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Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό 

Την Παρασκευή 13/1 έλαβε χώρα ακόμα μια τρομοκρατική απόπειρα έξωσης μονογονεϊκής 
οικογένειας με δύο παιδιά από το σπίτι τους. Η προσπάθεια έγινε στο διαμέρισμά τους στα Α. 
Πατήσια, με τρόπους που θυμίζουν τάγματα εφόδου. Αρχίζει να γίνεται εμφανές ότι στο εξής οι 
αρπαγές σπιτιών με γκανγκστερικού τύπου εισβολές θα είναι η κοινή πρακτική τους κράτους 
και των αφεντικών. 

Φυσικά η έξωση συνοδεύτηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, όπως ομάδες ΔΙΑΣ. Στην 
απόπειρα να εκτελεστεί η έξωση, η πόρτα του διαμερίσματος καταστράφηκε. 

Γείτονες/ισσες και αλληλέγγυοι/ες βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή κάτω από το σπίτι και εν 
τέλει απέτρεψαν την έξωση. Μεταξύ τους ήταν μέλη της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής της 
Αθήνας, του ΠΑΜΕ, της Ενωτικής Πρωτοβουλίας ενάντια στους πλειστηριασμούς και τη Λαϊκή 
Συνέλευση Κολωνού. 

Ήδη από τον Οκτώβρη, η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, με καταγγελία και 
παρέμβαση της στο Δημοτικό συμβούλιο (4/10), έθεσε το θέμα και απαιτούσε να 
σταματήσει άμεσα και να κηρυχθεί άκυρος ο πλειστηριασμός και να παύσει κάθε 
δίωξη σε βάρος της Δήμητρας Κ.. Καλούσαμε το δημοτικό συμβούλιο να εκδώσει 
ψήφισμα στήριξης στην εργαζόμενη του δήμου και να δηλώσει την αλληλεγγύη του με 
κάθε έμπρακτο μέσο. Ζητούσαμε την παρέμβαση του Δημάρχου στην κυβέρνηση, και 
όποιες υπηρεσίες εμπλέκονταν, για να σταματήσει αυτή η διαδικασία.  
Εντούτοις κανείς δεν μίλησε, κανείς δεν παρενέβη με ουσιαστικό τρόπο για την 
ακύρωση του πλειστηριασμού, ούτε καν απαίτησε να βγει έστω ένα σχετικό ψήφισμα. 
Όλοι γνώριζαν, τουλάχιστον από τον Οκτώβρη, και κανείς δεν κούνησε το δάχτυλο του 
για να μην πεταχτεί στο δρόμο αυτή η οικογένεια. 
Όμως, η αλληλεγγύη και ο αγώνας των κατοίκων για την προστασία της πρώτης και, 
μερικές φορές μοναδικής, κατοικίας, έχει τη δυνατότητα να γίνει φραγμός στα σχέδιά 
τους. Έτσι έγινε στα Πατήσια. 



Η στέγη δεν είναι εμπόρευμα, είναι δικαίωμα για όλους/ες. Τα αρπακτικά του 
χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι αρνούνται την 
προστασία της πρώτης κατοικίας με το κυνικό επιχείρημα ότι είναι ζημιογόνα για την 
οικονομία και τα κέρδη τους. 
Στα 15 χρόνια παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που τώρα παροξύνεται με την 
ενεργειακή κρίση, η λαϊκή κατοικία έγινε εύκολη λεία για τις τράπεζες, τα funds και το 
κράτος, σε μια μεγάλη επιχείρηση μεταφοράς πλούτου υπέρ τους. Κάθε χρόνο 
γίνονται εκατοντάδες χιλιάδες πλειστηριασμοί, για σπιτιών λαϊκών οικογενειών, 
εργαζομένων και άνεργων. Όταν δεν υπάρχει κανένα δίχτυ προστασίας, τα ευάλωτα 
νοικοκυριά μπορούν εύκολα να βρεθούν στο δρόμο, ακόμα και για χρέος μερικών 
εκατοντάδων ευρώ. 
Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την περίπτωση του πλειστηριασμού του 
διαμερίσματος/πρώτης κατοικίας της Δήμητρας Καλδή, της οποίας το διαμέρισμα 
πλειστηριάστηκε για 880€ οφειλή σε κοινόχρηστα. 

Τον πόλεμο που μας έχουν κυρήξει κράτος και κεφάλαιο, να είναι σίγουροι ότι θα τον 
χάσουν. Είμαστε πολλοί/ες και έχουμε μαζί μας το δίκιο και την αλληλεγγύη του 
κόσμου της δουλειάς. Χτίζουμε δίκτυο επαγρύπνησης και αλληλεγγύης σε κάθε 
γειτονιά. Κανείς/μία δεν είναι μόνος/η.  
 
Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, στηρίζουμε τη Δήμητρα Κ. και 
απαιτούμε να σταματήσει η διαδικασία έξωσης της και να ακυρωθεί άμεσα ο 
πλειστηριασμός σε βάρος της, που επίσης βρίθει παρατυπιών. Στηρίζουμε με όλες 
μας τις δυνάμεις το κίνημα του εργαζόμενου λαού για την υπεράσπιση του 
δικαιώματος στη στέγη. Η στέγαση, το ρεύμα, το νερό και οι ελεύθεροι χώροι 
αποτελούν αδιαπραγμάτευτα κοινωνικά αγαθά, για τα οποία θα παλέψουμε μαζί 
με τον λαό και την εργατική τάξη. 

Αγωνιζόμαστε για: 

 Πραγματική προστασία της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας με μέτρα όπως το 
ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας και η διαγραφή χρεών των λαϊκών 
οικογενειών προς τράπεζες, κράτος, δήμους και ταμεία. 

 Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς 

 Κατάργηση των ηλεκτρονικών κατασχέσεων από λογαριασμούς εργαζόμενων, 
αυτοαπασχολούμενων, συνταξιούχων 

 Να σταματήσει το ιδιώνυμο, οι διώξεις και η καταστολή του κινήματος 
 

Κανένα λαϊκό σπίτι στα χέρια τραπεζών, funds, κράτους και δήμων. 


