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ΩΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ !

Με όργιο καταστολής απάντησε ο Γιωργάκης και 
η κυβέρνησή του στις χιλιάδες εργαζομένων που 
κατέβηκαν στην πορεία στο κέντρο της Αθήνας τη 
μέρα της απεργίας της 11ης Μάη 2011. Τόνοι χημικών, 
χτυπήματα με γκλομπ κ πυροσβεστήρες, τραμπουκισμοί 
κ συλλήψεις επιστρατεύτηκαν για να τρομοκρατήσουν 
νεολαία, εργαζόμενους κ ανέργους που διεκδικούν 
τα δικαιώματά τους. Αποκορύφωμα της λύσσας των 
ΜΑΤ ήταν ο ξυλοδαρμός 30χρονου διαδηλωτή που 
διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας σε κωματώδη 
κατάσταση, λόγω ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. 
Μάταια οι Πρετεντέρηδες στα παράθυρα του mega 
προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι «κάποιοι κακοί και 
ανεκπαίδευτοι αστυνόμοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά 
τους» αποκρύπτοντας το προφανές, ότι δηλαδή υπήρξε 
σαφής εντολή από την κυβέρνηση να τσακιστούν οι 
υπό ανάπτυξη εργατικοί αγώνες – να τρομοκρατηθεί ο 
κόσμος και να μην κατεβαίνει στις πορείες.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ καταγγέλλει τη 
δολοφονική επίθεση των κατασταλτικών δυνάμεων 
κατ΄ εντολή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τη διαρκώς 
κλιμακούμενη καταστολή των διαδηλώσεων. Η κρατική 
τρομοκρατία δεν μας τρομάζει, ΜΑΣ ΟΡΓΙΖΕΙ. Άνεργοι, 
απολυμένοι, φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, όλοι ενωμένοι μπορούμε να 
νικήσουμε. 

Συναίνεση ανάμεσά μας δε θα βρουν.
ΜΟΝΟ ΟΡΓΗ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ 
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ

ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΑΤ 
ΕΜΕΙΝΑΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 

ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

H Αριστερή Κίνηση Περιστερίου είναι μια κίνηση κατοί-
κων του Περιστερίου που αποφάσισαν 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, αστυ-
νομία αλλά και τους επίσημους φορείς στον Δήμο μας.

Οι συναντήσεις μας γίνονται στο ΣΤΕ-
ΚΙ, Σαρανταπόρου 74, κοντά στο ΙΚΑ, 
και λειτουργούνε αντιιεραρχικά, αμε-
σοδημοκρατικά απο Περιστεριώτες 
και Περιστεριώτισσες εργαζόμενους, 
άνεργους, νεολαίους, αγωνιστές.

Κυβέρνηση – ΕΕ - ΔΝΤ, πάντα σε άριστη 
συνεργασία με τις αγορές, συνεχίζουν τη 
βάρβαρη επίθεση κατά των δικαιωμάτων 
των εργαζόμενων. Τραπεζίτες, κερδοσκόποι 
και εργοδοσία ζητούν με θράσος την 
ολοκληρωτική καταστροφή του κοινωνικού 
κράτους με τις ιδιωτικοποιήσεις σε βασικά 
κοινωνικά αγαθά όπως το ρεύμα και το νερό, 
περισσότερη λιτότητα με κόψιμο μισθών 
και συντάξεων, με τίναγμα των τιμών των 
βασικών ειδών διατροφής στα ύψη.

Ειδικότερα στο Περιστέρι, η κατάσταση 
που βιώνουμε γίνεται όλο και χειρότερη, 
καθώς η βίαιη εφαρμογή του προγράμματος 
του ΠΑΣΟΚ επιφέρει την επιδείνωση της 
ποιότητας ζωής του ήδη στριμωγμένου 
εργατόκοσμου. Ανεργία, απολύσεις, 
μειώσεις συντάξεων, κλεισίματα 
νοσοκομείων και σχολείων συνθέτουν 
ένα εφιαλτικό σκηνικό. Μόνο ο Δήμαρχος 
Παχατουρίδης έχει μείνει ευτυχισμένος να 
κοιτάζει από το παράθυρο του δημαρχείου-
μέγαρου την πόλη του να αλλάζει .. προς το 
χειρότερο. 

Η απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης 
πρέπει να είναι άμεση και πιο ξεκάθαρη από 
ποτέ. Οι δυνάμεις της εργασίας οφείλουν 
να περάσουν στην αντεπίθεση με ένα 
Πανεργατικό ξεσηκωμό διαρκείας που με 
απεργίες και καταλήψεις θα απαιτήσει :

• Να μην ιδιωτικοποιηθούν οι ΔΕΚΟ – 
Να περάσουν 100% στο Δημόσιο ώστε να 
υπάρχει ρεύμα και νερό φτηνό για όλο το 
λαό.

• Άμεση εθνικοποίηση των Τραπεζών 
χωρίς αποζημίωση κάτω από εργατικό 
έλεγχο.

• Απαγόρευση των απολύσεων, 
μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων.

• Να δοθούν λεφτά τώρα για την 
παιδεία, την Υγεία και να σταματήσουν οι 
συγχωνεύεις-καταργήσεις νοσοκομείων και 
σχολείων

Παλεύουμε για την αντικαπιταλιστική 
ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής 
της

Μαχόμαστε στο πλευρό όλων των 
εργαζομένων της Ευρώπης ενάντια σε 
ΟΝΕ – ευρώ – ΕΕ


