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 Η θεηηλή εργατική πρωτομαγιά γίλεηαη κέζα ζηηο ηδηαίηεξεο 
ζπλζήθεο ηεο βάξβαξεο επίζεζεο ζηα εξγαηηθά δηθαηώκαηα, κπξνζηά 
από ηα λέα κέηξα κείσζεο κηζζώλ πνπ έρνπλ απνθαζίζεη θαη 
πξναλαγγείιιεη ΝΔ-ΠΑΣΟΚ θαη ΕΕ-ΔΝΤ αιιά θαη 5 κόιηο κέξεο πξηλ 
από ηηο θξίζηκεο εθινγέο ηεο 6εο Μάε.  
  Οη εξγαδόκελνη, κεηά από 2 ρξόληα ζθιεξώλ αγώλσλ ελάληηα ζηα 
κλεκόληα θαη ηα βάξβαξα αληεξγαηηθά κέηξα ησλ θπβεξλήζεσλ ΠΑΣΟΚ, 
ΝΔ θαη ησλ δεθαληθηώλ ηνπο πξέπεη λα βγάινπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. 
Τε ώξα πνπ αλαγγέιινληαη ήδε λέεο πεξηθνπέο κηζζώλ γηα λα δώζνπκε 
άιια 11,5 δηο ζηνπο «δαλεηζηέο» ηνθνγιύθνπο ηεο ΕΕ θαη ηνπ ΔΝΤ 
είκαζηε  κπξνζηά ζηε κάρε ησλ ζπιινγηθώλ αγώλσλ.  
 Καλούμε όλοσς τοσς εργαζόμενοσς, ηνπο άλεξγνπο, λα πάξνπλ 
ηελ ππόζεζε θαη ηνπο αγώλεο ζηα ρέξηα ηνπο. Να απνξξίςνπλ κε  
απνθαζηζηηθόηεηα ηα ηξνκνθξαηηθά δηιήκκαηα ηύπνπ «Μλεκόλην ή 
ράνο», αηνκηθή ζύκβαζε ή απόιπζε, κείσζε κηζζώλ ή ηίπνηα, ζπζίεο 
γηα 30 ρξόληα αθόκα (ηνπιάρηζηνλ) ή αθπβεξλεζία, ρξενθνπία θαη ράνο. 
Είλαη ηα δηιήκκαηα ησλ εξγνδνηώλ, ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ πνιηηηθνύ 
ηνπο ζπζηήκαηνο γηα λα καο ππνηάζζνπλ.  
 Τν πξαγκαηηθό δίιεκκα είλαη: ζπλέρηζε ηεο βάξβαξεο πνιηηηθήο 
ηνπο, ηνπ ζύγρξνλνπ θνηλσληθνύ κεζαίσλα ή αλαηξνπή ηνπο. Ο 
πινύηνο θαη ε εμνπζία ζην θεθάιαην  ή ζηα ρέξηα όζσλ παξάγνπλ ηνλ 
πινύην; Ο θαζέλαο κόλνο ηνπ θαη εηηεκέλνο ή όινη καδί απνθαζηζκέλνη 
λα ληθήζνπκε; 

 Η ζπγθέληξσζε – πνξεία ηεο Πξσηνκαγηάο είλαη έλαο ζεκαληηθόο 

ζηαζκόο ζηελ ηαμηθή πάιε. Η εμέγεξζε ησλ εξγαηώλ ηνπ Σηθάγν ηνλ 

Μάην ηνπ 1886 καο ππελζπκίδεη όηη όια όζα έρνπλ θεξδίζεη νη 

εξγαδόκελνη θαη νη ιανί είλαη απνηέιεζκα ζθιεξώλ αγώλσλ. Σήκεξα, νη 

δηεθδηθήζεηο ηνπο γηα νρηάσξν θαη θαιύηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη 

δξακαηηθά επίθαηξεο, θαζώο ό,ηη θεξδήζεθε ζηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 

ρξόλσλ αθαλίδεηαη θάησ από ηνλ νδνζηξσηήξα ησλ κλεκνλίσλ. 

 Οη αγώλεο ηνπ παξειζόληνο καο δίλνπλ έκπλεπζε θαη δύλακε γηα 

λα ζέζνπκε –εκείο νη ίδηνη– ηηο βάζεηο γηα κηα δηαθνξεηηθή πνξεία. 
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