ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΑ
«ΚΟΡΑΚΙΑ» ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ!
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Με τροπολογία που υπερψηφίστηκε την Πέµπτη 2 Ιούνη από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ,
δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες να µεταβιβάζουν τη διαχείριση του συνόλου των τραπεζικών
δανείων – «κόκκινων» και εξυπηρετούµενων – για την πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας, σε
άλλους «ενδιαφερόµενους επενδυτές», δηλαδή στα γνωστά funds – «κοράκια» των αγορών.
Πρόκειται για µια τραγική εξέλιξη, η οποία πρέπει να βρει απέναντί της την καθολική
αντίσταση των εργαζοµένων, των φτωχών αυτοαπασχολούµενων και της µικροµεσαίας
αγροτιάς!
Η απελευθέρωση των στεγαστικών δανείων θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια σε µαζικούς
πλειστηριασµούς – κατασχέσεις της πρώτης κατοικίας για την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά
στρώµατα, ανοίγοντας παράλληλα ένα νέο πεδίο κερδοφορίας για τα µονοπώλια του
χρηµατοπιστωτικού και κτηµατοµεσιτικού κλάδου.
Για πολλοστή φορά, αποδεικνύεται ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει ως µοναδική «κόκκινη
γραµµή» την υπεράσπιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των µεγάλων επιχειρηµατικών
οµίλων, ενώ για τα βάσανα και τα προβλήµατα των ανθρώπων του µόχθου δεν της καίγεται πραγµατικά
καρφί.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Και αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασµό µε την ψήφιση των βάρβαρων νόµων για Ασφαλιστικό /
Φορολογικό, όπως και µια σειρά άλλα µέτρα (δηµοσιονοµικός «κόφτης», δηµιουργία ταµείου
αποκρατικοποιήσεων κλπ), αποδεικνύουν µε τον πιο περίτρανο τρόπο ότι «σωτήρες» υπάρχουν µόνο
στα παραµύθια! Για την αντιµετώπιση αυτής της βαρβαρότητας, για την ανάκτηση των απωλειών µας,
απαιτείται ανασύνταξη του εργατικού – συνδικαλιστικού κινήµατος σε κατεύθυνση ρήξης µε τις
κυρίαρχες λογικές της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας, της υποταγής στην οικονοµία της αγοράς.
Αυτόν το δύσκολο δρόµο έχουν επιλέξει οι δυνάµεις της Αγωνιστική Συσπείρωσης και αυτό το
δρόµο καλούµε να βαδίσει το σύνολο των δικαστικών υπαλλήλων έτσι ώστε να έχουν αποτελέσµατα οι
αγώνες µας.
Καλούµε:
•

•

την Ο∆ΥΕ να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εφαρµοστεί στην
πράξη η απόφαση του έκτακτου συνεδρίου του Νοέµβρη του 2015 για αποχή των
δικαστικών υπαλλήλων από κάθε αντικείµενο εργασίας στα ειρηνοδικεία σχετικό µε τους
πλειστηριασµούς
τους πρωτοβάθµιους συλλόγους να αναλάβουν όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που
απαιτούνται (ανακοινώσεις, συνεντεύξεις τύπου, παραστάσεις διαµαρτυρίας, έκδοση
προπαγανδιστικού υλικού κλπ) προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα λαϊκό ποτάµι ενάντια στους
πλειστηριασµούς της λαϊκής κατοικίας

Απαιτούµε:
•
•

Να απαγορευτούν οι πλειστηριασµοί πρώτης και δεύτερης κατοικίας για τις λαϊκές
οικογένειες
Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη
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