
ΤΑΞΙΚΗ Πρωτομαγιά πόλεμος στα αφεντικά 
(και στους λακέδες τους)

Μάης του 1886 στο Σικάγο. Πραγματοποιείται  μαζική διαδήλωση στην οποία συμμετέχουν 600.000
εργάτες οι οποίοι διεκδικούν το 8ωρο εργασίας, που σήμερα θεωρείται  αυτονόητο. Ένα γεγονός το οποίο
αποτέλεσε νίκη του εργατικού κινήματος, μια νίκη όμως βαμμένη στο αίμα καθώς πολλοί εργάτες έπεσαν
νεκροί απο τα πυρά της αστυνομίας ενώ άλλοι οδηγήθηκαν στην κρεμάλα.

Αυτή  την  απεργιακή  επέτειο  κάποιοι  προσπαθούν  να  την  διαστρεβλώσουν  και  να  την
απονοηματοδοτήσουν. Ανήμερα της πρωτομαγιάς οι χρυσαυγίτες ως γνήσια τσιράκια των αφεντικών πετάνε
τρικάκια στα οποία γράφουν : ζήτω η εθνικιστική πρωτομαγιά.

Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ.

Στο  Σικάγο  οι  εργάτες  δεν  ήταν  μόνο  αμερικανοί,  απεναντίας,  οι  πρωτεργάτες  της  απεργίας  ήταν
μετανάστες απο τη Γερμανία. Αυτό που τους ένωνε ήταν ο κοινός αγώνας ενάντια στην εκμετάλλευση  που
σήμαινε ατελείωτα ωράρια και καθημερινά ατυχήματα στους χώρους δουλειάς.  Κοινός διότι μόνο έτσι μπορεί
να αποκτήσει δύναμη και προοπτική ένας εργατικός αγώνας. Την διάσπαση αυτού του μετώπου επιδιώκουν
θεωρίες  που διαχωρίζουν τους εργαζόμενους  σε αλβανούς,  έλληνες,  πακιστανούς  και  ότι  άλλο μπορείς  να
φανταστείς, οι οποίες προωθούνται απο τα αφεντικά και τα τσιράκια τους  σκοπεύοντας στην διαιώνιση της
κυριαρχίας τους πάνω μας.

Αυτοί που ρίχνουν το δηλητήριο της διάσπασης μέσα στο εργατικό κίνημα είναι οι φασίστες με την
αποτρόπαια ιδεολογία και προπαγάνδα τους. Είναι οι ίδιοι που απουσιάζουν από κάθε εργατικό αγώνα , από
κάθε συλλογική διεκδίκηση. Είναι οι απεργοσπάστες , τα πρωτοπαλλήκαρα του συστήματος που σε κάθε κρίση
θα  υπερασπιστούν  τα  συμφέροντα  των  αφεντάδων  τους.  Είναι  αυτοί  που  ποτέ  δεν  γιόρτασαν  καμία
Πρωτομαγιά. Αντιθέτως, εκείνοι που θυσιάστηκαν τότε στο Σικάγο και το Μάη του '36 στη Θεσσαλονίκη, που
πυροβολήθηκαν  ή  κρεμάστηκαν  για  την  κατάκτηση  του  οκταώρου  ήταν  αναρχικοί,  κομμουνιστές   και
αγωνιστές  εργάτες  που  είχαν  βιώσει  την  καταπίεση  στο  πετσί  τους  και  διεκδικούσαν  την  ανατροπή  της
εργασιακής σκλαβιάς.  Το μόνο που πρόσθεσαν οι  φασίστες-ναζί  σ  αυτήν την μέρα ήταν η εκτέλεση 200
αιχμάλωτων αγωνιστών στο σκοπευτήριο της Καισαριανής τον Μάη του ’44.

Τις εκτελέσεις και τις θυσίες αυτές προσπαθεί να διαγράψει από την ιστορία το μόρφωμα της Χρυσής
Αυγής, το οποίο έχει αποδείξει πολλάκις ότι κάνει πλάτες στην εργοδοσία και προάγει την  εκμετάλλευση. Τα
παραδείγματα αφθονούν:

 Πυρήνας Μαγνησίας Χ.Α. Γενάρης  2012 για την απεργία στη Χαλυβουργία: 
“Μην τολμήσετε να απεργήσετε.  Κάντε ότι σας ζητάει ο εργοδότης, αλλιώς θα χάσετε τη δουλεία  
σας. Η πρόταση της ελληνικής χαλυβουργίας προς τους εργαζόμενους     ( σ.σ.   Για απολύσεις  και  
περικοπές μισθών) ήταν λογική υπο τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά.”

 Οι εργαζόμενοι τελικά δεν απεργούν και στα τέλη του 2013 απολύονται 40 άτομα.
 Ιδρύουν  γραφεία  ευρέσεως  εργασίας   για  έλληνες  με  μεροκάματο  18  ευρώ,  βοηθώντας  στην

πραγμάτωση των απαιτήσεων των από πάνω για φθηνό εργατικό δυναμικό.
 Στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα δημιούργησε σωματείο με τις πλάτες των εργοδοτών με

σκοπό την προώθηση των συμφερόντων τους. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι ότι το συνδικάτο της Χ.Α.
υποστηρίζει την εργασία στη ζώνη χωρίς την εφαρμογή μέτρων υγειΐνής και ασφάλειας, πράγμα για το
οποίο κατηγορήθηκε εργοδότης υποστηρικτής τους.

Σκοπίμως, λοιπόν, τα σκυλιά του συστήματος καπηλεύονται και παραποιούν τις ιστορικές νίκες των
εργατών, ώστε να επιφέρουν σύγχυση και να χτυπήσουν έτσι την ταξική μνήμη.

Οι εργατικοί αγώνες αποτελούν σημείο αναφοράς και εφαλτήριο για τους αγώνες που
έρχονται.
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