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Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα αγώνα της εργατικής τάξης! 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Την Εργατική Πρωτομαγιά τιμάμε με τους σημερινούς μας αγώνες, τους αγώνες που έδωσαν οι 

εργάτες κι οι εργαζόμενοι πριν από εμάς για να βγάλουν την ανθρωπότητα από την εξαθλίωση. 

Αγώνες μεγάλους, που πνίγηκαν στο αίμα, που οδήγησαν τους πρωτοπόρους σε φυλακίσεις, εξορίες, 

απαγχονισμούς και εκτελέσεις. Αυτή είναι η ιστορία των εργατικών αγώνων και αυτή δείχνει το μίσος 

που τρέφει το σύστημα που λειτουργεί και επιβιώνει βασισμένο στην εκμετάλλευση, απέναντι σ’ αυτούς 

που εκμεταλλεύεται. Αυτή δείχνει και τι απαιτείται να χτίσουμε προκειμένου ν’ ανακόψουμε την 

πορεία προς τα πίσω που διανύουμε, την πορεία προς τον εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα στην 

οποία μας οδηγεί αυτό το σύστημα. 

Οι σημερινοί μας αγώνες είναι για την υπεράσπιση του οχταώρου, αυτής της εμβληματικής 

κατάκτησης που ορίζει ότι υπάρχουν όρια στην εκμετάλλευση του εργαζόμενου. Ότι ο εργάσιμος 

χρόνος έχει αρχή και τέλος. Ότι δεν είναι ολόκληρη η ζωή μας στη διάθεση του εργοδότη, ότι έχουμε 

δικαίωμα στην ξεκούραση και στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, απ’ την 

αντίθετη μεριά, η κυβέρνηση πέρασε τον Ιούνη του 2021 τον νόμο 4808 (τον διαβόητο «νόμο 

Χατζηδάκη»), που αμφισβητεί το οχτάωρο, για ν’ αμφισβητήσει και όλα όσα συνδέονται μ’ αυτό. Και για 

τους ίδιους λόγους, με τον ίδιο νόμο περιορίζεται ασφυχτικά το δικαίωμα στη συνδικαλιστική 

δράση, στην απεργία, στην οργάνωση και τη διεκδίκηση. Γιατί το σύστημα γνωρίζει καλά, καλύτερα κι 

από μας, τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας οι εργαζόμενοι, αν αποφασίσουμε να την αξιοποιήσουμε. 

Οι σημερινοί μας αγώνες είναι για αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν το αυξημένο κόστος 

της ζωής. Μέσα σε μερικούς μήνες, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα, στα 

καύσιμα, στη θέρμανση, στα τρόφιμα, σε όλα όσα έχει ανάγκη η οικογένειά μας. Όλες οι υποσχέσεις για 

«καθαρή» και «φτηνή» ενέργεια που υποτίθεται ότι είχε εξασφαλίσει η «στρατηγική» του συστήματος -

και μέσα από τις, χρυσοπληρωμένες πάλι από εμάς εδώ και χρόνια, ΑΠΕ- αποδείχτηκαν απλά ψέματα, 

με μόνο σκοπό να κρύψουν ότι κάποιοι θησαυρίζουν απ’ τη ληστεία των πολλών. Και χρειάζεται 

μεγάλος αγώνας για να κερδίσουμε αντίστοιχη αύξηση μόνιμα, τακτικά και ανεξάρτητα απ’ την 

«καλή διάθεση» οποιουδήποτε θέλει να παρουσιάζεται σαν «σωτήρας» και «ελεήμονας». 

Οι σημερινοί μας αγώνες είναι ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία, που είναι συνέχεια όλων των 

προηγούμενων πολέμων και ολοένα επεκτείνεται. Που υπενθυμίζει ότι ο κόσμος εξακολουθεί να 

βρίσκεται στην εποχή της σφαγής των λαών για τα συμφέροντα των μεγάλων. Ότι για να 

εξυπηρετηθούν αυτά τα συμφέροντα, πληρώνουμε ήδη όλοι και κινδυνεύουμε, με την εμπλοκή της 

χώρας μας, ακόμα και να θυσιαστούμε, εμείς και τα παιδιά μας, για αντιπαραθέσεις στις οποίες, 

όποιος κι αν «κερδίσει», εμείς θα είμαστε χαμένοι. 

Οι σημερινοί μας αγώνες είναι για τα κοινωνικά μας δικαιώματα, στην περίθαλψη, στην εκπαίδευση, 

στην ασφάλιση. Που όλα οδηγούνται απ’ το κακό στο χειρότερο, που περιορίζονται, που απαιτούν να 

βάζουμε όλο και περισσότερο το χέρι στην τσέπη, που διάφοροι τα λιγουρεύονται σαν λεία για να 

ληστέψουν. 

Την Πρωτομαγιά η εργατική τάξη τη γιορτάζει στο δρόμο του αγώνα! 


