
ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 19:00

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ)

Στο δρόμο, να σπάσουμε τον τρόμο!
ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΚAΙ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ
Και τι θα βγει; Και τι μας περιμένει; Και γιατί εγώ; Και τι να κάνω; Ο καθένας μπορεί να έχει την εύλογη δι-
καιολογία της αδράνειάς του, παρότι, με βάση την κοινή λογική, αφενός όλα θα χειροτερεύουν αν δεν αντι-
σταθούμε σε όλες τις γειτονιές, αφετέρου κανένα κράτος δεν μπορεί να βάλει φυλακή όλους τους ανθρώ-
πους, να κατασχέσει όλα τους τα σπίτια. Αντίθετα με το καλλιεργημένο απ’ τα μέσα μαζικής εξημέρωσης 
κλίμα τρόμου, είναι ιστορικά αποδεδειγμένο (σε άπειρα παραδείγματα) ότι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, αρκεί 
να το πιστέψουμε, να το συντρέξουμε, να το οργανώσουμε και να μην το αναθέτουμε σε κανέναν. Είναι προ-
φανές ότι μας μοιάζουνε μεγάλοι και ισχυροί, γιατί παραμένουμε σκυφτοί και άτολμοι, ενώ κάποιοι ξεχνούν 

ότι «λαός ενωμένος - ποτέ νικημένος».
Εμείς που συναντηθήκαμε και στις πλατείες των Αγανακτισμένων, παρότι ίσως άνθρωποι από διαφορετικές 
πολιτικές αφετηρίες αγωνιζόμαστε ενωτικά και σπάμε τον τρόμο στην πράξη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη του 
εαυτού μας, παίρνουμε την ζωή μας στα χέρια μας και αυτοοργανωνόμαστε, συμμετέχοντας ενεργά εκτός 
των άλλων και στο διογκούμενο κίνημα άρνησης πληρωμής των χαρατσιών, με τα οποία για να περισώσουν 
τις τράπεζες και τους δανειστές/τοκογλύφους οδηγούν σήμερα το λαό στην χρεοκοπία και αύριο στην από-

λυτη εξαθλίωση, αν δεν αντισταθούμε.

Κάθε Πέμπτη στις 19:00 μπροστά από την παιδική χαρά 
στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου συναντιόμαστε στη 
Λαϊκή Συνέλευση Χαλανδρίου, όπου ελεύθερα και ισότιμα 
συνδιαμορφώνουμε και συναποφασίζουμε δράσεις που 
έμπρακτα συλλογικοποιούν αυτές τις αντιστάσεις μας απέναντι 
στην ολιγαρχία του κεφαλαίου, την αυθαιρεσία των κρατούντων, 

τον αυταρχισμό και την απανθρωπιά. 

Συγκροτούμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης και έμπρακτης 
αλληλοβοήθειας, δια του οποίου δεσμευόμαστε με τη 
φυσική μας παρουσία, αν χρειαστεί, να μην αφήσουμε 
κανέναν συνάνθρωπό μας να στερηθεί την πρόσβαση σε είδη 
πρώτης ανάγκης και κοινωνικά αγαθά (π.χ. ρεύμα, στέγη).

Είναι η ελάχιστη εκδήλωση κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και αυτοπροστασίας. Ακόμα και η καθυστέρηση 
πληρωμής έχει πολιτικό αντίκτυπο, ενώ ταυτόχρονα το κόστος της είναι ελάχιστο (1% προσαύξηση το μήνα και 
το ρεύμα απειλείται να κοπεί 40 μέρες μετά από την ειδοποίηση). Ο στόχος είναι να ανακόψουμε τα αλλεπάλ-
ληλα κύματα φορολόγησης του λαού και καταλήστευσης των κοινωνικών αγαθών αλλά και σταδιακά να οργα-
νώσουμε και περαιτέρω τον αγώνα μας: αγώνα επιβίωσης, ανατροπής κι απελευθέρωσης. Όσο μας μετράνε 
ακόμα λίγους και τρομοκρατημένους, τόσο θα συνεχίζουν ακάθεκτοι να βάζουν νέους φόρους, να ξεπουλάνε 
τα πάντα χωρίς αντίσταση. Να τους σταματήσουμε πριν να είναι πολύ αργά. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας.

Κανένας μόνος του στην κρίση. Να ξεπεράσει ο θυμός το φόβο και η αγανάκτηση να γίνει εξέγερση 
κι οργανωμένη πάλη.

Δεν θα πληρώσουμε τα χαράτσια τους, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον.
Όλοι και όλες μαζί μπορούμε.

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ. Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ!




