ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ εν εξελίξει
στην Τράπεζα Πειραιώς!
·
Ξεπούλημα των μετοχών του Δημοσίου σε
ξένους ιδιώτες και απαξίωση των μικρομετόχων!

·
Ο χρηματιστηριακός κόσμος βοά – Τα
διαπλεκόμενα ΜΜΕ σιωπούν!

·
Εμείς της Ιονικής το «έργο το έχουμε
ξαναδεί»…
.

Τις τελευταίες ημέρες εκτυλίσσεται, χωρίς υπερβολή,
ένα σκάνδαλο μεγατόνων – που εφόσον ολοκληρωθεί, δε
θα ξεχαστεί και θα μνημονεύεται για δεκαετίες – και
αφορά τη διαδικασία επανιδιωτικοποίησης της Τράπεζας
Πειραιώς.
.
Συνοπτικά, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με
την Κυβέρνηση και το ΤΧΣ, ουσιαστικά έχουν δρομολογήσει μία
διαδικασία πλιάτσικου σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και των
μικρομετόχων της τράπεζας, εξαϋλώνοντας με λογιστικές
αλχημείες τις επενδύσεις του Δημοσίου και την αξία των
μετοχών, με σκοπό να ξεπουλήσουν αντί πινακίου φακής την
τράπεζα σε ιδιώτες του εξωτερικού.
Μάλιστα, η Κυβέρνηση, έχοντας… προνοήσει να περάσει το νόμο
περί ακαταδίωκτου των μελών του ΤΧΣ που θα ελέγξει τη

διαδικασία, έχει νομιμοποιήσει τη διαδικασία ώστε να μην
μπορεί να παρέμβει εισαγγελέας, ενώ το οικονομικό-πολιτικόμιντιακό σύμπλεγμα της διαπλοκής έχει φροντίσει να περάσει το
σκάνδαλο στα «ψιλά» μέσω του εναγκαλισμού της τράπεζας με τα
διαπλεκόμενα ΜΜΕ!
.

Χάρισμα σε ξένους ιδιώτες – Το Ελληνικό Δημόσιο και
οι μικρομέτοχοι οι μεγάλοι χαμένοι!
Οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί
τον Απρίλιο απαξιώνουν τις μετοχές του Δημοσίου και των
μικρομετόχων, ενώ δίνουν τη δυνατότητα σε μεγαλοεπενδυτές και
funds να αποκτήσουν μεγάλα ποσοστά συμμετοχής – και τελικά τον
έλεγχο της τράπεζας, καταβάλλοντας συγκριτικά πολύ χαμηλό
τίμημα!
Για τους γνώστες, η διαδικασία που έχει προκρίνει η τράπεζα:
Πριν από την ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί reverse split (μία
διαδικασία με γνωστές επιζήμιες συνέπειες) και 16,5 σημερινές
μετοχές (με ονομαστική αξία 6 ευρώ έκαστη) θα συνενωθούν σε
μία με ονομαστική τιμή 99 ευρώ, μειώνοντας δραματικά τις υπό
διαπραγμάτευση μετοχές – οι οποίες θα διατεθούν με διαδικασία
δημόσιας εγγραφής και book building – και αυξάνοντας το κόστος
απόκτησής τους.
Θα ακολουθήσει όμως διαδικασία μείωσης μετοχικού κεφαλαίου για
τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού 4,9 δις ευρώ κι έτσι η αξία
των νέων μετοχών θα μειωθεί από 99 σε 1 ευρώ!
Η ΑΜΚ 1 δις ευρώ με μοναδικό περιορισμό στην τιμή διάθεσης το
1 ευρώ που θα θέσει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, θα
οδηγήσει σε τιμή διάθεσης λίγο πάνω από 1 ευρώ και με αυτόν
τον τρόπο θα ολοκληρωθεί το dilution (αραίωση) του 94% για
τους σημερινούς μετόχους, δηλαδή το ΤΧΣ (Ελληνικό Δημόσιο) και
τους μικρομετόχους!

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία τα περίπου 3 δις ευρώ που έχει
εισφέρει το Δημόσιο από το 2015 θα κάνουν φτερά για να
καλυφθούν ουσιαστικά οι… αμαρτίες των θαλασσοδανείων και των
κόκκινων δανείων και να παραδοθεί «καθαρή» η τράπεζα στα
επελαύνοντα funds!
Εξίσου καταστροφικό θα είναι το αποτέλεσμα και για τους
μικρομετόχους, αφού αν κάποιος έχει σήμερα μετοχές της
Τράπεζας Πειραιώς ή αγοράζει στην τρέχουσα χρηματιστηριακή
τιμή, για να μη χάσει, θα πρέπει η μετοχή να βρεθεί στα…
12,90(!) ευρώ μετά το reverse split και την ΑΜΚ (που όπως
εξηγήσαμε δεν περιλαμβάνεται ούτε στα σενάρια… επιστημονικής
φαντασίας)!
Εν τέλει, τα μεγάλα funds (του εξωτερικού ως επί το πλείστον)
που θα καλύψουν την ΑΜΚ – κι όποιος άλλος έχει την οικονομική
δυνατότητα να συμμετάσχει – θα αποκτήσουν τις νέες μετοχές σε
τιμή όχι πολύ υψηλότερη από 1 ευρώ και καταβάλλοντας περίπου
μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να αποκτήσουν μία
τράπεζα!!!
.

ΤΧΣ κερνάει, μεγαλοσυμφέροντα πίνουν!
Η περιγραφείσα διαδικασία θα πρέπει να εγκριθεί από το ΤΧΣ, το
οποίο όμως έχει δείξει τις προθέσεις του και την αδιαφορία του
για τα συμφέροντα του Δημοσίου, μπροστά στην ακόρεστη διάθεσή
του να προσφέρει φιλέτα σε ξένους επενδυτές με συμβολικό
τίμημα!
Και αν αναρωτιέστε γιατί δεν παρεμβαίνει κάποιος ώστε να
αποφευχθεί ένα ακόμα ληστρικό πλιάτσικο σε βάρος του δημοσίου
συμφέροντος στο όνομα των ιδιωτικοποιήσεων, σας υπενθυμίζουμε
ότι η Κυβέρνηση έχει ψηφίσει το Νόμο για το ακαταδίωκτο των
στελεχών του ΤΧΣ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινήσει
κανένας εισαγγελέας αυτή τη διαδικασία! Εν ολίγοις, πρόκειται
για ένα οργανωμένο σχέδιο, αφού είχαν φροντίσει καιρό τώρα να
προετοιμάσουν το έδαφος…

Πρόκειται βεβαίως για μία ακόμα προκλητική διαδικασία που δεν
κρατά ούτε τα προσχήματα και προστίθεται σε σειρά προσπαθειών
ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας αντί πινακίου φακής και
εμπαιγμού των Ελλήνων μικρομετόχων!
.

Ξεπούλημα και του Έλληνα Αγρότη!
Στις προκλητικές αυτές μεθοδεύσεις για μία ακόμα εκποίηση
δημόσιας περιουσίας και φέσωμα του ελληνικού λαού, πρέπει να
προσθέσουμε ότι αποτελεί και παράδοση του αγροτικού κόσμου στα
χέρια των ξένων επενδυτών!
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει απορροφήσει, ως γνωστόν, την Αγροτική
Τράπεζα, η οποία είχε όλα τα στεγαστικά δάνεια των αγροτών και
τα ενυπόθηκα δάνεια των αγροτών και των συνεταιρισμών.
Ο Έλληνας αγρότης και η αγροτική παραγωγή, που τόσο έχουν
υποφέρει τα τελευταία χρόνια, θα δεχτούν ένα ακόμα ισχυρό
πλήγμα αφού, εν τέλει, το ξεπούλημα της Τράπεζας Πειραιώς
είναι έμμεσο ξεπούλημα της αγροτικής ιδιοκτησίας με τεράστιες
συνέπειες για τον αγροτικό παραγωγικό ιστό και την αγροτική
οικονομία!
.

Θύελλα αντιδράσεων στο χρηματιστηριακό κόσμο – Σιγή
ιχθύος από τα μεγάλα ΜΜΕ
Και αν όλα αυτά σας φαίνονται… ακαταλαβίστικα ή ακόμα και
κάπως «περίεργα», καλά το σκέφτεστε, γιατί πρόκειται για
λογιστικές αλχημείες προκειμένου να «ξεφορτωθούν» την Τράπεζα
Πειραιώς σε ξένα ιδιωτικά κεφάλαια, καταληστεύοντας όμως το
Ελληνικό Δημόσιο και τους μικρομετόχους!
Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα, ότι όλοι οι σχεδιασμοί έχουν
γίνει «διακριτικά» και με σχεδόν ανύπαρκτη ενημέρωση των
μετόχων (τους οποίους το περασμένο φθινόπωρο καθησύχαζε η
διοίκηση της τράπεζας ότι δε θα προέβαινε σε αυτές τις

πρακτικές…), ενώ αντίθετα έχει ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων
από όλα τα μήκη και πλάτη του χρηματιστηριακού κόσμου,
ανεξαρτήτως κομματικής ή ιδεολογικής ταυτότητας. Γι’ αυτό
μάλιστα η μετοχή καταποντίζεται, υποχωρώντας δραματικά από την
Πέμπτη και μετά!
Μάλιστα, μέρος του σχεδιασμού ήταν το κουκούλωμα της υπόθεσης
από τα ΜΜΕ διατηρώντας τον «τρυφερό» εναγκαλισμό τους με τις
διοικήσεις των τραπεζών! Σε ένα ακόμα μεγάλο επεισόδιο του
σεναρίου της διαπλοκής που εξυφαίνεται σε βάρος των
συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και του ελληνικού λαού, τα
ΜΜΕ διατηρούν τη γνωστή και δυστυχώς αναμενόμενη στάση : ΔΕΝ
ΞΕΡΟΥΝ, ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΝ ΤΙΠΟΤΑ!
Παρά το γεγονός ότι σε μερικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, σε
προσωπικές αναφορές ορισμένων που έχουν γνώση για αυτά τα
ζητήματα, ακόμα και σε forums αναγνωστών μεγάλων ιστοσελίδων
που δεν έχουν ασχοληθεί ακόμα με το θέμα, έχει επικρατήσει
χαμός για αυτό το σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων, τα μεγάλα ΜΜΕ
παραμένουν αφοσιωμένα στο αφήγημα του επίγειου παραδείσου, της
συστηματικής
απόκρυψης
σημαντικών
ειδήσεων,
της
παραπληροφόρησης και της αποχαύνωσης του λαού…
Και δυστυχώς βεβαίως, δεν περιμέναμε και τίποτα καλύτερο!
.

Το έργο το έχουμε ξαναδεί… Παρέμβαση της ΙΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ !
Εμείς που προερχόμαστε από τον τραπεζικό χώρο, είμαστε οι
πρώτοι που πρέπει να φωνάξουμε δυνατά και να αντιδράσουμε σε
αυτές τις μεθοδεύσεις!
Ιδιαίτερα εμείς της Ιονικής, το έργο το έχουμε ξαναδεί και τις
συνέπειες τις έχουμε βιώσει από πρώτο χέρι, όταν ξεπουλήθηκε
με παρόμοιες «αλχημείες» η ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ! Το σκάνδαλο της
Τράπεζας Πειραιώς επαναφέρει ανατριχιαστικές μνήμες από τότε
που η δημόσια Ιονική Τράπεζα που είχε απόδοση αμοιβαίων

κεφαλαίων περίπου 3 δις δραχμές, ξεπουλήθηκε στην Πίστεως
έναντι 800 εκ. δραχμών… Όπως σήμερα με ακατανόητες λογιστικές
αλχημείες, παραδίδουν δημόσια περιουσία σε ιδιωτικά κεφάλαια,
έτσι και τότε η Πίστεως εν τέλει όχι μόνο δεν έδωσε τίποτα,
αλλά έβγαλε και κέρδος από εκείνη τη σκανδαλώδη συμφωνία! Τότε
εμείς φωνάζαμε για το παρόν, αλλά και το μέλλον, αφού παρά τον
αγώνα μας, μία ακόμα εκποίηση δημόσιας περιουσίας συντελέστηκε
και πολλές ακόμα ήταν προ των πυλών…
Το Ελληνικό Δημόσιο εδώ και χρόνια έχει δανειστεί και εισφέρει
στα κεφάλαια των Τραπεζών δεκάδες δις ευρώ, στην ουσία χωρίς
αντίκρισμα, εκμηδενίζοντας και την αξία των μετοχών που
κατέχει… Και τα βάρη αυτά βεβαίως έχουν μεταφερθεί έτσι στις
πλάτες του Έλληνα φορολογούμενου, εκτινάσσοντας το δημόσιο
χρέος στα 370 δις!
Άλλωστε, τα 3 δις που θα χάσει το Ελληνικό Δημόσιο από αυτό το
ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ, είναι μόνο το ένα από τα κεφάλια της Λερναίας
Ύδρας της διασπάθισης και κακοδιαχείρισης δημοσίου χρήματος
υπέρ μεγαλοσυμφερόντων και σε βάρος του λαού!
Στην εποχή της πανδημίας που γίνεται τόσο λόγος για την
ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας, που ακόμα και σήμερα δεν
παρέχονται πόροι για προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, το
οποίο ασφυκτιά, με τη δικαιολογία της έλλειψης χρημάτων, είναι
τουλάχιστον προκλητικό δισεκατομμύρια ευρώ που έχει πληρώσει
το Ελληνικό Δημόσιο να κάνουν φτερά προς όφελος ιδιωτικών
μεγαλοσυμφερόντων!
Είναι υποχρέωσή μας να μη μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια! Η
ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ θα συγκαλέσει άμεσα διαδικτυακό Δ.Σ.
προκειμένου να λάβει αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες σε
αυτήν την υπόθεση απαλλοτρίωσης του ποσοστού του ΤΧΣ στην
Τράπεζα Πειραιώς.
Ο Σύλλογός μας θα συμπαραταχθεί με την Ένωση Ελλήνων
Επενδυτών, η οποία έχει προαναγγείλει την κατάθεση επίσημης
καταγγελίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προσφυγές στη

Δικαιοσύνη, για καταστρατήγηση δικαιωμάτων των μετόχων, με
παράλληλη βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.
Καλούμε μάλιστα όσους συναδέλφους κινδυνεύουν να υποστούν
ζημία από αυτήν την εξέλιξη, να επικοινωνήσουν με το Σύλλογό
μας προκειμένου να συντονίσουμε τις ενέργειές μας.
Επίσης, επειδή μέχρι στιγμής το θέμα έχει κουκουλωθεί από τα
διαπλεκόμενα ΜΜΕ και έχει αναδειχθεί μόνο από ανεξάρτητες
φωνές του διαδικτύου, θα αποφασίσουμε για την αποστολή
επιστολής σε όλα τα πολιτικά κόμματα της Βουλής προκειμένου να
δημοσιεύσουν επίσημα τις θέσεις τους για αυτό το πλιάτσικο που
βρίσκεται σε εξέλιξη!

