12:00 Έναρξη Εργασιών

*όποιος/όποια επιθυμεί μπορεί να βοηθήσει
υποστηρικτικά στις εργασίες

12:00 Συγκέντρωση - Μικροφωνική
στον πεζόδρομο της Μεσολογγίου

20:00 Εκδήλωση - Παρουσίαση
του βιβλίου : “5 χρόνια δράσεις political stencil”
22:00 Προβολή Ντοκιμαντέρ
για την Εξέγερση του Δεκέμβρη
στον πεζόδρομο της Μεσολογγίου

21:00 Εκδήλωση - Συζήτηση :
Συντονιστικό δράσεων για την υπεράσπιση
των Εξαρχείων
“Ο αγώνας στα Εξάρχεια και οι προοπτικές του”

18:00 Εκδήλωση - Συζήτηση :
“Ο λόγος στην μνήμη των πολιτικών
κρατουμένων”
Τοποθετήσεις και παρεμβάσεις πολιτικών κρατουμένων
ώστε να συμβάλλουν με τον λόγο τους στην ενίσχυση
της συλλογικής μας μνήμης μέσω της ιστορικής - πολιτικής
τους εμπειρίας.

20:00 Εκδήλωση του Λαϊκού Μετώπου:
“Berkin Elvan και Λαϊκή Δικαιοσύνη”

-Τηλεφωνική Παρέμβαση από την Τουρκία
-Προβολή Ντοκιμαντέρ για τον Berkin Elvan
και τις δράσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία του.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
19:00 Παρουσίαση του αναστηλωμένου μνημείου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της
τοιχογραφίας στην μνήμη του από την συλλογικότητα political stencil.
19:30 Πολιτική Εκδήλωση τιμής και μνήμης στον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο
1. “Η αξία διατήρησης
της ιστορικής μνήμης
ως πεδίο αγώνα”
ΟΜΙΛΗΤΕΣ :
Γιάννης Μάγγος
Αγγελική Κουτσουμπού
Μάγδα Φύσσα (τηλεφωνικά)
Γιώργος Θαλάσσης
Σύντροφοι και Φίλοι
του Αλέξανδρου
Γρηγορόπουλου

Πρωτοβουλία αναρχικών ενάντια στις κρατικές δολοφονίες

2. “ Ο λόγος στην μνήμη”

3. “ Ο λόγος στο Κίνημα”

Από τις επόμενες μέρες και
συγκεκριμένα από το Σάββατο
28/5 θα υπάρχει ένα κουτί στον
πεζόδρομο της Μεσολογγίου στο
οποίο η καθεμιά και ο καθένας
μπορούν να αφήσουν ένα
γράμμα στο οποίο να
περιγράφουν τις εμπειρίες τους
και την θέση στην οποία
βρίσκονταν στην εξέγερση του
Δεκέμβρη. Τα γράμματα που θα
συγκεντρωθούν είτε επώνυμα
είτε ανώνυμα θα διαβαστούν
στην πολιτική εκδήλωση και θα
εκδοθούν σε μελλοντικό χρόνο.

Η συγκεκριμένη θεματική δίνει το
λόγο στο κίνημα ώστε
οργανώσεις, ομάδες, πολιτικά
σχήματα, ανένταχτοι σύντροφοι
και συντρόφισσες να
τοποθετήσουν το δικό τους
πολιτικό σκεπτικό, τη δική τους
θεωρητική συμβολή στο μωσαϊκό
του ανατρεπτικού αγώνα.

