
Έφηβοι στο περιθώριο: 
συζητώντας για την εκπαίδευση των 
αποκλεισμένων- πρακτικές & προοπτικές.
Ομιλητές: 
• Θοδωρής Καραγιαννίδης, συντονιστής ∆ΥΕΠ,
• Σοφία Στεφανίδου, εκπαιδευτικός, 
    μέλος των Παρεμβάσεων ∆.Ε
• Έλενα Πατήλα, ψυχολόγος - υπεύθυνη προγραμμάτων 
∆ιοργάνωση: 
Ομάδα μαθημάτων Εκτός Τάξης, 
Σχολείο αλληλεγγύης Οδυσσέας, 
Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων 
Εντός#Εκτός, Γ' ΕΛΜΕ

Φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός 
και έκφραση φύλου: 
Οικονομική κρίση, διακρίσεις και διεκδικήσεις
- Η κρίση, οι μνημονιακές πολιτικές και οι συνέπειές τους
  στις ζωές των γυναικών 
- ∆ιακρίσεις στην εργασία βάσει φύλου, 
   σεξουαλικού προσανατολισμού και έκφρασης φύλου 
- Οι αγώνες και τα κινήματα των γυναικών 
   στην Ελλάδα και των κόσμο
Ομιλητές: 
• Ματίνα Πετρίδου, Radical Pride
• Βούλα Τάκη, Χώρος αλληλεγγύης γυναικών- 
    πρωτοβουλία γυναικών ενάντια στο χρέος
• Κατερίνα Κλείτσα, μέλος του Ξεκινήματος
∆ιοργάνωση: 
Χώρος αλληλεγγύης γυναικών- πρωτοβουλία γυναικών 
ενάντια στο χρέος και στα μέρα λιτότητας, 
Radical Pride

Το δικαίωμα στη στέγαση 
και το κίνημα κατά των πλειστηριασμών 
Ομιλητές: 
• Ζήσης Κλεισιάρης,
   μέλος του συντονισμού συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης 
   & μέλος της Επιτροπής δράσης δυτικών συνοικιών
∆ιοργάνωση: 
Συντονισμός συλλογικοτήτων κατά των πλειστηριασμών, 
Επιτροπή δράσης δυτικών συνοικιών 

Η παγκόσμια κρίση & οι διεθνείς πολιτικές 
εξελίξεις. Ποιά εναλλακτική για το εργατικό 
κίνημα και την αριστερά στην Ελλάδα
Ομιλητές:
• Τουλιάτος Χρήστος, περιοδικό Εκτός Γραμμής
• ∆ημοσθένης Παπαδάτος, RedNotebook
• Ηρακλής Χριστοφορίδης, εκδόσεις Εργατική Πάλη
∆ιοργάνωση: 
∆ικτύωση ριζοσπαστικής αριστεράς, 
∆ίκτυο για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, 
Ανασύνθεση-ΟΝΡΑ, ΟΚ∆Ε, ΑΡΑΝ

Η πολιτική σημασία των ιστοριών ζωής
Ομιλητές: 
• Τασούλα Βερβενιώτη, ιστορικός
• Μαρούλα Μποντίλα, φιλόλογος (Κοινωνικό Εργαστήρι)
• Τάνια Βοσνιάδου, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια   
   (Κοινωνικό Εργαστήρι)
• Νίκος Κωνσταντίνου, πωλητής περιοδικού σχεδία
∆ιοργάνωση: 
Κοινωνικό εργαστήρι
Συντονίστρια:
Ελένη Χοντολίδου, μέλος του Εργαστηρίου 

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές 
για το μεταναστευτικό & το προσφυγικό, 
συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας &πολιτική συγκυρία 
Ομιλητές: 
• Aπόστολος Φωτιάδης, δημοσιογράφος 
• Φώτης Μπενλίσοϊ, νομικός & μέλος του BASLANGIÇ 
   (Toυρκία) 
• Κώστας Τορπουζίδης, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ 
• Μέλος της Αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας
∆ιοργάνωση: 
Αντιρατσιστική πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, 
ΚΕΕΡΦΑ-Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη 
Φασιστική Απειλή

Η νεολαία σε δύο βάρκες, ανεργία και 
επισφάλεια. Τα σχέδια τους να ναυαγήσουν 
στους αγώνες μας. 
Ομιλητές: 
• Λήδα ∆ώδου, ∆ίκτυο Ανέργων κι Επισφαλώς Εργαζομένων
• Φένια Ρίζου, Λάντζα
• ∆ήμητρα Βαρνάβα, Ταξική πορεία
∆ιοργάνωση: 
∆ίκτυο Ανέργων κι Επισφαλώς Εργαζομένων, Λάντζα,
Ταξική πορεία

Ξεπούλημα κοινωνικών αγαθών, 
οικονομικού και βιομηχανικού ιστού της πόλης
Ομιλητές: 
• Μέλη των σωματείων της ΕΛΒΟ, της ΕΥΑΘ και του ΟΛΘ
∆ιοργάνωση: 
«Πρωτοβουλία για την ενότητα της ΕΛΒΟ», 
Σωματείο ΕΥΑΘ, 
Σωματεία ΟΛΘ

Ελεύθεροι χώροι και παράκτιο μέτωπο, 
ιστορίες υφαρπαγής του δημόσιου χώρου
Ομιλητές: 
• Μπάμπης Νανακούδης, Κίνηση πολιτών Χορτιάτης
• Πέτρος Κακούρος, Πρωτοβουλία για την υπεράσπιση 
   του στρατοπέδου Παύλου Mελά
∆ιοργάνωση: 
Πρωτοβουλία για την υπεράσπιση του στρατοπέδου 
Παύλου Μελά, Κίνηση πολιτών Χορτιάτης 
Συντονιστής:
Γιάννης Γρηγοριάδης 

Ευρωζώνη – ΕΕ: η πρόταση της αριστεράς
Ομιλητές: 
• Γιάννης Τόλιος, διδάκτορας οικονομικών, 
   μέλος της πολιτικής γραμματείας της Λαϊκής Ενότητας. 
• Άγγελος Φουρνότζης, μέλος ΟΚ∆Ε
• ∆ραγανίγος Αντώνης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
∆ιοργάνωση: 
ΛΑΕ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΟΚ∆Ε

Ο θάνατος της σοσιαλδημοκρατίας
Ομιλητές: 
• Ομιλητές από άτομα, συλλογικότητες 
    και οργανώσεις της αριστεράς
• ∆ημήτρης Μάνος, μέλος του ΚΚΕ ΜΛ
∆ιοργάνωση: 
Πλατύπους

19:00
Χώρος 3

19:00
Χώρος 2

19:00
Χώρος 5

19:00
Χώρος 5

19:00
Χώρος 4

19:00
Χώρος 6

19:00
Χώρος 1

19:00
Χώρος 5

19:00
Χώρος 2

19:00
Χώρος 4

19:00
Χώρος 6

19:00
Χώρος 1

19:00
Χώρος 7

Οι βασικοί άξονες του πρώτου τόμου 
της ιστορίας της σεξουαλικότητας του Foucault.
∆ιοργάνωση: 
Sylvia Rivera 

«Φυλακή, Κυβερνολογική. ∆ύο κείμενα», 
Michel Foucault
Ομιλητές:  
• ∆ημήτρης Κόρος, μεταφραστής ,
• Μάριος Εμμανουηλίδης, Συγγραφέας,
• Γιώργος Στεφανίδης, επιμελητής 
∆ιοργάνωση: 
Ακυβέρνητες Πολιτείες, συνεργατικό βιβλιοπωλείο

Οι μετανάστες στους εργατικούς αγώνες 
ενάντια στον Μνημονιακό μεσαίωνα. 
Αντίσταση στην ποινικοποίηση των εργατικών 
κινητοποιήσεων
Ομιλητές: 
• Μετανάστες, εργαζόμενοι ΒΙΟΜΕ
• Εργαζόμενος από το ∆.Σ. του ΣΜΕΘ
• Εργαζόμενος delivery από την ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ στον Επισιτισμό
∆ιοργάνωση: 
Σωματείο Εργαζομένων Βιομηχανικής Μεταλλευτικής 
(Σ.Ε.ΒΙΟ.ΜΕ), Σωματείο Μισθωτών Εκπαιδευτικών 
Θεσσαλονίκης (Σ.Μ.Ε.Θ), ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ στον Επισιτισμό.     

Η δίκη της χρυσής αυγής και η μάχη ενάντια 
στην ακροδεξιά σε Ελλάδα και Ευρώπη. 
Ομιλητές: 
• Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος πολιτικής αγωγής,
• Φύλλια Πολίτη, μέλος του ΚΕΕΡΦΑ
• Αλεξάνδρα Πολιτάκη, πολιτική επιστήμονας-ακτιβίστρια
∆ιοργάνωση: 
ΚΕΕΡΦΑ- Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη 
Φασιστική Απειλή

Ισλαμοφοβία, ιμπεριαλισμός 
και αντιρατσιστική πάλη σήμερα 
Ομιλητές: 
• Γιώργος Τσιάκαλος, επίτιμος καθηγητής του ΑΠΘ
• Παναγιώτης Λίλλης, μέλος της Κίνησης 
   «Aπελάστε το Ρατσισμό»
• Θόδωρης Καραγιαννίδης, καθηγητής σε πρόσφυγες
∆ιοργάνωση: 
Κίνηση «Aπελάστε το Ρατσισμό», 
Παιδαγωγοί της αλληλεγγύης

Ο πόλεμος και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 
στην πόρτα μας! 
Το Νατο, η ΕΕ και οι ΗΠΑ, οι πολυεθνικές στις ΑΟΖ, ο 
αντιδραστικός άξονας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου-Ισραήλ
Ομιλητές: 
• Παύλος Αντωνόπουλος, μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
• Τάσος Σαπουνάς, μέλος του ΚΚΕ ΜΛ
∆ιοργάνωση: 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΚΚΕ ΜΛ
Παλαιστινιακός Σύνδεσμος
Aκολουθεί προβολή κι ενημέρωση για τον Ινδό
επαναστάτη GN Saibaba

Οι επιπτώσεις από την εξόρυξη χρυσού 
σε Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα.
Ομιλητές: 
• Στέλιος Νικητόπουλος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ
• Μαρία Καδόγλου, 
    Παρατηρητήριο μεταλλευτικών δραστηριοτήτων
∆ιοργάνωση: 
SOS Χαλκιδική 
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ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Η υγεία σε κρίση και πρόσφυγες 
 - Η υγεία σε κρίση και πρόσφυγες
 - Φτιάχνοντας την ψυχιατρική μου διαθήκη,
    δικαίωμα στην ελεύθερη βούληση
Ομιλητές: 
• Μέλος της ΕΝΙΘ
• Μέλος του ΚΙΑ
• Μέλος του παρατηρητηρίου για τη ψυχική υγεία
∆ιοργάνωση: 
Παρατηρητήριο για τη ψυχική υγεία, 
Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης, ΕΝΙΘ
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ÖÅÓÔÉÂÁË20ΠΡΟΒΑΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ

EΡΓΑΣΤΗΡΙO

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Εδώ και 20 χρόνια, οι συλλογικότητες κι οι άνθρωποι που 
στήνουμε αυτό το φεστιβάλ, αγωνιζόμαστε για ανοιχτά 
σύνορα και άσυλο για τους πρόσφυγες για τους πρόσφυ-
γες, χαρτιά και δικαιώματα για τους μετανάστες και τις 
μετανάστριες. 
Αντιστεκόμαστε στη βαρβαρότητα του ρατσισμού και 
στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους αυτούς -οι οποίοι 
κατά κανόνα ανήκουν στους πιο φτωχούς και καταπιεσμέ-
νους εργαζόμενους- γιατί πιστεύουμε ότι μόνο ενωμένοι 
μπορούμε να διεκδικήσουμε όσα μας ανήκουν στη δουλειά 
και στη ζωή. Γνωρίζουμε ότι ο αποκλεισμός κάποιων 
ομάδων -πρώτα των «ξένων»- από τα κοινωνικά δικαιώμα-
τα, την υγεία ή την εκπαίδευση για παράδειγμα, μετατρέπει 
τα δημόσια αυτά αγαθά σε προνόμια των λίγων, για να 
χαθούν στη συνέχεια για όλη την κοινωνική πλειοψηφία. Για 
αυτό και προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τους αγώνες των 
μεταναστών με τα άλλα κοινωνικά κινήματα: από την πάλη 
για περιβαλλοντική δικαιοσύνη, ως την περηφάνεια των 
lgbtqi+ ατόμων κι από τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία ως τις εργατικές αντιστάσεις. Ανοίξαμε λοιπόν 
το φεστιβάλ σε όλες τις αγωνιζόμενες ομάδες, για να γίνει 
μία μεγάλη γιορτή αντίστασης κι αλληλεγγύης.
Στα χρόνια της κρίσης, παλέψαμε πάλι μαζί, ενάντια στα 
μνημόνια, τη φτώχεια και την ανεργία. Τα εγχειρήματα που 
είχαμε ξεκινήσει για τους μετανάστες -όπως τα στέκια, τα 
εθελοντικά σχολεία κι ιατρεία, οι κουζίνες- ανοίξανε τώρα 
τις πόρτες τους σε όλους τους αποκλεισμένους. Η έμπρα-
κτη αλληλεγγύη ήταν για εμάς το πρώτο βήμα αντίστασης. 
Τα επόμενα βήματα, τα κάναμε στους μεγάλους αγώνες 
εκείνης της περιόδου, στις γενικές απεργίες, τις πλατείες, 
στην περήφανη στάση του «Όχι». Ταρακουνήσαμε τα 
πράγματα για τα καλά, αλλά οι αντίπαλοί μας, οι κυβερνή-
σεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο, κατάφεραν τελικά 
να περάσουν τα νέα, χειρότερα, μνημόνια. Η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ προσπάθησε να πείσει το λαό ότι δεν 
υπάρχει εναλλακτική, για να επιβάλλει ένα διαρκές μνημό-
νιο, με κόφτες και ιδιωτικοποιήσεις, με μέτρα και «αντίμε-
τρα», τα οποία κλέβουν ένα ευρώ από τους φτωχούς για να 
το δώσουν στους πλούσιους. Ο κόσμος απελπίστηκε, 
φοβήθηκε, κλείστηκε σπίτι. Πάνω σε αυτό το φόβο και τη 
συντηρητικοποίηση πατάει η ακροδεξιά για να βγει ξανά 
στο προσκήνιο, με χίλια διαφορετικά προσωπεία, στην 
Ελλάδα, τη Γαλλία ή τις ΗΠΑ. Όμως ο φασισμός, ο 
εθνικισμός, ο ρατσισμός, μας θέλουν χωρισμένους, 
στρέφουν τον έναν φτωχό ενάντια στον άλλον, για να 
κερδίζουν τελικά τα αφεντικά. Ταυτόχρονα, η κρίση, ο 
εθνικισμός, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις, φέρνουν κι άλλους πολέμους, κι άλλες επεμβά-
σεις, κι άλλους εμφύλιους, κι άλλη προσφυγιά, κι άλλη 
απελπισία. 
Έτσι, με το βούρδουλα της καταστολής και την προπαγάνδα 
των καναλιών της, η κυρίαρχη τάξη προσπαθεί να διαιωνί-
σει τη δικτατορία των αγορών, στριμώχνοντάς μας ανάμεσα 
στον ακραίο νεοφιλελευθερισμό από τη μια, και τα ζόμπι 
της ακροδεξιάς από την άλλη. Πρέπει να ξεφύγουμε από 
αυτή τη μέγγενη. Αν δεν πάει άλλο, λέμε, να πάει αλλιώς. 
Ξέρουμε όμως ότι το πρώτο βήμα αντίστασης είναι πάντα η 
αλληλεγγύη κι ότι ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του 
αγώνα. Αν θέλουμε να αλλάξουνε τα πράγματα, ντόπιοι και 

μετανάστριες, εργαζόμενες κι άνεργοι, έχουμε το καθήκον 
να υπερασπιστούμε μαζί τα δικαιώματά μας στη δουλειά, να 
σταματήσουμε τους πλειστηριασμούς των λαϊκών σπιτιών 
και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, να διεκδική-
σουμε σχολεία και νοσοκομεία ανοιχτά σε όλους τους 
ανθρώπους. ∆εν είμαστε μόνοι: χιλιάδες εργαζόμενοι κι 
άνεργες σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο απορρίπτουν τη 
νεοφιλελεύθερη συναίνεση, ψηφίζουν «λάθος» στα 
δημοψηφίσματα, αμφισβητούν το ευρώ και μία εχθρική προς 
τους λαούς Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι εδώ επίσης, το κίνημα 
αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και τα προσφυγόπου-
λα, οι αντιφασιστικοί αγώνες, οι κινητοποιήσεις ενάντια 
στους πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας, μας δίνουν 
ελπίδα. 
Ξέρουμε πια ότι τα δικαιώματα, οι ανάγκες και τα όνειρά 
μας, δεν χωράνε στον ασφυκτικό κλοιό που μας επιβάλλουν 
οι κυβερνήσεις κι η Ε.Ε. Σε αυτό το πλαίσιο, η κρίση κι η 
λιτότητα θα ανακυκλώνονται για χρόνια, με μόνιμα θύματα 
τους εργαζόμενους κι ακόμα περισσότερο τους ανέργους, 
ενώ καμιά ανάπτυξη, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι θα έρθει, 
δεν θα μας προσφέρει τίποτα άλλο, πέρα από περισσότερη 
εκμετάλλευση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 
Κανένας σωτήρας δεν θα προσφέρει έτοιμη τη διέξοδο, 
μαζί πρέπει να αναζητήσουμε τις εναλλακτικές, τους 
δρόμους που θα μας βγάλουν επιτέλους έξω από αυτό τον 
εφιάλτη. Πάντα μέσα από τους κοινούς αγώνες, τη συντρο-
φική συζήτηση κι αντιπαράθεση, τη συνεύρεση. Σε αυτά 
λοιπόν αφιερώνουμε το 20ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, με 
την ελπίδα να πιάσουμε ξανά το νήμα της αντίστασης και 
της διεκδίκησης.
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Ομάδα μαθημάτων Εκτός Τάξης // Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας //
Πρωτοβουλία για την υπεράσπιση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά // Rivera-πρωτοβουλία για ένα κινηματικό pride //  
Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης // Παρατηρητήριο για τα δικαιώματα στο χώρο της ψυχικής υγείας // 
Χώρος  αλληλεγγύης  γυναικών-Πρωτοβουλία  γυναικών ενάντια στο χρέος και στα μέτρα λιτότητας // 
∆ίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά ∆ικαιώματα // Radical Pride // Κιουρι@ // ∆ιεθνής γυμνή ποδηλατοπορεία Θεσσαλονίκης // Ένωση 
Άθεων // Επιτροπή αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού // Κίνηση Πολιτών Χορτιάτη // 
Aυτόνομη παρέμβαση Νεαπολιτών // Ομάδα Πλατύπους // Aκυβέρνητες Πολιτείες // Ομάδα Πελλίτι // 
Σωματείο εργατοϋπαλλήλων στη ΒΙΟ.ΜΕ. // ∆ίκτυο Ανέργων κι Επισφαλώς Εργαζομένων // Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση // 
Σοσιαλιστική Σπουδαστική Πάλη // Μαθητική Αντεπίθεση //  Κινηματογραφικές ομάδες ΑΠΘ και ΠΑΜΑΚ // 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ // ΝΑΡ // ν-ΚΑ // ΑΡιστερή ΣΥσπείρωση // ΑΡΑΝ // Ε.Ε.Κ. // ∆ΕΑ // Λαϊκή Ενότητα // Ξεκίνημα // ΟΚ∆Ε // ΣΕΚ // 
ΑΡΑΣ // Ανασύνθεση ΟΝΡΑ // Ριζοσπαστική Κίνηση - Παρεμβάσεις- Κινήσεις- Συσπειρώσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης // 
Γ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης // Λάντζα // Αγωνιστικές παρεμβάσεις ∆.Ε. Θεσσαλονίκης // Πρωτοβουλία για την ενότητα της ΕΛΒΟ// Σωματείο 
Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Ν. Θεσσαλονίκης // Κοινωνικό Κέντρο- Στέκι Μεταναστών 

ο κόσμος μόνο όταν τον μοιράζεσαι αλλάζει!

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ στους πρόσφυγες, 
ΑΣΥΛΟ στη χώρα που επιθυμούν! 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
στους μετανάστες, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ σε όλα τα παιδιά! 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ, 
μικρές δομές φιλοξενίας μέσα στις πόλεις!

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΘΡΑΝΙΑ! 

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ-Τουρκίας! 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
& ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ. 

ΟΧΙ στα σχέδια νέων πολέμων στην Ανατολική 
Μεσογείο, ΟΧΙ στην εμπλοκή του ελληνικού κράτους!

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΑΤΚΙΑ+ ΑΤΟΜΩΝ, 
απελευθέρωση φύλου και σεξουαλικότητας!

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ, 
να μπουν στη φυλακή οι δολοφόνοι της ΧΑ!

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ, 
οι ιδιωτικοποιήσεις, οι περικοπές στις συντάξεις, 

η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, 
το νέο μνημόνιο διαρκείας!


