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1 η  Μ Α Η  2 0 1 2  
 

Οµιλία Σιδερά Μάγδας 
Αναπλ. Γενική Γραµµατέας Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας 

 
 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
Εργαζόµενοι – Άνεργοι – Συνταξιούχοι, 
 
Απεργούµε και είµαστε εδώ για να τιµήσουµε τους πρωτοπόρους αγωνιστές της 
Τάξης µας.  Στο Σικάγο το 1886 –“γεννήθηκε” η εργατική Πρωτοµαγιά.  126 χρόνια 
µετά την εξέγερση των εργατών – µεταναστών στο Σικάγο, µε 350.000 χιλιάδες 
στους δρόµους, µε 1.200 εργοστάσια κλειστά, σε µια χώρα χωρίς ίχνος εργασιακών 
δικαιωµάτων, το Κεφάλαιο τους αντιµετώπισε µε αίµα και διώξεις.  Αποτέλεσµα οι 
εννέα (9) συνδικαλιστές που πρωτοστατούσαν να καταδικαστούν, να φυλακιστούν 
πέντε (5), να αυτοκτονήσει ένας (1) και να τρεις (3) συρθούν στην κρεµάλα. 
 
Αγωνίστηκαν για 8ωρο και για καλύτερες συνθήκες εργασίες. 
 
Όταν δικάζονταν είπαν: 
Ο Πάρσονς: Ω, άνθρωποι της Αµερικής, θα µου δώσετε την άδεια να µιλήσω; 
Αφήστε να ακουστεί η φωνή του λαού!”. 
 
Ο Ένγκελ: “Μισώ και πολεµάω όχι τον καπιταλιστή σαν άτοµο, αλλά το σύστηµα που 
του δίνει τα προνόµιά του.  Η µεγαλύτερή µου επιθυµία θα ήταν να µπορέσουν να 
αναγνωρίσουν οι εργάτες ποιοι είναι οι φίλοι τους & ποιοι οι εχθροί τους”. 
 
Ο Λινγκ που ήταν τότε µόνο 21 χρονών: “Επαναλαµβάνω ότι είµαι εχθρός της τάξης 
που επικρατεί σήµερα, και επαναλαµβάνω  ότι θα την πολεµήσω µε όλες µου τις 
δυνάµεις, όσο µπορώ ακόµα να ανασαίνω… Σας απεχθάνοµαι! Απεχθάνοµαι την τάξη 
σας, τους νόµους σας, την εξουσία σας, που στηρίζεται στη βία. Κρεµάστε µε γι’ 
αυτό!” 
 
Ο Σπαϊζ: «Θα ’ρθει µια εποχή που η σιωπή του τάφου µας θα είναι πιο ισχυρή  από 
τις φωνές που στραγγαλίζετε σήµερα.»                    
 
Μήπως είναι λόγια που όλοι µας µπορούµε να πούµε και σήµερα; Μήπως οι φωνές 
τους γίνονται φωνή µας; 
 
Όµως η Πρωτοµαγιά για µας τους Έλληνες δεν σηµατοδοτείται µόνο από το Σικάγο. 
Από τη Κατοχική Κυβέρνηση οδηγήθηκαν και εκτελέστηκαν 200 συµπατριώτες µας 
στη Καισαριανή.  Αυτοί τόλµησαν να αντισταθούν απεργώντας ενάντια στη Κατοχή 
των Γερµανών. Εµείς σήµερα θα αφήσουµε Γερµανούς & Τρόικα να διαλύουν τις 
ζωές µας; 
 
Νοµίζω ότι οφείλουµε όλοι προς τιµή τους, σ’ αυτούς & όσους έδωσαν τη ζωή τους  
στον αγώνα ενός λεπτού σιγή….   
 
ΑΞΙΟΙ 
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ΕΛΛΑ∆Α 2012 
 
Αποφάσισαν για µας χωρίς εµάς.  Ένταξη της χώρας στο ∆ΝΤ.  Οι χρηµαταγορές να 
εκβιάζουν.  Οι δανειστές τοκογλύφοι να πιέζουν και οι Τραπεζίτες να λυµαίνονται από 
τα έσοδα του κράτους. 
 
Εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις χωρίς τέλος.  1.500.000 επίσηµα άνεργοι και έπεται 
η συνέχεια.  30.000 και άνω άστεγοι.  Άγνωστος µεγάλος αριθµός αυτοκτονιών.  Τα 
παιδιά µας οικονοµικοί µετανάστες.  Στη χώρα µας απ’ όλη τη γη οικονοµικοί 
µετανάστες στο έλεος της προπαγάνδας, (για όλα τα κακά αυτοί φταίνε), και το 
αποκορύφωµα, αφού τους εγκλωβίσαµε εντός των συνόρων, να τους χώσουµε και 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης µέχρι να απαλλαγούµε από αυτούς. 
 
ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΜΕ ΠΛΗΓΩΝΕΙ 
 
Γιατί σήµερα το ψωµί αποτελεί κυρίαρχο αίτηµα γιατί πολλοί από τους 
συνανθρώπους µας στερούνται και αυτής ακόµη της τροφής.  
Άνεργοι απολυµένοι απλήρωτοι στις εργασίες τους 
 
Το ψωµί σήµερα δεν είναι απαίτηση για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. 
Υπαµειβόµενοι µικροσυνταξιούχοι αντιµετωπίζουν  ένα κόστος ζωής που αυξάνει όσο 
οι αποδοχές µειώνονται ή δεν υπάρχουν πλέον.  
 
Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΠΕΙΝΑΕΙ & ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ. 
 
ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΜΕ ΠΛΗΓΩΝΕΙ 
 
ΓΙΑΤΙ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΑ & ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.  Να 
λιποθυµάνε στις τάξεις, και τα οδηγεί στο τέλος στην ανεργία, στην ξενιτιά ή στα 
500 ευρώ µε εργασία ήλιο µε ήλιο  και αν τους αρέσει γιατί στην ουρά περιµένουν 
και άλλοι να πάρουν τη θέση τους µε λιγότερα. 
  
ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΝΑΛΕ: Εγκαταλείπουν τη χώρα που τους πληγώνει 
 
ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΜΕ ΠΛΗΓΩΝΕΙ 
 
ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΝΙΓΕΤΑΙ ΣΤΑ ∆ΑΚΡΥΓΟΝΑ & ΚΑΘΕ ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ. 
 
Αυτό που ζούµε δεν είναι παρά η ελευθερία των δακρυγόνων των κλοµπ και των 
συλλήψεων.  Το δικαίωµα να διεκδικείς είναι πλέον υπό διωγµό.  
 
Εργαζόµενοι, σήµερα που τιµούµε τους νεκρούς της εργατικής τάξης, για τους 
κυβερνώντες και τα αφεντικά δεν µπορούµε να µιλούµε για διεκδικήσεις δεν 
µπορούµε να αγωνιζόµαστε για τα κεκτηµένα µας.  
Για τις Υποταγµένες στο Κεφάλαιο κυβερνήσεις εµείς οι εργαζόµενοι δεν έχουµε 
δικαιώµατα… 
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ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΗΡΘΑΝ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕ∆ΩΘΗΚΑΝ. 
 
Όλα όσα έχουµε πετύχει µε αγώνες και αίµα χάνονται ένα ένα.  Χαρακτηρίζονται 
καταχρηστικά χαριστικά ή ότι κερδήθηκαν εκβιαστικά.  Ξεχνούν ότι τα κερδίσαµε µε 
τους αγώνες µας.  Ξεχνούν ότι οι ίδιοι τα ψήφισαν στη Βουλή. 
 
Ο τρίτος πυλώνας της δηµοκρατίας χαρακτηρίζεται συντεχνία που εκβίαζε και κέρδιζε 
σε βάρος του κοινωνικού συνόλου σε βάρος της πατρίδας. Μια πατρίδας που τελικά 
είναι ιδιοκτησία της κάθε κυβέρνησης και µαγαζάκι για να το αποµυζούν µαζί µε το 
Κεφάλαιο και τις Αγορές.. 
 
Αποµονώνουν κάθε κοινωνική οµάδα,  τη σπιλώνουν, στρέφουν τη κοινωνία 
εναντίον της και µετά επιτίθενται.  Με σύµµαχο τους τα ΜΜΕ χαρακτηρίζουν κάθε 
αµοιβή που έχει κατοχυρωθεί µέσα από ΣΣΕ ως κακώς χορηγούµενη, τη λοιδορούν 
µε κάθε τρόπο βρίσκουν µεθόδους που µόνο ο ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ  µπορούσε να βρίσκει για 
να µας κατασυκοφαντούν και να επιτίθενται µετά στα εισοδήµατα µας, στο ωράριο, 
στις µορφές των εργασιακών µας σχέσεων, στις συλλογικές µας συµβάσεις, στη ζωή 
µας εν τέλει, δηµιουργώντας ένα εργασιακό µεσαίωνα και µια εργασιακή ζούγκλα!!! 
 
Η εργατική τάξη είναι υπό διωγµό. Είµαστε κυνηγηµένοι στην ίδια µας τη χώρα. 
Προσπαθούν να µας εξοντώσουν. 
 
Έχουν κατορθώσει να σπάσουν την εργατική αλληλεγγύη. Μας έχουν βάλει να 
κοιτάζουµε ο ένας τον άλλον µε µισό µάτι. 
                                  
Προσπαθούν να µας πείσουν ότι αλληλεγγύη είναι να δίνουµε ένα κοµµάτι ψωµί σε 
αυτόν που πεινάει… κάνουν λάθος!!! 
 
Τα συσσίτια δεν είναι εργατική αλληλεγγύη, ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ. 
 
Αλληλεγγύη είναι να σταθούµε όρθιοι απέναντί τους. Να αγκαλιάσουµε το 
συνάδελφό µας και να αγωνιστούµε να µη περάσουν τα σχέδιά τους. Στο 
εργοστάσιο, στο γιαπί, στο γραφείο, στο σχολείο, στους δρόµους, στις γειτονιές. 
Κάθε φορά που απολύεται ένας εργαζόµενος να νοιώθουµε ότι απολυόµαστε εµείς!!!!  
Να ξέρουµε ότι αν φεύγει ένας από µας είναι σαν να φεύγουµε όλοι ….. Και να µην 
το επιτρέπουµε!!!!!!!!!  Πρέπει πια να λέµε το όχι όλοι µαζί !!!!!!  Κανένας µόνος 
του!!!!!! Κάθε φορά που θα ξεµοναχιάζουν ένα χώρο και θα προσπαθούν να τον 
συντρίψουν να µην τους αφήνουµε.   Να είµαστε όλοι εκεί για να µην περνάνε τα 
σχέδια τους. 
                          
Αυτό είναι αλληλεγγύη. Αυτό µόνο φέρνει αποτέλεσµα. ∆εν ζητάµε την ελεηµοσύνη 
τους.  Ζητάµε το ψωµί που βγάζουµε µε τον ιδρώτα µας.  Μας θεωρούν συνένοχους 
και συµµέτοχους στις πράξεις τους ---- µαζί τα φάγαµε --- και άλλες τέτοιες 
εξυπνάδες…. 
 
Θα πρέπει να ντρέπονται που οδηγούν ένα λαό στην εξαθλίωση, µα δεν θα τους 
περάσει.  Θα µας βρίσκουν µπροστά τους,  κάθε µέρα σε κάθε τους βήµα, σε κάθε 
τους προσπάθεια, θα νοιώθουν την ανάσα µας στο σβέρκο τους.  Θα τους κάνουµε 
να ιδρώσουν. 
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Γιατί οι εργαζόµενοι είναι δύναµη.  Εµείς είµαστε η δύναµη.  Εµείς ενωµένοι είµαστε 
ανίκητοι.  Εµείς θα σταθούµε εµπόδιο στα σχέδιά τους. 
  
Είµαστε όλοι εδώ.  Εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα.  Χώροι που 
πλήττονται βάναυσα.  Χώροι µε απλήρωτους εργαζόµενους.  Χώροι σε απεργιακές 
κινητοποιήσεις, απολυµένοι, άνεργοι, συνταξιούχοι. 
 
Για την κρίση δεν ευθύνεται η Εργατική Τάξη.  Ας πληρώσουν επιτέλους αυτοί που 
την δηµιούργησαν.  Με την ατιµωρησία τους µας έφεραν εδώ που µας έφεραν. 
 
∆ίνουµε καθηµερινές µάχες στους χώρους δουλειάς.  Όλοι µαζί αγωνιζόµαστε 
ενάντια στις αντιλαϊκές  πολιτικές και την αυθαιρεσία των εργοδοτών. 
 
Επανήλθαµε στα ίδια συνθήµατα. 
 
∆ΙΚΑΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ.  Είναι δυνατόν κυβερνώντες 
αυτής της χώρας µόνο οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι να έχουµε εισόδηµα;;;; 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ∆ΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ.  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΜΑΣ. 
 
ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.  ∆εν θέλουµε άλλους εργολάβους, δεν 
θέλουµε ευέλικτες µορφές εργασίας. 
 
ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΣ  ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΛΥΟΥΝ 
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΑΣ. 
 
Να επαναφέρουν τους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ και ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ που φτιάξαµε οι εργαζόµενοι µε δικές µας εισφορές.  Να επιστρέψουν τα 
χρήµατα µας και αφού είναι άχρηστοι να τα διαχειριστούν και αφού είναι δικά µας 
χρήµατα, να τα αφήσουν να τα διαχειριστούµε µόνοι µας. 
 
ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ. 
 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΜΑΧΗΣ. 
 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. 
 
Και επειδή το έργο έχει συνέχεια, πιο βάρβαρο και πιο επίπονο, πάµε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.  
Μόνο έτσι µπορούµε να νικήσουµε.  
 
ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΑΣ : ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. 
 
ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
 
ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ   
 


