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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗΣ & 
ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ 

ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΗ ΣΤΟ ΝΑΤΟΪΚΟ 
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 1 μ.μ ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Με τους εργαζόμενους όλων των χωρών, για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, 
πολέμους, προσφυγιά! 

Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις κατασκευές, 

Μετά την Πρωτομαγιά δίνουμε συνέχεια στον αγώνα κατά του πολέμου, που γεννά 
καταστροφές, μετανάστευση και προσφυγιά, θέλοντας να βάλουμε την δική μας σφραγίδα 
στις εξελίξεις, μαζί με τους εργάτες και τα συνδικάτα των βαλκανικών χωρών. 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΩΝ  

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Από την Ουκρανία, τη Μαύρη Θάλασσα, τα Βαλκάνια και το Αιγαίο ως την Ανατολική 
Μεσόγειο, την Εγγύς και Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, είτε μυρίζει μπαρούτι είτε 
η φωτιά του πολέμου έχει ανάψει. Στρατεύματα της δύναμης του ΝΑΤΟ σουλατσάρουν σε 
στεριές και θάλασσες. Ο πόλεμος στη Συρία συνεχίζεται. Στα Βαλκάνια μαίνονται 
επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς. 

Στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς εμπλέκονται ισχυρές δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ, η 
ΕΕ, η Ρωσία αλλά και οι κυβερνήσεις άλλων χωρών με στόχο το μοίρασμα των 
πετρελαίων, του φυσικού αερίου, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και αγωγών, των 
αγορών, σε όφελος των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων τους, αφού για θεό τους 
έχουν το καπιταλιστικό κέρδος.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει αμείωτα την πολιτική των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, εμπλέκοντας ακόμη περισσότερο τη χώρα μας στους ανταγωνισμούς των 
ιμπεριαλιστών, για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρηματικών 
ομίλων.  Συμμετέχει δραστήρια στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, λαμβάνοντας μέρος σε 
13 ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο. Δίνει βάσεις, αεροδρόμια και λιμάνια, 
«γη και ύδωρ» στους φονιάδες των λαών. Συμμετέχει στις δαπάνες του  ΝΑΤΟ  με 4 δισ. 
κάθε χρόνο (2% του ΑΕΠ), το υψηλότερο ποσοστό μετά τις ΗΠΑ. 

Η κυβέρνηση τη στιγμή που χρηματοδοτεί τον θάνατο και τον όλεθρο την ίδια στιγμή: 
Παίρνει το ψωμί από το τραπέζι του εργαζόμενου και του άνεργου. Στερεί από τον 
άρρωστο την περίθαλψη, τη σύνταξη από τους γέροντες, τα δικαιώματα απ τους εργάτες, 
το επίδομα από τον άνεργο.  

Οι δαπάνες κάθε χρόνο για λογαριασμό του ΝΑΤΟ ισοδυναμούν με δαπάνες που θα 
μπορούσαν να καλύψουν ανάγκες για: Κτήρια και δασκάλους για τα παιδιά μας. 
Νοσοκομεία και γιατρούς για τις οικογένειες μας. Χιλιόμετρα αγωγών για αντιπλημμυρική 
προστασία. Δουλειά για τον άνεργο οικοδόμο. 
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68 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑΤΟ – ΧΟΥΝΤΕΣ, ΠΟΛΕΜΟΙ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Όπου πηγαίνει το ΝΑΤΟ σπέρνει το θάνατο και την καταστροφή, βάζει τους λαούς τον 
ένα ενάντια στον άλλο. Είναι η δολοφονική μηχανή των ιμπεριαλιστών, δεν αναγνωρίζει 
σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα. Η ιστορία του είναι γεμάτη πολέμους, χούντες και 
τρομοκρατία των λαών.

Το ΝΑΤΟ δεν είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας για τη χώρα μας, όπως 
αναφέρουν οι κάθε είδους κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως πρόσημου. Το βλέπουμε από την 
κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο, από τις τωρινές εξελίξεις στην ΠΓΔΜ. 
Οι συνεχείς και αυξημένες παραβιάσεις που καταγράφονται στο Αιγαίο, έχουν την 
πλήρη κάλυψη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

Δε θα ματώνουμε για τα κέρδη τους, δεν θα γίνουμε κρέας στα κανόνια τους! Εμείς 
δεν πολεμάμε στου ΝΑΤΟ τα σφαγεία!

Αγωνιζόμαστε και διαδηλώνουμε έξω από το Νατοϊκό στρατηγείο για:
 Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Καμία 

εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Άμεση απεμπλοκή των ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων από όλες τις επιχειρήσεις, έξω από τα σύνορα. 

 Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ από το 
Αιγαίο και τα Βαλκάνια. 

 Καμιά συμμετοχή σε στρατιωτικοπολιτική συμμαχία των καπιταλιστών. 

 Πάλη ενάντια στην αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα κατοχυρώνουν. 

 Πάλη ενάντια στην περιστολή συνδικαλιστικών και άλλων ελευθεριών. 

 Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες των Νατοϊκών πολεμικών σχεδιασμών. Διεκδικούμε 
δαπάνες για κάλυψη των αναγκών της εργατικής, λαϊκής οικογένειας. 

 Αγώνας ενάντια στον εθνικισμό, το ρατσισμό, το σωβινισμό. 

 Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, αλληλεγγύη σε όλους τους λαούς. 

Οι λαοί δεν έχουν κανένα κοινό συμφέρον με τους εκμεταλλευτές τους, ούτε στην 
ειρήνη ούτε στους πολέμους τους. Υψώνουμε τη σημαία των συμφερόντων της 
εργατικής τάξης!

Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με την εργατική τάξη άλλων χωρών, με τους άλλους 
λαούς. Αντίθετα, μας ενώνει το κοινό συμφέρον της πάλης για μία ζωή χωρίς 
εκμετάλλευση και φτώχεια, χωρίς αφεντικά, με τους λαούς να καρπώνονται τον πλούτο 
που παράγουν. Αυτή είναι η ζωή που μας ανήκει! 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  

ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΘΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ  

& ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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