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ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά μαζί με όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους 

αγρότες, τους μικρούς εμποροβιοτέχνες, τους φοιτητές και σπουδαστές, τους νέους και τις νέες της 

χώρας μας, στις απεργιακές συγκεντρώσεις που διοργανώνει το Π.Α.ΜΕ. σε όλη την χώρα.  

Τιμούμε τους νεκρούς εργάτες και εργάτριες όλου του κόσμου, που έδωσαν και δίνουν την ζωή 

τους για μια ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια, για μια ζωή χωρίς πολέμους, θανάτους και 

ξεριζωμούς ανθρώπων από τις εστίες τους. 

Συνάδελφοι, η βαρβαρότητα που ζούμε εμείς και οι οικογένειες μας, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος 

του λαού μας, από την εφαρμογή αντιλαϊκών – αντεργατικών πολιτικών και από αυτήν την 

κυβέρνηση, δεν έχει τέλος. 

Πάνω στα συντρίμμια των εργασιακών δικαιωμάτων που άφησαν στο πέρασμά τους οι 

προηγούμενες κυβερνήσεις, υλοποιώντας τις πολιτικές της Ε.Ε., του Δ.Ν.Τ. και των ντόπιων 

επιχειρηματικών συμφερόντων, έρχονται να προστεθούν νέα δεινά για τους εργαζόμενους και τα 

λαϊκά στρώματα. 

Στο όνομα της ανάπτυξης των κερδών των μεγάλων, ντόπιων και ξένων, επιχειρηματικών ομίλων, 

η κυβέρνηση μαζί με τους συμπαραστάτες της, φαίνεται να έχει συμφωνήσει στην νέα μείωση μισθών 

και συντάξεων, στην απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, στην νέα φορολιστεία από την μείωση 

του αφορολόγητου, πλειστηριασμούς για τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών, περιορισμό και 

κατάργηση της συνδικαλιστικής δράσης, ενεργοποίηση του αυτόματου κόφτη σε κοινωνικές παροχές 

όπως υγεία, παιδεία κ.α. 

Συνάδελφοι, ως πυροσβέστες, ως οικογενειάρχες, αλλά και ως άνθρωποι, νιώθουμε έντονα στο πετσί 

μας αυτά τα «αναπτυξιακά μέτρα». Οι τελευταίες εξελίξεις στον εργασιακό μας χώρο, καταδεικνύουν 

το πώς αντιλαμβάνεται και αυτή η κυβέρνηση την λειτουργία και την οργάνωση του Π.Σ. Η μη 

μονιμοποίηση των πενταετών συναδέλφων, οι τροποποιήσεις τους Κανονισμού Μεταθέσεων και η 

άμεση εφαρμογή τους, για την στελέχωση και λειτουργία υπηρεσιών στις ιδιωτικοποιημένες Εθνικές 

Οδούς και στα παραχωρημένα περιφερειακά αεροδρόμια στη Fraport, ξεσπιτώνοντας πολλούς 

συναδέλφους (αρκετούς παρά την θέλησή τους), καθώς και οι άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους, οι 

τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και η υποστελέχωση Π.Υ. και Π.Κ., η επερχόμενη πλήρη 

αναμόρφωση του Κανονισμού Μεταθέσεων και η εφαρμογή του νόμου 4249/2014 για την 

αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Π.Σ., προμηνύουν ένα βάρβαρο εργασιακό μέλλον για όλους μας. 

Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. σπρώχνει πιο βαθιά την χώρα στα δολοφονικά σχέδια των 

μονοπωλίων που χρησιμοποιούν το ΝΑΤΟ για την επέκταση των κερδών τους. Αίμα, θάνατο και 

δυστυχία μοιράζει στους λαούς, αυτό το χρήσιμο ιμπεριαλιστικό εργαλείο. Μας το κουβάλησαν και 

στο Αιγαίο για να αντιμετωπίσουν δήθεν τις προσφυγικές ροές. Παράλληλα συζητούν για την 

επέκταση των νατοϊκών βάσεων στην χώρα, όπως η Σούδα. Δεν αποτέλεσε ποτέ και δεν αποτελεί 

παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας όπως διαλαλούν στην κυβέρνηση. Ήταν και είναι μια 

δολοφονική μηχανή, η οποία δεν αναγνωρίζει τα σύνορά μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ως 

χώρα.       

Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν στη γειτονιά μας. Ο πόλεμος στην Συρία όπου εμπλέκονται ισχυρά 

ιμπεριαλιστικά κέντρα όπως ΗΠΑ , Ρωσία,  Ε.Ε. ο καθένας για τα συμφέροντα της δικής του αστικής 

τάξης, αλλά και οι πολεμικές συγκρούσεις σε άλλες περιοχές (Βαλκάνια, Ουκρανία , Βόρεια Αφρική, 

Εγγύς και Μέση Ανατολή , Ανατολική Μεσόγειο), καθώς και η κατάσταση στο Αιγαίο, δημιουργούν 

μια πολύ επικίνδυνη ατμόσφαιρα, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να φέρει μια γενικευμένη 
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στρατιωτική σύρραξη. Σκοπός, η επαναχάραξη συνόρων, το μοίρασμα και η εκμετάλλευση των 

ενεργειακών πηγών. Αποτέλεσμα, η απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και ο ξεριζωμός 

εκατομμυρίων άλλων από τον τόπο τους, που για να γλυτώσουν από τον θάνατο και να ζήσουν 

ειρηνικά, παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς. 

Να μην δεχτούμε να γίνουμε εμείς και τα παιδιά μας κρέας στα κανόνια των πολυεθνικών και 

του ΝΑΤΟ.  

Να παλέψουμε για την ειρήνη και την ευημερία των λαών. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Με εκβιασμούς και απειλές, προσπαθούν να αποσπάσουν την ανοχή και την συναίνεση ολόκληρου 

του λαού για την περαιτέρω εξαθλίωση του, προκειμένου να γεμίσουν τα χρηματοκιβώτια ντόπιων και 

ξένων αφεντάδων. 

Εμείς οι πυροσβέστες μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, πρέπει να βάλουμε 

την σφραγίδα μας στις εξελίξεις, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.  

Να πούμε φτάνει πια, δεν θα γίνουμε σύγχρονοι δούλοι εμείς και τα παιδιά μας.  

Να αγωνιστούμε για ζωή με αξιοπρέπεια, για δουλειά με δικαιώματα, για την μόρφωση των 

παιδιών μας. 

Να βάλουμε εμπόδια στα σχέδια ολέθρου που ετοιμάζουν για τους λαούς οι ιμπεριαλιστές του 

ΝΑΤΟ, σύμμαχοι και της σημερινής  κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. 

Να παλέψουμε «για ένα μέλλον στο μπόι των ονείρων και των ανθρώπων».    

ΜΑΖΙΚΟ - ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 1ης ΤΟΥ ΜΑΗ 

 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΤΙΜΑΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

  


