
Αποτράπηκε ο πλειστηριασμός - να συγκροτηθεί ο αγώνας! 

Όλες οι συναγωνίστριες και όλοι οι συναγωνιστές της Ενότητας Αντίστασης Ανατροπής εκφράζουμε 

τη μεγάλη χαρά μας που αποτράπηκε ο πλειστηριασμός της πρώτης κατοικίας του συναδέλφου 

Ν.Κ. που εργάζεται σε σχολείο της Δραπετσώνας. 

Ευχόμαστε από καρδιάς ο συνάδελφός μας και η οικογένειά του να μην ταλαιπωρηθούν άλλο και 

να τελειώσουν οριστικά οι δυσκολίες με το σπίτι τους. 

Ως Ενότητα Αντίστασης Ανατροπής έχουμε σαφές ότι θα πληθύνουν τα φαινόμενα που τα σπίτια 

του λαού (και πολλών συναδέλφων μας) θα γίνονται στόχοι των αρπακτικών του κεφαλαίου. 

Θυμίζουμε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία λύνει τα χέρια στο κεφάλαιο, αφορά 700.000 

δανειολήπτες! 

Με δεδομένο ότι, πια, όλο το σκηνικό έχει στηθεί (από ΟΛΕΣ τις προηγούμενες κυβερνήσεις), ώστε 

να είναι έμπρακτα δύσκολο το μπλοκάρισμα των πλειστηριασμών (οι οποίοι «τρέχουν» σε servers 

και όχι σε «ζωντανή» διαδικασία - ενώ η οποιαδήποτε παρενόχληση έχει χαρακτηριστεί ιδιώνυμο 

αδίκημα!), γίνεται φανερό το καθήκον συνολικής συγκρότησης και οργάνωσης του λαού και των 

εργαζομένων, ώστε να υπερασπιστούμε τα στοιχειώδη μας δικαιώματα - ένα από τα οποία είναι 

αυτό της στέγης. 

Η λύση μπορεί να έρθει μόνο από την ανάπτυξη των λαϊκών αγώνων ενάντια στην πολιτική που 
μας εξαθλιώνει και μας καταδικάζει στη φτώχεια και την ανέχεια. 

Σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά να αντισταθούμε στους πλειστηριασμούς που θα 
πληθύνουν το επόμενο διάστημα. Καλούμε κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο που δέχεται 
τέτοια επίθεση να ενημερώνει το σωματείο και να παλέψουμε μαζί για το μπλοκάρισμα των 
πλειστηριασμών! Κανείς/καμιά  μόνος/μόνη, αλληλεγγύη απέναντι στην επίθεση κυβέρνησης, 
συστήματος και κεφαλαίου. 
 

ΥΓ1: Σεβόμενοι την ευαισθησία του 
ζητήματος, δεν θα αναφερθούμε σε 
αυτή τη φάση, στην παντελώς 
ανακριβή δημοσιογραφική και 
πολιτική κάλυψη του ζητήματος από 
διάφορες πλευρές, μια κάλυψη που 
δείχνει ότι για κάποιους τα λαϊκά 
προβλήματα, είναι μια ακόμα 
ευκαιρία ψηφοθηρίας. 

ΥΓ2: Στη διπλανή φωτογραφία 
μπορείτε να δείτε το… κτιριάκι της 
εταιρίας που οργανώνει τους 
πλειστηριασμούς για να χάσουν οι 
άνθρωποι τα σπίτια τους! 
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