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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
18:00 | Συζήτηση:

18:00 | Συζήτηση:

PAINT IT RED
TRIO BALKANO ΡΕΜΠΕΤ ΑΣΚΕΡ

ΧΑΪΝΗ∆ΕΣ

"Η σύγχρονη αντικαπιταλιστική Αριστερά 
µπροστά στην καινούρια εποχή.  
Το πρόγραµµα και η φυσιογνωµια της."

"Η κρίση του υπαρκτού καπιταλισµού. 
Τα αίτια και οι συνέπειες της" 

Κώστας Μάρκου 
  µέλος Π.Ε. ΝΑΡ

οµιλητές:
Γιάννης Κιµπουρόπουλος 
  οικονοµολόγος, δηµοσιογράφος ''Επενδυτής"

∆ηµήτρης ∆ηµητούλης 
  οικονοµολόγος, καθηγητής, µέλος παρεµβάσεων

Γιάννης Κυριακάκης 
  οικονοµολόγος, µέλος Π.Ε. ΝΑΡ

οµιλητές:
Ανδρίτσος Θάνος 
  µέλος Κ.Σ. νΚΑ

21:00 | Συναυλία:

21:00 | Συναυλία:
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Η πολιτική και οικονοµική χούντα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ µαζί µε την Ε.Ε. και το ∆.Ν.Τ. θα µας βρει µπροστά της. 
Όπως στις µεγαλειώδεις διαδηλώσεις των εκατοντάδων χιλιάδων αγωνιζόµενων του τελευταίου διαστήµατος. Όπως 
στην εξέγερση του ∆εκέµβρη που όλα τα πληττόµενα κοµµάτια της νεολαίας βρέθηκαν για πρώτη φόρα µαζί στην πάλη. 
Ή όπως πριν µερικά χρόνια οι σπουδάζουσα νεολαία συγκλόνιζε την Ελλάδα ανοίγοντας το δρόµο για µια νέα άνοιξη 
των κοινωνικών αγώνων.

Σήµερα περισσότερο από ποτέ ανοίγει ο δρόµος της συνολικής ανατροπής της βάρβαρης πολιτικής των κυβερνήσεων, 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των εκφραστών των επιχειρήσεων και της αστικής τάξης. Γιατί ο κόσµος τους, που 
κλονίζεται από την κρίση τους, βυθίζει όλους εµάς στη σύγχρονη εξαθλίωση. Αλλά επίσης γιατί οι µέσα από τους 
ανυποχώρητους αγώνες µας, δείξαµε ότι µπορούµε να αλλάξουµε αυτό τον κόσµο, ότι όταν η κοινωνία οργανώνεται 
και αντιδρά τότε κανένας κυρίαρχος δεν είναι ανίκητος. Όµως ο δρόµος µας είναι µακρύς. Περνά µέσα από την 
οργάνωση στους χώρους δουλειάς και σπουδών, στις πόλεις και τις γειτονιές που ζούµε. Ενάντια στη γραφειοκρατία 
των ΓΣΕΕ- Α∆Ε∆Υ που ξεπουλούν τις ανάγκες µας και είναι εχθρικές στην οργανωµένη αµεσοδηµοκρατικά εργατική 
δράση. Κανένας µόνος απέναντι στην αντεργατική πολιτική, στον αφεντικό, στην απόλυση. ∆εν µπορούµε να σκύψουµε 
ο καθένας το κεφάλι περιµένοντας να περάσει η µπόρα, όλοι µαζί µπορούµε να υψώσουµε το ανάστηµα µας. Ελπίδα 
µας η συλλογική προσπάθεια και αλληλεγγύη. Με πίστη στην ανατροπή, γιατί εµείς δεν αγωνιζόµαστε για να ηττηθούµε 
ηρωικά, όπως µας παρακινεί η αριστερά της διαχείρισης και της ενσωµάτωσης (ΚΚΕ- ΣΥΡΙΖΑ), αλλά για να νικήσουµε 
τη ζωή που µας κλέβουν.

Γιατί το παρόν που βιώνουµε αλλά και το µέλλον που µας ετοιµάζουν δεν είναι ζωή αλλά ένα διαρκές κυνήγι επιβίωσης 
µέσα στην ανεργία και την ανασφάλεια, τη φτώχεια και την εκµετάλλευση. Τα µέτρα που ψήφισε η δικτατορία της 
αγοράς, του ∆ΝΤ και της Ε.Ε., του ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ και της Ν∆, δεν θα πλήξουν µόνο το εισόδηµα των εργαζόµενων 
για ένα χρονικό διάστηµα. Αντιθέτως δηµιουργούν ένα νέο εφιαλτικό τοπίο στο οποίο θα κληθεί να ζήσει, να σπουδάσει 
και να εργαστεί η νέα γενιά. Χωρίς κανένα δικαίωµα απέναντι στο κράτος και τον εργοδότη. Αυτό προσπαθούν να 
πετύχουν. Να διαλύσουν κάθε εργατικό και νεολαιίστικο δικαίωµα, να αποσυνθέσουν συλλογικό δεσµό. Μας θέλουν 
αδύναµους, φοβισµένους.

Όµως εµείς τολµούµε να βλέπουµε ένα µέλλον διαφορετικό από αυτό. Που θα µπορούµε οι ίδιοι να είµαστε κύριοι της 
ζωής µας, που όλη η κοινωνία θα καρπώνεται τον κοινωνικό πλούτο που παράγει, ένα µέλλον χωρίς την εκµετάλλευση 
του ανθρώπου και της φύσης, χωρίς πολέµους και εξαθλίωση. Ειδικά σήµερα που η παγκόσµια οικονοµική κρίση αλλά 
και η έκφραση της στην Ελλάδα µέσα από την εκτίναξη του χρέους κάνουν τις υποσχέσεις τους για ευηµερία και 
πρόοδο να διαψεύδονται το ζήτηµα του εναλλακτικού δρόµου απέναντι στον καπιταλισµό είναι ακόµα πιο επίκαιρο. Για 
εµάς, η κοµµουνιστική προοπτική είναι η µόνη που µπορεί στο σήµερα να βγάλει την ανθρωπότητα από την 
βαρβαρότητα και την καταστροφή του περιβάλλοντος. ∆ίνουµε όλες µας τις δυνάµεις για την αναβίωση του 
κοµµουνιστικού οράµατος, ως διαδικασία κοινωνικής απελευθέρωσης που καθόρισε τις πιο µεγάλες επαναστατικές 
στιγµές στην ιστορία, σαν την Κοµµούνα και την οκτωβριανή επανάσταση και όχι σαν τα εκµεταλλευτικά καθεστώτα που 
οικοδοµήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση και αλλού. Για αυτό και ισχυροποιούµε τη νΚΑ που είναι µια σύγχρονη 
επαναστατική κοµµουνιστική οργάνωση νεολαίας

Σας καλούµε όλους στις εκδηλώσεις- συζητήσεις, στις συναυλίες και σε όλα τα πολιτιστικά 
δρώµενα που διοργανώνουµε για να διασκεδάσουµε, να συζητήσουµε και να συναντηθούµε 
µαζί απέναντι σε όλα όσα µας πνίγουν…

ΜΑΘΑΜΕ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

να τον βαδισουµε ωσ το τελοσ!
τον δροµο τησ ανατροπησ

ελπίδα η κοµµουνιστική προοπτική!

στην εποχή του φόβου...


