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ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ! 

 

Μια ακόμα δίκη για δράσεις του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς ξεκινά στην Πέμπτη 16/9 στα 
δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων και άλλη υπάρχει στην Αθήνα στις 23/10. Ενώ, στη Θεσσαλονίκη 
υπάρχουν δίκες σε βάρος αγωνιστών του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς στις 20/10, στις 2/12  
και στις 7/12. 

Δεκατρείς είναι οι κατηγορούμενοι στη δίκη της 16/9/21 για δήθεν παραβίαση των άρθρων του Π.Κ 1, 14, 
16, 17, 18, 26, εδ 27 παρ. 1, 45, 94, 189, Παρ 3-1 και 309-308 (Γ. 4619/19), που αφορά κινητοποίηση στις 
29/11/2017. 

Οι κατηγορίες αποδόθηκαν από την αστυνομία επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, από το αμαρτωλό “Τμήμα 
Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος” της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών. Αυτό το 
μετεμφυλιακού τύπου μόρφωμα της Γενικής Ασφάλειας συγκροτήθηκε επί κυβέρνησης Σημίτη, 
εκσυγχρονίστηκε από την κυβέρνηση Τσίπρα και φυσικά βρίσκεται σε πλήρη δράση με την κυβέρνηση της 
ΝΔ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε και διώξεις για παρεμπόδιση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών με 
ποινές ακόμα και για την απλή παρουσία έξω από το χώρο του συμβολαιογραφείου που διενεργεί 
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ. επιταχύνει την εκχώρηση σε fuds των δανείων 
των λαϊκών νοικοκυριών και μαζί των υποθηκευμένων περιουσιακών στοιχείων από τις τράπεζες και 
συνεχίζει, εκμεταλλευόμενη και το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, την επιχείρηση τρομοκράτησης του 
κινήματος κατά των πλειστηριασμών. 

Μετράμε συνεχείς διώξεις σε βάρος αγωνιστών του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς. Ξεκίνησαν 
από το  Γενάρη 2018 σε βάρος του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης, συνεχίστηκαν κατά των 15 
σε Άργος -  Ναύπλιο, των 7 στη Λάρισα, των 3 στην Πρέβεζα, των 20 στο Βόλο. Οι διώξεις συνδυαζόταν και 
με επιθέσεις σε βάρος των συγκεντρωμένων με χρήση βίας, ξύλου και χημικών, όπως ζήσαμε στις 29 
Νοέμβρη 2017 σε πολλές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, το Περιστέρι, την Πάτρα, τη Λάρισα, κ.ά.). 

Ήδη, οι χαλκευμένες κατηγορίες ενάντια στο κίνημα κατά των πλειστηριασμών καταρρέουν. Υπάρχει 
αθωωτική απόφαση  στις 4/2/2020 του Δ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης για σχετική 
υπόθεση.  

Οι κυβερνήσεις, τότε και τώρα, αφού πρώτα σχεδίασαν και νομοθέτησαν για την αρπαγή της κατοικίας των 
λαϊκών νοικοκυριών από τις τράπεζες και τους γύπες, επιχείρησαν να τρομοκρατήσουν και να καταστείλουν 
το μαζικό κίνημα κατά των πλειστηριασμών με την ωμή καταστολή και τα χημικά των ΜΑΤ, και τώρα 
συνεχίζουν  να εκφοβίζουν με διώξεις καθαρά πολιτικού χαρακτήρα και να εξαντλήσουν ψυχολογικά και 
οικονομικά όσους και όσες προασπίζονται το δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας στη στέγαση.   

Είναι επιτακτική ανάγκη να μπει τέρμα στην περιστολή των λαϊκών ελευθεριών, να καταργηθούν όλες οι 
αντιδημοκρατικές διατάξεις και οι νόμοι για τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις. 

Απαιτούμε : 

- Να απαλλαγούν όλοι οι κατηγορούμενοι από κάθε κατηγορία. 
- Κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών κατοικίας και περιουσίας των λαϊκών στρωμάτων.  
- Κατάργηση του αντιδημοκρατικού νόμου-«ιδιώνυμου» κατά των δράσεων του κινήματος ενάντια 

στους πλειστηριασμούς λαϊκής κατοικίας-περιουσίας.  
- Άμεση παύση κάθε δίωξης των αγωνιστών του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς.  
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