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Συμπαράσταση στους αγωνιστές του κινήματος κατά των πλειστηριασμών 

Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης, καταδικάζει απερίφραστα τις νέες 

δικαστικές διώξεις σε βάρος μελών του κινήματος κατά των πλειστηριασμών στη Θεσσαλονίκη και 

προσωπικά ενάντια στα μέλη του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στον 

δάσκαλο Ηλία Σμήλιο, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ζ΄ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσ/νίκης και 

Δημοτικό Σύμβουλο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και  στον δικηγόρο Ζήση Κλεισιάρη, πρ. μέλος του 

Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 

Η νέα αυτή δίωξη είναι η δεύτερη που ασκείται τους τελευταίους μήνες στη Θεσσαλονίκη και 

έρχεται να προστεθεί σε ανάλογες στην Πρέβεζα και στο Άργος. Στους δυο  αγωνιστές, μετά από 

μήνυση μεγαλοσυμβολαιογράφου της πόλης, αποδίδονται κατηγορίες για μια σειρά από αδικήματα 

(διέγερση κατά των νόμων, παράνομη βία, παρακώλυση συναγωνισμού) απλά και μόνο γιατί με 

εκατοντάδες άλλους πολίτες υπεράσπισαν το δικαίωμα των εργαζόμενων, των ανέργων, των νέων 

και των συνταξιούχων στη λαϊκή κατοικία, απέναντι στη λεηλασία που ασκούν οι τράπεζες. 

Σε μια περίοδο που Κυβέρνηση και τραπεζίτες επιδιώκουν να εφαρμόσουν τους ηλεκτρονικούς 

πλειστηριασμούς, ώστε να μπορούν πιο εύκολα να αρπάζουν τη λαϊκή κατοικία και περιουσία και 

ενώ ανακοινώνεται ότι κυβέρνηση και θεσμοί συναποφάσισαν σκλήρυνση των μέτρων καταστολής 

του κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς, εντείνεται η αστυνομική παρέμβαση και οι 

δικαστικές διώξεις 

         Όλοι όσοι ζούμε σε αυτήν τη χώρα έχουμε δικαίωμα στη στέγη, το νερό, την ενέργεια, 

τα κοινωνικά αγαθά. Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε και να μην επιτρέψουμε το 

ξεσπίτωμα κανενός. Καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε νεολαίο, κάθε πληττόμενο από την 

κρίση να σταθεί δίπλα στον γείτονά του και να μην επιτρέψει να βγει στο σφυρί η λαϊκή 

κατοικία και περιουσία. 

        Στηρίζουμε το κίνημα κατά των πλειστηριασμών, συμπαραστεκόμαστε στις διώξεις 

αγωνιστών του κινήματος. 

Απαιτούμε:  

 Την κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για τους ηλεκτρονικούς 

πλειστηριασμούς. Τη θεσμοθέτηση πραγματικής προστασίας της λαϊκής κατοικίας  με 

καθιέρωση του ακατάσχετου της μοναδικής κατοικίας, τη διαγραφή χρεών προς τράπεζες, εφορία, 

ταμεία και δήμους. 

 Την άμεση παύση κάθε προκαταρκτικής εξέτασης και δίωξης των αγωνιστών του 

κινήματος ενάντια στους πλειστηριασμούς των κατοικιών εργαζομένων και ανέργων. 

 Στηρίζουμε την αντίσταση και τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στα Ειρηνοδικεία 

της  χώρας, ώστε να αποτραπούν οι πλειστηριασμοί σε βάρος των λαϊκών νοικοκυριών, της 

λαϊκής περιουσίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

 

http://syllogospensmyrnis.weebly.com/
mailto:syllogosnsm@gmail.com

