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ΣΑΒΒΑΤΟ 15/9ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

OMONOIA 5mm ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗΔΕΝ 
ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ

Ναταλία Ρασούλη

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ  

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΝ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΜΑΡΩ ΔΟΥΚΑ

Στέλλα Πρωτονοταρίου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ

Κώστας Μανταίος

Κώστας Παπαδάκης

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ

ΕΥΑ ΜΠΕΗ

Απόστολος Ρίζος

Αγγελική ΤοΥμπανάκη

Illegal Operation

 Jerome Kaluta

Penny Dreadful

Voyager ΚΑΙ

Υάκινθη Λάγιου

ΚΥΝΗΓΟΙ ΟΝΕΙΡΩΝ

Quilombo

Usurum

ΚΑΛΟΥΝ
• ΠΟΕ∆ΗΝ • ΠΟΣΠΕΡΤ • ΕΙΝΑΠ

• ΠΣΕΠ Πανελλήνιο Σωµατείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ
• Κοινότητες Μεταναστών και Προσφύγων

• Άνθρωποι των Γραµµάτων και των Τεχνών
• ΚΕΕΡΦΑ Κίνηση Ενωµένοι Ενάντια στο Ρατσισµό και τη Φασιστική Απειλή

• www.antiracismfascism.org • antiracismfascism@yahoo.gr • 6932828964 • 2103232871
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Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς
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ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Eπικοινωνία: 
• 6984 624069 
• syntonismoskd@gmail.com 
• www.syntonismoskd.blogspot.gr

8 Σεπτέµβρη 
στη ΔΕΘ

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Προσυγκέντρωση: Αγίας Σοφίας και Εγνατία, 6µµ

ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

• Mαζικές προσλήψεις µόνιµου προσωπικού

• Συλλογικές συµβάσεις µε αυξήσεις

• Όχι ιδιωτικοποιήσεις

και όχι εθνικιστική φιέστα

ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ


 

“Μεταμνημονιακός”
ανασχηματισμός 
προς τα δεξιά !
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