
Επώνυμο:

Όνομα:

Kινητό:

Email:

0,60 € 10 κιλ. 6,00 €

0,65 € 10 κιλ. 6,50 €

0,80 € 10 κιλ. 8,00 €

0,80 € 5 κιλ. 4,00 €

0,90 € 5,56 κιλ. 5,00 €

0,90 € 5,56 κιλ. 5,00 €

0,80 € 6,25 κιλ. 5,00 €

1,85 € 2,70 κιλ. 5,00 €

Φακές Φαρσάλων 1,47 € 3,40 κιλ. 5,00 €

6,00 € 2 κιλ. 12,00 €

4,00 € 0,6 κιλ. 2,40 €

8,00 € 0,5 κιλ. 4,00 €

1,50 € 2,00 κιλ. 3,00 €

7,00 € 1,00 κιλ. 7,00 €

6,75 € 2,00 κιλ. 13,50 €

Καφές ελληνικός 5,80 € 0,50 κιλ. 2,90 €

Σκόνη πλυντηρίου 1,20 € 4,20 κιλ 5,00 €

Υγρό γενικού καθαρισμού 1,20 € 1,00 κιλ 1,20 €

Υγρό για τα χέρια 1,20 € 1,00 κιλ 1,20 €

1,20 € 1,00 κιλ 1,20 €

Αλεύρι ολικής άλεσης

Αλεύρι κίτρινο σταρένιο

για οικογένειες της πόλης που έχουν ανάγκη.

ΚΥΡΙΑΚΗ  14 Απριλίου 2013   8,00 π.μ. - 14,00 μ.μ.

Ρύζι νιχάκι Χαλάστρας

Μέλι ανθέων δάσους με θυμάρι

Μέλι ανθέων δάσους με θυμάρι

Πληγούρι

Ρεβύθια Βοιωτίας

Ρύζι κίτρινο ΜΠΟΝΕΤ Χαλάστρας

5,00 λτ.
Λάδι  έξτρα παρθένο βιολογικό                                                              

Μαρτίνο Φθιώτιδας, συσκευασία ασκός.
17,50 €

Υγρό πιάτων

5η Διανομή τροφίμων ''ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ''

Στοιχεία παραλήπτη - Δελτίο παραγγελίας

Τηλέφωνο:

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

ΠΡΟΪΟΝ
TIMH  

KIΛΟΥ
ΣΥΣΚ/ΣΙΑ

ΤΙΜΗ 

ΣΥΣΚ/ΑΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

(ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΚ/ΣΙΩΝ)

Την ημέρα της διανομής θα συγκεντρώνουμε φάρμακα και τρόφιμα

 Όλα τα προϊόντα είναι  ελληνικής παραγωγής

Επικοινωνία για παραγγελίες και πληροφορίες

Ελιές μέτριες Αμφίσσης σε άλμη από Καραβόμυλο 

3,50 €

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

15,00 €
Λάδι έξτρα παρθένο  Κάτω Αχαϊα, ποικ.Κορωνέϊκη

(διατιθέμενη ποσότητα 1.000 λτ.)
3,00 € 5,00 λτ.

Ανθότυρο Σπάτων, επί ζυγίω (περίπου 600 γραμ.)

Σαγανοτύρι Σπάτων, επί ζυγίω (περίπου 500 γραμ.)

Φέτα Σπάτων σε μπολ με άλμη, επί ζυγίω (περιπου 2κιλ)

Ρύζι Καρολίνα Μεσσηνίας

Φασόλια πλακί Χρυσούπολης,                                                          
η παραγγελία θα εκτελεστεί αν συμληρωθούν 800 κιλά.

2,70 € 1,85 κιλ. 5,00 €



Είσοδος Άλσους  Βεϊκου  -  2ο parking  (στον κινηματογράφο)

www.pernoampariza.wordpress.com
 (τηλ.) 210 2929418 - (κιν.) 6942878236 - 6983414406

Επικοινωνία: πρωί 10 πμ. - 1 μμ.  βράδυ 7 μμ. - 10 μμ.

ΚΥΡΙΑΚΗ  14 Απριλίου 2013   8,00 π.μ. - 14,00 μ.μ.

Τελευταία μέρα παραγγελιών: Τρίτη 9 Απριλίου 2013

Στέκι ''ΑΜΠΑΡΙΖΑ''  Γαλακηδών 11 και Λυσίου

e-Mail: xmesazontes@gmail.com

Για καλύτερη εξυπηρέτηση σας να προσέλθεται στο χώρο της διανομής τις παρακάτω 

Π
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Σ
Ο

Χ
Η

Ποιοι είμαστε

 Η Kίνηση Αντίστασης και Αλληλεγγύης Γαλατσίου "ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ", είμαστε μια 

ανοικτή πρωτοβουλία ευαισθητοποιημένων πολιτών, που μέσω της εθελοντικής προσφοράς και 

δράσης αντιστεκόμαστε στα πρωτοφανή και συνεχώς εντεινόμενα φαινόμενα κοινωνικής διάλυσης 

και καταστροφής.

   Δεν μπορούσαμε να μείνουμε θεατές αυτής της εφιαλτικής πραγματικότητας. 

Να βλέπουμε το διπλανό μας, το γείτονα, το φίλο, την οικογένεια μας να πεινούν να κρυώνουν, να 

αυτοκτονούν. Τη ζωή μας, το μέλλον, και την ελπίδα να θάβονται μέσα στα ερείπια. 

Να βλέπουμε τους υπαίτιους γι’ αυτή την κατάσταση, ξένους και ντόπιους, αυτούς που κυβέρνησαν 

και κυβερνούν τη χώρα, να παρακολουθούν αδιάφοροι, την εξόντωση μας. Και τούς δήμους, 

καταχρεωμένους, αιχμάλωτους των μνημονιακών κομμάτων.                                           .                                                                                                                                                                                                         

.        Συνειδητοποιήσαμε ότι μόνο ο λαϊκός παράγοντας, εμείς δηλαδή, μπορούμε να 

πρωτοστατήσουμε σε ένα τέτοιο κίνημα αλληλεγγύης και  ανθρώπινης  ευαισθησίας που έτσι κι 

αλλιώς είναι  έμφυτη στον άνθρωπο. Και  αυτό το κίνημα σωτηρίας, που οφείλει να αγκαλιάσει κάθε 

γωνιά της πόλης μας, δεν ταπεινώνει, όπως η ελεημοσύνη, ούτε παθητικοποιεί τους συνανθρώπους 

μας αλλά αντίθετα τους ανακουφίζει, τους βοηθάει να σταθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν 

για την ανατροπή της σημερινής καταστροφικής πολιτικής.

Είναι ένα κίνημα ζωής, αντίστασης, αξιοπρέπειας, ένα σχολείο δημοκρατίας, ανιδιοτέλειας, 

αυτοοργάνωσης και ταυτόχρονα αναζήτησης διεξόδου από τη σημερινή βαρβαρότητα.                  .                                                                                                                                                                                                                                                               

  Έτσι  

• Δημιουργήσαμε την ‘’Κίνηση Αντίστασης και Αλληλεγγύης Γαλατσίου ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ’’, 

με 140 περίπου μέλη, φέρνοντας στην πόλη φτηνά και ποιοτικά βασικά είδη πρώτης ανάγκης. 

• Συνεργαζόμαστε με το κοινωνικό φαρμακείο στην Γκράβα που δίνει φάρμακα δωρεάν σε 

όποιον Γαλατσιώτη έχει ανάγκη.

• Δημιουργήσαμε  μια πρωτοβουλία για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που σύντομα η δράση της 

θα γίνει γνωστή στην πόλη. 

Και δεν θα σταματήσουμε εδώ.

Πάρτε μέρος στις πρωτοβουλίες μας - Ζητάμε την ενεργητική συμμετοχή σας για να 

αγκαλιάσουν οι κινήσεις μας κάθε κοινωνική ανάγκη - Η μάχη για την επιβίωση θα είναι 

πολύπλευρη και σκληρή - Να κάνουμε πράξη το κανένας μόνος του στην κρίση                                 . 

Μαζί μπορούμε τα πάντα - Μαζί θα αναζητήσουμε τη διέξοδο από τη σημερινή βαρβαρότητα

                                                                                                                                                                                                                                             

Για καλύτερη εξυπηρέτηση σας να προσέλθεται στο χώρο της διανομής τις παρακάτω 

ώρες σύμφωνα με τα αρχικά γράμματα του επωνύμου σας :

Όταν προσέλθουμε στον χώρο της διανομής ακολουθούμε τις οδηγίες των εθελοντών

και δεν βγαίνουμε από το αυτοκινητό μας  πριν φτάσουμε στους παραγωγούς.Π
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Α έως και Κ: 8 έως 10    -    Λ έως και Π: 10 έως 12    -     Ρ έως και Ω: 12 έως 2

http://www.pernoampariza.wordpress.com/
mailto:xmesazontes@gmail.com

