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ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 7 και 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

 
 
Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Μένουν μόνο 10 εβδομάδες για την πραγματοποίηση της 
μεγάλης συνάντησης των ευρωπαϊκών κινημάτων, με σκοπό τη δικτύωση, την ανταλλαγή 
απόψεων, την ψήφιση του «Μανιφέστου των ευρωπαϊκών λαών», τη συνέχιση των 
κοινών δράσεων σε όλη την ήπειρο. Η επιλογή της Ελλάδας είναι συμβολική, και 
στοχεύει να καταδείξει έμπρακτα ότι τα ευρωπαϊκά κινήματα εκτιμούν τους αγώνες που 
έχουν γίνει, αντιστέκονται στις βάρβαρες αντικοινωνικές πολιτικές με αλληλεγγύη και 
προτάσεις για μια άλλη Ευρώπη, εναντίον του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, υπέρ της 
πραγματικής δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της οικολογίας, του φεμινισμού, 
με ισότητα μεταξύ ντόπιων και μεταναστών/μεταναστριών, σε αντίθεση με το φασισμό 
που αναπτύσσεται παντού στην Ευρώπη, αλλά με οξύτερες μορφές στην Ελλάδα.  
 
Εμείς που δημιουργήσαμε την ομάδα Εργασίας από τον Δεκέμβριο του 2012, έχουμε 
συμμετάσχει σε όλες τις συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργάνωσης, και 
καλούμε συλλογικότητες σε μια συνάντηση την  
 

Τετάρτη 3 Απριλίου, 6 μ.μ., Κορνάρου 2 (πάροδος Ερμού) 6ος 
όροφος, στην αίθουσα της ΟΛΜΕ, 

 
για να συζητήσουμε τη δημιουργία μιας ελληνικής επιτροπής διοργάνωσης για όσες 
συλλογικότητες ενδιαφέρονται είτε να συμμετέχουν είτε να παρακολουθούν τις εξελίξεις 
ως παρατηρητές. 
 
Ήδη στην ευρωπαϊκή διοργάνωση συμμετέχουν πάνω από 150 συλλογικότητες από όλη 
την Ευρώπη, ενώ στην Ομάδα Εργασίας της Ελλάδας μέχρι σήμερα συμμετέχουν ως μέλη 
ή παρατηρητές: 

 
Α∆Ε∆Υ, Αντιφασιστικό Μέτωπο Χολαργού, Άρσις/∆ίκτυο κατά της Φτώχιας, Attac, 
ACT UP – ∆ΡΑΣΕ, Αυτόνοµη Παρέµβαση, ΓΣΕΕ, ∆ίκτυο Αλληλεγγύης Κυψέλης, 
∆ίκτυο Εθελοντών κατά του καρκίνου, ∆ίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά 
∆ικαιώµατα, ∆ίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, 
∆ηµοτική κίνηση Ανοιχτή Πόλη, ∆ΙΟΤΙΜΑ, Εργατικό Κέντρο Αθήνας, Ινστιτούτο 
Νίκος Πουλαντζάς,  Ίδρυµα Ρόζα Λούξεµπουργκ, Μπαµπέλς, Νεολαία ΑΚΟΑ, 
Νεολαία Συνασπισµού, ΟΛΜΕ, Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Παγκόσµια 
Συµµαχία Εθελοντών, Πολίτες σε δράση, Πανελλαδική Ιατρική Ένωση, 
Πρωτοβουλία για την προστασία της δηµοκρατίας και της Κοινωνίας, Φεµινιστική 
Πρωτοβουλία για την Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, Ριζοσπαστική 
Οικολογία, FEANTSA, Greenpeace. 
 



Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είναι η στιγμή όπου αποφασιστικά και με αισιοδοξία θα 

κάνουμε το Alter Summit της Αθήνας, ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της 

χρονιάς για την Ευρώπη και που φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια νέα, αναβαθμισμένη 
αφετηρία αντίστασης. Είναι στο χέρι μας και εξαρτάται από τη συμμετοχή μας και την 
ενεργή εμπλοκή μας σε αυτό! 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.altersummit.eu 
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Επικοινωνία: 6946-689314, 6974-569239  

altersummit.athens2013@yahoo.gr 

 

 


