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Ο ρατσισμός των καρτών
Categories : ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΑ
Date : Ιουλίου 12, 2015
Πριν καλά καλά τελειώσει η
Ημερίδα της Εστίας Πατερικών Μελετών (ΕΠΜ) με θέμα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ χωρίς
ΜΕΤΡΗΤΑ.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ή ΕΦΙΑΛΤΗΣ;» την Κυριακή 28/6/2015, ανακοινώθηκαν οι
κεφαλαιακοί
περιορισμοί (capital controls)
στη χρήση των μετρητών. Πρόκειται για μια άσχημη εξέλιξη στην ιστορία που
ξεκίνησε με την αναγγελία του δημοψηφίσματος.

Στο πλαίσιο των κεφαλαιακών
περιορισμών ανακοινώθηκε ότι:

- Στα ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας θα γίνονται
αναλήψεις μέχρι 60 ευρώ την ημέρα. Από τα ταμεία των Τραπεζών δεν θα μπορεί
κάποιος να κάνει αυτή την ανάληψη των 60 ευρώ την ημέρα, μιας και οι Τράπεζες
θα μείνουν κλειστές περισσότερο από μία εβδομάδα.

- Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τη χρήση των πιστωτικών
και χρεωστικών καρτών στα καταστήματα.
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Δεν ήταν αντικείμενο της ημερίδας
το νόμισμα με το οποίο θα γίνονται οι συναλλαγές στη χώρα μας. Ανεξαρτήτως του
νομίσματος, ένα από τα συμπεράσματα της ημερίδας είναι, ότι πρέπει να υπάρχει
υλικό, φυσικό, μεταλλικό και έγχαρτο χρήμα, να υπάρχουν ΜΕΤΡΗΤΑ για τις
συναλλαγές των πολιτών. Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία
της κοινωνίας. (Δείτε αναλυτικά τις εισηγήσεις των εισηγητών στην ιστοσελίδα της
ΕΠΜ www.orthros.eu).

Με τις αποφάσεις όμως που
ελήφθησαν στο πλαίσιο των capital controls,
δηλ. επιβάλλοντας περιορισμό της χρήσης των μετρητών και ταυτόχρονα, μη
επιβάλλοντος αντίστοιχο/ισόποσο περιορισμό στην διενέργεια ηλεκτρονικών
συναλλαγών, δημιουργήθηκε ένας ιδιότυπος ρατσισμός εις βάρος αυτών που δεν
έχουν κάρτες, ή δεν επιθυμούν συναλλαγές με κάρτες. Πρόκειται ουσιαστικά για
άμεση, εκβιαστική προώθηση της «αχρήματης» κοινωνίας δηλ. αυτό ακριβώς το θέμα
που πραγματεύθηκε η ημερίδα, όπου τα αρνητικά στοιχεία της «αχρήματης»
κοινωνίας τόσο εύστοχα παρουσίασαν οι εισηγητές.

Στο πλαίσιο στοιχειώδους
κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας, θα πρέπει είτε να επιβληθούν περιορισμοί
και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές όμοιοι με αυτούς των χρηματικών, είτε να
αυξηθεί
(πχ στα 300€ όπως έγινε στην Κύπρο) το ημερήσιο όριο αναλήψεων ΚΑΙ από τα
ταμεία των τραπεζών. Αλλιώς θα έχουμε οικογένειες που θα έχουν χρήματα στις
τραπεζικές τους καταθέσεις και επειδή έχουν Κάρτες θα μπορούν να
συναλλάσσονται
στα καταστήματα (εμπορικά, Super Markets,
βενζινάδικα κλπ) και οικογένειες οι οποίες θα έχουν χρήματα στις τραπεζικές
τους καταθέσεις αλλά επειδή ΔΕΝ θα έχουν Κάρτες, ΔΕΝ θα μπορούν να
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συναλλάσσονται.

Τέλος ένα ακόμη στοιχείο
διάκρισης, που προέκυψε την Τρίτη 30/06/2015, είναι το γεγονός ότι από τα γκισέ
των τραπεζών οι συνταξιούχοι μπορούν να εισπράττουν 120 € τη βδομάδα, ενώ από
τα ΑΤΜ, με Κάρτα, 60€ την ημέρα, δηλ. 420€ τη βδομάδα (7ημέρεςΧ60€ την ημέρα)!
Γιατί γίνεται αυτή η διάκριση; Άλλα είναι τα ευρώ (€) των ΑΤΜ και άλλα των
ταμείων;
Όχι βέβαια! Παράλληλα, μετά το ταμείο στέλνουν τους ηλικιωμένους σε άλλο
γραφείο στην Τράπεζα για να αιτηθούν την έκδοση χρεωστικής Κάρτας. Μόνο όσοι
εθελοτυφλούν δεν βλέπουν ότι ο στόχος είναι η «αχρήματη» κοινωνία. Με αφορμή
ή/και πρόφαση την κρίση, εξωθούνται οι πολίτες, εκβιαστικά, στη χρήση των
Καρτών.

Δεν γνωρίζουμε εάν η απόφαση για την εκβιαστική επιβολή της «Αχρήματης»
Κοινωνίας που βλέπουμε σήμερα στη ζωή μας είναι σχεδιασμός που έρχεται από
παλιά και σήμερα απλά ξεκινάει η υλοποίησή του, ή εάν προέκυψε ξαφνικά από
έκτακτες καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα, η διάκριση και ο
αποκλεισμός από τις συναλλαγές των πολιτών, που δεν έχουν ή/και δεν θέλουν να
έχουν Κάρτες, πρέπει να αποκατασταθεί.
ΠΗΓΗ
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