‘’΄Ηγγικεν
η
ώρα
της
κρίσης’’! Ο γερμανικός οίκος
αξιολόγησης
Scope
προειδοποιεί ότι δεν αντέχει
η
αγορά
υπερπροσφορά
ακινήτων, συνιστώντας άμεσο
κούρεμα
των
δανείων
και
ρυθμίσεις
με
τους
δανειολήπτες!!
Την ώρα που οι τράπεζες ετοιμάζονται να μεταφέρουν σε
‘’επενδυτές’’ προβληματικά δάνεια δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ
μέσω των τιτλοποιήσεων, αναθέτοντας την είσπραξη τους σε
‘’ειδικές’’ εταιρείες διαχείρισης και η κυβέρνηση αναφέρεται
στα ‘’επιτεύγματα του Ηρακλή’’ και σε κρατικές εγγυήσεις, ο
γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope προειδοποιεί ότι θα ήταν
καταστροφικό για όλους, αν επιλεγεί η οδός των μαζικών
πλειστηριασμών, καθώς η ελληνική αγορά θα «γονατίσει» από την
υπερπροσφορά ακινήτων γιατί οι όποιες πωλήσεις θα
πραγματοποιηθούν με τεράστια έκπτωση και οι ίδιες οι τράπεζες
θα βγουν χαμένες, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί και η αξία των
«κόκκινων» δανείων που θα παραμείνουν στα χαρτοφυλάκιά τους…!

Σε ειδική έκθεση για τις επερχόμενες τιτλοποιήσεις, η Scope
υπογραμμίζει ότι η μαζική ρευστοποίηση ενεχύρων με
πλειστηριασμούς «θα αποδώσει συγκριτικά πιο φτωχά αποτελέσματα
ακόμη κι αν χρειαστεί να προχωρήσουν οι τράπεζες σε ιδιαίτερα

γενναιόδωρα κουρέματα δανείων με βάση συμφωνίες αναδιάρθρωσης,
επειδή η ρευστοποίηση ενεχύρων έχει πολύ πιο σοβαρά
μειονεκτήματα, που θα διαβρώσουν σημαντικά την παρούσα αξία
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αναφέρεται σ΄ αυτά
αναλύοντας τα ένα προς ένα, φτάνοντας στο απόφθεγμα να συνιστά
τελικά στις τράπεζες γενναία κουρέματα και ρυθμίσεις απευθείας
με τους δανειολήπτες»!

Πλέον αυτού, αν δεν ακολουθήσουν την προτροπή τους θα
γιγαντώσουν και θα οξύνουν το πρόβλημα τους στις ταμιακές τους
εισροές, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στις διαδικαστικές
ενέργειες είσπραξης των δανείων.

Όλα αυτά στιγμές που δέχονται ένα νέο μπαράζ σκληρού
γερμανικού «πρέσινγκ» για τα κόκκινα δάνεια καλούμενες να
μειώσουν άμεσα αυτά σε μονοψήφιο ποσοστό, για να μη χάσουν το
‘’τρένο’΄ της ευρωπαϊκής εγγύησης καταθέσεων, κάτι που σαφώς
θα συμβεί αν δεν αλλάξουν έγκαιρα ρότα παραμένοντας στις
‘’τακτικές’’ τους!!!

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σόλτς, δήλωσε
χαρακτηριστικά στους Financial Times για πρώτη φορά, ότι η
Γερμανία είναι έτοιμη να εγκρίνει την κοινή ευρωπαϊκή εγγύηση
στις τραπεζικές καταθέσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το
Βερολίνο θα μπορούσε να άρει τις ενστάσεις του για τη
συμμετοχή της Ελλάδος, υπό τον απαράβατο όρο ότι θα
επιταχυνθεί η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών της χώρας,
σε ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων που δεν θα ξεπερνούν τον
μονοψήφιο Μ.Ο. της Ε.Ε., κάτι που υπό τις ισχύουσες &
προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι αδύνατον να συμβεί!

Φίλοι μας, όσες και όσοι ανήκετε στους παλιούς αναγνώστες μας,
ξέρετε πολύ καλά τον αγώνα που έχουμε δώσει και εξακολουθούμε

να δίνουμε απέναντι σε όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις,
σκεπτόμενοι τον λαό και τη χώρα μας πάντα, πέρα και πάνω από
κόμματα!

Μετά από τόσα χρόνια ήρθαν τώρα οι διώκτες μας, οι υπεύθυνοι
της καταστροφής μας και λεηλάτες μας να δικαιώσουν τις θέσεις
μας, τις προτροπές μας και τον αγώνα μας. Ας ελπίσουμε η
παρέμβαση των ΄΄εκτελεστών΄΄ μας έστω και τώρα, να αναγκάσει
την κυβέρνηση και τους τραπεζίτες να αλλάξουν ΄΄ρότα΄΄ άμεσα,
να σωθούν ζωές, σπίτια και περιουσίες, να σωθούν τελικά και οι
τράπεζες, να ανασάνει η αγορά, να σωθεί επιτέλους και η
οικονομία της χώρας μας!

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι οι τελευταίες αυτές εξελίξεις είναι
ικανές να πείσουν κυβέρνηση και τραπεζίτες να καλέσουν άμεσα
όλους τους δανειολήπτες της χώρας, να διαπραγματευτούν μαζί
τους γενναία ποσοστά κουρέματος, ούτος ώστε να προχωρήσουν
στις ρυθμίσεις των δανείων τους, να κλείσει αυτό το δαιδαλώδες
και δυσώδες κεφάλαιο για τον τόπο, τις κυβερνήσεις, τους
τραπεζίτες και τις τράπεζες, μέσα σε λίγους μήνες!!!

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΧΙΛΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ
ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗ!!!

Και κλείνοντας: Έχω τόσα πολλά να σας πω, αλλά ο χρόνος και ο
χώρος δεν επαρκεί, ένα μόνο θα σχολιάσω. Υπάρχουν άραγε
κάποιοι νοήμονες και σοβαροί μέσα στους 300 που δεν
συμμετέχουν σ’ αυτόν τον ‘’ανελέητο πόλεμο’’ της σύσσωμης
αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης, σ’ αυτό το
‘’αιμοσταγές έγκλημα’’ των Μπάρμπεκιου μπριζολών που διεξήχθη
εντός των συνόρων μας, σε ένα περιβάλλον ψυχροπολεμικού
πολέμου μεταξύ ΗΠΑ & ΡΩΣΙΑΣ; Συγγνώμη έκανα λάθος… εννοούσα

μεταξύ Ελλήνων και
‘’νεοεισβολέων’’!
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Μετά κι απ’ αυτή τη γελοιότητα φίλοι μου, να ασχολούνται όλα
τα Μ.Μ.Ε. και οι 300 της βουλής των Ελλήνων με μπριζόλες και
με την Πολακιάδα, σε μια περίοδο που από στιγμή σε στιγμή
περιμένουμε να εμπλακούμε σε πόλεμο με τη Τουρκία και με
κάποια εκατομμύρια πολίτες να νοιώθουν ως μελλοθάνατοι, να
λεηλατούνται και να οδηγούνται πολλοί απ’ αυτούς έως και στον
θάνατο, ποιος μπορεί να περιμένει ότι θα μας πάρουν στα σοβαρά
εχθροί και σύμμαχοι για να σώσουν τον λαό μας και τη πατρίδα
μας;
Η κρίση και οι απαντήσεις δικές σας!

Β. Αναγνώστου
Συγγραφέας- αρθρογράφος
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