
 

 

 

 

Tο Πανεπγαηικό Αγυνιζηικό Μέηυπο, ζπλερίδνληαο 

ηηο αγσληζηηθέο πξσηνβνπιίεο ελάληηα ζηνπο 
ηκπεξηαιηζηηθνύο ζρεδηαζκνύο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ, 

ελάληηα ζηελ εκπινθή ηεο Διιάδαο ζε απηνύο, ελάληηα ζηνλ πόιεκν θαη ηελ πξνζθπγηά, 
πξαγκαηνπνηεί μεγάλη Σςναςλία με ηον Πανελλήνιο Μοςζικό Σύλλογο και ηο 
Πολιηιζηικό Κένηπο Ναζίμ Χικμέη ηηρ Τοςπκίαρ.  

 
Η ζπλαπιία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηην Παπαζκεςή 13 Ιούλη, ζηιρ 8.30μμ ζηο Δημοηικό 

Θέαηπο, ζηο Άλζορ ηηρ Νέαρ Σμύπνηρ θαη ζα πεξηιακβάλεη αθηέξσκα ζηνπο κεγάινπο 
πνηεηέο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Διιάδαο, Γηάλλε Ρίηζν θαη Ναδίκ Χηθκέη. Σν 
ηαμηθό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζπλερίδεη ηε δξάζε ηνπ θαη ηηο πνιύκνξθεο πξσηνβνπιίεο ώζηε 

λα δνζεί απάληεζε ζηελ εληαία επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ εληείλεη ηελ επίζεζε ζηα 
δηθαηώκαηα θαη ζην εηζόδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ελώ παξάιιεια εκπιέθεη βαζύηεξα ηνλ 

εξγαδόκελν ιαό ζηνπο επηθίλδπλνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο ζρεδηαζκνύο θαη αληαγσληζκνύο.  
 
Σε ζηηγκή πνπ νη αληαγσληζκνί ΗΠΑ-ΔΔ-Ρσζίαο-Κίλαο ζαιπίδνπλ λέα θιηκάθσζε ηεο επίζεζεο 

ελάληηα ζηνπο ιανύο, ζηηο 10-11 Ινύιε ην ΝΑΣΟ θαη ΔΔ πξνεηνηκάδνπλ κε ηε ύλνδν ηνπο ηα 
επόκελα βήκαηα. Οι επγαζόμενοι ζε κάθε σώπα θα ππέπει να ανηιηασθούν ζηα νέα 

πολεμικά ζσέδια.   
 
Οι ιμπεπιαλιζηέρ με ηυν λαών ηο αίμα ηη γη ξαναμοιπάζοςν, για αςηό καλλιεπγούν ηιρ 

εθνικιζηικέρ έσθπερ ανάμεζα ζηοςρ λαούρ. 
 

Βξηζθόκαζηε ζε κηα πεξίνδν πνπ νμύλνληαη νη εληάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, 
ην ΝΑΣΟ εθηείλεηαη αιιά θαη επεθηείλεηαη κε ζηξαηό θαη ζηόιν από ηε Βαιηηθή κέρξη ηα 
Βαιθάληα, ηε Μαύξε Θάιαζζα, ην Αηγαίν, ππεξαζπίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ηεο ιπθνζπκκαρίαο, 

ηα ζπκθέξνληα ησλ δηθώλ ηεο κνλνπσιίσλ ζηελ πεξηνρή, έλαληη ησλ αληαγσληζηώλ ηνπο, 
ζηελ Παιαηζηίλε ζπλερίδεηαη ε ζθαγή από ηηο ηζξαειηλέο δπλάκεηο.  

Οη πξόζθαηεο επηθίλδπλεο απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνπο πξόζθπγεο θαη 
ηνπο κεηαλάζηεο, κε θέληξα θξάηεζεο εληόο ηεο ΔΔ, αιιά θαη ζε ηξίηεο ρώξεο - «απνζήθεο» 
αλζξώπηλσλ ςπρώλ, απνηεινύλ πξόθιεζε όηαλ νη πξόζθπγεο-ζύκαηα ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο 

επέκβαζεο ζε Μέζε Αλαηνιή θαη Βόξεηα Αθξηθή, ζαιαζζνπλίγνληαη ζηε Μεζόγεην ή 
ζηνηβάδνληαη ζε ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο ρσξίο νύηε ηα ζηνηρεηώδε. 

Σα ηαμηθό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα, νη εξγαδόκελνη ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο έρνπκε θαζήθνλ λα 
δπλακώζνπκε ηελ ηαμηθή αιιειεγγύε, ηελ απάληεζε καο απέλαληη ζηνπο ζρεδηαζκνύο θαη ηνλ 

ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν. 
Οι επγαζόμενοι δίνοςμε ηη δική μαρ απάνηηζη! Γπλακώλνπκε ηνλ αγώλα ελάληηα ζηελ 
εθκεηάιιεπζε, ελάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν! ηεθόκαζηε αγσληζηηθά ελάληηα ζην 

δειεηήξην ηνπ εζληθηζκνύ, ηεο μελνθνβίαο. Αληηπαιεύνπκε ην θαζηζκό πνπ ηξέθεη θαη νμύλεη 
ην ξαηζηζκό, πνπ ηξνκνθξαηεί θαη πνδνπαηά ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, πνπ ζηνρνπνηεί ηνπο 

κεηαλάζηεο – πξόζθπγεο  γηαηί κηζεί ηνπο εξγάηεο θαη ην θίλεκά ηνπο.  
Δςναμώνοςμε ηον αγώνα για ηην ηελική νίκη ηυν λαών! Σελ θνηλή απάληεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο ζηηο θπβεξλήζεηο πνπ δίλνπλ ιεθηά γηα 

εμνπιηζκνύο θαη επεκβάζεηο, αιιά ηελ ίδηα ώξα νη ιανί ζηελάδνπλ γηα η’ αθέληε ην θαί, 
αθξηβνπιεξώλνπλ ηελ πγεία, ηελ παηδεία, ηνλ πνιηηηζκό. Παλεύοςμε ενάνηια ζηοςρ 

άδικοςρ πολέμοςρ, για ηην εξάλειτη ηυν αιηιών πος ηοςρ πποκαλούν! Γελ έρνπκε 
ηίπνηα λα ρσξίζνπκε κε ηελ εξγαηηθή ηάμε ησλ άιισλ ρσξώλ, κε ηνπο ιανύο. Αληίζεηα, καο 
ελώλεη ην θνηλό ζπκθέξνλ ηεο πάιεο γηα κία δσή ρσξίο πινύην θαη θηώρεηα, ρσξίο αθεληηθά, 

απηή είλαη ε δσή πνπ καο αλήθεη. 
 

Απεςθύνοςμε ζηιρ ζςνδικαλιζηικέρ οπγανώζειρ και ζηοςρ επγαζόμενοςρ, κάλεζμα 
μαζικήρ ζςμμεηοσήρ ζηη ζςναςλία, ηην Παπαζκεςή 13 Ιούλη ζηιρ 8.30 μ.μ. 
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