


1999 Ίδρυση του ΠΑΜΕ - Αλληλεγγύη στο Λαό της Γιουγκοσλαβίας

Ο διεθνιστικός χαρακτήρας του ΠΑΜΕ και η ταξική του αλληλεγγύη δοκιμάστηκαν από την 

πρώτη στιγμή, καθώς το ΠΑΜΕ ιδρύθηκε μέσα στις φλόγες τις ιμπεριαλιστικής επέμβασης των 

ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην Γιουγκοσλαβία, επέμβαση που είχε τη στήριξη και των Κυβερνήσεων της 

Ελλάδας. Το ΠΑΜΕ αναπτύσσει πλούσια αντιιμπεριαλιστική δράση, τεράστια συλλαλητήρια 

και οργανώνει καραβάνι αλληλεγγύης στην καρδιά των βομβαρδισμών

Αθήνα 1999 1999 Γιουγκοσλαβία

1999 Ιδρυτική Συνδιάσκεψη ΠΑΜΕ 1999 Ιδρυτική Συνδιάσκεψη ΠΑΜΕ

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης τους παραμένει 

πιστό στις Αρχές του Διεθνισμού και της Αλληλεγγύης.  Βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των 

λαών που αγωνίζονται, ενάντια στον Ιμπεριαλισμό, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ. Στις σχεδόν 2 δεκαετίες 

ζωής του, το ΠΑΜΕ έχει αναπτύξει μια πολύμορφη αντιιμπεριαλιστική δράση. Το ΠΑΜΕ 

πήρε σαφή θέση με αγωνιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς 

πολέμους και επεμβάσεις. Οργάνωσε και συνεχίζει να εκφράζει καθημερινά και πολύμορφα 

την Αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και μετανάστες. Έδειξε την έμπρακτη αλληλεγγύη 

του στους αγώνες των εργατών, των λαών σε άλλες χώρες που εξίσου υποφέρουν.



2003  Πόλεμος στο Ιράκ

Οι πραγματικές αιτίες του πολέμου είναι η κρίση του καπιταλισμού, το κυνήγι του κέρδους 

και οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστών για τον έλεγχο του πετρελαίου» σημειώνει το ΠΑΜΕ 

σε ανακοίνωση του, καλώντας τους εργαζόμενους σε Γενική Απεργία τη μέρα έναρξης του 

Πολέμου στο Ιράκ. 10 Ομοσπονδίες απαντούν στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ και εκατοντάδες 

χιλιάδες πλημυρίζουν τους δρόμους της Ελλάδας. Ταυτόχρονα το ΠΑΜΕ συμμετέχει σε 

μεγάλη αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση στις Βρυξέλλες 

Βρυξέλλες 2003 Βρυξέλλες 2003



2003 Δράση Ενάντια στην Ελληνική Προεδρία στην ΕΕ

Το 2003 η Ελλάδα έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για έξι μήνες 

κάθε πόλη της Ελλάδας και μια διαδήλωση. Η κορύφωση των κινητοποιήσεων γίνεται το 

καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη όπου πραγματοποιείται και η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ.



Αλληλεγγύη στον Λαό της Παλαιστίνης

Το ΠΑΜΕ βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του δίκαιου αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. 

Σε σύγκρουση με τις Κυβερνήσεις της Ελλάδας, που στηρίζουν το κράτος δολοφόνο του 

Ισραήλ, το ΠΑΜΕ ανέπτυξε και συνεχίζει να αναπτύσσει πολύμορφες δράσεις Αλληλεγγύης 

και στήριξης του λαού της Παλαιστίνης.

2009 Θεσσαλονίκη

2010 Ηράκλειο Πρεσβεία Ισραήλ, Αθήνα

2009 Ραμάλα, Παλαιστίνη 2004 Γηπεδο Σπορτινγκ, Αθήνα

Πρεσβεία Ισραήλ, Αθήνα



Αλληλεγγύη στον Λαό της Παλαιστίνης

Αθήνα 2017

Γιάννενα 2017

2003 Ραμάλα, Παλαιστίνη

2010 Ισραηλινές Αερογραμμές, Αθήνα 2013 Γάζα, Παλαιστίνη

Θεσσαλονίκη 2017

2016 Αποστολή τετραδίων στα παιδιά της Παλαιστίνης

Λάρισα 2017



Μαζί Έλληνες και Τούρκοι Εργάτες

Αλληλεγγύη στον Λαό της Κούβας

Οι δεσμοί φιλίας και Αλληλεγγύης με το λαό και τους εργαζόμενους της Κουβάς, με το 

νησί του Τσε και του Φιντέλ ήταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή για το ΠΑΜΕ

Κόντρα στις επιδιώξεις των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας, το ΠΑΜΕ παίρνει 

πρωτοβουλίες συνεργασίας και κοινής δράσης με τα συνδικάτα και τους εργαζομένους 

της Τουρκίας. Αναπτύσσει την ταξική Αλληλεγγύη και Φιλία των λαών

2016 Πρεσβεία Κούβας Αθήνα 2014 Αθήνα

2013 Αθήνα2004 - Μπριγάδα Αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ στην Κούβα

2017 Πέραμα

2015 Άγκυρα 2001 Αθήνα

2014 Κωνσταντινουπολη Για τους Νεκρούς στο Ορυχείο της Σόμα



Έλληνες και Ξένοι-Εργάτες Ενωμένοι

   Tο ΠΑΜΕ απλώνει το χέρι του σε κάθε εργάτη, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, εθνικότητας. 

Έλληνες και ξένοι εργάτες αντιπαλεύουν μαζί την εργοδοσία, την εκμετάλλευση, την ανεργία 

και την εκμετάλλευση. Από τα γιαπιά των ολυμπιακών αγώνων, μέχρι τα φασονάδικα και τα 

φραουλοχώραφα της Μανωλάδας το ΠΑΜΕ βρέθηκε σταθερά δίπλα στους μετανάστες 

εργάτες.

Τα τελευταία χρόνια το ταξικό κίνημα της Ελλάδας βρέθηκε μπροστά στο μεγάλο καθήκον 

της στήριξης των χιλιάδων προσφύγων-θυμάτων των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων σε Συρία, 

Αφγανιστάν κ.α. Το ΠΑΜΕ πρωτοστάτησε στην οργάνωση της Αλληλεγγύης, αλλά και στην 

καταγγελία της υποκρισίας και της δολοφονικής πολιτικής της ΕΕ που μετέτρεψαν το Αιγαίο 

σε μια θάλασσα νεκρών.

2013 Μανωλάδα



Βασικός άξονας της δράσης του ΠΑΜΕ ήταν και είναι ο αγώνας ενάντια στους 

ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ. Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες του ΠΑΜΕ 

για την ανάδειξη του ιμπεριαλιστικού χαρακτήρα της ΕΕ, το αντιπάλεμα των αντεργατικών 

της πολιτικών και τον συντονισμό των ταξικών συνδικάτων της Ευρώπης είναι συνεχείς. 

ΕΕ και ΝΑΤΟ, το ίδιο Συνδικάτο

2015 Αθηνα

2001 Βρυξέλλες 2001 Γένοβα

2001 Γένοβα 2008 Αθήνα



ΕΕ και ΝΑΤΟ, το ίδιο Συνδικάτο

2016 Αθήνα

2001  Γενεύη



Διεθνιστική δράση

Η διεθνιστική δράση του ΠΑΜΕ δεν γνωρίζει σύνορα. Απλώνεται και στις πέντε ηπείρους. 

Με διεθνείς συναντήσεις, σεμινάρια, αποστολές αντιπροσωπειών και κινητοποιήσεις το 

ΠΑΜΕ εκφράζει την Αλληλεγγύη του και δυναμώνει τους δεσμούς των εργαζομένων της 

Ελλάδας με εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Κύρια συμβολή του η μεταφορά της πείρας 

από τους αγώνες και τις εξελίξεις στην Ελλάδα.

2003

2015

 2004



Διεθνιστική Δράση – Ευρώπη

2013 Αθήνα 2013 Αθήνα

2015 Αθήνα 2012 Ρώμη

2014 Βελιγράδι

2016 Παρίσι

2015 Βρυξέλλες

2016 Αθήνα

2016 Θεσσαλονίκη



Διεθνιστική δράση - Ασία

Αθήνα 2005 Αλληλεγγύη στα Θύματα του Τσουνάμι

Πακιστάν 20082016 Αθήνα

Αυστραλία Συνομοσπονδία Βιετνάμ 2015



Διεθνιστική δράση - Αφρική

2016 Συνδικάτα από τη Γαλλόφωνη Αφρική

2011 Αθήνα-Εκδήλωση με Συνδικάτα Ν. Αφρικής

2015 Θεσσαλονίκη-Γιοχανεσμπουργκ Σεμινάριο μέσω Skype2015 Χαρτουμ-Σουδάν

2016 Αθήνα

2009 Αθήνα-Σύσκεψη για Μετανάστες απο Αφρική



Διεθνιστική δράση - Λατινική Αμερική

2016 Αθήνα

 2010 Buenos Aires 2016 Βραζιλια

2015 Βραζιλια

2014 Αθηνα

2010 Αθήνα



Διεθνιστική δράση - Μέση Ανατολή

2005 Καραβάνι Αλληλεγγύη ΠΑΜΕ στη Συρία

2005 Καραβάνι Αλληλεγγύη ΠΑΜΕ στη Συρία

2006 Εκδήλωση Αλληλεγγύης σε Λίβανο-Παλαιστίνη



Διεθνιστική δράση - Μέση Ανατολή

2017 Πάτρα-Εκδήλωση Αλληλεγγύης στο Συριακό Λαό

2006 Λίβανος

2003 Βρυξέλλες

2006 Αθήνα

2015 Συρία

2008 Λίβανος



Το ΠΑΜΕ από το 2000 συμμετέχει ενεργά στο διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα μέσα από τις 

γραμμές της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδία. Στις 2 δεκαετίες δράσης του, πήρε 

σειρά πρωτοβουλιών για την ανασύνταξη της ΠΣΟ και του συνδικαλιστικού κινήματος της 

Ευρώπης. με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ συγκροτείται Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο της 

ΠΣΟ. Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ συμμετείχε στο 15ο Συνέδριο της ΠΣΟ στην Αβάνα, μετά 

το οποίο το ΠΑΜΕ αναλαμβάνει τη φιλοξενία των κεντρικών γραφείων της Ομοσπονδίας 

στην Αθήνα. Το ΠΑΜΕ φιλοξένησε το 16ο συνέδριο της ΠΣΟ και συμμετείχε ενεργά στο 

17ο συνέδριο της Ομοσπονδίας στη Ν. Αφρική. Τα επόμενα χρόνια πιο δυναμικά, με νέες 

πρωτοβουλίες θα στηρίξουμε τη δράση για συγκρότηση ταξικού πόλου στην Ευρώπη, για 

το δυνάμωμα της ΠΣΟ.

ΠΑΜΕ - Μέλος της ΠΣΟ στον Αγώνα Ενάτια στον Ιμπεριαλισμό

Αθήνα 2016 2017 Ντερμπαν, Ν. Αφρική, 17ο Συνέδριο ΠΣΟ

2011 Αθήνα, 16ο Συνέδριο ΠΣΟ



Διεθνιστική Δράση

2014 Αθήνα

2016 Μνημείο ΠΣΟ στην Καισαιριανή



Η δράση του ΠΑΜΕ, των Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών, Συνδικάτων που είναι 

στη δύναμή του, οι αγώνες που ανέπτυξε, η σταθερή διεθνιστική του δράση και ταξική 

αλληλεγγύη στους αγώνες των εργαζομένων σε κάθε γωνιά της Γης, η πείρα του 

από τις κινητοποιήσεις στην Ελλάδα και τις μεγάλες απεργιακές μάχες, το σταθερό 

του μέτωπο στα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και στις δυνάμεις του 

εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, της ταξικής συνεργασίας μέσα στο 

συνδικαλιστικό κίνημα, έχουν αποτελέσει σημείο αναφοράς για συνδικάτα σε όλο 

τον κόσμο. 

Στην 4η Συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ συμμετείχαν δεκάδες αντιπροσωπείες συνδικάτων 

από όλο τον κόσμο, παίρνοντας μέρος στη μεγάλη διεθνιστική αντιιμπεριαλιστική 

συνάντηση του ΠΑΜΕ.  

2010 Αθήνα

4 Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Π.Α.ΜΕ


