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ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ 
 

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι 

Η κυβέρνηση µε την ψήφιση των µνηµονίων, µας έχει καταδικάσει να ζήσουµε στην µιζέρια, στο 
άγχος και στην ανασφάλεια για το σήµερα και το αύριο, το δικό µας και κυρίως των παιδιών µας. 
Έχει παραδώσει την πατρίδα µας στο έλεος των Ευρωπαίων δανειστών µας. 

Χρέος όµως και υποχρέωσή µας είναι να ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. 
Οργανώνουµε την αντίστασή µας για να είµαστε έτοιµοι να ΑΝΤΕΠΙΤΕΘΟΥΜΕ, για µια κοινωνία που 
θα βλέπει τον άνθρωπο µε σεβασµό και αξιοπρέπεια. Προετοιµαζόµαστε για την ανατροπή της 
µνηµονιακής πολιτικής. 

Οργανώνουµε την εναλλακτική οικονοµία, την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ για τρεις 
λόγους. Ο ένας είναι για να ενισχύσουµε το εισόδηµά µας, έστω και λίγο, αλλά το κυριότερο είναι 
ότι µε αυτό τον τρόπο πιέζουµε τις επιχειρήσεις να το σκεφτούν πολύ καλά αν θα αυξήσουν τις 
τιµές στα είδη βασικής κατανάλωσης. Επίσης, βοηθάµε τους συναδέλφους µας που αδυνατούν να 
επιβιώσουν.  

Στις 11/5/2014 οργανώνεται στο Περιστέρι αγορά προϊόντων ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Συµµετέχουµε 
και εµείς σε αυτή την διοργάνωση, στο πίσω µέρος υπάρχουν λεπτοµερείς οδηγίες. Για όσους 
συναδέλφους είναι µακριά από το Περιστέρι, µπορούν να δώσουν την παραγγελία τους και τα 
χρήµατα µέχρι την Παρασκευή 9/5/2014 και την ∆ευτέρα-Τρίτη θα τα παραλάβουν στο δικαστήριό 
τους. 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ: Γιώργος Κουφογιώτης (τηλ. 6947-949716), Παναγιώτης Ιωακειµίδης 
(τηλ. 6972-863760), Έφη Κοντού (τηλ. 6944-507889) 

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΑ: Χαρούλα Πολυχρονίδου (6955-692052), Λαυρέντης Μπεζµέρτης (τηλ. 6946-
954093) 

ΚΤΙΡΙΟ ΕΦΕΤΕΙΟΥ: Γωγώ Κτενά (τηλ. 6936-938171), Βάσω Κονδύλη (τηλ. 6946-955076)   

Με την προηγούµενη δράση µας ενισχύσαµε πολλές οικογένειες συναδέλφων που 
αδυνατούν πραγµατικά να επιβιώσουν. Γνωρίζουµε ότι µε αυτό τον τρόπο δεν τους 
σώζουµε φυσικά, αλλά τους δείχνουµε µε τον τρόπο µας ότι τους συµπαραστεκόµαστε. 
∆εν είµαστε ήσυχοι όταν µαθαίνουµε ότι έχουν κόψει το ηλεκτρικό ρεύµα συναδέλφων 
µας. Ζητάµε από όποιον έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τρόφιµα για να 
επαναλάβουµε αυτή την προσπάθεια. 

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΣΥ∆ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ 
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