
Σε µια εποχή πρωτόγνωρης οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης, όπου επικρατεί ο νέος φασισµός του κεφαλαίου και 

του κράτους 

Καθώς δεχόµαστε επίθεση σε όλους τους τοµείς της ζωής µας,

Όταν χρησιµοποιούν την απειλή της εθνικής χρεωκοπίας ως πρόσχηµα για να µας αναγκάσουν να σκύψουµε το κεφάλι και να 

δεχτούµε ολοένα και σκληρότερα µέτρα λιτότητας- περικοπές µισθών και συντάξεων, νέους φόρους, ιδιωτικοποιήσεις 

νοσοκοµείων, πανεπιστηµίων κ.ο.κ.- 

Όταν η ανεργία αυξάνεται µε τροµακτικούς ρυθµούς 

ΌτανΌταν το µίσος που δηµιουργείται λόγω της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και του φόβου σε κάθε του µορφή οδηγεί 

σε κοινωνικό κανιβαλισµό 

Τα µόνα µας όπλα είναι η αλληλεγγύη και οι συλλογικές διαδικασίες αντίστασης και αγώνα

Τα µόνα µας όπλα ενάντια στην εκµετάλλευση, την αλλοτρίωση και την εξαθλίωση είναι η αλληλεγγύη και οι συλλογικές 

διαδικασίες αντίστασης και αγώνα 

Οργανωνόµαστε οριζόντια και αντι-ιεραρχικά,

ΒγαίνουµεΒγαίνουµε στους δρόµους και τις πλατείες, όπου χτίζουµε αληθινές ανθρώπινες σχέσεις βασισµένες στην ισότητα και την 

αλληλεγγύη,

Βρίσκουµε πρακτικούς τρόπους για να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας µας συλλογικά,

Δηµιουργούµε τοπικές κοινότητες αντίστασης και αγώνα 

Το Σάββατο 28 Φλεβάρη από τις 11πµ συναντιόµαστε 
στο 3ο δηµοτικό σχολείο (οδός Μπουµπουλίνας 4α,  στον Τσακό)

Ανταλλάσσουµε και χαρίζουµε ρούχα, βιβλία, παιχνίδια κ.α.

Φέρνουµε φαγητό και τρώµε όλοι µαζίΦέρνουµε φαγητό και τρώµε όλοι µαζί

Συζητάµε για τις ανάγκες µας και βρίσκουµε τρόπους αλληλοβοήθειας 

Dans une époque de crise économique, politique et sociale sans précédent nous voyons  tous les aspects de notre 

vie subir une attaque violente.

Le spectre de la banqueroute est constamment évoqué afin que nous nous soumettions et que nous tolérions les 

mesures d’austerité.

Nos seuls armes contre l’exploitation, l’aliénation et la misère sont la solidarité et l’action collective.

Refusant toute hierarchie, nous nous organisons horizontallement et essayons de créer des reseaux de coopération.

NousNous recuperons les rues et les espaces publics où nous pouvons nous rencontrer et tisser des rapports fondés sur 

l’égalité et la mutualité.

Nous recherchons des moyens pratiques pour gerer collectivement nos problèmes quotidiens. Nous formons des 

communautés de lutte et de résistance locales

.
Le samedi 28 janvier à 11 heures nous nous retrouvons 

à la 3eme école primaire d’Agia Paraskevi (4, rue Bouboulinas).

Nous échangeons et nous offrons des vêtements des livres, Nous échangeons et nous offrons des vêtements des livres, 

des jouets dont nous n’avons plus besoin.

Nous apportons de la nourriture et nous mangeons ensemble.

Nous parlons de nos besoins et nous essayons de trouver des moyens d’entraide.

Assemblée Ouverte d’habitants d’Agia Paraskevi.
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