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ΜΙΚΡΗ ΝΙΚΗ, ΜΔΓΑΛΗ 

ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ 

 

Τα καηαθέραμε και ζηο Περιζηέρι! 

 

Οη δπλάκεηο ηεο αληηθαπηηαιηζηηθήο-

επαλαζηαηηθήο Αξηζηεξάο έρνπλ 

θαηαγξάςεη κηα ζεκαληηθή λίθε θαη 

έλα κεγάιν πξώην βήκα ελάληηα 

ζηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, ηεο 

ΕΕ θαη ηνπ Μλεκνλίνπ! Σηηο 7 από 

ηηο 11 πεξηθέξεηεο ηεο Ειιάδαο 

(Αηηηθή, Δπηηθή Ειιάδα, Κεληξηθή 

Μαθεδνλία θ.α) έρνπκε εθιέμεη 

ζπκβνύινπο, ελώ θαη ζην Πεξηζηέξη 

θαηαθέξακε ηελ είζνδό καο ζην 

Δεκνηηθό Σπκβνύιην, κε πνζνζηό 

3% θαη κε κία έδξα! Η ζηξνθή 

κεγάινπ κέξνπο ηνπ θόζκνπ ηεο 

εξγαζίαο πξνο αληηθαπηηαιηζηηθή 

θαηεύζπλζε θαη ακθηζβήηεζε ηνπ 

πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο θξίζεο 

θαη ηεο αλεξγίαο, κε όπνηνλ ηξόπν θη 

αλ εθθξάζηεθε, εηδηθά όκσο κε ηελ 

αλαηξεπηηθή ςήθν ζηελ Αξηζηεξή 

Κίλεζε Πεξηζηεξίνπ δείρλεη ηελ 

αλάγθε γηα έλαλ άιιν δξόκν, κε 

εκάο αληίπαιν δένο ζην ζύζηεκα ηεο 

θαηαπίεζεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο, 

γηα αγώλεο, ξήμε θη αλαηξνπή! 

 

 

 
 

Άνοδος ηης Αριζηερής Κίνηζης Περιζηερίοσ ζηις Δημοηικές Εκλογές 2010 

– Ενησπωζιακή παροσζία ηηςΑνηικαπιηαλιζηικής Αριζηεράς πανελλαδικά 

ΚΑΙ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΓΤΡΟ .. 

 

Ο πξαγκαηηθόο 2νο γύξνο είλαη απηόο ησλ 

αγώλσλ, αξρίδεη ηε Δεπηέξα 15/11/10 θ 

εκείο δειώλνπκε παξόληεο. Απαληάκε 

καδηθά καρεηηθά ζηελ έιεπζε ηεο 

Τξόηθα, 2 κέξεο πξηλ ηελ επέηεην ηνπ 

Πνιπηερλείνπ. Δειώλνπκε παξόληεο ζηηο 

κεγάιεο θνηλσληθέο κάρεο πνπ έξρνληαη. 

Σην 2ν γύξν ηεο Κπξηαθήο ΔΕΝ 

ΨΗΦΘΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ από ηνπο 2 

«αλεμάξηεηνπο» ππνςεθίνπο, δε 

δηαιέγνπκε δηαρεηξηζηή, αθπξώλνπκε 

ςεπηνδηιήκκαηα θ εθβηαζκνύο. 

 

Η Αξηζηεξή Κίλεζε Πεξηζηεξίνπ θαιεί 

ηνλ θόζκν ηνπ Πεξηζηεξίνπ ζην δξόκν 

ηνπ αγώλα. Τξόηθα θ θπβέξλεζε 

εηνηκάδνπλ ην λέν παθέην ησλ 

αληηιατθώλ κέηξσλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

πξσηνθαλνύο επίζεζεο, ώζηε λα 

εμαζθαιηζηνύλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ δηεζλώλ ηνθνγιύθσλ 

ηνπ ΔΝΤ θαη ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

θαζώο θαη ησλ εγρώξησλ ζπλεηαίξσλ 

ηνπο. 

 

ΓΔΤΣΔΡΑ 15/11/10 

σγκένηρωζη ζηις 6 μμ ζηο 

Πολσηετνείο 

Γιαδήλωζη ζηη Βοσλή ! 

Σρόικα, ΓΝΣ, ΔΔ κ 

Κσβέρνηζη θα μας βροσν 

μπροζηά ηοσς. 
 

 

 

Αριζηερή Κίνηζη Περιζηερίοσ 

ΠΟΙΟΙ ΔΙΜΑΣΔ ! 
 

H Αριζηερή Κίνηζη Περιζηερίοσ είλαη κηα θίλεζε θαηνίθσλ ηνπ Πεξηζηεξίνπ πνπ απνθάζηζαλ λα 

πάξνπλ ηελ ηύρε ηεο δσήο ηνπο ζηα ρέξηα ηνπο. Μηα ζπιινγηθόηεηα πνπ ζηόρν έρεη λα νξγαλώζεη 

ηελ δσή καο ελάληηα ζηελ απζαηξεζία ηνπ ζύγρξνλνπ θαπηηαιηζηηθνύ ηξόπνπ δσήο όπσο απηόο 

επηβάιιεηαη απ ηα αθεληηθά θαη ην αζηηθό ηνπο θξάηνο θαη ηνπο ππεξέηεο ηνπ: ΜΜΕ, αζηπλνκία 

αιιά θαη ηνπο επίζεκνπο θνξείο ζηνλ Δήκν καο. 

Οη ζπλαληήζεηο καο γίλνληαη ζην ΣΤΕΚΘ, Σαξαληαπόξνπ 74, θνληά ζην ΘΚΑ, θαη ιεηηνπξγνύλε 

αληηηεξαξρηθά, ακεζνδεκνθξαηηθά απν Πεξηζηεξηώηεο θαη Πεξηζηεξηώηηζζεο εξγαδόκελνπο, 

άλεξγνπο, λενιαίνπο, αγσληζηέο. 

 

ΜΔ ΣΗΝ ΑΡΙΣΔΡΑ ΣΗ ΑΝΑΣΡΟΠΗ 

ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΑΝΑΣΑΔΙ ΣΗ ΝΔΑ ΔΠΟΥΗ 

 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
aristeri_kinisi_per@hotmail.com 

 

 
Ρανηεβού ζηο δρόμο ηοσ αγώνα .. 
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