
                                                                 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Η ψήφιση των  προαπαιτούµενων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, µε την 
κατεπείγουσα διαδικασία, ανοίγει το δρόµο για πλειστηριασµούς λαϊκών κατοικιών και 
κλιµακώνει τη φοροεπιδροµή στις λαϊκές οικογένειες. 

Όσο και αν προσπαθεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να θολώσει τα νερά µε την 
προπαγάνδα της, τα όσα ψήφισε δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερµηνείας για την 
πολιτική της σε σχέση µε τους πλειστηριασµούς και τα κόκκινα δάνεια. 

Απελευθερώνει τους πλειστηριασµούς για τη λαϊκή κατοικία. Υποχρεώνει τα 
υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά να πληρώνουν µε πολύ αυστηρούς όρους τις οφειλές, 
κάνοντάς τους οµήρους των τραπεζών, στους οποίους η κυβέρνηση εξασφαλίζει και 
κρατικό κονδύλι για να µην χάσουν τα κέρδη τους. 

Ουσιαστικά η κυβερνητική ρύθµιση υπηρετεί τους τραπεζικούς οµίλους, αφού τους 
εξασφαλίζει καλύτερους όρους ώστε να απαλλαγούν από το βραχνά των κόκκινων δανείων 
και να µπορούν να επιδοθούν σε νέο γύρο κερδοφόρων δανειοδοτήσεων. Και όλα αυτά τη 
στιγµή που οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται µε κρατικό χρήµα, το οποίο θα φορτωθούν 
πάλι οι εργαζόµενοι. 

Την ίδια στιγµή εντείνεται η φορολεηλασία του λαϊκού εισοδήµατος, µε τα νέα χαράτσια τις 
περικοπές και µειώσεις παροχών σε ότι έχει να κάνει µε τις λαϊκές ανάγκες σε υγεία, 
παιδεία και κοινωνικές υπηρεσίες. µέσω της αύξησης των τελών κυκλοφορίας την αύξηση 
των εισιτηρίων στα µέσα µαζικής µεταφοράς και την επιβολή φόρων σε άλλα προϊόντα 
λαϊκής κατανάλωσης. 

∆εν χωρά καµιά αυταπάτη, καµιά αναµονή. 

Ο ∆ήµος Καισαριανής στηρίζει τις λαϊκές οικογένειες,  τα λαϊκά στρώµατα  

και καλεί τους πολίτες, τους µαζικούς φορείς της πόλης, τα σωµατεία, να 
συντονίσουν τη δράση τους µε το ∆ήµο, να µην επιτρέψουµε κανένα λαϊκό σπίτι να 
βγει στο σφυρί. 

Σε αυτή την προσπάθεια θα συµβάλει και θα διευκολύνει και ο ίδιος µε τις δυνάµεις 
του. 

Ζητάει την απαγόρευση των πλειστηριασµών, πρώτης και δεύτερης λαϊκής 
κατοικίας, την διαγραφή χρεών από τόκους, δραστική περικοπή δανείων, που 
αναγκάστηκαν να πάρουν οι λαϊκές οικογένειες για τις ανάγκες τους. 
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