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ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (26-9-2019)
ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΩΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
Με οργάνωση και αποφασιστικότητα βάζουμε φραγμό στα αρπακτικά των
τραπεζών που θέλουν να αρπάξουν τον ιδρώτα, τους κόπους μιας ζωής για να
έχουμε ένα κεραμίδι στο κεφάλι μας εμείς και τα παιδιά μας.
Δεν έχει καμιά ευθύνη ο εργαζόμενος που έμεινε άνεργος, που του μείωσαν
το μισθό, ο συνταξιούχος που του πετσόκοψαν τη σύνταξη, ο
αυτοαπασχολούμενος που δεν μπορεί να εκπληρώσει τις όποιες υποχρεώσεις είχε
δημιουργήσει.
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. σε συνέχεια της πολιτικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σφίγγει
την θηλιά του χρέους στον λαιμό του λαού.
Ένα χρέος το οποίο δεν το δημιούργησε ο ίδιος αλλά του το φόρτωσαν με
τις πολιτικές τους όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις, που σε συνθήκες
καπιταλιστικής
κρίσης
ανακεφαλαιοποίησαν
επανειλημμένως
τους
τραπεζικούς ομίλους, στήριξαν τα μονοπώλια, συνέτριψαν μισθούς, δικαιώματα
των εργαζομένων και εξαπέλυσαν φοροκαταιγίδα, με αποτέλεσμα να μη μπορεί η
λαϊκή οικογένεια να πληρώσει τις υποχρεώσεις της, ούτε καν να καλύψει τις
βασικές ανάγκες της.
Η κυβέρνηση εξισώνει τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
που ισχύει για χρέη προς τις τράπεζες με τους πλειστηριασμούς για οφειλές
προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και πλέον οι πλειστηριασμοί είναι
μόνο ηλεκτρονικοί και με επισπεύδοντα (αυτό που κινεί τη διαδικασία του
πλειστηριασμού) το Δημόσιο.
Μπροστά σε όλα αυτά το κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι
τραπεζίτες δίνουν «εντολή» στην κυβέρνηση να επιβάλλει με κάθε τρόπο σιγή
ιχθύος για να αρπάξουν του λαού το βιος και να μην οργανώνεται καμία αντίδραση.
Με δικό της Νόμο ποινικοποιούνται οι αγώνες ενάντια στους
πλειστηριασμούς και οπλίζει το χέρι των δυνάμεων καταστολής. Για να
υπερασπιστεί τα κέρδη των τραπεζιτών δεν διστάζει να κλέβει τα σπίτια των λαϊκών
οικογενειών!!! Για τα συμφέροντα των μονοπωλίων δεν διστάζει να καταστέλλει
κάθε φωνή που αγωνίζεται ενάντια στην αντιλαϊκή της πολιτική.

Με τον δικό της Νόμο, αφού προηγήθηκε μια ολόκληρη διαδικασία
προανακρίσεων, στέλνουν συναδέλφους μας στην Πρέβεζα σε 3 δίκες σε
διάστημα μιας εβδομάδας 2 Οκτωβρίου και 9 Οκτωβρίου 2019 γιατί έκαναν το
αυτονόητο, με συλλογικές αποφάσεις των Σωματείων τους υπερασπίστηκαν
την πρώτη κατοικία συμπολίτη τους. Ανάμεσά τους Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Νομού Πρέβεζας, του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Ο.Τ.Α., της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρέβεζας, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο
Πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Νομού Πρέβεζας κ.α. πρωτοπόροι αγωνιστές.
Είναι βαθιά γελασμένη η κυβέρνηση αν νομίζει ότι με τέτοιες απαράδεκτες
και αυταρχικές πρακτικές θα εκφοβίσει το λαό κα τη νεολαία.
Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους και τα
Σωματεία τους για να μην περάσουν οι πλειστηριασμοί σε βάρος των λαϊκών
οικογενειών. Ο αυταρχισμός και η καταστολή δεν θα περάσουν.
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