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Έλληνες εργαζόμενοι του Κεμπέκ,
άνεργοι, συνταξιούχοι, νέες και νέοι,
Συμπληρώνονται φέτος 130 χρόνια απά την ηρωική εξέγερση των αμερικανών εργατών του Σικάγο, την
Πρωτομαγιά του 1886, που βάφτηκε στο αίμα από την επίθεση του κράτους της εργοδοσίας και που
οδήγησε στην καθιέρωση της 1ης Μάη σαν Παγκόσμιας Ημέρας της Εργατικής τάξης.
Στην Ελλάδα, στον Καναδά και σ’όλες τις χώρες, η Εργατική Πρωτομαγιά συνδέθηκε με σκληρούς
αγώνες της εργατικής τάξης, που αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη προόδου της κοινωνίας κσι
οδήγησαν σε μια σειρά εργατικές και κοινωνικές κατακτήσεις. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση επισημαίνουμε
την προσφορά και του δικού μας Συλλόγου που, στη 45χρονη πορεία του, συμμετείχε δυναμικά στους
αγώνες του εργατικού κινήματος του Κεμπέκ και μπήκε πρωτοπόρος σε αγώνες για την ικανοποίηση
ιδιαίτερων αναγκών του απόδημου ελληνισμού του Καναδά.
Την Πρωτομαγιά του 1886, σε μια εποχή που οι εργάτες, κάτω από άθλιες συνθήκες, εργάζονταν 12
έως και 16 ώρες την ημέρα, βασικό αίτημα του αγώνα των αμερικανών εργατών ήταν η καθιέρωση της
8ωρης ημέρας εργασίας.
Σήμερα, 130 χρόνια μετά, η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος έχει δημιουργήσει τις δυνατότητες
για τη κάλυψη όλων των ανθρώπινων αναγκών κι’όμως , ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες χώρες,
εκατομμύρια είναι οι άνεργοι κι αυτοί που ψάχνουν τροφή στα σκουπίδια!
Ο καπιταλισμός, που περνά βαθειά και αξεπέραστη κρίση, δείχνει το πιο βάρβαρο πρόσωπό του. Για
την θωράκιση των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων, οι κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συμφέροντά
τους, καταργούν εργατικές και κοινωνικές κατακτήσεις, ξαναφέρνουν το νόμο της ζούγκλας στην
εργασία, που τους επιτρέπει να έχουν φτηνούς εργάτες χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα.
Οι ανταγωνισμοί των κεφαλαιοκρατών για το μοίρασμα των κερδών προκαλούν ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και πολέμους που αιματοκυλούν τους λαούς πολλών χωρών, δημιουργούν την τραγωδία
των προσφύγων, που, όσοι δεν θαλασσοπνίγονται και φτάνουν στις χώρες της Δύσης, πέφτουν θύματα
άγριας εκμετάλλευσης και χρησιμοποιούνται για την διαίρεση της εργατικής τάξης.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Τιμούμε σήμερα την Εργατική Πρωτομαγιά, τους νεκρούς της Εργατικής τάξης και ανανεώνουμε την
αγωνιστική παράδοση του Εργατικού Συλλόγου, στο δρόμο που χάραξε η Πρωτομαγιά του Σικάγο, η
Πρωτομαγιά της Θεσσαλονίκης του ‘36, της Καισαριανής του ‘44 και που ο Σύλλογός μας ακολουθεί
σταθερά από την ίδρυσή του, τον Μάη του 1971.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες, θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και στο ταξικό
εργατικό κίνημα της πατρίδας μας που, αυτές τις μέρες, δίνει τιτάνιο απεργιακό αγώνα για να μη
περάσει ο νόμος-λαιμητόμος για το ασφαλιστικό και το νέο φορολογικό.
Σας καλούμε να μην επιτρέψουμε να κυριαρχήσει η μοιρολατρία “τίποτα δεν γίνεται”, να δυναμώσουμε
τον Εργατικό Σύλλογο, τους αγώνες του ντόπιου εργατικού και λαϊκού κινήματος.
Η ενότητα και οργανωμένη πάλη μας είναι η κινητήρια δύναμη που θα μας οδηγήσει σε μια κοινωνία
που θα φροντίζει για τις λαϊκές ανάγκες, θα καταργήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
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