Κινητοποίηση ‘Λέμε ΟΧΙ στους πλειστηριασμούς’!
Τι κάναμε και τι αποτελέσματα είχαμε;
Όπως γνωρίζετε, το Σάββατο 21/12/13, τελευταία ημέρα λειτουργίας της Βουλής πριν την εορταστική
παύση των εργασιών της, ψηφίστηκε με την διαδικασία του κατεπείγοντος το νομοσχέδιο για τους
πλειστηριασμούς. Έτσι τελείωσε τυπικά η κινητοποίησή μας ‘Λέμε ΟΧΙ στους πλειστηριασμούς’!
Τι ακριβώς κάναμε;
Μαζέψαμε πάνω από 140.000 υπογραφές, μοιράσαμε 50.000 φυλλάδια και συνομιλήσαμε με χιλιάδες
καταναλωτές και εκπροσώπους φορέων. Παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας σε κυβέρνηση, βουλευτές
και αρχηγούς κομμάτων, στην αρμόδια τεχνική υποεπιτροπή της τρόϊκας.
Ενημερώσαμε το καταναλωτικό κοινό με εκδηλώσεις, δεκάδες ομιλίες και καθημερινή παρουσία στα
ΜΜΕ.
Γίναμε δεκτοί από τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής, καταθέσαμε υπόμνημα και παραδώσαμε 131.200
υπογραφές (τις μέχρι τότε συγκεντρωμένες), ενώ την παραμονή της ψηφοφορίας στείλαμε στους
βουλευτές τα σχόλιά μας επί του νομοσχεδίου.
Τι αποτελέσματα είχαμε;
Η κινητοποίηση όλων μας συνέβαλλε ουσιαστικά στην αποτροπή της πλήρους απελευθέρωσης των
πλειστηριασμών και στην αύξηση του αριθμού των υπερχρεωμένων που μπορούν να επωφεληθούν.
Παρ’ όλο που το αποτέλεσμα ήταν κατώτερο των προσδοκιών και των αιτημάτων μας, δεν μπορούμε
να ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξη, αν δεν είχε προηγηθεί η εντατική δίμηνη εκστρατεία μας προς
όλες τις κατευθύνσεις, με την ανεκτίμητη βοήθεια όλων όσων συμμετείχαν σ’ αυτήν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης αλλά και της συμπολίτευσης
υιοθέτησαν μεμονωμένες προτάσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ και εξέφρασαν έντονες ενστάσεις, οι οποίες
ωστόσο δεν αποκρυσταλλώθηκαν σε αρνητική ψήφο από την πλειοψηφία.
Οι σχεδόν 140.000 άνθρωποι, εκπρόσωποι ενώσεων καταναλωτών, κοινωνικών-επιστημονικώνεπαγγελματικών φορέων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εθελοντές που βοήθησαν,
αποτελούν ήδη υπολογίσιμη δύναμη, ικανή να υποστηρίξει και να διαδώσει δυναμικότερα κάθε
μελλοντική κινητοποίησή μας με το ίδιο ή και άλλο αντικείμενο…
Όλοι εμείς της ΕΚΠΟΙΖΩ ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας όλους όσους συμμετείχαν ενεργά στην
μεγάλη εκστρατεία μας και ευχόμαστε σε όλους μας καλύτερες ημέρες…
Είμαστε βέβαιοι ότι με την συλλογική προσπάθειά μας, η «παγκόσμια κοινωνία των πολιτών» θα γίνει
πραγματικότητα και θα αποκτήσει ισχυρή φωνή!

