
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

Αγώνας Ρήξη Ανατροπή.  Ο δικός μας δρόμος χωρίς φτώχεια ανεργία μνημόνια! 

Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ την 1ης Μάη  

στις 10 π.μ. στο ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, αγρότες, επαγγελματίες, μετανάστες, πρόσφυγες νέοι και 
νέες. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 

Με αγώνες τιμάμε τους νεκρούς της τάξης μας, συνεχίζουμε τις αγωνιστικές παραδόσεις του 
κινήματός μας, το δρόμο από το Σικάγο ως την Καισαριανή, μέχρι τις μέρες μας. Τιμάμε τους 
χιλιάδες επώνυμους και ανώνυμους που πάλεψαν σκληρά με τα αφεντικά και το κράτος τους 
σε όλο τον κόσμο για τις μεγάλες κατακτήσεις του 20ου αιώνα. 

Από το 8ωρο και τη σταθερή δουλειά με δικαιώματα, την κοινωνική ασφάλιση, την παιδεία, την 
υγεία, τους αγώνες για τις συνδικαλιστικές και δημοκρατικές ελευθερίες, ενάντια στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. 

Συνεχίζουμε τον ίδιο δρόμο! Εμπνεόμαστε από το ίδιο φλογερό σύνθημα που γεννήθηκε μέσα 
από εργατικές εξεγέρσεις και μεγάλες μάχες: Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε! 

∆υναμώνουμε την οργάνωσή μας, την ταξική ενότητά μας! 

∆υναμώνουμε την εργατική αλληλεγγύη. Είναι το δικό μας όπλο! 

∆υναμώνουμε τον αγώνα για όλα όσα μας ανήκουν, για όλα όσα μας πήραν, όλα όσα μας 
έκλεψαν, όλα όσα είναι δικαίωμά μας σήμερα! ∆ε συμβιβαζόμαστε με τη φτώχεια, την ανεργία, 
τα μνημόνια, με ψίχουλα και υποσχέσεις. 

Στέλνουμε μήνυμα με τη συμμετοχή μας! 

Αυτή η Πρωτομαγιά δεν είναι μια ακόμα διαδήλωση. ∆ηλώνουμε την αγωνιστική ετοιμότητά 
μας, την απόφασή μας να υπερασπίσουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Οι 
εργαζόμενοι δεν θα υποδεχτούν με αδράνεια, φόβο και υποχώρηση τα νέα μνημόνια όπως και 
να τα ονομάσουν, τα νέα δεινά στη ζωή τους για τα κέρδη των μονοπωλίων. 

Το ΠΑΜΕ ξανά όπως κάνει εδώ και 16 χρόνια από τη γέννησή του, παίρνει την πρωτοβουλία 
παραμερίζοντας τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό παλιό και νέο για να βγει δυναμικά 
μπροστά η εργατική τάξη με τις διεκδικήσεις της, τη φωνή της. Κάθε τίμιος συνδικαλιστής, κάθε 
εργάτης καλείται να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. 

Καμία αναμονή, καμία ανοχή στα παζάρια των μονοπωλίων και των κυβερνήσεών τους που 
βρίσκονται σε εξέλιξη με ΕΕ – ∆ΝΤ – ΕΚΤ. 



Οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες γίνονται για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας, των 
βιομήχανων, εφοπλιστών, τραπεζιτών, μεγαλέμπορων. Τσακώνονται όπως οι λύκοι για τη 
λεία. Απέναντι στους εργάτες όλων των χωρών έχουν πλήρη συμφωνία: ένταση στην 
εκμετάλλευση, μειώσεις στους μισθούς, κατάργηση δικαιωμάτων στην υγεία, την παιδεία, 
απαγορεύσεις στη συνδικαλιστική οργάνωση και πάλη, μέτρα καταστολής στο λαϊκό κίνημα. Η 
καταστροφή, η καταλήστευση και η άγρια εκμετάλλευση των εργατών είναι οι πυλώνες της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης. 

Αυτή την αλήθεια επιδιώκουν να κρύψουν με τις «πατριωτικές» κορώνες και τις εθνικιστικές 
φιέστες. Όποτε οι εργάτες και ο φτωχός λαός ακούν τα αφεντικά και τους ανθρώπους τους να 
μιλούν για πατριωτισμό πρέπει να κουμπώνονται. Αυτοί που βρίσκονται στις λίστες των 
τραπεζών μιλούν για πατριωτισμό σε αυτούς που βρίσκονται στις λίστες της ανεργίας! 
Πατριωτισμός είναι το δίκιο του λαού και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλίων! 

Ο κόσμος της δουλειάς δεν έχει τίποτα να περιμένει από κυβερνήσεις της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ, του 
ΟΟΣΑ, του ∆ΝΤ, όπως η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Αυτό που άλλαξε τους 
τελευταίους μήνες είναι χέρι στη σκυτάλη της ίδιας πολιτικής στο «κοινό σπίτι» της Ε.Ε., του 
∆ΝΤ και του κεφαλαίου. Οι 400 εφαρμοστικοί νόμοι που τσάκισαν μισθούς, συντάξεις, 
εργασιακές σχέσεις προς όφελος των μεγαλοεπιχειρηματιών είναι εδώ. Οι δόσεις που 
βγαίνουν από το αίμα του λαού πληρώνονται στην ώρα τους και στο «διηνεκές». Για το λαό 
υπάρχει ο «λιτός βίος» και τα παχιά λόγια των εξαγγελιών. 

Την ίδια στιγμή και αυτή η κυβέρνηση χαρίζει εκατομμύρια στο μεγάλο κεφάλαιο με 
φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές, νέα προνόμια. Για τα συμφέροντά τους παίρνει 
ενεργά μέρος στο επικίνδυνο παιχνίδι των ανταγωνισμών στη γειτονιά μας. Στηρίζει τις 
επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών που ματοκυλούν όλη την περιοχή από τη Λιβύη ως το Ιράκ και 
από τη Συρία ως την Ουκρανία. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες θύματα των ιμπεριαλιστών 
βρίσκονται όμηροι στα νύχια τους, αξιοποιούν ανθρώπινες ψυχές ως διαπραγματευτικό χαρτί 
στη μεταξύ τους φαγωμάρα για τα πετρέλαια, τους δρόμους των αγωγών και των αγορών, τον 
έλεγχο της περιοχής. Η Μεσόγειος γεμίζει πτώματα, όσοι γλιτώσουν ζουν κυνηγημένοι από την 
καταστολή, την άγρια εκμετάλλευση των αφεντικών, το μαχαίρι του φασίστα. 

Καλούμε τα συνδικάτα, τις μαζικές οργανώσεις να απαιτήσουν: καμία συμμετοχή, καμία 
εμπλοκή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που γίνονται και σε αυτές που ετοιμάζονται. Κανένας 
εργαζόμενος να μην παρασυρθεί από τα προσχήματα των ιμπεριαλιστών. Απειθαρχία στο 
∆ουβλίνο και τη Σένγκεν που μετατρέπουν τη χώρα μας σε «αποθήκη ψυχών», εγκλωβίζοντας 
ανθρώπους. Άσυλο στους πρόσφυγες και ταξιδιωτικά έγγραφα για να ταξιδέψουν όπου 
επιθυμούν, ανθρώπινοι ανοιχτοί χώροι φιλοξενίας, να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας και έχουν αποκτήσει 
βιοτικούς δεσμούς. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς. Το αίμα που 
πότισε τη μεγάλη υπόθεση της απελευθέρωσης των εργατών και των καταπιεσμένων από τα 
δεσμά της εκμετάλλευσης δεν πήγε χαμένο! Με την εργατική τάξη στην πρωτοπορία, με τη 
μεγάλη κοινωνική λαϊκή συμμαχία μας, προχωράμε μπροστά. ∆υναμώνουμε την κοινή πάλη 
εργατών, υπαλλήλων, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων ΕΒΕ, φτωχών αγροτών, φοιτητών, 
σπουδαστών, μαθητών, γυναικών των λαϊκών οικογενειών. Συντονίζουμε τα βήματα του 
Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου με την Πανελλαδική Συσπείρωση ΕΒΕ (ΠΑΣΕΒΕ), την 
Παναγροτική Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΣΥ), το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), την 
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ). 

Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά!  Όλοι στην οργάνωση! Όλοι στον αγώνα! 


