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ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

  Αυτό τον καιρό ψηφίζονται στη βουλή τα προαπαιτούμενα μέτρα για το τρίτο μνημόνιο. Τα μέτρα
αυτά σηματοδοτούν μια νέα πολύπλευρη επίθεση στη εργατική τάξη, σε βασικούς τομείς, όπως
παιδεία, εργασιακά, ασφαλιστικό, υγεία, με αποκορύφωμα την απαίτηση για άρση της προστασίας
πρώτης  κατοικίας.  Με  λίγα  λόγια,  δεν  φτάνει  που  την  τελευταία  εξαετία  μισθοί  και  συντάξεις
μειώνονται  συνεχώς,  η  ανεργία  και  η  εξαθλίωση αυξάνονται  με  γεωμετρική  πρόοδο,  έχουν  το
θράσος  να  μας  λένε  ότι  αν  δεν  μπορέσουμε  να  αποπληρώσουμε  κάποιο  δάνειο,  θα  μας
κατασχέσουν το σπίτι και θα το βγάλουν σε πλειστηριασμό για ένα κομμάτι ψωμί.

  Ποιούς ωφελούν όμως οι πλειστηριασμοί;
  Ενδεικτικά παραθέτουμε ένα σχετικό αποσπάσματα από άρθρο καθεστωτικής εφημερίδας:
 «…Με βάση τον νέο Κώδικα, πλέον, κάθε πλειστηριασμός ακινήτου θα γίνεται με βάση την εμπορική
τιμή,  η οποία σήμερα είναι  χαμηλότερη κατά 30% κατά μέσο όρο σε σχέση με την αντικειμενική.
Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, οι εμπορικές αξίες είναι ακόμα χαμηλότερες από τις αντικειμενικές,
οι  οποίες  παραμένουν  αμετάβλητες  από  το  2007,  όταν  και  πραγματοποιήθηκε  η  τελευταία
αναπροσαρμογή  τους.  Με  τον  τρόπο  αυτό  εκτιμάται  ότι  αμέσως,  το  κάθε  ακίνητο  θα  καθίσταται
ιδιαίτερα  ελκυστικό  στους  ενδιαφερόμενους  … Ως  εκ  τούτου,  προβλέπεται  να  επιταχυνθεί  και  η
άντληση εσόδων τόσο από τις εφορίες, όσο και από τις τράπεζες, που έχουν συσσωρεύσει χιλιάδες
ακίνητα από «κόκκινα» δάνεια … ο ρόλος των τραπεζών θα ενισχυθεί σημαντικά στο άμεσο μέλλον,
καθώς θα έχουν ενεργή εμπλοκή όχι μόνο στους πλειστηριασμούς που θα ξεκινήσουν από το 2016,
αλλά και στις πράξεις αγοραπωλησίας που γίνονται.»
Πόσο πιο ξεκάθαρο να γίνει ότι τα σπίτια μας αποτελούν φιλέτα για τα κοράκια των τραπεζών; Ότι η
βίαιη φτωχοποίησή μας αποτελεί  πηγή κερδοφορίας για τις τράπεζες και για όλους εκείνους των
οποίων την κρίση πληρώνουμε τόσα χρόνια; Οι πλειστηριασμοί, λοιπόν, δεν είναι κάτι αόριστο και
μακρινό, αλλά μια καθημερινότητα που θα αφορά αργά ή γρήγορα όλους τους ανθρώπους της τάξης
μας.

  Όταν η αδικία γίνεται καθεστώς, η αντίσταση γίνεται καθήκον. 
  Ο μόνος τρόπος για να σταματήσουμε αυτές τις διαδικασίες είναι οι αυτοοργανωμένοι αγώνες σε
κάθε  γειτονιά.  Με  δυναμική  και  μαζική  παρουσία  στα  ειρηνοδικεία,  για  το  μπλοκάρισμα  των
πλειστηριασμών  και  δείχνοντας  έμπρακτη  αλληλεγγύη  στους  ανθρώπους  της  τάξης  μας  που
κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο, να περάσουμε στην επίθεση ενάντια σε όσους πλουτίζουν στις
πλάτες  μας.  Στο  Μενίδι,  κάθε  βδομάδα,  βγαίνουν  στο  σφυρί   σπίτια  με  αποτέλεσμα  την  ακόμα
μεγαλύτερη εξαθλίωση του κόσμου της περιοχής μας.  Δεν υπάρχει  κανείς  άλλος να παλέψει  για
λογαριασμό μας, εκτός από εμάς τους ίδιους.
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Κάθε  Τετάρτη  στο  Ειρηνοδικείο  Αχαρνών  (Ηρώων
Πολυτεχνείου 73) στις 15:00




