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Αρ. Πρωτ. 27 
 
Προς: Τους συναδέλφους µέλη του 

συλλόγου  µας. 
 

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
              ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Μετά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την «δίκαιη ανάπτυξη» έρχονται οι κατασχέσεις! Με 
το πολυνομοσχέδιο, που ψήφισε η κυβέρνηση, γενικεύονται και θωρακίζονται οι ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί. 

• Εκβιάζουν ότι θα βγάλουν τις οικογένειές μας στο δρόμο ακόμα και για χρέη 500€ προς το 
δημόσιο!!! 

• 1,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι, με χρέη στην εφορία πάνω από 500€ βρίσκονται στο στόχαστρο 
του κράτους που είναι έτοιμο να εισπράξει και το τελευταίο ευρώ κάθε αντιλαϊκού φόρου που 
επιβλήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. 

• Ήδη οι κατασχέσεις λογαριασμών έχουν φθάσει το 1 εκατομμύριο και διογκώνονται. 
• 130.000 σπίτια έχουν συμφωνήσει να βγάλουν στο σφυρί μέχρι το 2021!!! Μέσα σ’ αυτά μπορεί να 

είναι και σπίτια συναδέλφων μας και σπίτια μαθητών μας! 
Αυτή είναι η «δίκαιη ανάπτυξη» και η «έξοδος από τα μνημόνια» για εμάς και τις οικογένειές μας! 
Η «δίκαιη ανάπτυξη» είναι στρωμένη με κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, νέα αντιλαϊκά μέτρα για τους 
πολλούς, για να θωρακιστεί η κερδοφορία των λίγων. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σφίγγει την θηλιά του χρέους στον λαιμό της λαϊκής οικογένειας. Ένα χρέος που 
της φόρτωσαν όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις στηρίζοντας τους τραπεζικούς και επιχειρηματικούς ομίλους,  
συντρίβοντας μισθούς και εργατικά δικαιώματα, εξαπολύοντας φοροκαταιγίδα, με αποτέλεσμα να μη μπορεί 
όχι μόνο να πληρώσει τις υποχρεώσεις της, αλλά ούτε καν να καλύψει τις βασικές της ανάγκες.  

Κανείς να μην μείνει μόνος του σ΄αυτή την επίθεση. Καλούμε τους συναδέλφους σε οργάνωση της πάλης για 
την προστασία της λαϊκής κατοικίας. Να συντονίσουμε την δράση μας μαζί με τα σωματεία των άλλων 
εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πολυκατοικία να δημιουργήσουμε κίνημα 
αλληλεγγύης, να γίνουμε στήριγμα όλων όσων κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους.  

Την Τετάρτη 21 Φλεβάρη διαδηλώνουμε και απαιτούμε: 

• Εδώ και τώρα προστασία της πρώτης κατοικίας με νόμο. 
• Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. 
• Καμία κατάσχεση πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. 
• Να σταματήσουν τώρα οι κατασχέσεις μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς λογαριασμούς. 
• Πάγωμα χρεών για άνεργους και διαγραφή ανατοκισμών δανείων. 

 

Όλοι στις συγκεντρώσεις την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 

στις 6 μ.μ. ενάντια στους πλειστηριασμούς και 

στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. 
 

 



 
 

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

 


