
Ζούμε ιστορικές στιγμές. Η νέα τάξη πραγμάτων που έφεραν 
οι δανειακές συμβάσεις, τα μνημόνια και η συγκυβέρνηση του 
μαύρου Μετώπου έχουν φέρει τον λαό στο σημείο μηδέν. Βλέ-
πουμε σήμερα στον τόπο μας το ξαναγύρισμα στη πρωτόγονη 
βαρβαρότητα, την κατάργηση κάθε νόμου, κάθε ηθικής, κάθε 
δικαίου, την κατάργηση όλων των νόμων και των κατακτήσεων 
των εργαζομένων ολόκληρου του εικοστού αιώνα. Το πισωγύ-
ρισμα είναι τρομακτικό. Οι επιπτώσεις θα είναι τρομακτικές για 
τις επόμενες δεκαετίες, για μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγό-
νια μας. Ο δημόσιος πλούτος ξεπουλιέται και ιδιωτικοποιείται. 
Όλες  οι κοινωνικές κατακτήσεις καταργούνται. Η τρομοκρατική 
συμμαχία κυβέρνησης, Ε.Ε και ΔΝΤ ρίχνει στον πάτο μισθούς 
και συντάξεις και επιβάλει ακραίες φορομπηχτικές πολιτικές για 
όλο τον λαό. Και την ώρα που υποκριτές μιλούν για εθνικό χρέ-
ος και ανάγκη εθνικών θυσιών, αφήνουν αφορολόγητους εκ-
κλησία, εφοπλιστές, τράπεζες και καναλάρχες.

Το μέλλον μας θα είναι η εξαθλίωση, η φτώχεια, ο θάνατος. 
Δεν υπάρχει πια δικαιολογία και πρόφαση για να μείνει κανείς 
αργός, να σταυρώνει τα χέρια του, να σκύβει το κεφάλι και να 
περιμένει από αλλού τη σωτηρία. Ο χειρότερος εχθρός μας εί-
ναι η δειλία και η μοιρολατρία. Φίλος η ενεργητική συμμετο-
χή στον αγώνα. Μπορούμε να αποτρέψουμε την καταστροφή. 
Μπορούμε να σώσουμε τη ζωή μας και τη ζωή των επόμενων 
γενιών. Ενωμένοι και αυτοοργανωμένοι μέσα από τις συνελεύ-
σεις μας, στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές μας, όλοι 
μαζί, νέοι και συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και άνεργοι, στηριγμέ-
νοι στις δυνάμεις μας, χωρίς να περιμένουμε σωτήρες.

 Ήρθε η ώρα, ή εμείς ή αυτοί!

Όλοι στους δρόμους και στις πλατείες.
Όλοι στις καταλήψεις, στα συλλαλητήρια, στις 
απεργίες. Ήρθε η ώρα να τους ανατρέψουμε.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα,
12 Φλεβάρη, 5μμ.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Κάθε ΠΕΜΠΤΗ στις 19:30 στο κεντρικό ΚΕΠ (παλιό Δημαρχείο)
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