
     

ΕΠΕΙΓΟΝ!!! ΕΠΕΙΓΟΝ!!!
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ 

ΣΥΝΤΟΜΑ

Αγαπητοί συμπολίτες/συμπολίτισσες, 

Επειδή: Οι πολιτικοί έχουν πλέον βγάλει τις μάσκες τους και οι σκοποί τους είναι ορατοί σε όλους,
Επειδή: Οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων αθετούν ΚΑΤΑΦΩΡΑ τις υποσχέσεις τους στον Λαό 
και παραβιάζουν το Σύνταγμα της Ελλάδος καθημερινά και με διάφορους τρόπους,
Επειδή: Ο Λαός δεν είναι πλέον κυρίαρχος με τα συμβατικά μέσα,
Επειδή: Το ΔΝΤ και η ΕΚΤ επιβάλουν μέτρα με την βοήθεια των πολιτικών μας, που οδηγούν στην 
απόλυτη ύφεση και ο μόνος τους στόχος είναι η πλήρης αποτέφρωση της Ελληνικής κοινωνίας,
Επειδή: Ο στόχος τους είναι η πλήρης καταστροφή της Πατρίδας μας με διάφορους τρόπους και νέα μέτρα 
που έρχονται θα είναι τα πλέον οδυνηρά και είναι σίγουρο ότι δεν θα λύσουν το πρόβλημα της χώρας 
αλλά θα το επιδεινώσουν,
Επειδή: Τα χαράτσια και οι φόροι που καλούμαστε να πληρώσουμε δεν θα πάνε στον Λαό αλλά στην 
αποπληρωμή τοκογλυφικών τόκων,

Για όλους αυτούς τους λόγους, ήρθε η ώρα ο Λαός, χωρίς φόβο, να ενωθεί και να πάρει την ζωή του 
στα χέρια του. Η Ελλάδα καίγεται!!! Τώρα δεν είναι ώρα για κομματικές διαφορές και διαχωρισμούς 
δεξιά/αριστερά κλπ. Τώρα είναι η ώρα για την επείγουσα κατάσβεση της πυρκαγιάς από όλους 
μαζί!!! Ήρθε η ώρα της ακομμάτιστης γνωριμίας και συσπείρωσης στην γειτονιά με στόχο την 
αντίσταση και επιβίωση!!!

Σας καλούμε λοιπόν, σε μία συνάντηση της γειτονιάς, για μιά ανοιχτή συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά, 
αλλά και για την ελεύθερη, δημοκρατική, ακομμάτιστη και πατριωτική αλληλεγγύη με διάφορους τρόπους 
όπως:

• Θέματα προστασίας της γειτονιάς από πιθανούς κινδύνους
• Θέματα προετοιμασίας για την επερχόμενη οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που έρχεται 

σύντομα στην χώρα μας
• Ενημέρωση για την οικονομία και το χρέος του Κράτους/Λαού, Δραχμή κλπ.
• Προετοιμασία για θέματα υγείας και διατροφής για την επερχόμενη κρίση
• Συλλογική αντιμετώπιση για τα χαράτσια που έρχονται
• Θέματα αλληλοβοήθειας σε επαγγελματικά και όποιο άλλο τομέα νομίζετε και ότι άλλο θέλετε

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ!!! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!

Τόπος Συνάντησης:
Ημερομηνία και ώρα Συνάντησης:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!!!

  Και εμείς λυπούμαστε τα παιδία της Αφρικής που τα κατάντησε έτσι το ΔΝΤ που διοικείς εσύ 
«κυρία» ΛΑΓΚΑΡΝΤ , με το χρέος που τους φόρτωσες !!!

Για να μην καταντήσουν τα παιδιά μας όπως της Αφρικής το
Ε.ΠΑ.Μ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ


