ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Written by ΑΠΕΑΤΕ
Saturday, 04 November 2017 08:00 - Last Updated Saturday, 04 November 2017 19:29

Η πολιτική των τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούςστρέφε
ται ενάντια στο λαό και τους εργαζόμενους!
Ενόψει της 3 ης αξιολόγησης κυβέρνηση και «θεσμοί» βρίσκονται σε διαδικασία
«διαπραγμάτευσης» νέου πακέτου αντιλαϊκών – αντεργατικών μέτρων. Την ίδια στιγμή
εντείνονται οι πιέσεις από ΤτΕ, ΕΚΤ,
SSM, για άμεση εφαρμογή των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα ξεκινήσουν τέλη
Νοέμβρη.
Ο Καραμούζης (πρόεδρος
της ΕΕΤ και της
EFG)
μιλώντας σε εκδήλωση στο Λονδίνο υπογραμμίζει ότι «
είναι κρίσιμο να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, καθώς
μέσω αυτών αποθαρρύνονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, η διαδικασία είναι διαφανής, το
κυριότερο όμως, βελτιώνεται η αξία ρευστοποίησης των διαθέσιμων εξασφαλίσεων
αντανακλώντας τα επίπεδα των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί για τα
NPEs
».Ο Μητράκος (υποδιοικητής της ΤτΕ) κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην ετήσια
σύνοδο του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον δήλωσε:
«Διαθέτουμε το πιο λεπτομερές πλαίσιο της διαχείρισης δραστηριότητας για την πώληση
δανείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο»
επισημαίνοντας ότι
«δεν θα κλείσει η αξιολόγηση αν δεν ενεργοποιηθεί η διαδικασία των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
.»
Είναι γεγονός λοιπόν ότι
αυτός ο σχεδιασμός αρπαγής της λαϊκής περιουσίας και κατοικίας από το
κεφάλαιο και τα κοράκια του αποτελεί μνημονιακή απαίτηση, και δέσμευση που
συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα αναδιάρθρωσης των τραπεζών
. Αν ισχύει ότι
οι τράπεζες απαιτούν
, και όλως περιέργως συμφωνούν οι δανειστές, να αλλάξει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
ώστε να ευνοηθούν οι τράπεζες
και να εισπράττουν τουλάχιστον το 75%-85% του ποσού που «πιάνει» ένα ακίνητο στον
πλειστηριασμό, αντί 65% που ισχύει σήμερα, συρρικνώνοντας περαιτέρω το δικαίωμα του
Δημοσίου, των Ασφαλιστικών μας Ταμείων και τέλος τις απαιτήσεις των εργαζομένων που
και σήμερα περιορίζονται σε μόλις το 25% του προϊόντος των πλειστηριασμών,
αυτό θα συνιστά άλλη μια πρόκληση ενάντια στον εργαζόμενο λαό.
Οι τράπεζες λοιπόν, παρά το γεγονός ότι
το μεγαλύτερο σε αξία μέρος των κόκκινων δανείων τους αφορούν
χρηματοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, με σκανδαλώδεις όρους και συμβάσεις (
χαμηλά επιτόκια και χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις)
σε πλήρη διαπλοκή με το πολιτικό σύστημα και κυρίαρχες μερίδες του
επιχειρηματικού κεφαλαίου
(μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που ξεπερνούν τα 100 δις για το σύνολο των Τραπεζών),
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σήμερα στοχοποιούν και βγάζουν στο σφυρί τη λαϊκή περιουσία και κατοικία
των μισθωτών, συνταξιούχων, αυτοαπασχολούμενων για να «φτιάξουν» τους ισολογισμούς
τους και να ξανακερδίσουν στο μέλλον από τη διαχείριση των πλειστηριασμένων ακινήτων.
Επίσης προχωρούν και σε πωλήσεις δανείων. Την αρχή έκανε η
EFG
με πώληση πακέτου 1,5δις (από τα οποία τα 880εκ είχαν διαγραφεί από τα βιβλία της) στο
3% της αξίας τους (πήρε δηλ. 45εκ) και ακολουθούν η ΕΤΕ με 3δις, η
ALPHA
με 1,5δις και η Πειραιώς με 3δις. Ξεκίνησαν δηλαδή πουλώντας καταναλωτικά δάνεια σε
πακέτα, που αφορούν μικρά ποσά και μεγάλο κομμάτι του λαού. Όμως,
οι στρατηγικοί κακοπληρωτές παραμένουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, εργολάβοι,
εφοπλιστές, ξενοδόχοι,
που πήραν δάνεια εκατομμύρια
και καταφέρνουν σήμερα συγκεκαλυμένες διαγραφές δανείων
μέσω της διαπλοκής με τραπεζικά στελέχη και κομματικά γραφεία.
Αυτή είναι η ταξική πολιτική των τραπεζών.
Είναι
σκανδαλώδης
και
προκλητική
η πολιτική των τραπεζών που ζούμε καθημερινά στο χώρο μας: στους φτωχούς
δανειολήπτες που έχουν πληρώσει για χρόνια τόκους, και σήμερα χάνουν τη σύνταξη ή το
μισθό τους, τους ανέργους, τους χαμηλόμισθους κλπ,
τους ταλαιπωρούν και τους αρνούνται οποιαδήποτε διευκόλυνση ή έκπτωση, και με
ληστρικές ρυθμίσεις
απειλούν να βγάλουν τα σπίτια τους στο σφυρί για λίγες χιλιάδες ευρώ. Και από την άλλη,
όλες οι τράπεζες
δίνουν τσάμπα και σε εξευτελιστική τιμή
(3%, 7% κλπ)
πακέτα δανείων
σε μεγάλα
funds
, ελληνικά και ξένα, που θα κερδοσκοπήσουν ασύστολα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι με κάθε πώληση πακέτου δανείων στα funds, οι Τράπεζες έχουν
γράψει και γράφουν ζημιές που πρέπει να καλύψουν στην κεφαλαιακή τους επάρκεια και οι
οποίες «ροκανίζουν» τα κεφάλαια που έχουν ήδη λάβει από τους φορολογούμενους.
Παράλληλα, μέσα από τα funds στα οποία τα πωλούν, κερδίζουν πάλι οι ίδιοι κύκλοι
συμφερόντων και πολλά Στελέχη, που αφού πρώτα έλαβαν παχυλές αποζημιώσεις
εθελουσίων εξόδων από τις Τράπεζες, έχουν σπεύσει να στελεχώσουν τις εν λόγω
εταιρείες διαχείρισης.
Μας τα παίρνουν διπλά δηλαδή
…
Από τη μια από την στήριξη που παρείχαμε στις Τράπεζες μέσω της φορολογίας μας που
πήγε στις ανακεφαλαιοποιήσεις, από την άλλη εκποιώντας την ακίνητη περιουσία του λαού,
η οποία τελικά πλουτίζει μόνο τις τσέπες τους.
Πρέπει επιπλέον να τονίσουμε ότι
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σήμερα δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας
.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
παρά τις επικοινωνιακές προσπάθειες που κάνει,
με το 3
ο

και 4
ο

μνημόνιο ψήφισε
όλο το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο που απαιτούσαν τραπεζίτες, ΕΕ και ΔΝΤ για να
επιτευχθούν οι απαιτούμενοι στόχοι των πλάνων αναδιάρθρωσης (
νομική ασυλία τραπεζικών στελεχών
, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, εταιρείες διαχείρισης κλπ
).
Οι τράπεζες και τα υπόλοιπα κοράκια
καίγονται
να προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, και τους έχει κοστίσει το γεγονός ότι
τους τελευταίους μήνες έχει αναπτυχθεί ένα
μαζικό και μαχητικό κίνημα
που στηρίζεται
από κινήσεις γειτονιάς, συντονισμούς συλλογικοτήτων, επιτροπές αγώνα, σωματεία,
φοιτητικούς συλλόγους κλπ, που δίνει μάχη κατά των πλειστηριασμών σε όλη την Ελλάδα,
παρά την επιχείρηση συκοφάντησης και απαξίωσής του από την κυβέρνηση και τα
ΜΜΕ,
και παρά την αστυνομική δίωξη , και καταστολή πολλές φορές των μελών του.
Η ΟΤΟΕ και οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι αρνούνται μέχρι τώρα πεισματικά να
πάρουν θέση υπέρ της κοινωνίας και τάσσονται με το πλευρό των τραπεζιτών.
Οι εργοδοτικές και κυβερνητικές δυνάμεις, ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν την
πλειοψηφία κρατούν φιλοεργοδοτική στάση και μας στοχοποιούν στην κοινωνία.
Έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν στοιχεία
να καλέσουν τους συναδέλφους στις υπηρεσίες δανείων να ορθώσουν ανάστημα και να
δείξουν ανυπακοή,
να αποκαλύψουν
όσα νόμιμα και παράνομα, αλλά σίγουρα ανήθικα
, κάνουν οι τράπεζες. Δυστυχώς, όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις σιωπούν και η ευθύνη
και των αγωνιστικών δυνάμεων είναι μεγάλη απέναντι στην υπόλοιπη τάξη.
Οι τραπεζοϋπάλληλοι παίρνουμε θέση στο πλευρό των ανέργων, συνταξιούχων,
χαμηλόμισθων
που όλα τα τελευταία χρόνια έχουν πληρώσει τα 250δις των τραπεζών.
Είναι οι οικογένειές μας, οι φίλοι μας, οι συνάδελφοί μας, οι συνταξιούχοι
τραπεζοϋπάλληλοι, η κοινωνία μας εν γένει, που δεν μπορούν να πληρώσουν το στεγαστικό
δάνειο και κινδυνεύουν από τα κοράκια που εξυφαίνουν τρόπους να τους πιούν το αίμα.
Απαιτούμε
την πλήρη προστασία της λαϊκής κατοικίας και εισοδήματος από πλειστηριασμούς και
κατασχέσεις, τη διαγραφή των χρεών των μακροχρόνια ανέργων, χαμηλόμισθων,
χαμηλοσυνταξιούχων κ.ά. ευπαθών ομάδων, δραστική μείωση και χαμηλά επιτόκια στα
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στεγαστικά δάνεια των εργαζομένων και τραπεζοϋπαλλήλων που έχουν πρόβλημα μετά τις
μειώσεις μισθών.
Το αίτημα για
πέρασμα των τραπεζών υπό δημόσια ιδιοκτησία, με απαλλοτρίωση χωρίς ένα
ευρώ αποζημίωση, και λειτουργία με εργατικό - κοινωνικό έλεγχο
είναι δίκαιο σήμερα περισσότερο από ποτέ.
Καλούμε
τις εργατικές συσπειρώσεις, τα σωματεία και κάθε εργαζόμενο να σταθεί
έμπρακτα αλληλέγγυος
και να κάνει σημαία του τον αγώνα ενάντια στην καταλήστευση του εργατικού εισοδήματος
από το τραπεζικό κεφάλαιο.
Απαιτούμε επιτέλους από το συνδικαλιστικό κίνημα των τραπεζών
να πάρει θέση υπέρ του λαού και της εργατικής τάξης και να καταγγείλει τις διαθέσεις των
αρπακτικών τραπεζιτών.
Καλούμε τους εργαζόμενους στις τράπεζες να συμμετέχουν στην πανελλαδική
κινητοποίηση ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκής κατοικίας, στις 4 Νοέμβρη,
στα Προπύλαια στις 12:30 και στη συνέλευση αγώνα στις 15:00 στο ΤΕΕ (Σύνταγμα,
Νίκης 5).
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
http://pantrapezikosxhma.blogspot.gr/
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