
Κάτω τα χέρια από τη Λαϊκή Κατοικία!  
Όλοι και όλες στη συγκέντρωση στις 21 Φλεβάρη στην Ομόνοια 

6.30 μ.μ. και στην πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών! 

Κανείς να μην μείνει μόνος του στην επίθεση αυτή. Με οργάνωση και αποφασιστικότητα να δώσουμε τη μάχη, να βάλουμε 

φραγμό στα αρπακτικά που θέλουν να μας πετάξουν στο δρόμο. Δεν έχει καμιά ευθύνη ο εργαζόμενος που έμεινε άνεργος, 

που του μείωσαν το μισθό, ο συνταξιούχος που του πετσόκοψαν τη σύνταξη, ο αυτοαπασχολούμενος που η μπότα των επιχει-

ρηματικών ομίλων τον ανάγκασε να κλείσει το γραφείο του, που δεν μπορεί να εκπληρώσει τις όποιες υποχρεώσεις είχε δημιο-

υργήσει.  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σφίγγει τη θηλιά του χρέους στον λαιμό του λαού. Ένα χρέος το οποίο δεν το δημιούργησε ο ίδιος 

ο λαός αλλά του το φόρτωσαν με τις πολιτικές τους όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις, που σε συνθήκες καπιταλιστικής κρί-

σης ανακεφαλαιοποίησαν επανειλημμένα τους τραπεζικούς ομίλους, στήριξαν τα μονοπώλια, συνέτριψαν μισθούς, δικαιώμα-

τα των εργαζομένων και εξαπέλυσαν φοροκαταιγίδα, με αποτέλεσμα να μη μπορεί η λαϊκή οικογένεια να πληρώσει τις υποχ-

ρεώσεις της, ούτε καν να καλύψει τις βασικές ανάγκες της. Μετά τα μέτρα εξασφάλισης της υφαρπαγής της λαϊκής κατοικίας 

από τις τράπεζες με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, προχωρούν ακόμα παραπέρα με την απόφαση για κατασχέσεις 

ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι μία απόφαση που βάζει σε άμεσο κίνδυνο την πλειοψη-

φία των λαϊκών οικογενειών.  

Έρχονται οι ηλεκτρονικοί  

πλειστηριασμοί την ώρα που το 

80% των μηχανικών χρωστάει 

στο Ταμείο! 
Η κυβέρνηση ετοιμάζει ηλεκτρονικούς πλειστηριασ-

μούς και για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία με 

ορόσημο την 1η Μάη, την ώρα που το 80% των 

αυτοασφαλιζόμενων μηχανικών χρωστάνε στο ταμε-

ίο και δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ενώ ήδη 

έχουν ξεκινήσει οι κατασχέσεις λόγω της μεταφο-

ράς στο ΚΕΑΟ των χρεών λόγω ΤΣΜΕΔΕ.  

Ο αντιασφαλιστικός νόμος –λαιμητόμος Κατρούγ-

καλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ που ήρθε σε 

συνέχεια των αντιασφαλιστικών νόμων των προηγο-

ύμενων κυβερνήσεων, κυριολεκτικά τσακίζει τα δι-

καιώματα στην κοινωνική ασφάλιση, έφερε δραμα-

τική συρρίκνωση των συντάξεων, ακόμα και των 

υφιστάμενων και νέα κλιμάκωση των ασφαλιστικών 

εισφορών: Ληστεύει το 40% σχεδόν του εισοδήμα-

τος μετατρέποντας σε ανασφάλιστους δεκάδες χιλι-

άδες μηχανικούς και εξωθώντας πολλούς στο κλείσι-

μο των βιβλίων, δηλαδή στο «πέταγμα εκτός επαγ-

γέλματος». Αν συνυπολογίσει κανείς ασφαλιστικές 

εισφορές και φορολογία, η απώλεια του εισοδήμα-

τος ξεπερνά το 60%. Ακόμα και οι άνεργοι συνάδελ-

φοι πληρώνουν 2800 € τον χρόνο για να έχουν υγει-

ονομική κάλυψη! Τώρα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

φέρνει νέες αυξήσεις εισφορών: από 1-1-2018 με  

τη νέα ρύθμιση αλλάζει τη βάση υπολογισμού των 

ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτοντας  στο καθα-

ρό εισόδημα τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώ-

θηκαν την προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα οι 

ασφαλιστικές εισφορές να αυξάνονται από 20% 

μέχρι 38% (!!!)….  

Σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ καλεί τους μηχανικούς να πληρώσουν μέσα 

στο 2018 τις αναδρομικές αυξήσεις του 2011 και 

2012 οδηγώντας σε απόλυτη ασφαλιστική αφαίμα-

ξη των εργαζόμενων μηχανικών.  

Όσες κορόνες και να βγάζουν κυβερνητικά στελέχη, ότι ο λαός δεν 

κινδυνεύει και στόχος τους είναι οι μεγαλοοφειλέτες, είναι κούφια 

λόγια. Οι μεγαλοοφειλέτες που επικαλούνται, είναι οι «υγιείς» επιχει-

ρηματίες που στηρίζουν τη «δίκαιη» ανάπτυξη, είναι αυτοί που κά-

θε φορά τους χαρίζουν δάνεια και χρέη με προκλητικές πολιτικές 

παρεμβάσεις. Όλα αυτά τα μέτρα επιβεβαιώνουν ότι και στην α-

νάπτυξη ο λαός θα συνεχίσει να βιώνει τη φτώχεια, την ανασφάλει-

α και θα αγκομαχά για να τα βγάλει πέρα, ενώ οι επιχειρηματικοί 

όμιλοι θα εκμεταλλεύονται όλα τα προνόμια που τους δίνει το κρά-

τος με ζεστό χρήμα και φορολογική ασυλία. 

Μόνη απάντηση και στην ανάπτυξή τους είναι ο οργανωμένος 

αγώνας, η πάλη για την υπεράσπιση της ζωής, για συλλογικές συμ-

βάσεις, για προστασία της λαϊκής κατοικίας.  

   Έχουμε τη δύναμη! 

Μπορούμε να περάσουμε στην αντεπίθεση! 
Παλεύουμε μαζί με τους όλους τους μισθωτούς, αυτοαπασχολού-

μενους, συνταξιούχους και ανέργους που τσακίζονται από αυτή 

την πολιτική. 

Συντονίζουμε τη δράση μας μαζί με τα σωματεία και τις επιτροπές 

αγώνα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ.  

Κατάργηση του ΚΕΑΟ και των ρυθμίσεων για τις κατασχέσεις! 

Καμία κατάσχεση λαϊκής κατοικίας, επαγγελματικού εξοπλισ-

μού, τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς τράπεζες, ασφα-

λιστικά ταμεία και δημόσιο. Προστασία της λαϊκής κατοικίας 

με νόμο.  

Πάγωμα χρεών για άνεργους και διαγραφή ανατοκισμών δανε-

ίων. Διαγραφή δανείων, ανέργων και εργαζομένων που έχουν 

υποστεί μειώσεις στους μισθούς. Διαγραφή τόκων και προσαυ-

ξήσεων για τα χρέη προς τις τράπεζες. Κούρεμα του κεφαλαί-

ου κατά 30% για τους εν ενεργεία αυτοαπασχολούμενους και 

κατά 50% για όσους έκλεισαν την επιχείρησή τους.  

Όχι στη φοροληστεία. Αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ, προσα-

υξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φόρος 45% στα κέρδη 

και τα περιουσιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου. Κατάργη-

ση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. Επαναφορά του αφο-

ρολόγητου για τους αυτοαπασχολούμενους.  

Την Τετάρτη 21 Φλεβάρη διαδηλώνουμε 

και απαιτούμε: 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ  
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