
Tην άρση της προστασίας 
των πολιτών που αδυνα-
τούν να αποπληρώσουν 

τις δόσεις των στεγαστικών 
δανείων, επιδιώκει η Τρόικα 
µε στόχο την εσωτερική υπο-
τίµηση. Οι εκπρόσωποί της, 
πιέζουν την ελληνική κυβέρ-
νηση να ξεπαγώσουν οι κατα-
σχέσεις σπιτιών, µε ανατροπή 
της απόφασης που απαγορεύει 
τους πλειστηριασµούς ακινή-
των µέχρι 200.000 ευρώ τόσο 
για φυσικά όσο και για νοµικά 
πρόσωπα, αλλά και της πρώτης 
κατοικίας ανεξαρτήτως ποσού 
µέχρι το τέλος του 2012.

Όπως ανέφερε η εφηµερίδα 
«Πρώτο Θέµα», οι κ.κ. Τόµσεν, 
Μορς και Μαζούχ, θεωρούν ότι 
το µέτρο δεν πρέπει να ισχύ-
σει µέχρι το τέλος του 2012, 
αλλά µέχρι τον Ιούνιο του ίδιου 
έτους. Μάλιστα, ήδη υπάρχουν 
εντολές προς τους υπουργούς 
αν και το πιθανότερο είναι ότι 
οι τελικές αποφάσεις θα παρ-
θούν µετά τις εκλογές.

Αυτό σηµαίνει ότι είναι πολύ 
πιθανό από τον Ιούλιο και µετά, 
να βγουν στο σφυρί περίπου 
200.000 ακίνητα  και µάλιστα 
µε συνοπτικές διαδικασίες.

Σε περίπτωση που πάψει να 

ισχύει η προστασία των δανει-
οληπτών, µέσα σε δύο µήνες η 
τράπεζα θα γίνεται ιδιοκτήτης 
του ακινήτου και στη συνέχεια 
θα το βγάζει στον πλειστηρι-
ασµό. Τραπεζίτες, εκτιµούν 
ότι αν τα ακίνητα αρχίσουν να 
βγαίνουν στον πλειστηριασµό 
κατά χιλιάδες, αυτό θα οδηγή-
σει σε µεγάλη υποχώρηση των 
τιµών, που µπορεί να πέσουν 
µέχρι και 30%. 

 Με αυτόν τον τρόπο θα επι-
τευχθεί η πολυπόθητη για την 
τρόικα εσωτερική υποτίµηση, 
που θα οδηγήσει χιλιάδες Έλ-
ληνες στην εξαθλίωση.

Αποτέλεσµα της µεγάλης 
ύφεσης στην Ελλάδα εί-
ναι η συρρίκνωση της ελ-

ληνικής οικονοµίας κατά 15% 
από την αρχή της κρίσης, επι-
σηµαίνει σε τριµηνιαία έκθεση 
της για την κοινωνική κατάστα-
ση στην ΕΕ η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. ∆υσοίωνη εµφανίζεται 
η κατάσταση της απασχόλησης 
στην χώρα, κυρίως από το 2011 
όπου τα επίπεδα της ύφεσης άγ-
γιξαν το 6,8%, ενώ για το 2012 
αναµένεται να φτάσει το 4,7%. 
Όπως δείχνουν τα ευρήµατα της 
έκθεσης, τα τρία πρώτα τρίµηνα 
του 2011, χάθηκαν 370.000 
θέσεις εργασίας, ενώ ειδική 
αναφορά γίνεται στη µείωση 
των µισθών κατά 22% γενικά 
και κατά 32% για τους νέους. 
Η ανεργία στην Ελλάδα πλήτ-

τει κυρίως τους εργαζόµενους 
µεσαίων προσόντων (20,1% 
έναντι 8,7% στην ΕΕ) και χαµη-
λών προσόντων (14,6% έναντι 
5,7% στην ΕΕ). Παράλληλα, ο 
αριθµός των αστέγων αυξήθηκε 
κατά 25% τη διετία 2009-2011.

Ακόµα στην έκθεση σηµειώ-
νεται η µακροχρόνια ανεργία 
που έχει αυξηθεί στο 9,1% του 
εργατικού δυναµικού (355.000 
άτοµα) και αφορά το 50% των 
ανέργων. Παράλληλα, η ανερ-
γία των νέων έχει διπλασιαστεί 
τα δύο τελευταία χρόνια και 
έφτασε το 48% τον Νοέµβριο 
του 2011.

Όπως επισηµαίνει η Κοµι-
σιόν η συµµετοχή σε προγράµ-
µατα κατάρτισης και εκπαίδευ-
σης στην Ελλάδα είναι από τις 
χαµηλότερες στην ΕΕ. Το 2010 

µόνο το 3% του ενεργού πλη-
θυσµού συµµετείχε σε σχετικά 
προγράµµατα, όταν ο µέσος 
κοινοτικός όρος είναι 9%. Το 
ποσοστό των νέων 25-34 ετών 
που συµµετείχαν σε προγράµ-
µατα κατάρτισης και εκπαίδευ-
σης είναι 7% στην Ελλάδα, 
όταν στην ΕΕ είναι 15%.

Το διαθέσιµο εισόδηµα των 
νοικοκυριών µειώθηκε κατά 
9,3% το 2010, ενώ στα όρια 
της φτώχειας ζει το 27,7% του 
πληθυσµού, όταν ο µέσος κοι-
νοτικός όρος είναι 23,4%.

Επιπλέον, το ποσοστό των 
Ελλήνων που δηλώνει ότι αντι-
µετωπίζει δυσκολίες στο τέλος 
του µήνα να ανταποκριθεί στις 
οικονοµικές του υποχρεώσεις 
αυξήθηκε από 19% το 2007 σε 
24% το 2010.
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Ζητείται διπλωματούχος 
μηχανικός αυτοκινήτων  

για πλήρη απασχόληση (fulltime). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, 

τηλεφωνήστε στον Σπύρο Γεωργίου 
στο 02-97278438  FAX  02-97269830, 

Email – fullofgas1@gmail.com
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Georges Hall Petroleum
203 Birdwood Rd. Georges Hall 

Είδη βάπτισης, μοναδικά δώρα για το παιδί,
την γυναίκα και τον άνδρα.

Πασχαλινές λαμπάδες
Τα πάντα εισαγόμενα από την Ελλάδα

γιατί στην κρίση επιμένουμε Ελληνικά!

Ανοικτά: 
Δευτέρα - Τετάρτη 10 πμ - 5 μμ

Πέμπτη 10 πμ - 7 μμ
Παρασκευή - Σάββατο 10 πμ - 5 μμ

Κώστας Γρίμπιλας
208 Homer st. Earlwood • Tηλ. (02) 80659684

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ

Άρση της προστασίας 
δανειοληπτών απαιτεί η τρόικα

Αύξηση 25% των αστέγων 
τη διετία 2009-2011, 
δείχνει έκθεση της Κοµισιόν

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΥΦΕΣΗΣ


