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Συγκέντρωση Πρωτομαγιάς 2017

Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2017

Τ ο ΠΑΜΕ βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των λαών που αγωνίζονται ενάντια στον 

ιμπεριαλισμό. Με συνέπεια για 20 χρόνια έχει  αναλάβει πρωτοβουλίες για τον συντονισμό 

και την κοινή δράση των εργαζομένων ενάντια στην εκμετάλλευση και τον ιμπεριαλιστικό 

πόλεμο. Το ΠΑΜΕ συμμετέχει  και  στηρίζει  τη δράση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής 

Ομοσπονδίας, των ταξικών συνδικάτων διεθνώς. Αποκαλύπτει  και  εναντιώνεται στον βρώμικο 

ρόλο των ITUC-ETUC (των κατ’ όνομα συνδικάτων, στην πράξη μηχανισμών του κεφαλαίου) 

που προωθούν τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών.

Με την επίθεση των ΗΠΑ - Βρετανίας - Γαλλίας εναντίον της Συρίας στις 14 Απρίλη, 

περνάμε σε νέα φάση κλιμάκωσης των ανταγωνισμών στην περιοχή, αλλά και γενικότερα, 

καθώς συγκεντρώνονται τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις,  από όλες τ ις μεριές του κόσμου, 

με το χέρι στη σκανδάλη. Η επίθεση αυτή γίνεται με τη στήριξη και ανοχή της υπόλοιπης 

λυκοσυμμαχίας των ΝΑΤΟ - ΕΕ και κυβερνήσεων που υποκρίνονται τους “Πόντιους Πιλάτους”, 

ανοίγοντας το δρόμο για τη νέα σφαγή.
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Κοινή Δράση και Αλληλεγγύη με τους Εργαζόμενους της Τουρκίας

Σταθερή Αλληλεγγύη με το Λαό της Συρίας

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που μιλά για την Ελλάδα ως “πυλώνα 
σταθερότητας και ασφάλειας”,  τη στιγμή που μας βάζει  στη μέση του κυκλώνα. Είναι  ψέμα 
ότι  η Ελλάδα δεν συμμετέχει  στο ιμπεριαλιστικό έγκλημα, όταν η κυβέρνηση έχει  κάνει  την 
Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι  γ ια τα αεροπλανοφόρα και την αρμάδα των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ. Οταν 
συνεργάζεται με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ. Οταν η Τουρκία έχει  ήδη εισβάλει σε 
Κύπρο και Συρία και μπαινοβγαίνει  στο Αιγαίο, στηριζόμενη στην ανοχή των ΝΑΤΟ - ΗΠΑ που 
έχουν σβήσει τα σύνορα στο Αιγαίο και θέλουν να την αξιοποιήσουν εναντίον της Ρωσίας. 
Η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων υπέρ των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ εξυπηρετεί  τους μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδας, που σαν κοράκια περιμένουν τα συμβόλαια που θα 
βγουν μετά την καταστροφή και τη δολοφονία των λαών. Δεν θα διστάσουν να μπλέξουν το 
λαό μας σε επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών. 
Απαιτείται  επαγρύπνηση από τον λαό. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τ ίποτα με τους γειτονικούς 
λαούς, με τον τούρκικο λαό, τους λαούς των Βαλκανίων.
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Κινητοποίηση Ενάντια στο Νέο Ιμπεριαλιστικό Έγκλημα

Καταγγέλλουμε την  κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που εξαπέλυσε όργ ιο  καταστολής 

κα ι  τρομοκρατ ίας  ενάντ ια  στο αντ ι ιμπερ ιαλ ιστ ικό  συλλαλητήρ ιο  των Φο ιτητ ικών, 

Σπουδαστ ικών κα ι  Μαθητ ικών Συλλόγων στ ις  16  Απρ ίλη .  Αποθρασυμμένο ι  από τ ις 

εντολές  της  πολ ιτ ικής  ηγεσ ίας ,  ο ι  δυνάμε ις  καταστολής επ ιτέθηκαν με  δολοφον ική 

β ία ,  με  αποτέλεσμα να στε ίλουν  6  νέα πα ιδ ιά  τραυματ ισμένα στο νοσοκομε ίο  κα ι 

προχώρησαν στη  σύλληψη άλλων δύο τραυματ ιών .  Η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

παραδ ίδε ι  τ ις  θάλασσες κα ι  τη  γη  της  Ελλάδας στους ιμπερ ιαλ ιστές  γ ια  να  δολοφονούν 

λαούς κα ι  ταυτόχρονα επ ιτ ίθετα ι  β ία ια  εναντ ίον  του νεολα ι ίστ ικου κ ινήματος που 

αντ ι τ ίθετα ι  στα  ιμπερ ιαλ ιστ ικά  σχέδ ια .
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Σταθερά στο Πλευρό του Παλαιστινιακού Λαού

Οι λαοί δεν έχουν να μοιράσουν τ ίποτα μεταξύ τους, τους ενώνουν τα κοινά συμφέροντα 
ενάντια στον κοινό αντίπαλο, τους εκμεταλλευτές, τους πολιτ ικούς τους εκπροσώπους, τ ις 
ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, το ΝΑΤΟ και  την ΕΕ.     

Η εργατική τάξη, οι  λαοί και  τα παιδιά τους έχουν μεγάλη δύναμη στα χέρια τους  και 
μπορεί να απελευθερωθεί στο δρόμο της ταξικής πάλης, στον αγώνα για το δικαιώμα στη 
δουλειά, τους μισθούς και τ ις συντάξεις,  τα κοινωνικά δικαιώματα, κατά της αλλαγής των 
συνόρων,  των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων.

Με τους αγώνες μας διεκδικούμε μια ζωή ειρηνική σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, 
φτώχεια, προσφυγιά  και  πολέμους. 

Αντιστεκόμαστε ! Ξεσηκωνόμαστε ! 

Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τους αγώνες μας
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