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Δείτε εδώ φωτογραφίες από το Camping Αναιρέσεις 2018
Με ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στην Πάτρα κορυφώνεται το πολιτικό πρόγραμμα του camping
Αναιρέσεις 2018 που ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Αυγούστου στον Κάτω Αλισσό
Αχαΐας. Το κάμπινγκ της νεολαίας κομμουνιστική Απελευθέρωση συνεχίζεται με μεγάλη
επιτυχία, μαζικότητα και ένα πολύ πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα, τόσο σε πολιτικό, όσο και
σε πολιτιστικό επίπεδο, με δεκάδες αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, συζητήσεις και workshops,
συναυλίες και εκδρομές.
Η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Αυγούστου στις 8.00 μ.μ.
στην Πλατεία Όλγας στην Πάτρα με θέμα «Η πολιτική πρόταση του ΝΑΡ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
μπροστά στα νέα μνημόνια και την πολεμική απειλή». Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Αντώνης
Δραγανίγος, μέλος της ΠΕ του ΝΑΡ και ο Χρήστος Κοσίνας από την οργάνωση Πάτρας και μέλος του Κ.Σ.
της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια του camping Αναιρέσεις και στην προσπάθεια, σε κάθε τόπο
διοργάνωσης του κάμπινγκ να υπάρχει πολιτική-όπως και πολιτιστική-αλληλεπίδραση με την τοπική

κοινωνία και τους εργαζόμενους και νέους των περιοχών, να ακουστεί η φωνή και οι θέσεις της
μαχόμενης αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής αριστεράς.
Η πολιτική συγκυρία του επόμενου διαστήματος θα είναι πυκνή, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να
επιταχύνει την ολοκληρωτική εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων, προπαγανδίζοντας
την έξοδο από τα μνημόνια μετά τον Αύγουστο, που βέβαια δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά η
συνέχιση των μέτρων των ευρωμνημονίων, της επιτήρησης – εποπτείας και των αλλεπάλληλων κυμάτων
αστικών αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων. Βρισκόμαστε ενόψει της κατάθεσης από την κυβέρνηση του
δικού της προγράμματος -αντιλαϊκής και αιματηρής για το λαό- «ανάπτυξης» σε συνδυασμό με το
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα (το «δικό μας μνημόνιο»), ενώ θα καταληχθεί και η υλοποίηση
των μέτρων περικοπής των συντάξεων, μείωσης του αφορολόγητου (μεγάλης μείωσης μισθών) και τα
λοιπά αντιλαϊκά μέτρα που θα «δώσουν» τα αιματηρά πλεονάσματα μέχρι το 2022 που έχουν συμφωνηθεί
από κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ.
Σε αυτές τις συνθήκες και σε συνδυασμό με την όξυνση των ανταγωνισμών και της απειλής του πολέμου
έχει πολύ μεγάλη σημασία ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων, ο οποίος θα βρεθεί σε φάση
αναδιάταξης. Το ΝΑΡ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν στην οργάνωση της
πάλης της εργαζόμενης πλειοψηφίας και του λαού για τα εργατικά και λαϊκά προβλήματα.
Ενάντια στην πολύπλευρη επίθεση στα εργατικά δικαιώματα.
Ταυτόχρονα, το ΝΑΡ προωθεί συνειδητά, τολμηρά και συγκροτημένα τα βήματα για την αναγκαία
κατάκτηση-τομή ενός σύγχρονου προγράμματος και μιας ανώτερης οργάνωσης κομμουνιστικής
απελευθέρωσης, που θα συμβάλει στην οικοδόμηση κόμματος. Αυτή η προσπάθεια και τα βήματα
απαιτούν την συσπείρωση πρωτοπόρων αγωνιστών και δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα, τόσο στο
κίνημα και τις μαζικές κινήσεις-φορείς του, στο αντικαπιταλιστικό μέτωπο και τις ταξικές
αντικαπιταλιστικές συσπειρώσεις σε χώρους και μέτωπα, όσο και στο επίπεδο της σύγχρονης συνολικής
εργατικής πολιτικής και κομμουνιστικής τακτικής και στρατηγικής και των βημάτων για ένα πρόγραμμα
και κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση το ΝΑΡ καλεί σε συσπείρωση και
διάλογο, αλλά και προχώρημα συγκεκριμένων βημάτων το επόμενο διάστημα.
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