
Εμπορικός Σύλλογος Πρέβεζας

Οι διώξεις τους δεν έχουν τελειωμό 
απαντάμε με αγώνες δίχως σταματημό!

Συνεχίζεται η ποινικοποίηση των αγώνων ενάντια
στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις.

Για  μια  ακόμη  φορά  σέρνουν  στα  δικαστήρια  όποιον  τολμάει  να
αντισταθεί.  Πιο  συγκεκριμένα  στην  Πρέβεζα,  αφού  προηγήθηκε  μια
ολόκληρη διαδικασία κλητεύσεων και προανακρίσεων, στέλνουν σε μία
ακόμα δίκη μέλη ταξικών σωματείων  που συσπειρώνονται  στο  ΠΑΜΕ,
καθώς  και  άλλων  σωματείων  και  μαζικών  φορέων  του  κινήματος.
Ανάμεσα τους και ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πρέβεζας.

Κατηγορούνται  γιατί  έκαναν  το  αυτονόητο.  Με  συλλογικές
αποφάσεις  των  σωματείων  τους  υπερασπίστηκαν  την  πρώτη  κατοικία
συναδέλφου μας αυτοαπασχολούμενου της περιοχής μας.  Δεν πρόκειται
να σταματήσουν εδώ. Η επιχείρηση τρομοκράτησης συνεχίζεται αφού ήδη
σε  αρκετούς  συναγωνιστές  έχουν  έρθει  κλητεύσεις  και  για  3η δίκη  το
επόμενο διάστημα.

Η  καταστολή  έρχεται  σαν  συνέχεια  της  αντιλαϊκής  πολιτικής  που
πλήττει τους αυτοαπασχολούμενους, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τα
λαϊκά νοικοκυριά. Την ίδια ώρα που γενικεύονται οι πλειστηριασμοί και οι
κατασχέσεις, η κυβέρνηση ποινικοποιεί τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις.
Είναι άλλωστε πρόσφατη η κλήση σε δικαστήριο που έλαβαν οι αγρότες
που  αγωνίζονται  στο  μπλόκο  της  Νίκαιας  μόλις  μία  μέρα  (!)  μετά  το
στήσιμο του μπλόκου.

Προστατεύουν τα κάθε λογής κοράκια, για να αρπάξουν ανεμπόδιστα
τα σπίτια του λαού. Υπερασπίζουν την κερδοφορία των τραπεζικών ομίλων
πάση θυσία. 

Επιπλέον σφίγγουν παραπέρα τη θηλιά στο λαιμό του λαού με την
κατάσχεση ακινήτων για οφειλές από 500 ευρώ και πάνω προς το Δημόσιο
και τα ασφαλιστικά ταμεία. Κυνηγούν συναδέλφους μας που δεν μπορούν
αντικειμενικά  να  ανταποκριθούν  στο  δυσβάσταχτο  χαράτσωμα  και  την
κατακόρυφη αύξηση των φορολογικών βαρών, στα λουκέτα, στις μειώσεις



μισθών και συντάξεων, στην ανεργία, με αποτέλεσμα να “κοκκινίσουν” τα
δάνειά  και  τα  χρέη  τους.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  πάνω  από  400
κατασχετήρια φτάνουν μήνα στην τοπική ΔΟΥ.

Απέναντι  σε  αυτή την κατάσταση θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον
αγώνα  μαζί  με  τους  εργαζόμενους  και  τα  σωματεία  τους  για  να  μην
περάσουν  οι  πλειστηριασμοί  και  οι  κατασχέσεις  σε  βάρος  των  λαϊκών
οικογενειών.  Δεν  θα  υποκύψουμε  στον  αυταρχισμό  και  την  καταστολή.
Όλοι  μαζί  να  κάνουμε  πράξη  το  σύνθημα  «κανένα  σπίτι  στα  χέρια
τραπεζίτη».

Καταδικάζουμε τον αυταρχισμό και  εκφράζουμε την αλληλεγγύη
μας στους συναγωνιστές που διώκονται.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας σε συγκέντρωση
διαμαρτυρίας, την Τετάρτη 13 Φλεβάρη στις 9:00 πμ έξω

από τα δικαστήρια.
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