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Την Τετάρτη 30 Οκτώβρη θα εκδικαστεί η πρώτη από τις συνολικά 5 διώξεις κατά
αγωνιστών για συμμετοχή στη δράση του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης
ενάντια στους πλειστηριασμούς. Μαζικό κύμα αλληλεγγύης στους Ηλία Σμήλιο και
Ζήση Κλεισιάρη.
Σε δίκη παραπέμπονται στη Θεσσαλονίκη, την ερχόμενη Τετάρτη 30 Οκτώβρη, για τη
συμμετοχή τους στη δράση του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης (ΣΥΣΘ)
ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, ο δάσκαλος Ηλίας
Σμήλιος, δημοτικός σύμβουλος της Ανυπακοής Αμπελοκήπων-Μενεμένης και ο δικηγόρος
Ζήσης Κλεισιάρης, πρώην μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης. Πρόκειται
για μία από τις πέντε υποθέσεις διώξεων για τη δράση του ΣΥΣΘ που σε πολλές περιπτώσεις
πέτυχε νίκες και αποτέλεσε πηγή αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης για τον λαϊκό κόσμο.
Αυτήν ακριβώς την πλευρά της αγωνιστικής παρουσίας του ΣΥΣΘ θέλει να χτυπήσει η
βιομηχανία διώξεων που, πέρα από τους Η. Σμήλιο και Ζ. Κλεισιάρη, στοχοποιεί –μέχρι
στιγμής τουλάχιστον– και τον Θ. Αγαπητό, περιφερειακό σύμβουλο με την Ανταρσία
στην Κ. Μακεδονία, τον συνταξιούχο εργάτη Γ. Σκουλά και τον Μ. Αναγνώστου
εργαζόμενο της ΒΙΟΜΕ — το σωματείο της οποίας έχει σταθερό μέτωπο ενάντια
στους πλειστηριασμούς που απειλούν άμεσα και το συνεργατικό εγχείρημα. Σε αυτό το
πλαίσιο εντάσσεται και η στοχοποίηση του ΣΥΣΘ από την αστυνομία και τα ΜΑΤ, με
χαρακτηριστικές τις κατασταλτικές επιθέσεις στην πορεία ενάντια στην επίσκεψη-βράβευση
του Γιούνκερ το καλοκαίρι του 2018 και τη διαδήλωση ενάντια στο Summit 2017 του
Συνδέσμου Βιομηχάνων Β. Ελλάδας, με τη συμμετοχή των Μητσοτάκη και Τσίπρα, όπου
τραυματίστηκε ο αγωνιστής Κ. Ξενόπουλος.
Η δίκη της επόμενης Τετάρτης έρχεται μετά από τη δικογραφία που σχηματίστηκε για τα
γεγονότα στους πλειστηριασμούς που ήταν προγραμματισμένοι στο Ειρηνοδικείο
Θεσσαλονίκης στις 7 Ιουνίου 2017, με την οποία κατηγορούνται τα δύο μέλη του ΣΥΣΘ για
τα αδικήματα της «παρακώλυσης συναγωνισμού» και της «παράνομης βίας». Τα
«εγκλήματά» τους, με άλλα λόγια, είναι η κοινωνική αλληλεγγύη που επέδειξαν και η
αντίσταση στην πολιτική αρπαγής της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας από τις
τράπεζες και τα τσιράκια τους, τους μεγαλοσυμβολαιογράφους.
Πρόκειται για μια πραγματική σκευωρία που στρέφεται ενάντια στα δημοκρατικά
δικαιώματα και το δικαίωμα του λαού να αγωνίζεται. Είχε προηγηθεί, μάλιστα, την ίδια μέρα
ανεπιτυχής προσπάθεια σύλληψης δυο διαδηλωτών μέσα στο Ειρηνοδικείο
Θεσσαλονίκης, την ώρα που επιχειρούνταν η διεξαγωγή πλειστηριασμών. Ακολούθησε

μάλιστα και νυχτερινή «επίσκεψη» της αστυνομίας στο σπίτι του Ηλία Σμήλιου, ο
οποίος αναζητήθηκε και κλήθηκε στο τμήμα «δι’ υπόθεσίν του»!
Είναι χαρακτηριστικό ότι –πέρα από τους πάντα πρόθυμους για την προστασία των
τραπεζών και των μεγάλων συμφερόντων αστυνομικούς– μάρτυρες κατηγορίας ήταν η τότε
πρόεδρος των συμβολαιογράφων Θεσσαλονίκης Ι. Μπιλίση- Χρουσαλά, που αργότερα
κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού σε βάρος του δημοσίου και η Γ.
Τσερμενίδου, της οποίας τη δίωξη είχε ζητήσει τις προηγούμενες Τετάρτες ο ΣΥΣΘ, λόγω
παρατυπιών κατά την προσπάθειά της για διενέργεια πλειστηριασμών.
Ένας ολόκληρος μηχανισμός ασφαλίτικης δράσης και καταστολής στοχοποίησε
αγωνιστές για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των άλλων
κορακιών που λιγουρεύονται το σπίτι και τη μικρή περιουσία των λαϊκών οικογενειών. Αυτός
ο μηχανισμός έδρασε επί ΣΥΡΙΖΑ, με την πολιτική ευθύνη να έχουν πρόσωπα όπως ο πρώην
υπουργός Δικαιοσύνης Στ. Κοντονής –που έχτισε το προφίλ του σαν «δικαιωματικός»– και
φρόντισε να αφήσουν πεσκέσι τις διώξεις στη ΝΔ, που τις συνεχίζει.
Τις διώξεις έχουν καταγγείλει το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δεκάδες μαζικοί φορείς, η ΑΔΕΔΥ, ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια
σωματεία, πολιτικές δυνάμεις της μαχόμενης Αριστεράς, δημοτικές και
περιφερειακές κινήσεις, καθώς και εκατοντάδες αγωνιστές του εργατικού και λαϊκού
κινήματος που υπέγραψαν κείμενο συμπαράστασης και συμπαράταξης με τους διωκόμενους.
Το κίνημα αλληλεγγύης ζητάει τα αυτονόητα, υπερασπιζόμενο τις δημοκρατικές
ελευθερίες και δικαιώματα, δηλαδή την άμεση παύση κάθε δίωξης, την απόσυρση όλων
των κατηγοριών και την απαλλαγή του συνόλου των διωκόμενων αγωνιστών. Η μάχη αυτή
συνδέεται άμεσα με τη διεκδίκηση για την κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
και κατασχέσεων και την πραγματική προστασία της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας.
Ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης
την ημέρα της δίκης, στις 11.30 π.μ., στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Ιδού οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές»
Ακόμα και οι ίδιες οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων
παραδέχονται πλέον με επίσημα στοιχεία τι εστί ο λεγόμενος «στρατηγικός κακοπληρωτής»
που δεν μπορεί να εξυπηρετεί το στεγαστικό του δάνειο. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για
θύματα της κρίσης, ανέργους ή εργαζόμενους των οποίων το εισόδημα έχει υποδιπλασιαστεί
μέσα σε λίγα χρόνια. Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Melfin πρόσφατα παρουσίασε στην
Αθήνα τα εξής: Οι 6 στους 10 οφειλέτες στεγαστικών δανείων έχουν ακίνητο με αξία κάτω
των 150.000 ευρώ. Οι μισοί από αυτούς, δηλαδή 3 στους 6, έχουν αξία ακινήτου κάτω των
50.000 ευρώ. Το ετήσιο εισόδημα των οφειλετών στεγαστικών δανείων, όταν είχαν πάρει το
δάνειό τους, ανερχόταν σε 25-26.000 ευρώ και σήμερα έχει υποχωρήσει μεταξύ 10-12.000
ευρώ. Ενώ, τέλος, 1 στους 3 (35,8%) ήταν άνεργος την προηγούμενη χρονιά και μόλις το
38,3% εργάζονταν.

Tweet

