
Απεργία 23 Φεβρουαρίου: 

Παλλαϊκός Ξεσηκωμός!
Για να φύγει η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ και το πολιτικό σύστημα 
που τη στηρίζει

Για να ανοίξουν δρόμοι 
αντικαπιταλιστικής ανατροπής!

Για να ανατραπεί το Μνημόνιο και 
το σφαγείο κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ
Οι εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα που βλέπουμε τους μισθούς 
μας να συρρικνώνονται δραματικά, οι 
απεργοί των συγκοινωνιών που βλέπουμε 
να καταπατούνται οι συλλογικές συμβά-
σεις και να ξεπουλιούνται οι δημόσιες συ-
γκοινωνίες, οι γιατροί του κατηλειμμένου 
Υπουργείου Υγείας, οι άνεργοι, οι συντα-
ξιούχοι που τους βάζουν να πληρώσουν 
φάρμακα και εξετάσεις, οι γονείς που χυ-
δαία τους λένε ότι θα κλείσουν σχολεία 
και πανεπιστήμια, οι αυτοαπασχολούμε-
νοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που 
συντρίβονται από την «απελευθερωμένη» 
επέλαση των πολυεθνικών, οι μικροί και 
μεσαίοι αγρότες που καταστρέφονται από 
τα καρτέλ των τραπεζιτών και των βιομη-
χάνων, τα κινήματα πολιτικής ανυπακοής 
«δεν πληρώνω» και αλληλεγγύης στους 
μετανάστες και τους ξένους εργάτες, όλες 
και όλοι εμείς που βλέπουμε τη ζωή και το 
μέλλον μας να καταρρέει ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ 
ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΞΕΣΗ-
ΚΩΘΟΥΜΕ!

Ολοι την Τετάρτη 23 Φλεβα-
ρη στις 10:30πμ στο Μουσείο
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Αριστερή Κίνηση Περιστερίου
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ !
H Αριστερή Κίνηση Περιστερίου είναι μια κί-

νηση κατοίκων του Περιστερίου που αποφά-
σισαν να πάρουν την τύχη της ζωής τους στα 
χέρια τους. Μια συλλογικότητα που στόχο 
έχει να οργανώσει την ζωή μας ενάντια στην 
αυθαιρεσία του σύγχρονου καπιταλιστικού 
τρόπου ζωής όπως αυτός επιβάλλεται απ τα 
αφεντικά και το αστικό τους κράτος και τους 
υπηρέτες του: ΜΜΕ, αστυνομία αλλά και 
τους επίσημους φορείς στον Δήμο μας.

Οι συναντήσεις μας γίνονται στο ΣΤΕΚΙ, Σα-
ρανταπόρου 74, κοντά στο ΙΚΑ, και λειτουρ-
γούνε αντιιεραρχικά, αμεσοδημοκρατικά απο 
Περιστεριώτες και Περιστεριώτισσες εργαζό-
μενους, άνεργους, νεολαίους, αγωνιστές.

επικοινωνία:
aristeri_kinisi_per@hotmail.com

Εμπρός λαέ, 
ξεσηκωμός 

παντού, 
να πέσει η 
χούντα ΕΕ 

και ΔΝΤ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
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Aριστερή Kίνηση
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Ο αγώνας των μεταναστών είναι 
αγώνας όλης της εργατικής τάξης
Η απεργία πείνας των μεταναστών είναι το ύστα-

το όπλο που έχουν για να ζήσουν με αξιοπρέπεια 
και με στοιχειώδη δικαιώματα. Διωγμένοι από τη 
φτώχεια, την ανεργία, τους πολέμους, τις δικτα-
τορίες στις χώρες τους, συναντούν τη ρατσιστική 
πολιτική της κυβέρνησης που τους «υποδέχεται» 
με τα σχέδιά της για τον φράχτη στον Έβρο, τα 

πογκρόμ και τις συλλήψεις, τη δολοφονική δράση 
της FRONTEX στα σύνορα, τον νέο «αντιμετανα-
στευτικό» νόμο Παπουτσή. 

Για να δικαιολογήσουν την κρίση του γερασμέ-
νου συστήματός τους και τις τραγικές συνέπειες 
της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής τους 
προσπαθούν να μετατρέψουν τους μετανάστες  σε 
«αποδιοπομπαίους τράγους». Μιλούν για «παρά-
νομους» μετανάστες αυτοί που προσπαθούν να 
βγάλουν στην παρανομία κάθε εργατικό δικαίω-
μα. Μιλούν για «αποκατάσταση της νομιμότητας» 
αυτοί που για χρόνια υπέθαλψαν την μαύρη και 
ανασφάλιστη εργασία των μεταναστών και των 
προσφύγων, που στήριξαν τα υπερκέρδη τους στην 
πιο σκληρή εκμετάλλευση των ντόπιων και των με-
ταναστών εργατών. . 

- ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΕΡΓΟΙ ΠΕΙΝΑΣ ΘΑ ΝΙ-
ΚΗΣΟΥΝ! 

- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΑΠΕΡΓΩΝ ΠΕΙΝΑΣ- ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΡΑΙΟΣ

- ΙΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ 

αριστερή
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