
Κανένα λαϊκό σπίτι στα χέρια κράτους & τραπεζών 
Από τον Ιανουάριο του 2014 η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για την ακόμα 

μεγαλύτερη καταλήστευση του λαού με την άρση προστασίας της πρώτης 

κατοικίας (που δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο) για πλειστηριασμούς  από 

τις τράπεζες, καταργώντας και το όριο προστασίας για οφειλές μέχρι 

200.000 ευρώ που υπήρχε μέχρι σήμερα. Ήδη, χιλιάδες είναι τα 

ειδοποιητήρια αναγκαστικών πληρωμών για χρέη προς το δημόσιο (από 

εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, κ.α.), ενώ γίνονται κατασχέσεις 

καταθέσεων και έχουν επιχειρηθεί ήδη από το δημόσιο πλειστηριασμοί 

πρώτης κατοικίας. Αυτή η αντιλαϊκή επίθεση καθιστά μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού υποψήφιους άστεγους. Εκτιμάται ότι από τις τράπεζες θα 

προκύψουν άμεσα απαιτήσεις πλειστηριασμών για  περισσότερα από 

180.000 ακίνητα. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε ποσοστό 80% την 

πρώτη κατοικία. Είναι διακηρυγμένος στόχος για την Τρόικα και για τα 

επιχειρηματικά συμφέροντα, που αυτή εξυπηρετεί, ότι πρέπει να μειωθεί 

δραστικά το υψηλό ποσοστό της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα. Το στόχο 

συγκέντρωσης ακίνητης περιουσίας προωθούν και σε άλλες χώρες  της 

Ε.Ε. με μαζικές κατασχέσεις σπιτιών.   

Θέλουν με λίγα λόγια να μας πάρουν τα σπίτια. 

Είναι πλέον ορατό ακόμα και στους δρόμους ότι οι νεοάστεγοι πληθαίνουν μέρα με την ημέρα. Με την 

κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας καταργήθηκαν και όλα τα προγράμματα  στέγασης και 

επιδότησης ενοικίου. Έτσι ηχεί τουλάχιστον ειρωνική η πρόβλεψη του συντάγματος: «H απόκτηση κατοικίας 

από αυτούς που την στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του 

Κράτους.» Για αυτούς ακόμα και το σύνταγμά τους, είναι κουρελόχαρτο, ακόμα και ο όποιος προστατευτισμός 

του νόμου Κατσέλη καταργείται. 

Την ίδια στιγμή που γίνεται συζήτηση για τους «όρους και τις προϋποθέσεις των κατασχέσεων», εμείς 

βιώνουμε καθημερινά τη λεηλασία και την κατάσχεση της ίδιας μας της ζωής. Ξέρουμε πολύ καλά, ότι τα δάνεια 

της λαϊκής οικογένειας πάρθηκαν για την κάλυψη των βασικών αναγκών της τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα 

που εκατοντάδες χιλιάδες όσων έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια δεν μπορούν να τα πληρώνουν, είμαστε 1,5 

εκατομμύριο άνεργοι, μας έχουν μειώσει μισθούς και συντάξεις, πολλοί δουλεύουμε χωρίς να πληρωνόμαστε, 

μας ξεζουμίζουν οι φόροι, και οι τράπεζες, που έχουν χρηματοδοτηθεί από εμάς με δεκάδες δισεκατομμύρια, 

αντί να «κουρέψουν» τα δάνεια της λαϊκής οικογένειας, ζητάνε εκβιαστικά πίσω και τα πανωτόκια και 

μεθοδεύουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.  

Ποιοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για τις κατασχέσεις; 

 Είναι αυτοί που ξεπουλάνε τα δημόσια αγαθά  το περιβάλλον, τη δημόσια περιουσία για να ταΐσουν τους 

τοκογλύφους δανειστές και τραπεζίτες και να γίνουν όλα βορά στην εξυπηρέτηση ενός χρέους που ολοένα 

και μεγαλώνει.  

 Είναι αυτοί που κλείνουν νοσοκομεία, κλείνουν σχολεία, διαλύουν το δημόσιο σύστημα παιδείας και υγείας, 

που ιδιωτικοποιούν τις κοινωνικές παροχές, που βάζουν εισιτήριο στα δημόσια νοσοκομεία, που αυξάνουν 

τα εισιτήρια στα Μ.Μ.Μ. 

 Είναι αυτοί που έχουν βυθίσει την λαϊκή οικογένεια στην φτώχεια και την εξαθλίωση με την φοροληστεία, τα 

χαράτσια, τις αυξήσεις στους λογαριασμούς, την ισοπεδωτική ανεργία. 

 Είναι αυτοί που μειώνουν τους μισθούς και τις συντάξεις, διαλύουν τις συλλογικές συμβάσεις 

απελευθερώνουν τις απολύσεις και μας έχουν οδηγήσει στον εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα. 

 Είναι αυτοί που καλύπτουν την φοροδιαφυγή και νομοθετούν προκλητικές φοροαπαλλαγές για το μεγάλο 

κεφάλαιο. 

Όμως εμείς δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Η στέγη 

της λαϊκής οικογένειας είναι δικαίωμα και είναι αδιαπραγμάτευτη: Ούτε θα μας πάρουν τα σπίτια, 

ούτε θα γίνουμε ενοικιαστές στο ίδιο μας το σπίτι. 

 



 

Ποιους θέλουν να εξυπηρετήσουν ; 

Μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αρπακτικά ελληνικά και ξένα επενδυτικά κεφάλαια ετοιμάζονται να 

επωφεληθούν κερδοσκοπώντας πάνω στις κατοικίες μας και στη γη. Αυτοί οργανώνονται. Θέλουν να 

συγκεντρωθεί στους λίγους ακόμα περισσότερος πλούτος και οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι. Ήδη, οι 505 

πιο πλούσιοι έλληνες αύξησαν σε ένα χρόνο κρίσης την περιουσία τους κατά 20%.  Με κατοίκους χωρίς σπίτι 

θα είναι πιο εύκολος και ο εκβιασμός για προσφορά φτηνού, ευέλικτου εργατικού δυναμικού.  

Πώς θα τους αντιμετωπίσουμε ;  

Οργανωνόμαστε σε κάθε γειτονιά σε όλη την Ελλάδα, μέσα από επιτροπές κατοίκων, λαϊκές 

συνελεύσεις, συλλογικότητες και σωματεία, προασπίζουμε την λαϊκή κατοικία, ΠΑΜΕ ΣΤΑ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ, όπως ήδη έχει γίνει σε Πέραμα, Καμίνια, 

Κηφισιά, Μυτιλήνη, Ηράκλειο Κρήτης, Καλαμάτα, Πάτρα, Κεφαλονιά, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Πειραιά κ.α. Ο 

οργανωμένος λαός δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Η οργή να μη γίνει απελπισία. Ξέρουμε ότι ο αγώνας για την 

προάσπιση της λαϊκής κατοικίας είναι αγώνας που συνδέεται με τον συνολικότερο αγώνα του λαού μας για την 

απαλλαγή από τα δεσμά των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων, για την ανατροπή των πολιτικών της 

Κυβέρνησης, της  Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ.  

Δεν φοβόμαστε, αυτοί πρέπει να μας φοβούνται. Είμαστε πολλοί έχουμε την Δύναμη. 

Με μαζικούς λαϊκούς αγώνες θα τα καταφέρουμε. 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ! 

ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ σε κυβέρνηση, τράπεζες, ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ. 

ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ δημόσια περιουσία. 

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ χαράτσια, το χρέος τους. 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ: 

 Απόλυτη προστασία της λαϊκής κατοικίας. Κανένας 

πλειστηριασμός, κανένα λαϊκό σπίτι σε χέρια Τραπεζίτη ή 

του Κράτους.  

 Γενναία επιδότηση ενοικίου, παραχώρηση κενών κατοικιών 

(χιλιάδες είναι τα άδεια ακίνητα δήμων, εκκλησιών, φορέων 

του δημοσίου). Επαναλειτουργία του οργανισμού εργατικής 

κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) στη βάση των λαϊκών αναγκών.  

 Κατάργηση των φόρων της πρώτης κατοικίας. Κατάργηση 

της φοροληστείας του λαού. Φόροι και όχι φοροαπαλλαγές 

στους πλούσιους. 

 Διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο των μακροχρόνια ανέργων, χαμηλοσυνταξιούχων και φτωχοποιημένων 

στρωμάτων. 

 Παιδεία, υγεία, μέσα μαζικής μεταφοράς κοινωνικά αγαθά για όλους. Να σταματήσουν οι διακοπές 

ρεύματος και νερού. 

 Όχι στις κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, καταθέσεων για χρέη των λαϊκών στρωμάτων προς το δημόσιο 

και τις τράπεζες. 
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