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Σελ 1
ε
 ΜΑΗ 1886 ζην ηθάγν, 350.000 εξγάηεο ζε 1.200 εξγνζηάζηα απεξγνύλ θαη 100.000 εξγαδόκελνη 

δηαδειώλνπλ ζε κηα καρεηηθή πνξεία δηεθδηθώληαο 8σξν θαη θαιύηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ο αγώλαο ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο απέλαληη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θεθαιαίνπ έρεη αξρίζεη, ζα είλαη καθξύο, ζθιεξόο θαη 

αλππνρώξεηνο. Δλάκηζε αηώλα δσήο κεηξνύλ νη αγώλεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Σν 8ωξν, νη 

πιινγηθέο πκβάζεηο, ε θνηλωληθή αζθάιηζε, ε άδεηα κεηξόηεηαο, ε άδεηα, νη ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο, 

όια ηα δηθαηώκαηα θαη ζπλνιηθά ην εξγαηηθό δίθαην, δελ ραξίζηεθαλ, θαηαθηήζεθαλ κε ζθιεξνύο αγώλεο, κε 

ζπζίεο θαη αίκα, κέζα από κηα καθξηά δηαδξνκή ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο.  

Ζ ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ είλαη εκέξα κλήκεο θαη ηηκήο ζηνπο αγώλεο θαη ζηηο ζπζίεο εθαηνκκπξίσλ εξγαδνκέλσλ. 

ηνπο ακέηξεηνπο αγσληζηέο πνπ έπεζαλ ζηνπο ζθιεξνύο ηαμηθνύο αγώλεο, ππεξαζπηδόκελνη ηελ θνηλσληθή 

δηθαηνζύλε, ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σελ ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ ηηκνύκε ηνπο αγωληζηέο, πνπ 

πξσηνζηάηεζαλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο απέλαληη ζην θεθάιαην θαη ίδξπζαλ ηα ζπλδηθάηα, εξγαιεία 

νξγάλσζεο, ελόηεηαο, αιιειεγγύεο θαη δύλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 128 ρξόληα κεηά, νη εξγαδόκελνη δνπλ ηελ 

βαξβαξόηεηα ηεο πην ζθιεξήο επίζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ ζέιεη λα πάξεη ηελ ηζηνξηθή ξεβάλο, λα κεδελίζεη ην 

θνληέξ ησλ θαηαθηήζεσλ θαη λα επαλαθέξεη ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ εξγαζηαθό θαη θνηλωληθό κεζαίωλα. 

Ο θαπηηαιηζκόο, κε ηα λενθηιειεύζεξα κλεκόληα, ρηίδεη ηε γε ηεο επαγγειίαο γηα ηνπο εξγνδόηεο θαη αλνίγεη ηηο 

πύιεο ηεο θόιαζεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. Όιε ε ρώξα κεηαηξέπεηαη ζε κηα απέξαληε δώλε θηελήο, επέιηθηεο, 

ελνηθηαδόκελεο ζηξαηηάο αλζξώπωλ, ρωξίο δηθαηώκαηα. Βάδνπλ ζην ζηόραζηξν ηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, 

ζρεδηάδνπλ λα βάινπλ ρέξη ζην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο, γηαηί ζέινπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ρωξίο ζπλδηθάηα, γηα λα 

κπνξνύλ λα ηνπο μεδνπκίδνπλ ρσξίο εκπόδηα. 

Απηή ε Πξωηνκαγηά, ζπλδέεηαη όζν πνηέ, κε ηνπο αγώλεο ζην ηθάγν. ήκεξα, όπωο θαη ηόηε, πξνβάιιεη μαλά 

ε αλαγθαηόηεηα ηωλ ζπλδηθάηωλ. 

Ζ αλαζπγθξόηεζε θαη επαλαζεκειίσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, ζηε βάζε ησλ αμηώλ ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ, πάλσ 

ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε θαη γξάθηεθε ε ηζηνξία ησλ αγώλσλ ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, αλαδεηθλύνληαο ηνλ 

ζπλδηθαιηζκό, ηαπηόζεκν κε ηνλ εξσηζκό, ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά, ηελ απηνζπζία.  

Οη εξγαδόκελνη, νη άλεξγνη, νη λένη, ζήκεξα, πνπ δερόκαζηε ηελ πην ζθνδξή θαη αλειέεηε επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, 

εθαξκόδνληαη νη πην αθξαίεο λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, από ηηο πην αληηδξαζηηθέο θαη 

αληεξγαηηθέο θπβεξλήζεηο ηεο ρώξαο, ζήκεξα, ρξεηαδόκαζηε μαλά, ηελ νξγάλωζε, ηελ ελόηεηα, ηελ αιιειεγγύε 

καο, γηα λα κπνξέζνπκε λ’ αγωληζηνύκε.Γηα λα κελ γίλνπκε δνύινη ηεο λέαο επνρήο, λα κελ επηηξέςνπκε λα καο 

θαηαδηθάζνπλ ζηε θηώρεηα θαη ζηελ εμαζιίσζε.Δίλαη ε Πξσηνκαγηά ηωλ λέωλ αγώλωλ, ηωλ εξγαδνκέλωλ, ηωλ 

αλέξγωλ, ηεο κεγάιεο κάδαο ηεο κηζζωηήο εξγαζίαο, πνπ βξίζθεηαη εθηόο ησλ ηεηρώλ, βνξξά ζηελ εξγνδνηηθή 

εθκεηάιιεπζε. Γηαηί ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο δελ ήξζε, νη εξγαδόκελνη ζπλερίδνπλ λα γξάθνπλ ηελ ηζηνξία ησλ 

αγώλσλ ηνπο, είλαη ε ΔΡΣ, ε Χαιπβνπξγία, νη εθπαηδεπηηθνί, νη Curier, νη Ληκελεξγάηεο, νη εξγαδόκελνη ζηα 

Ναππεγεία, νη άλεξγνη ηεο Ν/Εώλεο, νη θαζαξίζηξηεο, νη ρηιηάδεο εξγαδόκελνη ζε ακέηξεηεο κηθξέο θαη κεγάιεο 

κάρεο, είλαη ε άιιε όςε ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ ηεο επνρήο καο, ε αζέαηε πιεπξά ησλ αγώλσλ, πνπ δελ βξίζθεη θακηά 

ζέζε ζηα «Γειηία ησλ εηδήζεσλ».  

Απηή ηελ Πξσηνκαγηά πξνβάιεη πνιύ δπλαηά ην ρξένο καο: ζπλερίδνπκε αλππνρώξεηα ηελ ηαμηθή πάιε, 

ζηεξηδόκαζηε ζηε ζπιινγηθή καο δύλακε, ζηελ ελόηεηά καο θαη ζηε δξάζε καο. Αγσληδόκαζηε γηα ηα αηηήκαηα 

ηεο επνρήο καο, γηαηελ αλαηξνπή ηωλ λενθηιειεύζεξωλ πνιηηηθώλ ,γηα ηελ θαηάξγεζε ηωλ κλεκνλίωλ, γηα ηε 

δηαγξαθή ηνπ ρξένπο. πλερίδνπκε ηνλ αγώλα καο, ελάληηα ζηηο πνιηηηθέο ηεο ιηηόηεηαο θαη ηεο εμαζιίωζεο, λα 

κελ πιεξώζνπκε εκείο ηελ θξίζε θαη ηα ρξέε ηνπο, λα δηεθδηθήζνπκε κέηξα θαηά ηεο αλεξγίαο θαη ηεο 

θηώρεηαο, λα ζηακαηήζνπλ νη απνιύζεηο, λα ηεζνύλ νη ηξάπεδεο ζε δεκόζηα ηδηνθηεζία θαη θνηλωληθό έιεγρν. 

Να αγωληζηνύκε γηα δεκόζηα θνηλωληθά αγαζά, δεκόζηα θνηλωληθή αζθάιηζε, απμήζεηο ηωλ κηζζώλ θαη ηωλ 

ζπληάμεωλ, επαλαζεκειίωζε ηωλ πιινγηθώλ πκβάζεωλ θαη ηνπ εξγαηηθνύ δηθαίνπ, θνηλωληθή δηθαηνζύλε 

ρωξίο εθκεηάιιεπζε αλζξώπνπ από άλζξωπν. 
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