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ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ–ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ - ΝΑ
ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΕΦΙΑΛΤΗ ΝΔ/ ΠΑΣΟΚ /ΔΗΜΑΡ
ΟΣ
ΟΔ
-ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΕΞ
- ΕΞΩ Η ΤΡΟΙΚΑ / ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΥΡΩ / ΕΕ
ΤΟ «ΟΧΙ» ΤΟΥ ΛΑΟΥ - ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ
Ο
λαός δεν ξεχνά. Στις κρίσιμες καμπές της ζωής και της ιστορίας
μας αντλούμε δυνάμεις και αυτοπεποίθηση απ’ τις μεγάλες αγωνιστικές παραδόσεις μας.

Ανάμεσα στις παραδόσεις αυτές ξεχωρίζει το μεγαλείο του κινήματος
της Αντίστασης των λαών, της πάλης για ελευθερία απέναντι στην φασιστική πανούκλα. Απέναντι στο πισωγύρισμα της ιστορίας, στα «μεσάνυχτα του αιώνα», το Ολοκαύτωμα, την εξόντωση κάθε φωνής που
αντιστέκεται, την κτηνωδία. Τότε που ο ελληνικός λαός με τον ξεσηκωμό του όρθωνε το δικό του «ΟΧΙ» ενάντια στη φασιστική εισβολή και
τους δοσίλογους της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου.
Παρά την πείνα και την εξαθλίωση, παρά την τρομοκρατία και τις εκτελέσεις, το πρώτο μαζικό κίνημα Αντίστασης στην Ευρώπη έμελε να γεννηθεί στην χώρα μας. Με μαχητικές απεργίες στην Αθήνα και δυνατό
αντάρτικο στην ύπαιθρο, με επί κεφαλής τις δυνάμεις του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ,
ενάντια στους γερμανούς καταχτητές, τους ντόπιους υποτακτικούς και
επιχειρηματίες συνεταίρους τους, τους μαυραγορίτες και τους μεταξικούς ταγματασφαλίτες της Κατοχής. Το εργατικό – λαϊκό κίνημα και οι
οργανώσεις του μπήκαν μπροστά στην μάχη για την σωτηρία «απ’ την
πείνα - κι’ απ’ τη σκλαβιά» αλλά και την συνολική κοινωνική απελευθέρωση, με το όπλο στο χέρι! Στο διώξιμο του φασίστα κατακτητή, όχι για
να γυρίσουμε στον Παπαντρέου, τον βασιλιά και τους αστούς πολιτικάντηδες που έφυγαν από την μάχη, αλλά στην «Λαοκρατία». Στην πρώτη
κυβέρνηση που ψήφισαν οι γυναίκες. Στην άνθιση των οργάνων της λαϊκής αυτοδιοίκησης, αυτοοργάνωσης, λαϊκής δικαιοσύνης. Η ελληνική
επανάσταση μας έδειξε ότι ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός
μπορεί να τα βάζει με τις πιο μαύρες αυτοκρατορίες. Και να τις νικάει!
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΕΤΙΝΟ ΟΚΤΩΒΡΗ ΑΡΧΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ.
Ο περσινός Οκτώβρης που μετατρέποντας τις παρελάσεις στο κέντρο
και στις γειτονιές των πόλεων σε παλλαϊκό ξεσηκωμό οδήγησε στην
ανατροπή της άθλιας και προδοτικής Κυβέρνησης Παπανδρέου, αποτελεί ζωντανή παρακαταθήκη και για φέτος.
Για την απόκρουση του εφιάλτη των νέων μέτρων με νέες ρυθμίσεις
που δεν είχαν αποτολμήσει ούτε τα ανοιχτά φασιστικά καθεστώτα του

παρελθόντος και που έρχονται σήμερα να καταργήσουν κάθε έννοια
εργατικού δικαίου μετατρέποντας σε δούλους τους εργαζόμενους. Κι’
ακόμα με την αύξηση της φορομπηξίας σε βάρος του λαού, με νέα χαράτσια για τα σπίτια και για το πετρέλαιο, για να μείνει ο λαός χωρίς
θέρμανση μέσα στο καταχείμωνο, αύξηση των φόρων στους μικρομεσαίους που απειλεί με κλείσιμο εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις
και εκτίναξη της ανεργίας στο 30% τον επόμενο χρόνο. Με τη διάλυση
της Υγείας και της Παιδείας καθώς και το ξεπούλημα όλων των δημόσιων επιχειρήσεων, της γης, του νερού, του ήλιου και του αέρα, των λιμανιών, των νησιών και των αεροδρόμιων. Για τη μετατροπή της χώρας
ολόκληρης σε Ειδική Οικονομική Ζώνη ακατάσχετης λεηλασίας που θα
φορτώνει εξοντωτικά την κρίση στις πλάτες του λαού.

Αυτά επιδιώκουν οι κυβερνήσεις της ΕΕ και η συγκυβέρνηση ΝΔΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ πίσω από τα μεγάλα λόγια για την «νέα εθνική προσπάθεια για την διάσωση της χώρας» με τον πόλεμο που έχουν κηρύξει
στους εργαζόμενους και τις καταχτήσεις τους. Ταυτόχρονα, ανοίγουν
ξανά το δρόμο στους νοσταλγούς του Χίτλερ, με τις πολιτικές των Μνημονίων και του ρατσισμού.
Αυτά τα μέτρα, αυτή η πολιτική και αυτή η κυβέρνηση ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ – ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ! Όχι με «ντουφεκιές» στον αέρα, αλλά με
ένα παρατεταμένο, μαχητικό και αποφασισμένο εργατικό και λαϊκό κίνημα, με απεργίες, καταλήψεις και συλλαλητήρια. Χωρίς αυταπάτες για
τον εξανθρωπισμό της ιμπεριαλιστικής ΕΕ και «λύσεις» απ’ τον ουρανό.
Χωρίς ιδιοτελείς υπεκφυγές και περιχαρακώσεις. Με την ταξική και
αγωνιστική ενότητα του κόσμου της εργασίας. Με την αξιοποίηση των
καλύτερων αγωνιστικών παραδόσεων της δεκαετίας του 40, της λαϊκής
εξέγερσης του Πολυτεχνείου, των αλλεπάλληλων απεργιών και συλλαλητηρίων των τελευταίων χρόνων.
Με μια δυνατή Αριστερά και ένα πανεργατικό – παλλαϊκό ξεσηκωμό για
τη νίκη των εργατών και του λαού και όχι για νέες «Βάρκιζες». Με την
αντικαπιταλιστική Αριστερά πρωτοπόρα σε όλες τις μάχες, με όπλο το
μεταβατικό πρόγραμμα που απαιτεί την διαγραφή του χρέους, την
έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, την εθνικοποίηση των τραπεζών και των
μεγάλων επιχειρήσεων με εργατικό έλεγχο. Για την συνολική αντικαπιταλιστική ανατροπή!

Κυριακή 28/10

Σάββατο 27/10

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ 27-28 ΟΚΤΩΒΡΗ
4.00μμ-6.30μμ: Κρίση του ευρώ, της ΕΕ, του καπιταλισμού. Ποιά είναι η διέξοδος;
Σ. Μαυρουδέας (πανεπιστημιακός), Κ. Σαρρής (Πρωτ. Οικονομολόγων) , Φ. Παπαδέδε (Πρωτ. Kατά
του Ευρώ και της ΕΕ), Γ. Τόλιος (διδάκτωρ Οικονομικών - ΠΣΕ ΣΥΡΙΖΑ), Γ. Μελισαρόπουλος (ΠΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ)
7.00μμ-9.30μμ: Ελλάδα και Ευρώπη: Από την πανεργατική αντίσταση στην ανατροπή!
Για ένα εργατικό κίνημα στα χέρια των εργαζόμενων

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Aίθουσα

ΚΥΒΕ

Μετρό Αγ. Αντωνίου,
Εθνάρχου Μακαρίου 1

Μάρτα Καστιγιο (SAT-Συνδικάτο Εργατών Ανδαλουσίας), Ρίτσαρντ Μπόιντ Μπάρετ (βουλευτής του United Left Alliance -Ιρλανδία),
Β. Συλαϊδής (ΔΣ ΕΚΑ και Σωματείου Ιντρακόμ), Ν. Αδαμόπουλος (ΔΣ ΠΟΕ - ΟΤΑ), Χ. Μπίστης (ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ)

3.00μμ-5.30μμ: Ρατσιστική πολιτική, φασιστική απειλή, κρατική καταστολή. Πώς τα σταματάμε;
Κ. Παπαδάκης (πρώην ΔΣ ΔΣΑ), Π. Κωνσταντίνου (συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ),
Κ. Παπαϊωάννου (ΔΣ Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), Τ. Θανασούλας (ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ)

6.00μμ-8.30μμ: Η αριστερά, το κίνημα, η προοπτική.
«Φιλολαϊκός» καπιταλισμός ή αντικαπιταλιστική ανατροπή;
Α. Αλαβάνος (Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής),
Ά. Χάγιος (ΠΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ), Χ. Σμυρνιώτης (ΔΣ ΙΓΜΕ),
Π. Γκαργκάνας (ΠΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ), Π. Σωτήρης (ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ)

