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Δελτίο Τύπου
‘Όχι στους πλειστηριασμούς’ είπαν πάνω από 120.000 άτομα
Η ΕΚΠΟΙΖΩ μαζί με το Avaaz παραδίδουν τις υπογραφές
Η ΕΚΠΟΙΖΩ κορυφώνοντας τις δράσεις της για την μη απελευθέρωση των πλειστηριασμών,
διοργανώνει την εκδήλωση παράδοσης των ήδη συγκεντρωμένων υπογραφών
την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 ώρα 12:00-14:00
στο πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος
Μέλη της ΕΚΠΟΙΖΩ και του κινήματος του Avaaz θα ενώσουν τις φωνές τους, υπό την
‘σκέπη’ ενός πρωτότυπου και σχετικού με τους πλειστηριασμούς χριστουγεννιάτικου
δένδρου, ενώ 5μελής αντιπροσωπεία θα ξεκινήσει για την παράδοση των πάνω από 120.000
υπογραφών στο Ειδικό Γραφείο του Προέδρου της Βουλής, χωρίς όμως την παρουσία
θεσμικών εκπροσώπων του ελληνικού κοινοβουλίου, αφού δεν κατέστη δυνατό να οριστεί
κάποια συνάντηση μαζί τους.
Τα μηνύματα προς το ελληνικό κοινοβούλιο, θα είναι:
Ψηφίστε τώρα την 3ετή αναστολή των πλειστηριασμών χωρίς όρους και
προϋποθέσεις!
Αντιμετωπίστε ουσιαστικά και με προσεκτικό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου το
πρόβλημα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και των κόκκινων δανείων!
Οι πλειστηριασμοί δεν θα λύσουν το οικονομικό πρόβλημα των τραπεζών, αλλά θα
αποτελέσουν χριστουγεννιάτικο δώρο στις εταιρείες που κατέχουν τα δάνεια, θα στείλουν
δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και χιλιάδες μικροεπαγγελματίες στον δρόμο, ενώ θα
απειληθεί η κοινωνική, οικονομική και πολιτική σταθερότητα της χώρας.
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Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσής μας θα δοθεί η δυνατότητα για συνεντεύξεις με
εκπροσώπους της ΕΚΠΟΙΖΩ και πολίτες οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την απελευθέρωση
των πλειστηριασμών.
Ελάτε όλοι την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 12.00-14.00
στο πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος
Για να πούμε όλοι μαζί, σ’ αυτούς που αποφασίζουν για μας,
ότι είναι υποχρέωσή τους να ακούσουν την φωνή των πολλών!
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