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Με πρόσχημα την 6η δόση «οικονομικής βοήθειας» και με τον τρόμο της χρε-
ωκοπίας, αποδεχόμαστε συνεχώς νέα μέτρα εναντίον μας, μαζί με νέες «τιμω-
ρίες» αν δεν συμμορφωθούμε: νέοι φόροι, νέα τέλη και χαράτσια, περαιτέρω 
αύξηση τιμών και ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, δημόσιοι υπάλληλοι σε κα-
θεστώς εφεδρείας, κι άλλη υποτίμηση της εργασίας μας και των μισθών μας. 
Για να συμπληρωθεί, όμως, το πλήρες ξεπούλημα των ζωών μας, η Task 
Force της Κομισιόν απαιτεί και πλήρη λεηλάτηση των δημόσιων αγαθών: η 
υγεία να διαλυθεί, το ρεύμα να γίνει εμπόρευμα για όσους έχουν να πληρώ-
νουν. Όσο για τα «καινοτόμα προγράμματα» και τον «εκσυγχρονισμό» της παι-
δείας μέσα από το νέο νομοσχέδιο, αρκεί να αναφερθεί ότι τα σχολεία είναι 
χωρίς βιβλία, άλλα συγχωνεύονται, τα δημόσια νηπιαγωγεία υπολειτουργούν 
και τα πανεπιστήμια αποκτούν επιτέλους τους «χορηγούς» τους, αφού οι επι-
χειρήσεις θα τα χρηματοδοτούν με αντάλλαγμα την εκμετάλλευση των φοιτη-
τών με τον πιο κερδοφόρο τρόπο. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα εξαθλίωσης πολλοί επιλέγουν να οργανώσουν 
συλλογικά τις αντιστάσεις τους, προχωρώντας σε καταλήψεις υπουργείων, 
θεσμικών φορέων, νοσοκομείων, μέσων μαζικής εξαθλίωσης, σε απεργια-
κές κινητοποιήσεις, καταλήψεις σχολείων και σχολών. Με τη σειρά μας, εμείς 
που συναντηθήκαμε στις πλατείες των Αγανακτισμένων, στον δρόμο που έδει-
ξε η συνέλευση της πλατείας Συντάγματος, οργανώνουμε τις συνελεύσεις και 
τις δράσεις μας σε κάθε γειτονιά! Απαντάμε συλλογικά στην επίθεση και συ-
ναποφασίζουμε δράσεις που καλύπτουν τις ανάγκες μας. Έτσι, συμμετέχουμε 
στο κίνημα άρνησης πληρωμής των χαρατσιών, συγκροτούμε δίκτυο αλλη-
λεγγύης, ώστε κανένας μας να μην στερηθεί είδη πρώτης ανάγκης και κοινω-
νικά αγαθά (π.χ. ρεύμα, στέγη), οργανώνουμε δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, 
και παρεμβαίνουμε στη ΔΟΥ και στη ΔΕΗ Χαλανδρίου ενάντια στους νέους 
φόρους και τις τιμωρίες τους. Μακριά από πολιτικές ηγεσίες και εργατοπατέ-
ρες, συμμετέχουμε στη Γενική Απεργία στις 19 & 20 Οκτωβρίου και καλούμε 
κάθε Χαλανδραίο εργαζόμενο, άνεργο, συνταξιούχο, μετανάστη, μαθητή και 
φοιτητή να συμμετάσχει στο πλευρό μας. 

Όσοι βρεθήκαμε στους ίδιους δρόμους στην 48ωρη απεργία 28 & 29 
Ιουνίου, είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε δυναμικό παρόν στις 19 & 20 
Οκτωβρίου και στη γειτονιά μας και στο κέντρο. Αυτή τη φορά, οργανώνουμε 
τον αγώνα μας ένα βήμα παραπέρα: λέμε ΟΧΙ στον κατακερματισμό των αγώ-
νων και στα συντεχνιακά αιτήματα. Σχηματίζουμε ενιαίο μέτωπο. Λέμε ΟΧΙ ο 
καθένας μόνος του στην απεργία. ΟΧΙ ο καθένας μόνος του στον φόβο. Μόνο 
όλοι μαζί θα κάνουμε τον φόβο μας θυμό και την αγανάκτηση οργή.

ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΤΡΟΪΚΑ – ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΚΑΤΩ ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ
- ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

19 & 20 Οκτώβρη όλες και όλοι στους δρόμους

Για την Γενική 
48ωρη Απεργία: 

TΡΙΤΗ 18 ΟΚΤ
Πορεία στη γει-
τονιά μας. Συ-

γκέντρωση στις 
19:00 στην πλα-

τεία Χαλανδρίου 

19 & 20 ΟΚΤ 
ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥ-
ΜΕ – ΔΕΝ ΚΑΤΑ-
ΝΑΛΩΝΟΥΜΕ !

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤ
προσυγκέντρωση 
10:30 στον σταθ-

μό μετρό «Αγ. 
Παρασκευή» και 
συμμετοχή στην 

κινητοποίηση 
στην πλατεία Συ-

ντάγματος

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι Ο Υ
Κάθε Πέμπτη στις
19:00, στη κεντρική 
πλατεία Χαλανδρί-
ου (παιδική χαρά) 


