ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε.
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»
Γιαβάση 7 -15242
Αγία Παρασκευή
Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr

Αγ. Παρασκευή, 02 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. 105
Προς: Τους συναδέλφους μέλη του
συλλόγου μας.

ΘΕΜΑ: “ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 12.30μμ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.”
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ στα πλαίσια των μνημονιακών της υποχρεώσεων στρώνει
το έδαφος για την οριστική υφαρπαγή της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Πρώτα η σαρωτική
φτωχοποίηση από τις διαρκείς περικοπές μισθών και συντάξεων, ύστερα η ατελείωτη
φοροκαταιγίδα σε όλα τα επίπεδα. Όλα αυτά για να σωθεί η χώρα αλλά …και οι τράπεζες.
Άλλωστε σε αυτές χρωστούν τα δάνεια τους χιλιάδες δανειολήπτες που πλέον αδυνατούν να
πληρώσουν το ελάχιστο. Ας μην ξεχνάμε ότι μόνο χαμένες δεν βγήκαν οι τράπεζες από όλη αυτή
την υπόθεση
Η εκποίηση της μικρής λαϊκής ιδιοκτησίας είναι άλλο ένα από τα προαπαιτούμενα -131
δεν τα λες και λίγα - ώστε να κλείσει μία ακόμη αξιολόγηση, όπως τόσες άλλες.
Τα τελευταία χρόνια ένα δυναμικό κίνημα από τα κάτω, ξεπρόβαλε για να κάνει το
στοιχειώδες, να προστατέψει το δικαίωμα της στέγης στο γείτονα, στο διπλανό, στο συνάνθρωπο.
Με μαζικές κινητοποιήσεις στα κατά τόπους ειρηνοδικεία, δεν επέτρεψαν να αλλάξουν χέρια
σπίτια εμβαδού 50, 60, 70 τ.μ. Φαίνεται ότι αυτό ενόχλησε την κυβέρνηση αλλά και τη συντεχνία
των συμβολαιογράφων. Έτσι συνομολογήθηκε να περάσει όλο αυτό μέσα από μία ηλεκτρονική
πλατφόρμα. Με το πάτημα ενός κουμπιού ο άτυχος δανειολήπτης απλά … μένει στο δρόμο.
Έθεσε μάλιστα ως χρονικό ορίζοντα έναρξης του συστήματος την 30η Νοέμβρη.
Αρωγός της κυβερνητικής πολιτικής και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Ακόμη και η ΕΡΤ έκανε
λόγο για ΄΄στρατηγικούς κακοπληρωτές δανείων που προστατεύονται από τις λεγόμενες
συλλογικότητες οι οποίες εμποδίζουν τους νόμιμους πλειστηριασμούς΄΄.
Τόση πολλή λάσπη δεν θα έπεφτε, αν αυτές οι συλλογικότητες δεν ενοχλούσαν. Μας
αρέσει ή όχι αυτές υπερασπίζονται στο τώρα τη χαμένη τιμή μιας κοινωνίας που φαίνεται να έχει
παραδοθεί στο μοιραίο.
Ο Συντονισμός - η πανελλαδική έκφραση αυτών των συλλογικοτήτων – δίνει ραντεβού
κινηματικό στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου το Σάββατο 4/11 στις 12.30μμ. Στις 3μμ της ίδιας

μέρας θα ακολουθήσει συνέλευση των συλλογικοτήτων
επιμελητηρίου).

στο κτίριο του ΤΕΕ (Τεχνικού

Ο Σύλλογος Π.Ε ΄΄Περικλής΄΄ δηλώνει παρών σε αυτό το ραντεβού.
ΚΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

