιτικούς και τον Τύπο των ΗΠΑ και 
δέχθηκαν συχνά βίαιες επιθέσεις από μπράβους των εργοδοτών, βρέθηκαν κατά καιρούς σημαντικά 
ονόματα της ριζοσπαστικής Αριστεράς των ΗΠΑ, όπως οι  Γιουτζίν Ντεμπς (1855-1926), Λούσι Πάρσονς 
(1853-1942),  Μαίρη Χάρις Τζόουνς (Mary Harris Jones, γνωστή και ως «Mother Jones», 1837-1930), Κάρλο 
Τρέσκα (Carlo Tresca, 1879-1943), Τζο Χιλ (1879-1915), Τόμας Χάγκερτι (Thomas Haggerty) κ.ά. 

Γύρω στο 1910, οι Wobblies κατέκτησαν σημαντικό μέρος των «άμεσων στόχων» τους ως αποτέλεσμα 
της έντονης και ριζοσπαστικής δράσης τους, η οποία συχνά έφτανε στο σημείο της χρήσης μεθόδων 
σαμποτάζ. Στα τέλη του 1912 εξέδιδαν 13 εφημερίδες σε διαφορετικές γλώσσες. Το 1912 η IWW είχε 
φτάσει να αριθμεί 100.000 μέλη, έχοντας οργανώσει ικανοποιητικά τους βιομηχανικούς εργάτες της 
ανατολικής ακτής και των βορειοδυτικών πολιτειών, και είχε εμπλακεί σε περισσότερες από 150 
απεργίες, ενώ από το 1915 έως το 1917 το αγροτικό τμήμα της (η Agricultural Workers Organization - AWO, 
με 95.000 μέλη) ανέπτυξε εντονότατη προπαγανδιστική και οργανωτική δουλειά στους εργάτες γης 
των μεσοδυτικών και των δυτικών Πολιτειών. 

Η IWW υπέστη την πρώτη της διάσπαση το 1908, οπότε αποχώρησαν οι μετριοπαθείς σοσιαλιστές 
που συσπειρώνονταν γύρω από τον Ντάνιελ 
Ντελεόν (Daniel DeLeon, 1852-1914) και τον 
Γιουτζίν Ντεμπς, οι οποίοι δίσταζαν να 
ακολουθήσουν την πολιτική της «άμεσης 
δράσης» (direct action) -με πραγματοποίηση 
αλλεπάλληλων απεργιών, προπαγάνδας, 
μποϊκοτάζ, ακόμα και σαμποτάζ- και της 
αδιαλλαξίας απέναντι στους εργοδότες, 
την οποία είχε επιλέξει η υπό τον μαχητικό 
Γουίλιαμ Χέιγουντ «Μπιγκ Μπιλ» (1869-1928) 
οργάνωση, που από τη δική της πλευρά 
κατήγγειλε απροκάλυπτα κάθε προσπάθεια 
κοινωνικής αλλαγής μέσα από εκλογικές 
διαδικασίες.

Έδωσαν τη μάχη να οργανώσουν τους 
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μαύρους εργάτες και τις γυναίκες, που μέχρι τότε δεν είχαν δικαίωμα να ενταχθούν στα συνδικάτα. 
Το σύνθημά τους ήταν «Δεν υπάρχει φυλή, θρησκεία, χρώμα». Στις εφημερίδες τους υπήρχαν 
ανταποκρίσεις από τις απεργίες των εργοστασίων που δεν ήταν δυνατόν να τις μάθει κανείς από τον 
επίσημο Τύπο.

Ήταν το πρώτο συνδικάτο στην ιστορία που προσπάθησε 
να οργανώσει τις εκδιδόμενες γυναίκες.

Τον Απρίλη του 1907 στη Νέα Ορλεάνη έγινε μια απεργία 
των εκδιδομένων γυναικών. Ο ιστορικός Φίλιπ Φόνερ αναφέρει: 
«Ένας μεγάλος αριθμός εκδιδομένων εμπνεύστηκαν από τη 
δράση των Γουόμπλις, βγήκαν έξω από τους οίκους ανοχής και 
διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες διπλασίασαν 
το νοίκι που πλήρωναν για τα δωμάτια των οίκων ανοχής. Οι 
γυναίκες συζήτησαν με μέλη των Γουόμπλις, οργανώθηκαν, 
εξέλεξαν εκπροσώπους και οργάνωσαν συγκεντρώσεις. 
Οι Γουόμπλις οργάνωσαν τη συμπαράσταση και τελικά οι 
απεργία τους νίκησε».

Ένα από τα πιο μαχητικά μέλη των Γουόμπλις η Ελίζαμπεθ 
Γκέρλεϊ Φλιν (Elizabeth Gurley Flynn), εντάχτηκε στις γραμμές τους σε ηλικία 16 χρονών και προσπάθησε 
να οργανώσει τις γυναίκες στις γραμμές του συνδικάτου, σε αντιπαράθεση με τις αστές φεμινίστριες, 
που έφτιαχναν γυναικείες οργανώσεις διεκδικώντας το δικαίωμα ψήφου για τις ίδιες, αδιαφορώντας για 
τα προβλήματα των γυναικών της εργατικής τάξης.

«Η βασίλισσα του σαλονιού δεν έχει τίποτα κοινό με την υπηρέτρια της κουζίνας» έλεγε. «Η 
σύζυγος του ιδιοκτήτη του πολυκαταστήματος δεν έχει κανένα γυναικείο - αδελφικό ενδιαφέρον 
για το 17χρονο κορίτσι που έχει μόνο την πορνεία ως εναλλακτική διέξοδο απέναντι στη θέση της 
πωλήτριας με μισθό 5 δολάρια τη βδομάδα. Η αδελφότητα των γυναικών όπως και η αδελφότητα των 
αντρών είναι μία κούφια απάτη για την εργατική τάξη. Πίσω από όλη αυτή την ανόητη υποκρισία και 
τον αρρωστημένο συναισθηματισμό κρύβονται τα σκοτεινά πλαίσια του ταξικού πολέμου».

Κατά τη διάρκεια μιας απεργίας το 1909 στη φημισμένη Εταιρεία Αυτοκινήτων στην Πενσιλβάνια οι 
IWW έδειξαν στην πράξη ποιος ήταν ο ρόλος τους και κέρδισαν μαζικά τους εργάτες. Στη συγκεκριμένη 
αυτοκινητοβιομηχανία, σκοτωνόταν κατά μέσο όρο ένας εργάτης κάθε μέρα από εργατικό ατύχημα. 
Δεκαέξι διαφορετικές εθνικότητες δούλευαν σκληρά στο εργοστάσιο, αλλά οι διευθυντές καλλιεργούσαν 
τις προκαταλήψεις απέναντι στους μετανάστες για να υπονομεύουν το συνδικαλισμό. Όταν τον Ιούλιο 
ξέσπασε μια αυθόρμητη απεργία, οι υπεύθυνοι του εργοστασίου και της Ένωσης Αμερικανών Εργατών 
περίμεναν ότι θα κατέρρεε σε μία ή δύο μέρες. Αντίθετα, οι μετανάστες εργάτες με την καθοδήγηση των 
IWW πάλεψαν τους απεργοσπάστες και την αστυνομία για 45 μέρες. Δεκατρείς απεργοί σκοτώθηκαν, 
αλλά τελικά οι εργάτες νίκησαν.

Ήταν μια μεγάλη νίκη των εργατών, που θεωρούνταν αδύναμοι. Η απεργιακή επιτροπή που 
συγκροτήθηκε, όπως αναφέρει άρθρο του περιοδικού των Διεθνών Σοσιαλιστών «ήταν μια 
μικρογραφία της σοσιαλιστικής διεθνούς». Τα μέλη της περιελάμβαναν Ιταλούς αναρχικούς, Ρώσους 
σοσιαλδημοκράτες, επιζώντες της Ματωμένης Κυριακής στην Πετρούπολη, συνδικαλιστές από την 
Ουγγαρία και την Ελβετία, καθώς επίσης και βετεράνους Γερμανούς μεταλλεργάτες.

Από τον Γενάρη ως τον Μάρτη του 1912 έγινε μια μεγάλη απεργία διαρκείας στο εργοστάσιο 
υφαντουργίας Λόρενς.

Συμμετείχαν 23.000 απεργοί, κυρίως γυναίκες, που προέρχονταν από 25 διαφορετικές εθνικότητες 
και μιλούσαν 45 διαφορετικές γλώσσες. Ο Φίλιπ Φόνερ αναφέρει ότι: «Η αλήθεια είναι ότι ποτέ πριν 
στην ιστορία του αμερικάνικου εργατικού κινήματος τόσες πολλές διαφορετικές εθνότητες απεργών 
δεν ενώθηκαν τόσο αποτελεσματικά σε μία απεργία». Οι IWW βρήκαν καινούριες τακτικές για να 
οργανώσουν την απεργία. «Για να ξεπεράσουν τις απαγορεύσεις που δεν άφηναν τους απεργούς να 
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συγκεντρώνονται μπροστά στα εργοστάσια, η απεργιακή επιτροπή εφηύρε τις κινούμενες απεργιακές 
φρουρές. Κάθε μέρα, σχημάτιζαν αλυσίδες γύρω από ολόκληρες γειτονιές για να αποτρέψουν τους 
απεργοσπάστες. Συμμετείχαν 3.000 με 10.000 άνθρωποι που διαδήλωναν με μουσική, τύμπανα και 
τραγούδια».

Οι γυναίκες, είτε ως απεργοί είτε ως σύζυγοι των απεργών, κατέβαιναν με πανό που έγραφαν 
«Θέλουμε ψωμί και τριαντάφυλλα». Η απεργία ήταν μια τεράστια νίκη για τους απεργούς. Πριν από 
αυτήν οι Γουόμπλις είχαν περίπου 300 μέλη και τον Σεπτέμβρη του 1912 αριθμούσαν 16.000.

Οι Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου έγιναν πολύ επικίνδυνοι για την κυβέρνηση. Καμία άλλη 
οργάνωση εργατών στην Αμερική δεν ήταν λιγότερο πατριωτική και περισσότερο διεθνιστική.

Στο διάστημα 1917-1924 η IWW -που εναντιώθηκε ανεπίσημα στη συμμετοχή των ΗΠΑ στον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο (τον οποίο πολλά στελέχη της είχαν χαρακτηρίσει «πόλεμο των αφεντικών» και 
αρκετοί είχαν συλληφθεί για το λόγο αυτό βάσει του νόμου περί κατασκοπίας, την «Espionage Act», 
ως δήθεν… κατάσκοποι των Γερμανών)- επιχείρησε να επαναλάβει την επιτυχία της AWO με τη Lumber 
Workers Industrial Union (LWIU), που αποσκοπούσε στο να οργανώσει τους εργάτες ξύλου στον Νότο 
των ΗΠΑ αλλά και στον Καναδά, πετυχαίνοντας ύστερα από απεργιακές κινητοποιήσεις την καθιέρωση 
της 8ωρης απασχόλησης.

Ο πόλεμος (1914-1918) ενέτεινε πάντως το ήδη εχθρικό για την οργάνωση κλίμα, ιδίως έπειτα από 
επιτυχημένες απεργίες που είχε οργανώσει σε κλάδους τους οποίους οι ΗΠΑ θεωρούσαν κρίσιμους για 
την έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αξιοποιώντας τον πόλεμο, κατάφερε 
να στρέψει τους υπηκόους της ενάντια στους «κόκκινους ανατρεπτικούς». Τον Σεπτέμβριο του 1917 
ένοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν σε 48 γραφεία της οργάνωσης σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ και τις 
αμέσως επόμενες εβδομάδες συνελήφθησαν 165 στελέχη της με την κατηγορία ότι δήθεν σχεδίαζαν 
να οργανώσουν... μαζικές λιποταξίες των στρατιωτών των ΗΠΑ.

Η ωμή καταστολή ενάντια στα στελέχη και τους ακτιβιστές («οργανωτές») της IWW συνεχίστηκε 
φυσικά και μετά τη λήξη του πολέμου, ενώ ο Χέιγουντ είχε ήδη δραπετεύσει στη Ρωσία, όπου και 
παρέμεινε μέχρι το θάνατό του. Έπειτα από αλλεπάλληλους νέους αντισυνδικαλιστικούς νόμους, σε 
πολλές Πολιτείες η απλή κατοχή της κόκκινης ταυτότητας του μέλους της IWW αποτελούσε ποινικό 
αδίκημα και έστελνε τον κάτοχό της στη φυλακή. 

Το 1918 είχαν καταδικαστεί σε εξοντωτικές πολυετείς ποινές φυλάκισης 101 στελέχη της οργάνωσης 
και εξαιτίας του φόβου είχε αρχίσει να ελαττώνεται δραματικά ο αριθμός των μελών της. Στα τέλη 
της δεκαετίας του 1920 η οργάνωση έμοιαζε να έχει διαλυθεί, καθώς ήταν οικονομικά κατεστραμμένη 
και με την πλειονότητα των μελών της να έχουν αποστατήσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ το 1924 
ακολούθησε μία ακόμη διάσπαση. 

Αργότερα πάντως επιχειρήθηκε και επιτεύχθηκε η μερική ανασυγκρότηση της IWW, η οποία, παρά τα 
πλήγματα και τις διασπάσεις, κατόρθωσε το 1930 να εμφανίζει 10.000 εγγεγραμμένα μέλη. Η οργάνωση 
πρωτοστάτησε μάλιστα το 1934 στη μεγάλη γενική απεργία του Σαν Φρανσίσκο, καθώς και σε άλλες 
απεργίες που ξέσπασαν την ίδια δεκαετία στις αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ.

Η IWW εξακολουθεί να υπάρχει και να δρα ακόμη και σήμερα. Τα μέλη της υπολογίζονται περίπου 
σε 1.000 και είναι οργανωμένα σε τοπικές οργανώσεις διάσπαρτες σε όλες σχεδόν τις ΗΠΑ, ενώ 
παραρτήματα των Wobblies λειτουργούν στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά, την Αγγλία, 
τη Φινλανδία, τη Γερμανία, τη Σιέρα Λεόνε, τη Σουηδία και την Πολωνία.
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ΤΖΟ ΧΙΛ (JOE HILL)
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των Γουόμπλις ήταν η αγάπη τους για τα τραγούδια, τα παραμύθια και 

τις όμορφες μελαγχολικές ιστορίες για τους σκληρούς αγώνες της τάξης τους. Κατά τη διάρκεια των 
ατέρμονων εργατικών αγώνων τούς άρεσε να κάθονται γύρω από τη φωτιά, δίπλα σε ντεπόζιτα, σε 
βαγόνια τρένων, στην έρημο και να τραγουδούν. Έφτιαχναν διαρκώς τραγούδια πάνω σε παλιά μοτίβα, 
κυρίως σε ρυθμούς παλιών ύμνων. Δεν είναι τυχαίο ότι κυκλοφορούσε από την οργάνωση το Little Red 
Song Book, ένα ανθολόγιο με εργατικά τραγούδια της εποχής. 

Στις τάξεις τους είχαν και έναν διακεκριμένο ποιητή και τραγουδοποιό, που τον λάτρευαν, τον Τζο 
Χιλ.

Ο Τζο Χιλ γεννήθηκε το 1879 σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Σουηδίας. Το πλήρες όνομά του στα 
σουηδικά ήταν Emmanuel Hägglund. Καταγόταν από φτωχή οικογένεια, αλλά είχε κληρονομήσει από 
τους γονείς ένα πολύ σημαντικό εφόδιο, την αγάπη για τη μουσική. Από μικρός είχε μάθει να παίζει στο 
πιάνο που είχε φτιάξει ο πατέρας του, μετά το θάνατο του οποίου σε εργατικό ατύχημα ο Τζο -σε ηλικία 
μόλις 8 χρονών- αναγκάστηκε να δουλέψει μαζί με τα αδέλφια του για να συντηρήσει την οικογένεια. 

Όταν πέθανε η μητέρα του, κάπου στις αρχές του αιώνα, ο Τζο μετανάστευσε με τον αδελφό του 
Πολ στην Αμερική. Οι πρώτες του δουλειές ήταν πιανίστας σε μπαρ και χαμάλης. Ταξίδεψε σε όλη την 
Αμερική κάνοντας όποια δουλειά μπορεί να φανταστεί κανείς: μηχανικός, λιμενεργάτης, υλοτόμος. 
Παράλληλα σκάρωνε συνεχώς ποιήματα -«ορνιθοσκαλίσματα», όπως τα αποκαλούσε ο ίδιος- και τα 
έπαιζε στο βιολί ή στην κιθάρα του. Όλοι τον ήξεραν ως έναν ευγενικό και γενναιόδωρο άνθρωπο, 
λιγάκι ντροπαλό. 

Φαίνεται να οργανώνεται στην IWW το 1910, όταν δούλευε στο λιμάνι του Σαν Πέντρο στην 
Καλιφόρνια. Από την αρχή χρησιμοποίησε το ταλέντο του στο τραγούδι για να ενώσει τους εργάτες και 
να προπαγανδίσει την οργάνωση των εργατών. Όπως έλεγε ο ίδιος, «το φυλλάδιο το διαβάζεις και το 
πετάς, ενώ το τραγούδι ζει μες την καρδιά σου».

Διαρκώς περιόδευε από Πολιτεία σε Πολιτεία, βοηθώντας στην οργάνωση των απεργιακών αγώνων. 
Η ποίηση αλλά και η σύνθεση τραγουδιών που ενέπνεαν τους εργάτες στην πάλη τους ήταν μια άλλη 
αγαπημένη ενασχόλησή του, αυτή που τελικά τον έκανε γνωστό και αγαπητό.

Μερικά από τα τραγούδια του τα οποία σωθήκαν χάρη στους Wobblies, που συνέχισαν να τα 
τραγουδούν είναι τα εξής:

1. We Will Sing One Song
2. Scissor Bill
3. The Rebel Girl
4. The Preacher and the Slave (‘’Pie in the Sky’’)
5. There Is Power in a Union
6. Casey Jones (The Union Scab)
7. The Tramp
8 . Mr. Block

Στις 10 Ιανουαρίου 1914, στην πρωτεύουσα της Γιούτα, το 
Σολτ Λέικ, μέσα σε ένα χασάπικο-παντοπωλείο, γίνεται 
ένα διπλό έγκλημα. Θύματα, ο ιδιοκτήτης Τζον Μόρισον 
(John Morrison) και ο γιος του Άρλινγκ (Arling). Δράστες δύο 
άγνωστοι, που είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους με κόκκινα 
μαντίλια, και όργανο των δολοφονιών ένα πιστόλι. 

Παλιός αστυνομικός ο Μόρισον, είχε σίγουρα πολλούς 
μα πολλούς εχθρούς στην περιοχή. Το γεγονός ότι δεν 
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αρπάχτηκαν χρήματα από το μαγαζί, έκανε ολοκάθαρο σε όλους ότι επρόκειτο για έγκλημα εκδίκησης. 
Το ίδιο απόγευμα, ο Τζο Χιλ, ο οποίος βρισκόταν στην πόλη προκειμένου να βοηθήσει στην οργάνωση 

μιας απεργίας, επισκέφτηκε τον τοπικό γιατρό φέροντας τραύμα από εξοστρακισμό σφαίρας. Ο γιατρός, 
αφού περιποιήθηκε το τραύμα, κατήγγειλε στις αρχές το περιστατικό, καθώς και το γεγονός ότι ο Χιλ 
οπλοφορούσε. 

Οι έρευνες στράφηκαν εναντίον του. Στο σπίτι όπου έμενε βρέθηκε ένα κόκκινο μαντίλι, αλλά 
κανένα όπλο. Κάποιοι μάρτυρες, ανάμεσά τους και η μικρή κόρη του παντοπώλη, ανέφεραν ότι ένας από 
τους δράστες έμοιαζε στον Χιλ, τόσο στο ύψος όσο και στα χαρακτηριστικά του μετώπου. 

Η αφορμή είχε δοθεί. Ο Τζο δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο από το δικαστήριο της Γιούτα για 
τον διπλό φόνο κάποιων ανθρώπων που μάλλον δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του.

Πολλοί άνθρωποι εκείνο το βράδυ είχαν ζητήσει ιατρική βοήθεια για τραύματα από όπλο στο Σολτ 
Λέικ. Επίσης, πάρα πολλοί άντρες οπλοφορούσαν νόμιμα. Οι επικλήσεις στη λογική, που έκαναν οι 
συνήγοροι του Χιλ στη δίκη του, δεν ήταν αρκετές. Το δικαστήριο καταδίκασε το συνδικαλιστή σε 
θάνατο χωρίς δεύτερη σκέψη. 

Η υπόθεση ήταν εντελώς εξοργιστική για τους συνδικαλισμένους εργάτες, ακόμα και για τους 
ρεφορμιστές της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εργασίας. Ο Τζο καταδικάστηκε όχι για τους φόνους, αλλά 
επειδή ήταν ο ποιητής της εργατικής τάξης, ο εργάτης που εξέφραζε με τα τραγούδια του τις ανάγκες 
της τάξης του. Η φήμη ότι ο Χιλ βρισκόταν στο κρεβάτι με μια κυρία της καλής κοινωνίας της πόλης την 
ώρα της δολοφονίας, γεγονός που του έδινε ακλόνητο άλλοθι, καθώς και η αντρίκια στάση του στην 
ανάκριση προκειμένου να μην την εκθέσει, τον έκαναν ακόμα πιο ηρωικό και σπουδαίο στο μυαλό των 
πάντα συναισθηματικών Γουόμπλις. 

«Μην κλαίτε για μένα. Οργανωθείτε!»

Στην πρώτη φάση του εγκλεισμού του στις φυλακές, ο Χιλ υποστηριζόταν μονάχα από την εργατική 
τάξη. Στη συνέχεια όμως η υπόθεσή του άγγιξε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού. Διαμαρτυρήθηκαν 
η ίδια η κυβέρνηση και ο βασιλιάς της Σουηδίας, εκατοντάδες εργατικές οργανώσεις ανά τον κόσμο, 
νομικές ενώσεις. Σε μια μαζική συγκέντρωση στο Σίδνεϊ 30.000 Αυστραλοί εργάτες απαίτησαν με 
ψήφισμά τους να απελευθερωθεί ο ποιητής. Στο τέλος, και ο ίδιος ο πρόεδρος Ουίλσον (Wilson) έκανε 
έκκληση στο δικαστήριο της Γιούτα να κάνει αποδεκτή την έφεση και να επαναληφθεί η δίκη. 

Ήταν όλα μάταια. Ο Τζο Χιλ, ο αγαπημένος ποιητής της αμερικανικής εργατικής τάξης, θα βρει το 
θάνατο από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος στις 19 Νοέμβρη 1915 στο προαύλιο των 
φυλακών της Γιούτα. Τα τελευταία του λόγια ήταν:

«Μην κλαίτε για μένα. Οργανωθείτε!».

Το πτώμα του ποιητή, αγκιτάτορα και οργανωτή, μεταφέρθηκε στο Σικάγο. Στην κηδεία του 
παρευρέθηκαν περισσότεροι από 30.000 εργάτες. Με βροντερή φωνή τραγουδούσαν το τραγούδι τους 
«Δώστε τα χέρια».

Γιατί διασπάτε τον αγώνα με χωριστές συμφωνίες
και τ’ αφεντικά σάς κοροϊδεύουν με τις ιερές διαδικασίες;

Γιατί δουλεύετε όταν οι άλλοι μάχονται τον εχθρό;
Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αυτό είναι γνωστό.

Δώστε τα χέρια! Δώστε τα χέρια! Έτσι θα έρθει η νίκη.
Να μείνουν μ’ άδεια χέρια του κεφαλαίου οι λύκοι.

Εμποδίστε απεργοσπάστες, μπράβους κι όλη τη συμμορία.
Όλοι για ένα Μεγάλο Συνδικάτο, για μια Μεγάλη Απεργία.

Τζο Χιλ, ο άνθρωπος που δεν πέθανε ποτέ
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Ένα όμορφο και συγκινητικό τραγούδι για τον Τζο Χιλ, το οποίο έγραψαν τη δεκαετία του 1930 ο Ερλ 
Ρόμπινσον (Earl Robinson) και ο Άλφρεντ Χέιζ (Alfred Hayes), με τίτλο «Τζο Χιλ», τραγουδήθηκε από 
χιλιάδες εργάτες, ειδικά κατά τη διάρκεια της μεγάλης εκστρατείας της CIO, της μεγαλύτερης εργατικής 
συνδικαλιστικής ένωσης των ΗΠΑ εκείνη την εποχή. 

Κάποιοι από τους στίχους στα ελληνικά:

Ονειρεύτηκα τον Τζο Χιλ το βράδυ αυτό,
ζωντανό όπως εσύ κι εγώ

Λέω: «Τζο, είσαι δέκα χρόνια νεκρός».
«Ποτέ δεν πέθανα μου λέει αυτός».

«Ο Τζο Χιλ δεν είναι νεκρός. 
Ο Τζο Χιλ δεν χάθηκε.
Όπου εργάτης απεργός

στο πλευρό του θα μάχεται».

Τζο Χιλ, δολοφονημένος από τους καπιταλιστές,
19 Νοεμβρίου 1915

Ενδιαφέρουσα είναι και η υπόθεση με την περιπέτεια της στάχτης του νεκρού του Τζο Χιλ.
Στο επετειακό άρθρο του Ντικ Μάιστερ αναφέρεται:

Οι στάχτες του χωρίστηκαν σε μικρές ποσότητες που στάλθηκαν στα παραρτήματα της IWW σε κάθε 
Πολιτεία, εκτός της Γιούτα, για να σκορπιστούν στον αέρα. Ο Χιλ, με το κλασικό μακάβριο χιούμορ του, 
είχε δηλώσει ότι «δεν θέλω να πιαστώ νεκρός στη Γιούτα».

Ακόμη και νεκρός ο Χιλ δεν ήταν ασφαλής από την κυβέρνηση. Ένα δέμα με τις στάχτες του 
μέσα, που στάλθηκε καθυστερημένα σ’ έναν οργανωτή της ΙWW το 1917 για να το διασκορπίσει στο 
Σικάγο, κατασχέθηκε από τους ταχυδρομικούς επιθεωρητές. Αυτοί ενήργησαν κατ’ αυτό τον τρόπο, 
εφαρμόζοντας τη νομοθεσία περί κατασκοπείας (η οποία θεσπίστηκε μετά την είσοδο των ΗΠΑ στον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο εκείνη τη χρονιά), που καθιστούσε παράνομη την ταχυδρόμηση οποιουδήποτε 
υλικού υποστήριζε «την προσβολή, την εξέγερση ή τη βίαιη αντίσταση σε οποιονδήποτε νόμο των 
ΗΠΑ». 

Ο φάκελος, ο οποίος περιείχε μια χούφτα στάχτη του Χιλ, στάλθηκε στα aρχεία του κράτους στην 
Ουάσινγκτον. Παρέμεινε εκεί κρυμμένος μέχρι το 1988, οπότε ανακαλύφθηκε. Επιστράφηκε στο Σικάγο, 
στους ανθρώπους που τώρα αποτελούν την ΙWW, η οποία έχει συρρικνωθεί σε λίγες εκατοντάδες μέλη.

Προφανώς,  η Ταχυδρομική Υπηρεσία τότε είχε διαφωνήσει με τη λεζάντα της φωτογραφίας του Χιλ 
στο μπροστινό μέρος του φακέλου, που έγραφε:

«Τζο Χιλ, δολοφονημένος από τους καπιταλιστές, 19 Νοεμβρίου 1915».

Δολοφονήθηκε από τους καπιταλιστές, αλλά και από την πανίσχυρη στη Γιούτα Εκκλησία των 
Μορμόνων, που έβλεπε τον Χιλ ως απειλή για την πίστη στον Θεό, στον Ιησού Χριστό και στον... 
Τζόζεφ Σμιθ!!!
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Η μπροσούρα εκδόθηκε από την ΕΣΕ και κυκλοφορεί σε 2500 αντίτυπα.

Ευχαριστούμε πολύ το Σωματείο βάσης μουσικών & εργαζομένων στο χώρο 
του ακροάματος (ΣΒΕΧΑ) που δρα και εδράζεται στη  Β. Ελλάδα για τη συγγραφή 

των κειμένων και τον υποτιτλισμό της ταινίας.

ΑΘΗΝΑ: 6941507846 | ese-ath@espiv.net      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: info@ese-thessalonikis.gr
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ese.ioanninon@gmail.com

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 


