Λαϊκή Ενότητα: Αντιστεκόμαστε στους πλειστηριασμούς & στη μνημονιακή λαίλαπα!!!
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 19:10

Οι πλειστηριασμοί, ηλεκτρονικά πλέον, απειλούν άμεσα την τεράστια πλειονότητα
της Ελληνικής κοινωνία, τις λαϊκές οικογένειες που έχουν φτωχοποιηθεί, τις
μικρομεσαίες που έχουν στεγνώσει και τους αγρότες που αργοσβήνουν!

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζοντας με υπερβάλλοντα ζήλο το έργο των
προηγούμενων μνημονιακακών κυβερνήσεων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στους αδύναμους
πολίτες με πρωτοφανή βαναυσότητα με καθημερινές νέες κατασχέσεις και
πλειστηριασμούς στη λαϊκή περιουσία, ακόμα και στην πρώτη κατοικία.
Είναι σε όλους γνωστό ότι για την καθίζηση της Ελληνικής Οικονομίας δεν ευθύνονται οι
αδύναμοι πολίτες. Ευθύνονται όλοι αυτοί που υπερχρέωσαν τη χώρα και συνεχίζουν να την
υπερχρεώνουν, οδηγώντας την στη χρεοκοπία και την υποδούλωσή της στην τοκογλυφική
πολιτική της ΕΕ, της ευρωζώνης (ΕΚΤ) και του ΔΝΤ, για να σώσουν τις τράπεζες
ανακεφαλαιοποιώντας τες.
Έχουν πεισθεί οι πάντες ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται, 8 χρόνια τώρα, εξοντώνουν την
Ελληνική κοινωνία χάριν της οικονομικής ολιγαρχίας, αλλά και το σκανδαλώδη πλουτισμό
αυτών που μετέχουν στο καθεστωτικό πολιτικό σύστημα(SIEMENS, NOVARTIS), που δε
διστάζουν να μετέλθουν τα ωμά μέσα για να επιτύχουν τους στόχους τους.
Ο μόνος τρόπος για την αντιμετώπιση της κατάρρευσης της Ελληνικής κοινωνίας και της
χώρας είναι η ενεργοποίηση του λαού και της νεολαίας ενάντια στις εθελόδουλες
κυβερνήσεις που υπογράφουν και υλοποιούν μνημόνια και πολιτικές του πιο ακραίου
οικονομικού φιλελευθερισμού. Μόνο ένα αποφασισμένο και μαζικό λαϊκό κίνημα μπορεί να
ματαιώσει τα σχέδια του σύγχρονου καπιταλισμού που σπρώχνει τους λαούς στη δουλεία,
αφαιρώντας τους τα ελάχιστα περιουσιακά τους στοιχεία και τα τελευταία εργασιακά τους
δικαιώματα.
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Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ καλεί όλους τους
δημοκρατικούς πολίτες, όλους τους φορείς, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των τοπικών
φορέων αλληλεγγύης, ενάντια στους πλειστηριασμούς, την Τρίτη 21 Φλεβάρη στη ΔΟΥ
Αγρινίου, στις 11 το πρωί.
Μπορούμε να αντισταθούμε, μπορούμε να περάσουμε στην αντεπίθεση, για αξιοπρέπεια και
ανθρώπινη ζωή .
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Εδώ και τώρα προστασία της λαϊκής κατοικίας με νόμο.
Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη
Καμία κατάσχεση λαϊκής κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.
Καμιά κατάσχεση επαγγελματικής στέγης των μικροεπαγγελματοβιοτεχνών - εμπόρων .
Καμιά κατάσχεση στο βιος της μικρομεσαίας αγροτιάς.
Να σταματήσουν τώρα οι κατασχέσεις μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς
λογαριασμούς.
Πάγωμα χρεών για άνεργους και διαγραφή ανατοκισμών δανείων.
Διαγραφή δανείων, ανέργων και εργαζομένων που έχουν υποστεί μειώσεις στους μισθούς.
Όχι στην φοροληστεία των λαϊκών στρωμάτων. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των
χαρατσιών. Όχι στη λαίλαπα των μνημονίων.
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