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 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛEIΣΤHΡΙΑΣΜΟΎΣ, ΣΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

 

• Να καταργηθεί ο νόμος που ποινικοποιεί τους αγώνες ενάντια στους πλειστηριασμούς 

• Να σταματήσουν όλες οι διώξεις εργαζομένων  

• Κάτω τα χέρια από τη λαϊκή κατοικία - κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη 

• Καμιά κατάσχεση λαϊκής κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία 

• Να σταματήσουν τώρα οι κατασχέσεις μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς λογαριασμούς 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σφίγγει τη θηλιά της αντιλαϊκής της πολιτικής στο λαιμό των εργαζόμενων, 
των ανέργων των συνταξιούχων. Μετά τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για την υφαρπαγή της λαϊκής 
κατοικίας από τις τράπεζες, προχωρά ακόμα παραπέρα με την απόφαση για κατασχέσεις ακινήτων για 
χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Στόχος τους είναι να φτάσουν μέσα στην χρονιά τις 10 
χιλιάδες κατασχέσεις εργατικών – λαϊκών κατοικιών. Κάνουν τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό των 
τραπεζιτών.  

Η απόφαση αυτή βάζει σε άμεσο κίνδυνο την πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών, σε μία περίοδο που τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ξεπέρασαν τα 105 δισ. ευρώ, με το 80% αυτών να είναι ποσά μέχρι 
τις 3.000 ευρώ και τις κατασχέσεις να ξεκινάν από τα 500 ευρώ οφειλής. 

Ο κατήφορος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεν έχει τελειωμό. Μετά την τροπολογία για την απεργία, 
τώρα με ένα ακόμη αυταρχικό, αντιδραστικό μέτρο, προσπαθεί να ποινικοποιήσει τη δράση και τις 
κινητοποιήσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς, να τρομοκρατήσει και να φοβίσει όσους αντιστέκονται σ’ 
αυτή την πολιτική. Το δόγμα της  είναι ποινικοποίηση και η καταστολή. 

Έτσι, έχει στήσει μία βιομηχανία μηνύσεων σε αυτούς που αντιστέκονται, συνδικαλιστές, εκλεγμένους 
στην Τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους αγωνιστές ενάντια στους πλειστηριασμούς. Πλέον  διώκονται στην 
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Άργος, στην Πρέβεζα και σε λίγο ο κατάλογος όλο και θα μεγαλώνει! 

Δηλώνουμε απερίφραστη συμπαράσταση σε όλους τους διωκόμενους για τους πλειστηριασμούς, 
απαιτούμε την άμεση παύση κάθε προκαταρκτικής εξέτασης για αυτό τον λόγο και προειδοποιούμε ότι 
όσα μέτρα αυταρχισμού και καταστολής κι αν πάρει η κυβέρνηση είναι βαθιά γελασμένη αν νομίζει ότι με 
τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές θα εκφοβίσει τα σωματεία, τους φορείς και το λαό και όσους 
αντιστέκονται στους πλειστηριασμούς που δρομολογεί σε βάρος των λαϊκών περιουσιών. 

Στην επίθεση κυβέρνησης-μονοπωλιακών ομίλων, η οποία θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, καλούμε 
όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα να μαζικοποιήσουν τις γραμμές 
των συνδικάτων, των λαϊκών επιτροπών, να γίνει πράξη το «όλοι για έναν και ένας για όλους».  

Μέσα από την μαζική συμμετοχή και οργάνωση μπορούμε να τους χαλάσουμε τα σχέδια! 



 


