
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Συμπαράσταση στους διωκόμενους  

για τους πλειστηριασμούς στις 7/3/2018 στη Θεσσαλονίκη 
 

Καταγγέλλουμε απερίφραστα τις νέες δικαστικές διώξεις σε βάρος του κινήματος κατά των 
πλειστηριασμών στη Θεσσαλονίκη και προσωπικά ενάντια στα μέλη του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥ.Σ.Θ.) Γρηγόρη Σκουλά, συνταξιούχο και Ζήση Κλεισιάρη, 
δικηγόρο καθώς και τον πρ. πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων της ΒΙΟ.ΜΕ. Μάκη 
Αναγνώστου, οι οποίοι κλήθηκαν σε «προκαταρκτική εξέταση υπόπτου» στις 10 Οκτώβρη 2019.  
Οι τρεις αυτοί αγωνιστές διώκονται (μαζί με άλλα δυο μέλη του ΣΥ.Σ.Θ. τους δασκάλους Ηλία Ν. 
Σμήλιο, Δημοτικό Σύμβουλο με την Ανυπακοή Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης και 
Θανάση Αγαπητό, Περιφερειακό Σύμβουλο, με την Ανταρσία στην Κ. Μακεδονία-Αντικαπιταλιστική 
Αριστερά, που διώκονται για την ίδια υπόθεση από τον Ιούνιο του 2018) γιατί συμμετείχαν την 
Τετάρτη 7 Μάρτη 2018 (πρώτη μέρα εφαρμογής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στη 
Θεσσαλονίκη) στη συγκέντρωση που κάλεσε ο ΣΥ.Σ.Θ. έξω από συμβολαιογραφικό γραφείο της 
Θεσσαλονίκης, στο οποίο έβγαιναν σε πλειστηριασμό ένα διαμέρισμα 94τ.μ. για οφειλή 56.000€ 
και ένας ημιυπόγειος  χώρος 38τ.μ. για οφειλή 37.000 €. Στους διωκόμενους αποδίδονται 
κατηγορίες που αντιστρέφουν την πραγματικότητα καθώς μετατρέπονται οι θύτες σε θύματα, ενώ 
είναι γνωστό ότι οι εκατοντάδες συγκεντρωμένοι διαδηλωτές αντιμετώπισαν την ανεξέλεγκτη και 
απροκάλυπτη βία των αστυνομικών δυνάμεων, στην οποία οφείλεται ο τραυματισμός πολλών 
διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων και δύο από τους διωκόμενους. 

Το εργατικό και λαϊκό κίνημα είναι σήμερα αντιμέτωπο με τη συνέχιση της αντιλαϊκής κυβερνητικής 
πολιτικής από τη νέα κυβέρνηση που, όπως και η προηγούμενη, όχι μόνο δεν φροντίζει για την 
οποιαδήποτε προστασία της λαϊκής κατοικίας και μικρής περιουσίας, αλλά διαπραγματεύεται με 
την Ε.Ε. και νομοθετεί καθετί που διευκολύνει την αρπαγή της από τις τράπεζες. Ταυτόχρονα, 
αστυνομία και “δικαιοσύνη” αναλαμβάνουν να τιμωρήσουν όποιους αμφισβητούν το “δικαίωμα” 
της αρπαγής της λαϊκής κατοικίας. 
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ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Κίνηση Πόλης 
Στοιχεία επικοινωνίας: 

aastinathina.home.blog | aastinathina@gmail.com 
Γραφεία Αιόλου 47, 3ος όρ., τηλ. 2103227882 

Δημοτική σύμβουλος - Ρέππα Ντίνα 6977003052 
ομάδα συλλογικής εκπροσώπησης - Ρίζος Μιχάλης 6944546246, Μάτσα Κατερίνα 6951252407,  

Κεφαλληνός Παναγιώτης 6934816016, Παπαχριστούδη Ματίνα 6972623741,  
Σιαπάτης Αποστόλης 6980069397 



 Δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας προς τους διωκόμενους αγωνιστές, που μαζί με εκατοντάδες 
άλλους πολίτες, υπερασπίστηκαν το δικαίωμα των εργαζόμενων και των ανέργων, των νέων και 
των συνταξιούχων στη στέγη, εκφράζει την αλληλεγγύη και συμπαράταξή του γιατί δεν έκαναν 
τίποτα άλλο από το να αγωνιστούν για να σταματήσουμε το πραγματικό έγκλημα των 
πλειστηριασμών και της αρπαγής της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας από τις τράπεζες, το 
κράτος και όλα τα αρπακτικά! 

 Απαιτούμε την άμεση παύση κάθε προκαταρκτικής εξέτασης, κάθε δίωξης εναντίον των πέντε 
συναδέλφων καθώς και την αναστολή των δικών και την απόσυρση όλων των κατηγοριών σε 
βάρος όλων των διωκόμενων μελών του κινήματος κατά των πλειστηριασμών. 

 Συμπαρατασσόμαστε στον αγώνα για την κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και 
κατασχέσεων και την προστασία της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, με την καθιέρωση του 
ακατάσχετου της πρώτης κατοικίας και τη διαγραφή χρεών των λαϊκών νοικοκυριών προς 
τράπεζες και κράτος. 

 Λέμε ΟΧΙ στο ΙΔΙΩΝΥΜΟ, τις διώξεις και την καταστολή του κινήματος. 

 


