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Λοιπόν έχω ένα φτωχό γείτονα ο οποίος είχε κάποτε αγοράσει  
ένα μικρό οικόπεδο, το οποίο δεν ήταν άρτιο.
 
Σκέφτηκε να βάλει ένα τροχόσπιτο ώστε να πηγαίνει που και που να 
μένει εκεί. Πώς να το αγοράσει όμως χωρίς λεφτά; Πήρε ένα δάνειο 
και έστησε ένα τροχόσπιτο, αγόρασε μια γεννήτρια, ένωσε το νερό, 
έφτιαξε κήπο με πολλά ζαρζαβατικά και ήταν μέσα στην καλή χαρά.
 
Ήρθανε δύσκολοι καιροί, αδυνατούσε να πληρώσει το ενοίκιο  
στο διαμέρισμα που ζούσε αλλά και τη δόση του δανείου. Τι να κάνει;
 
Σκέφτηκε να πάει να μείνει στο τροχόσπιτο για να γλιτώσει τα έξοδα. 
Πήρε και μια καινούρια τηλεόραση, με δόσεις την οποία του την  
κλέψανε χωρίς να το πολύ-καταλάβει, αλλά όπως είπε «δεν πειράζει, 
έχω και τη φουφού που ψήνω κάθε βράδυ, πίνω και κανένα ουζάκι  
με τη γυναίκα μου...»
 
Οι δουλειές δεν πάνε καθόλου καλά και οι δόσεις μένουν απλήρωτες. 
Οι τόκοι αυξάνονται και οι ενοχλήσεις από την τράπεζα ατελείωτες.  
 
Ακούγοντας ότι οι τράπεζες θα κάνουν πλειστηριασμό και στις πρώτες 
κατοικίες με ρωτά:
- Κυρία Ρένα θα μας πάρουν το τροχόσπιτο;
 Σοκαρίστηκα. Δεν ήξερα τι να απαντήσω.
- Από αυτό το ασυνεπές κράτος όλα να τα περιμένεις.
 
Η πλήρη εξαθλίωση του ελληνικού λαού σε δράση. 
Ας μην ξεχνάμε, τον Σεπτέμβριο ήρθαν σε όλους μας τα εξής:
ΦΑΠ 11, ΦΑΠ12, εφορία εταιρίας, εφορία προσώπου, χαράτσια ΔΕΗ, 
φόρος επιτηδεύματος, εκτός από κινητά και ΟΤΕ. Τι να πω.  
Δεν μπορώ να πιστέψω όλα αυτά που γίνονται. 
 
Όσο σκύβουμε το κεφάλι κινδυνεύουμε να μας το κόψουν.

Τι σημαίνει 
κατάσχεση πρώτης 
κατοικίας

Σκέφτηκε να πάει να 
μείνει στο τροχόσπιτο 
για να γλιτώσει τα έξοδα. 
Πήρε και μια καινούρια 
τηλεόραση, με δόσεις την 
οποία του την κλέψανε 
χωρίς να το πολύ-
καταλάβει, αλλά όπως 
είπε «δεν πειράζει, έχω 
και τη φουφού που ψήνω 
κάθε βράδυ, πίνω και 
κανένα ουζάκι με  
τη γυναίκα μου...»
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