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Ανακοίνωση για τον νέο πτωχευτικό κώδικα 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ένα αντιδραστικό νομοθέτημα και με τις δικές της ψήφους , 
πέρασε στην Βουλή την παράδοση της λαϊκής και εργατικής κατοικίας στις τράπεζες και στα 
κερδοσκοπικά funds. Ταυτόχρονα η αθλιότητα του νομοθετήματος δεν έχει τέλος γιατί και το τυχόν 
εισόδημα των εργαζομένων των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών που χρωστάνε περνάει και 
αυτό στις τράπεζες και οι φτωχοί απειλούνται ακόμα και με φυλάκιση. 

Είναι ένα επαίσχυντο  νομοθέτημα που οδηγεί σε πλήρη εξαθλίωση χιλιάδες εργαζόμενους που ήδη 
έχουν δεινοπαθήσει από τις περικοπές , την υπερβολική φορολόγηση τα ληστρικά πανωτόκια και 
επιτόκια.  

Για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα αλλά και να γίνει ορατό το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας  αρκεί το 

παρακάτω μικρό παράδειγμα: 

Ο ληστρικός νόμος, για έναν άγαμο οφειλέτη των 600 ευρώ τον μήνα , αφού οι τράπεζες θα του 
πάρουν το σπίτι , για να μην μείνει –λέει η κυβέρνηση- στο δρόμο μπορεί να κάνει χρήση της κατοικίας 

του. Μόνο που για μια κατοικία εμπορικής αξίας 100.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώνει ενοίκιο 580 
ευρώ το μήνα , δηλαδή θα του μένουν και 20 ευρώ για λογαριασμούς φαγητό ντύσιμο κλπ. Για μια 

κατοικία εμπορικής αξίας 55.000 ευρώ ( συνηθισμένη τιμή σε φτωχές γειτονιές σε παλιά σπίτια) θα 
πρέπει να πληρώνει ενοίκιο 310 ευρώ. Το προβλεπόμενο επίδομα δε των 70 ευρώ είναι στάχτη στα 
μάτια και δεν φτάνει ούτε για το  ένα πέμπτο του ενοικίου.  

Είναι λοιπό σε όλους μας φανερό πως η Νέα Δημοκρατία ψήφισε και θα εφαρμόσει ένα σκληρό σχέδιο , 
μια σφοδρή επίθεση στην λαϊκή κατοικία , με πλήρη φτωχοποίηση των εργαζομένων  , με μαζικές εξώσεις 
χιλιάδων ανθρώπων απ τα σπίτια τους οι οποίοι θα είναι και τα θύματα της αντεργατικής πολιτικής της 
δεκαετίας των μνημονίων. 

Μέσα και κάτω από αυτές τις συνθήκες επιβάλλεται τα αγωνιστικά τμήματα των Συνδικάτων να σταθούν 

στην πρώτη γραμμή άμυνας αλλά και αντεπίθεσης στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης . Ειδικά στο χώρο 
μας είναι αναμενόμενη η συμπεριφορά των ΔΑΚΕ , ΠΑΣΚΕ και Ενότητας . Είναι ικανοί να επιρρίψουν 

και ευθύνες  σε μας τους εργαζόμενους, παρότι  εξαιτίας τους -όντας πλειοψηφία στο Συνδικάτο- 
χάσαμε το 55% των ετήσιων αποδοχών μας . 

Η ΕΑΣ καλεί όποιον εργαζόμενο βρεθεί μπροστά σ αυτόν τον κίνδυνο να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας 

γιατί είναι γνωστή σε όλους η θέση μας και η συμμετοχή μας στους αγώνες κατά των πλειστηριασμών 
και το ίδιο θα συνεχίσουμε να πράττουμε και αυτή την μαύρη περίοδο. 

                                  Κάτω τα ξερά σας από τα σπίτια των εργατών! 

                                                   Η Γραμματεία της ΕΑΣ  



 
 

 
 

 


