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Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά!

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες κάντε την απεργία της Πρωτομαγιάς, μέρα αγωνιστικής 
διεκδίκησης και εκδήλωσης της αγανάκτησης και της οργής σας. Να πούμε όχι στα 
σύγχρονα εργασιακά κάτεργα, στη σύγχρονη δουλεία. Να βροντοφωνάξουμε πως 
"Δούλοι του 21ου αιώνα δε θα γίνουμε". Η Πρωτομαγιά είναι μέρα αγώνα! Μέρα 
διεθνιστικής αλληλεγγύης βαμμένη με το αίμα των εργατών του Σικάγου, των 
αμέτρητων θυσιών και των αναρίθμητων ηρώων της εργατικής τάξης, που έπεσαν 
στις συγκρούσεις της ταξικής πάλης. Μέρα που οι εργάτες σε όλο τον κόσμο δείχνουν 
τις γροθιές τους, επιδεικνύουν στους εκμεταλλευτές τη δύναμή τους. Μέρα που 
προβάλλονται τα σύγχρονα αιτήματα των εργαζομένων για αξιοπρεπή ζωή, αιτήματα 
ανακούφισης της εργατικής οικογένειας από τα βάρβαρα μέτρα των μονοπωλίων και 
του πολιτικού προσωπικού τους. Τα δικαιώματα και οι κατακτήσεις των εργαζομένων 
δε χαρίστηκαν, δεν παραχωρήθηκαν από τους εκμεταλλευτές, από κυβερνήσεις και 
κοινοβούλια. Κατακτήθηκαν με αδιάκοπους σκληρούς αγώνες, με οργάνωση και 
αντοχή.
Τα μηνύματα της Πρωτομαγιάς να μπουν μέσα στους τόπους δουλειάς. Να περάσουν 
τις πύλες των εργοστασίων, να γίνουν μάθημα σε κάθε σχολείο και σχολή! Άλλωστε, 
το ίδιο το μήνυμα της 1ης Μάη είναι πως ό,τι κατέκτησαν οι εργαζόμενοι το 
κατέκτησαν με σκληρούς και ταξικά οργανωμένους αγώνες. 
Είναι καθήκον σήμερα  να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Να πάρουμε την 
ατομική και συλλογική ευθύνη. Η ανακούφιση και η λύτρωση από τη θηλιά στο 
λαιμό της εργατικής - λαϊκής οικογένειας δε θα έρθει αυτόματα, δε θα 
πραγματοποιηθεί μονομιάς. Δε θα γίνει χωρίς την παρέμβαση του λαού στις εξελίξεις, 
τη συμμετοχή των εργαζομένων στις συλλογικές διαδικασίες, την οργάνωση στα 
σωματεία, τη σύγκρουση στους τόπους δουλειάς.
Δεν υπάρχουν περιθώρια για μικρές ή μεγάλες νίκες αν δε στρέψουμε  τα όπλα 
μας απέναντι σε αυτούς που σήμερα μας εξαθλιώνουν, κλέβουν τον πλούτο που 
παράγουμε, είναι οι κερδισμένοι της κρίσης και των μέτρων, μας απειλούν και 
μας εκβιάζουν με την πείνα για να σκύψουμε το κεφάλι, να ζούμε γονατιστοί.
Στην κατεύθυνση αυτή χρειάζεται κίνημα ταξικά προσανατολισμένο, που θα πετάξει 
από πάνω του τα παραπλανητικά συνθήματα για δήθεν καλύτερη 
διαπραγμάτευση με την ΕΕ, για πιο ανθρώπινη διαχείριση του εκμεταλλευτικού 
συστήματος. Χρειάζεται κίνημα ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής του 
ευρωμονόδρομου και των μνημονίων, καμιά αναγνώριση από το λαό του χρέους 
και των ελλειμμάτων, έξοδο από την ΕΕ και το ευρώ.
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Κίνημα οργανωμένο και προσανατολισμένο απέναντι στην εργοδοσία, στους νόμους 
και το κράτος της. Κίνημα  που θα στηρίζεται και θα αναπτύσσει την κοινωνική 
συμμαχία, που δε θα παλεύει μόνο για επιμέρους, προσωρινές και αμφίβολες 
βελτιώσεις, αλλά για το σύνολο των αναγκών της λαϊκής - εργατικής οικογένειας, 
κίνημα που θα βάζει στην ημερήσια διάταξη το ερώτημα ποιος είναι ο παραγωγός του 
πλούτου, να φέρνει στην επιφάνεια το ερώτημα ή εμείς ή τα μονοπώλια.
Κίνημα που θα απαντάει με αγώνες, που θα φρενάρουν και θα σταματούν στην πράξη 
τα μέτρα πτώχευσης του λαού μας. Κίνημα που θα στέκεται κόντρα στον εργοδοτικό 
και κυβερνητικό συνδικαλισμό, στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες στη 
ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, στις φωνές της ταξικής συνεργασίας και των κοινωνικών 
διαλόγων.
To Δ.Σ. του Συλλόγου καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης σε συμπαιγνία με 
τους μεγαλέμπορους για μεταφορά της πρωτομαγιάτικης αργίας την Τρίτη του 
Πάσχα. Η καταρχήν σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης για μεταφορά της 
αργίας της Πρωτομαγιάς τη 2η μέρα του Πάσχα, γίνεται κατ’ εντολή, απαίτηση και 
εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των μεγαλέμπορων.

Η 1η του ΜΑΗ δεν είναι αργία, δεν είναι μεταφερόμενη γιορτή. 

Είναι απεργία!

Κατοχυρώθηκε ως αργία από τους αγώνες και τις θυσίες εκατομμυρίων εργατών σε 
όλο τον κόσμο στον αγώνα της κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από 
άνθρωπο. Δεν έχει κανένα δικαίωμα η κυβέρνηση να την μετατρέπει σε 
μεταφερόμενη κινητή αργία. Είναι αδικαιολόγητη η μεταφορά της.

Καλούμε τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, τα σωματεία με αποφάσεις να 
υπερασπιστούν το χαρακτήρα της πρωτομαγιάς. Να κηρύξουν 24ωρη απεργία την 1η 

του Μάη.

Δεν ανοίγουμε σήμερα δε δουλεύουμε
γιορτή έχουμε ξόδι έχουμε
κόκκινα πουκάμισα κόκκινα γαρίφαλα.
Μην τους φοβάσαι
στο φόβο σου ποντάρουν
(Γιάννης Ρίτσος)

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά!
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1η του ΜΑΗ.
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