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«Περίοδο βαρβαρότητας στα θέματα ιδιοκτησίας», χαρακτήρισε ο Tρύφων Αλεξιάδης
σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Ελλάδα FM,το επόμενο διάστημα, αρχής γενομένης
από σήμερα 1η Ιουνίου, όπου «μια δεξιά κυβέρνηση μέσω ακραίων νομοθετικών ενεργειών που δεν υπήρχαν στο δίκαιο της χώρας μας - χωρίς καμία υποχρέωση, χωρίς κάποια
μνημονιακή δέσμευση, χωρίς κανένα διάλογο, καταργεί την ιδιοκτησία και επιτρέπει είτε σε
Τράπεζα, είτε σε επιχείρηση, είτε σε φυσικό πρόσωπο να κηρύξει κάποιον πολίτη σε
πτώχευση. Τελειώνει την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως είχε νομοθετηθεί και
ίσχυε επί ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να μπορεί να βγει σε πλειστηριασμό και η πρώτη
κατοικία. Υπολογίζεται πως - σύμφωνα με δημοσίευμα της “Καθημερινής”- 250.000 ακίνητα
θα αλλάξουν ιδιοκτήτη τα επόμενα 5 χρόνια».
Ο αν. τομεάρχης Οικονομικών του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υπενθύμισε ότι με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο υπήρχαν
δεσμεύσεις για την προστασία των δανειοληπτών, οι οποίες όμως πλέον έχουν καταργηθεί
και ανεξέλεγκτα τα διάφορα «κοράκια» εκμεταλλευόμενα την κρίση και την οικονομική
αδυναμία πολιτών, θα έχουν τη δυνατότητα να τους παίρνουν την ιδιοκτησία και να μην
υπολογίζουν μάλιστα το τι έχουν δώσει τόσα χρόνια για την αποπληρωμή των δανείων
τους.
Ο Τρ. Αλεξιάδης
περιέγραψε ως εφιαλτική την κατάσταση που πρόκειται να ζήσει η χώρα. Βασισμένος στην
πρόσφατη έκθεση της ΕΚΤ που προβλέπει 20% αύξηση στα λουκέτα και στις πτωχεύσεις
επιχειρήσεων, στο τεράστιο έλλειμμα του προϋπολογισμού που απ΄ ότι δείχνουν τα
στοιχεία, όπως και πέρυσι θα ξεπεράσει τα 20 δις, στην αύξηση, σε σχέση με πέρυσι, κατά
27% των χρεών στην εφορία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στα χρέη προς τον ΕΦΚΑ
και στον πτωχευτικό κώδικα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μίλησε για ένα εκρηκτικό πεδίο
και λύσεις που χρειάζονται να δοθούν με κριτήριο το τι είναι καλό για την κοινωνία και όχι
ευνοϊκό μόνο για κάποιες επιχειρήσεις.

Μιλώντας για τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της κυβέρνησης, όπου η
παραπληροφόρηση έχει λάβει τη θέση της αντικειμενικής δημοσιογραφίας, ο Τρ. Αλεξιάδης
τόνισε πως «είναι λίγα τα πολιτικά οφέλη που απολαμβάνουν και για μικρό χρονικό
διάστημα, καθώς όταν έρθει η ώρα, η προπαγάνδα δεν θα μπορεί να κρύψει την
πραγματικότητα. Όταν σταματήσει η προστασία λόγω της πανδημίας των 4,3
εκατομμυρίων ΑΦΜ που εμφανίζονται να χρωστούν προς την Εφορία και προστεθούν σε
αυτούς που χρωστούν σε ασφαλιστικά ταμεία, σε αυτούς που χρωστούν σε Τράπεζες
κ.ο.κ. θα είναι αδύνατο για την κυβερνητική προπαγάνδα να κρύψει τη δύσκολη οικονομική
κατάσταση και την ανάγκη διαλόγου με την κοινωνία, με τις επιχειρήσεις, με τα κόμματα
μέσα στη Βουλή.

Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα αυτή την στιγμή έχει φτάσει στο δυσθεώρητο επίπεδο
των 250 δις. Είναι τρομερό το ιδιωτικό χρέος, γι αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολύ καιρό με
συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και κοστολογημένες προτάσεις, έχει προτείνει
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αντιμετώπιση αυτού του θέματος.

Στη συνέχεια ο βουλευτής της Β’ Πειραιά αναφερόμενος στο θέμα των ρυθμίσεων
οφειλών μίλησε για το παρελθόν «επί ΣΥΡΙΖΑ είχαμε κούρεμα οφειλών. Και με την ρύθμιση
των χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία και με τη διαδικασία του λεγόμενου “νόμου
Φλαμπουράρη” που προέβλεπε ότι θα μπορεί το δημόσιο να συμμετέχει και να συνεισφέρει
με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά στην αποπληρωμή στεγαστικού
δανείου για πρώτη κατοικία, δηλαδή να πληρώνει ένα ποσοστό της δόσης του χρέους το
δημόσιο» και για το παρόν «τα χρέη πρέπει να ρυθμιστούν με τη λογική της βιωσιμότητας
του χρέους, αν δηλαδή μπορεί να εξυπηρετηθεί, διότι αν να πεις στον πολίτη θα μου δίνεις
200 ευρώ το μήνα και θα σώσεις το σπίτι σου, θα κάνει ότι μπορεί και θα το αντιμετωπίσει.
Αν πεις θέλω 800 ευρώ το μήνα, δεν θα μπορέσει να το κάνει».

Ο Τρ. Αλεξιάδης κλείνοντας υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει δεσμευτεί να μην
υλοποιήσει και να καταργήσει τον πτωχευτικό νόμο, υπενθύμισε τα τεράστια χρέη
εκατοντάδων εκατομμυρίων των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για τα οποία δεν συμβαίνει αυτό που
βιώνουν οι πολίτες που χρωστούν πολύ λιγότερα και προειδοποίησε «με την ιδιότητα του
οικονομολόγου, με καμία άλλη ιδιότητα, προειδοποιώ αυτούς τους άφρονες που θεωρούν
ότι οι πλειστηριασμοί και τα λοιπά θα δημιουργήσουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα,
εάν αυτή την στιγμή έχουμε μία έκρηξη πλειστηριασμών, θα έχουμε μία πτώση στην τιμή
των ακινήτων. Πτώση στην τιμή των ακινήτων σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε
πρόβλημα σε ισολογισμούς τραπεζών. Αν κάποιοι ονειρεύονται ανακεφαλαιοποιήσεις με
έμμεσο τρόπο, ας βγουν να το πουν. Προειδοποιώ δημόσια».

Ακούστε τη συνέντευξη:

https://youtu.be/pCo7WDQaImA
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