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Πολιτικό διήμερο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
25.10.12
Πολιτικό διήμερο συζητήσεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις 27-28 Οκτωβρίου στο ΚΥΒΕ
Περιστερίου
Πολιτικές παρεμβάσεις αποφάσισε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με στόχο την ανάπτυξη αγώνων με ορίζοντα την
ανατροπή, για να περάσει η πολιτική πρωτοβουλία στο λαϊκό παράγοντα, αλλά και πρωτοβουλίες για
μια άλλη Αριστερά, ικανή να στηρίξει αυτή την κατεύθυνση κόντρα σε κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ,
ανοίγοντας δρόμο για μια εργατική, αντικαπιταλιστική ανατρεπτική απάντηση στην κρίση.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα αναλάβει επίσης πρωτοβουλίες σε πολιτικό επίπεδο στην κατεύθυνση της
συγκρότησης με μαζικούς όρους μιας άλλης, αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, απευθυνόμενη σε
δυνάμεις και αγωνιστές αντιΕΕ, αντικαπιταλιστικού και αντιιμπεριαλιστικού προσανατολισμού και
αντιδιαχειριστικής κατεύθυνσης. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα επιμείνει στην ανάγκη να ιεραρχηθεί ψηλά το λαϊκό
και εργατικό κίνημα σε κάθε προσπάθεια, αλλά και το βάθεμα της συζήτησης για την κοινωνική
προοπτική. Στόχος μια λαϊκά κατανοητή αντικαπιταλιστική πρόταση απέναντι στη βάρβαρη και
κοινωνικά αδιέξοδη γραμμή των μνημονίων και του ευρώ που προωθεί η άρχουσα τάξη στο πλαίσιο
της ΕΕ.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανοίγει τη δημόσια συζήτηση οργανώνοντας ένα διήμερο
εκδηλώσεων στις 27 και 28 Οκτωβρίου στο ΚΥΒΕ Περιστερίου, όπου πέρα από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, θα
δοθεί βήμα σε ένα ευρύ φάσμα απόψεων στο χώρο της Αριστεράς.
Το πρόγραμμα του διήμερου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ:
Σάββατο 27 Οκτώβρη
Ώρα 4.00 μ.μ.:
Κρίση του ευρώ, της ΕΕ, του καπιταλισμού. Ποιά είναι η διέξοδος?
Σταύρος Μαυρουδέας (πανεπιστημιακός)
Κώστας Σαρρής (Πρωτοβουλία Οικονομολόγων)
Φλώρα Παπαδέδε (Πρωτοβουλία κατά του Ευρώ και της ΕΕ)
Γιάννης Τόλιος (διδάκτορ Οικονομικών - μέλος ΠΣΕ ΣΥΡΙΖΑ)
Γιώργος Μελισαρόπουλος (μέλος ΠΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ)

Ώρα 7.00 μ.μ.

Ελλάδα και Ευρώπη: Από την πανεργατική αντίσταση στην ανατροπή! Για ένα εργατικό
κίνημα στα χέρια των εργαζόμενων.
Μάρτα Καστίγιο (Συνδικάτο Εργατών Ανδαλουσίας-Ισπανία)
Ρίτσαρντ Μπόιντ Μπάρετ (βουλευτής του United Left Alliance -Ιρλανδία),
Βασίλης Συλαϊδής (ΔΣ ΕΚΑ και Σωματείου Ιντρακόμ),
Νίκος Αδαμόπουλος (ΔΣ ΠΟΕ - ΟΤΑ),
Χρίστος Μπίστης (ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ).

Κυριακή 28 Οκτώβρη
Ώρα 3.00 μ.μ.
Ρατσιστική πολιτική - φασιστική απειλή, κρατική καταστολή. Πώς τα σταματάμε?
Κώστας Παπαδάκης (πρώην ΔΣ ΔΣΑ)
Πέτρος Κωνσταντίνου (συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ)
Κωστής Παπαϊωάννου (ΔΣ Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου)
Τάκης Θανασούλας (ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ)

Ώρα 6.00 μ.μ.
Η αριστερά, το κίνημα, η προοπτική. «Φιλολαϊκός» καπιταλισμός ή αντικαπιταλιστική
ανατροπή.
Αλέκος Αλαβάνος (Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής)
Άγγελος Χάγιος (ΠΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ)
Χάρης Σμυρνιώτης (ΔΣ εργαζ. ΙΓΜΕ)
Πάνος Γκαργκάνας (ΠΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ)
Παναγιώτης Σωτήρης (ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ)
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