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1η Μαίου 1886: Αμερική. «Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες 

ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο».  

20 Ιουλίου 1889: Παρίσι. Καθιέρωση της 1ης Μαίου  ως 

Παγκόσμιας Ημέρας των Eργατών. 

1η Μαιου 1892: Αθήνα. Η πρώτη πρωτομαγιάτικη 

συγκέντρωση. 

1η Μαίου 1936: Θεσσαλονίκη. Μεγάλη απεργία και διαδήλωση 

των καπνεργατών, αποτέλεσε την έμπνευση του Γιάννη Ρίτσου για την 

συγγραφή της συλλογής του «Ο Επιτάφιος». 

1η Μαΐου 1944:  Καισαριανή.  Εκτέλεση από τους Γερμανούς 

200 Ελλήνων πατριωτών, κομμουνιστών και αριστερών αγωνιστών, 

ως αντίποινα.  

1η Μαίου 2020. Η φετινή  Πρωτομαγιά βρίσκει τους 

εργαζόμενους στην χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο στη δίνη 

μιας υγειονομικής πανδημίας, αντιμέτωπους με δεδομένα και 

πρωτόγνωρες προκλήσεις, που κονιορτοποιούν τους υφιστάμενους 

γνωσιακούς χάρτες. Ο κορονοϊός μπορεί να μην κάνει διακρίσεις, τα 

αποτελέσματα και οι επιπτώσεις του όμως έχουν κοινωνικό και ταξικό 

πρόσημο. 

Οι εργαζόμενοι στην τελωνειακή υπηρεσία, όπως και εκείνοι 

πολλών άλλων κλάδων, βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή αυτού του 

ιδιότυπου «πολέμου». 

Δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας, φροντίζοντας  να μην υπάρχουν 

ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων, καυσίμων, πρώτων υλών για τις 

βιομηχανίες, στηρίζοντας την οικονομία, προστατεύοντας την κοινωνία, 

τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αναδεικνύοντας για μια ακόμα 

φορά, το ρόλο και τη σπουδαιότητα της τελωνειακής  υπηρεσίας. 

Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε...  

https://el.wikipedia.org/wiki/1892
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%86%CE%B9%CE%BF%CF%82_(%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


Επομένως, μπροστά στα αχαρτογράφητα νερά της περιόδου που 

διανύουμε, είμαστε έτοιμοι, με ενότητα και αλληλεγγύη  να δώσουμε 

νέους αγώνες, υψώνοντας το ανάστημά μας, για να αποκρούσουμε 

επιθέσεις στα εργασιακά μας δικαιώματα και να βάλουμε φραγμό σε 

αντεργατικές διαρθρωτικές αλλαγές.  

Η Πρωτομαγιά είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα των 

εργατικών αγώνων.  

Η Πρωτομαγιά είναι  μέρα  σύμβολο στον αγώνα για την 

κατάργηση της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων.  

Η Πρωτομαγιά είναι μέρα έμπνευσης και εφαλτήριο νέων 

διεκδικήσεων για τα δικαιώματά μας.  

Τα «έκτακτα μέτρα» του σήμερα δεν μπορεί να γίνουν η 

«κανονικότητα» του αύριο. 

 

 

 


