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«Να περιμένετε το τέλος. Αν δεν το περιμένετε, εγώ σας το αναγγέλλω. Γύρω σας,
δίπλα σας, πάνω σας, απ΄ όλες τις μεριές θεριεύει μια φωτιά. Μπορείτε να την
αγνοείτε, αλλά δεν μπορείτε να την αποφύγετε. Θα ‘ρθει μια εποχή που η σιωπή
μας στον τάφο θα είναι πιο ισχυρή από τις φωνές που στραγγαλίζετε σήμερα».

Αύγουστος Σπάις εκτελεσμένος εργάτης από την αστική τάξη στο Σικάγο το 1886.

Δείτε ΕΔΩ

Συνάδελφε –σσα

Ο Μάης είναι βαμμένος με το αίμα της εργατικής τάξης ,της τάξης μας…. Απ το Σικάγο του
1886 και τον ηρωικό Μάη της Θεσσαλονίκης του 1936 μέχρι τα άσβεστα σύμβολα της
ταξικής μας πάλης: τους 200 κομμουνιστές που εκτέλεσαν οι ναζί στης Καισαριανής τον
τοίχο .

Τέτοιες μέρες επίσης , πριν από 72 χρόνια , το λάβαρο των εργατών ανέμιζε θριαμβευτικά
στο Ράιχσταγκ , πανηγυρίζοντας μαζί με τους καταπιεσμένους της γης την μεγάλη
Αντιφασιστική νίκη των λαών. «Καρφιά» οι εργατικοί αγώνες μας στο μάτι της αστικής
τάξης και των υποστηρικτών της ,γι αυτό και έχουν σκυλιάσει κι έχουν βαλθεί να
ξεδοντιάσουν το ταξικό και επαναστατικό τους περιεχόμενο. Αργία την βάφτισαν οι
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ την γιορτή των εργατών κάνοντας ταυτόχρονα και μια υπόκλιση στα αφεντικά
τους.

Όμως ότι και να κάνουν δεν μπορούν να μας σταματήσουν να φέρνουμε στο μυαλό μας τις
λαμπρότερες σελίδες των αγώνων του εργατικού κινήματος . Δεν μπορούν να εμποδίσουν
αυτοί οι αγώνες να είναι πηγή έμπνευσης για μας , μορφή διαπαιδαγώγησης και δεξαμενή
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άντλησης συμπερασμάτων και δύναμης για την συνέχιση του ταξικού μας αγώνα μέχρι την
κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτοί οι ηρωικοί αγώνες της τάξης
μας είναι για να αποδεικνύουν κάθε φορά πως τίποτα και ποτέ δεν μας χαρίστηκε κι από
κανέναν. Κανένα εργασιακό δικαίωμα δεν μας παραχώρησαν οι αστοί , αλλά τα κερδίσαμε
μέσα από σκληρούς και πολλές φορές αιματηρούς αγώνες. Έτσι και σήμερα είναι σε όλους
μας ολοφάνερο πως η αστική τάξη δεν θέλει ν αφήσει το παραμικρό δικαίωμα στον λαό. Με
εναλλασσόμενες κυβερνήσεις υποτακτικών (ΠΑΣΟΚ ,ΝΔ , ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) τσακίζουν το λαό,
διατηρώντας αλώβητη την εξουσία τους και συνεχίζοντας το ξεζούμισμα της εργατικής
τάξης. Ξεχνάνε όμως το σημαντικότερο : πως η πάλη των τάξεων δεν σταματάει ποτέ και
είναι η κινητήριος δύναμη της ιστορίας. Σε όσα πισωγυρίσματα και να βρεθεί η φωτιά πάντα
σιγοκαίει και πάντα γίνετε πυρκαγιά. Κι αυτό μας το έμαθαν αυτές οι μέρες , σαν την
Εργατική Πρωτομαγιά. Μας το φώναξαν χιλιάδες πρωτοπόροι αγωνιστές εργάτες μπροστά
στα εκτελεστικά αποσπάσματα , χιλιάδες κομμουνιστές που πάλεψαν και παλεύουν για να
γεννηθεί ο νέος κόσμος κόντρα στον παλιό και σαπισμένο που γεννά φτώχεια, πολέμους
και φασισμό. Κι αυτή η Πρωτομαγιά βρίσκει τον λαό μας αλυσοδεμένο και φυλακισμένο στα
πιο σκοτεινά μπουντρούμια της ΕΕ , του ΔΝΤ ,των τραπεζιτών ,των δανειστών. Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και η συστημική αντιπολίτευση, πιστά σκυλιά του κεφαλαίου και
των επιλογών του, θέλουν να μας θυσιάσουν ξανά και ξανά στον βωμό του κέρδους των
πλουσίων. Θέλουν να μας αναγκάσουν να πληρώσουμε εμείς τα αιματοβαμμένα
πλεονάσματά τους. Με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό από κοντά
συμπαραστάτη τους στην σφαγή του λαού. Και η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ και τα ελεγχόμενα
συνδικάτα αντιστρατεύονται τα εργατικά συμφέροντα και διευκολύνουν για να περάσουν οι
αντιδραστικές πολιτικές του κεφαλαίου. Όχι μόνο δεν προετοιμάζουν αγωνιστικό σχέδιο
αντεπίθεσης αλλά έχουν ήδη σημάνει παράδοση στις ορέξεις τους. Όμως για το ταξικό
εργατικό κίνημα η εργατική Πρωτομαγιά είναι ο σταθμός για την ταξική –αγωνιστική
ανασυγκρότηση. Ο δρόμος που συνεχίζετε –παρ όλα τα εμπόδια- για την υπεράσπιση της
εργατικής τάξης και της χειραφέτησής της.

•

Απέναντι και εχθρικά στις συμφωνίες τους και τα μνημόνιά τους.

•

Για να αποτρέψουμε τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους τους.

•

Για ριζικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

•

Για πραγματικές ΣΣΕ
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•

Για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα

•

Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις των κοινωνικών αγαθών και στους πλειστηριασμούς.

• Για δικαιώματα και ελευθερίες κόντρα στον αυταρχισμό την εργοδοτική τρομοκρατία και
την κρατική καταστολή.

Για να βγούμε από τη φυλακή της ΕΕ και του ΔΝΤ, να διαγράψουμε το ληστρικό χρέος και
να πληρώσει το κεφάλαιο για την κρίση.



Ζήτω η εργατική 1η Μάη - Μόνος δρόμος, ο δρόμος των αγώνων μας

 Να μην περάσει η νέα συμφωνία και το νέο Μνημόνιο διαρκείας 
και η βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ - εργοδοσίας



Κάτω τα νέα μέτρα

Όχι στον πόλεμο και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις

 Να διεκδικήσουμε τον πλούτο που παράγουμε, τον κόσμο που μας ανήκει!
Συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία !

Στηρίζουμε τις ανεξάρτητες ταξικές συγκεντρώσεις την Πρωτομαγιά : ΑΘΗΝΑ (Μουσείο
11πμ), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Καμάρα 10πμ), ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Πασαλιμάνι 10πμ)

Το κείμενο συνυπογράφουν:

Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία εργαζομένων ΕΘΕΛ –ΟΑΣΑ και η Ενωτική Αριστερή
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Συσπείρωση μεταφορών
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