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Συμβουλές προς Δανειο-
λήπτες για Διαταγές 
Πληρωμής, Πλειστηρια-
σμούς, Πτωχευτικό Νό-
μο, Εξωδικαστικό Μηχα-
νισμό, Διαμεσολάβηση,  
Αντίγραφα Συμβάσεων 
και Κινήσεων Λογαρια-
σμού, Οχλήσεις από 
Servicers, Funds και 
Εισπρακτικές….. 

 
Ο ξαφνικός θάνατος          
του Συνεργάσιμου 
Δανειολήπτη….. 

 
 Δεν παραδίδουν τα 
κλειδιά των σπιτιών 
τους οι Δανειολήπτες….. 
 Oι Δικηγορικοί 
Σύλλογοι καταγγέλλουν 
fast track πλιάτσικο στις 
περιουσίες μας από 
τράπεζες και funds.…. 
 Χρεοκόπησε η 
Attica Bank ;;;  
 Χωρίς Κατάστημα 
ΕΤΕ η Βουλιαγμένη….. 
 Η επέλαση των POS 
και η ψευδαίσθηση της 
αύξησης των ιδιωτικών 
καταθέσεων….. 
 

 
 

 
Χρέος : Όταν η σιωπή 
δεν είναι χρυσός….. 

 
Από το Ιρλανδικό 
θαύμα, στο Ελληνικό 
χάσμα….. 

 
Ο αν-ΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
των Α-χ-ΧΡΙΣΤΩΝ και το 
φιάσκο Αποστολάκη….. 

 
Ο ασκός του Αιόλου της 
Πανδημίας και οι 50 
λέξεις του ΚΙΝΑΛ για  
τον Άκη….. 

 
Ολόκληρο το σχέδιο για 
το νέο ΕΝΦΙΑ, με τις 
αλλαγές που αναμένον-
ται ήδη από το 2022….. 
 
 
 

!!! 

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 

Δεν είναι ανθρωπογενής η υπερθέρμανση της Γης.  
Οφείλεται στην έξαρση του μαγνητικού πεδίου,                          
που εκδηλώνεται, κάθε φορά,  
ανάλογα με τον αριθμό των εκρήξεων  
που λαμβάνουν χώρα στον Ήλιο……   
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Υπάρχει 
Λύση !!! 

ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
Η κύρωση από την Βουλή στις 
30/07/2021 της Σύμβασης Χρηματοδό-
τησης και της Δανειακής Σύμβασης 
μεταξύ  ΕΕ και Ελλάδας, που άνοιξαν 
τον δρόμο για την υλοποίηση του 
σχεδίου «Ελλάδα 2.0», συνοδεύεται 
από νέο Μνημόνιο, που θα διαρκέσει 
για 30 χρόνια, όσο και                                     
η Δανειακή Σύμβαση..….    

 ΣΧΕΔΙΟ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» : ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2051 
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του Διονύση Χιόνη 
Καθηγητή Οικονομικών 
του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης 

 
Η ιστορία διδάσκει, πολύ 
περισσότερο η οικονομική ιστορία. 
Και τo δίδαγμα είναι πολύ απλό. 

σο αναβάλεις την 
αντιμετώπιση 
ενός οικονομικού 

προβλήματος, τόσο 
αυτό διογκώνεται  
και κάποια στιγμή 
μετατρέπεται σε 
πραγματική απειλή. 
Βέβαια σε ένα περιβάλλον που 
διαμορφώνεται από την συνωμοσία 
της ακαταμάχητης αισιοδοξίας, ο 
προβληματισμός για το μέλλον και 
την βιωσιμότητα του χρέους δεν 
πρέπει να υφίσταται. Οι λόγοι αυτής 
της ενδιαφέρουσας αισιοδοξίας είναι 
απλοί και το βασικό επιχείρημα 
συμπυκνώνεται στις παρακάτω 
προτάσεις.  

ο ελληνικό χρέος 
είναι βιώσιμο,  
διότι η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα θα 
συνεχίζει να δέχεται  
τα ελληνικά  
ομόλογα μέσω του 
προγράμματος PEPP.  

 
Επιπλέον η ανάπτυξη θα είναι 
μεγαλύτερη από το μέσο επιτόκιο 
του ελληνικού χρέους, που 
ανέρχεται στο 1,5%. Το χαμηλό 
επιτόκιο, σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι το 90% του χρέους 
αποτελείται από δάνεια σταθερού 
επιτοκίου και το 81% διακρατείται 
από τους πιστωτές του δημόσιου 
τομέα, αποτελεί εγγύηση 
βιωσιμότητας. Τα παραπάνω 
συνδυάζονται με τις διεθνείς 
εξελίξεις όπου τον τελευταίο καιρό 
υπάρχει μια υπερβάλλουσα ζήτηση 
για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, 
με αποτέλεσμα το κόστος 
εξυπηρέτησης του χρέους να έχει 
μειωθεί. Για παράδειγμα, αν 
συνεχιστεί το ίδιο επίπεδο 
επιτοκίων, το κόστος εξυπηρέτησης 
του χρέους για την Γερμανία θα είναι 
μηδενικό το 2029. Εδώ όμως πρέπει 
να τοποθετηθούν κάποια «αν». 

  

ν ο πληθωρισμός 
αποδειχθεί πιο 
επίμονος από ένα 

παροδικό φαινόμενο 
και μονιμοποιήσει  
την παρουσία του στις 

δυτικές οικονομίες, 
τότε μήπως οι 
αγοραστές του 
ελληνικού χρέους 
αναζητήσουν 
μεγαλύτερες 
αποδόσεις των 
ελληνικών ομολόγων; 
Και σ’ αυτή την περίπτωση μπορεί 
τo μέσο επιτόκια να είναι σταθερά 
στο 1,5%, αλλά το κόστος δανεισμού 
των νέων ομολόγων θα ανέλθει 
κατακόρυφα. 

Θυμίζω ότι το 2016, τέσσερα χρόνια 
μετά το PSI και την ανακοινωθείσα 
μείωση του επιτοκίου του ελληνικού 
χρέους, η απόδοση των ελληνικών 
ομολόγων ανήλθε στις 853 μονάδες 
βάσης (8,053%). Με αυτό τον τρόπο 
το ασφάλιστρο κινδύνου οδηγεί τα 
ελληνικά ομόλογα εκτός αγορών. Θα 
αντιτάξει κανείς το επιχείρημα ότι η 
Ελλάδα έχει υποχρέωση 
παραγωγής δημοσιονομικών 
πλεονασμάτων. Ας αναλογιστούμε 
όμως ότι σε αυτό το προνομιακό 
περιβάλλον το 2019, πριν την 
πανδημία, ο λόγος πληρωμών των 
τόκων του δημοσίου χρέους προς τα 
έσοδα της γενικής κυβέρνησης το 
2019 ανήλθε στο 6,3%. Για το 2020 το 
ποσοστό αυτό αναμένεται να 
επηρεάσει το 8%. Η αύξηση του 
πληθωρισμού γενικά είναι 
υποβοηθητική για την εξυπηρέτηση 
του χρέους. Διότι πολύ απλά η 
σχέση χρέους προς ονομαστικό 
ΑΕΠ βαίνει μειούμενη αυξάνοντας 
την πιστωτική αξιοπιστία. Γι’ αυτό 
όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός, 
θεωρούμε δεδομένο ότι οι 
αποδόσεις των ομολόγων θα είναι 
περίπου σταθερές. Αυτό ισχύει όμως  
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σε χώρες με λογικά επίπεδα χρέους και δεν μπορεί να 
συμβεί σε μια χώρα που χρέος υπερβαίνει το 210% του 
ΑΕΠ. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι ληκτότητες είναι 
μακροχρόνιες, όπως του ελληνικού χρέους, όπου η μέση 
σταθμισμένη ληκτότητα ξεπερνά τα 21 έτη.  

αισιοδοξία βασίζεται επίσης στις 
υποσχέσεις της ΕΚΤ περί αέναου 
συνέχισης του προγράμματος 

αγοράς του ελληνικού χρέους. 

Πληθαίνουν όμως οι φωνές περί τερματισμού της πολιτικής 
της ποσοτικής χαλάρωσης. Τα επιχειρήματα που 
προβάλλονται είναι λογικά και δεδομένης της διόγκωσης 
των ισολογισμών των κεντρικών τραπεζών, το τέλος ή ο 
δραστικός περιορισμός είναι κάτι που μπορεί να μην 
αργήσει. Τέλος και επίσης σημαντικό είναι η περιοδικότητα 
εμφάνισης των τραπεζικών και οικονομικών κρίσεων, που 
δείχνει ότι αργά η γρήγορα θα κάνει την εμφάνισή της. 
Εξάλλου τα επιτόκια βρίσκονται για μια ασυνήθιστα μεγάλη 
περίοδο σε αδικαιολόγητα χαμηλά επίπεδα. Στην 
περίπτωση εκδήλωσης μια κρίσης, ή ανόδου των 
επιτοκίων, η ΕΚΤ και να θέλει να τηρήσει τις υποσχέσεις 
της να συνεχίσει την ποσοτική χαλάρωση δεν θα μπορεί, 
γιατί πολύ απλά θα έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες της 
νομισματικής πολιτικής και των τραπεζικών διασώσεων. 

ν θεωρήσουμε αφελής την  
άποψη ότι δύναται η Ελλάδα σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα να επιβάλλει 
moratorium για το χρέος στις αγορές 
μέχρι το 2060, τότε καθίσταται 
επικίνδυνη η σιωπή για το θέμα του 
χρέους και η μη υποβολή θέσεων  
και προτάσεων. 

 

Η 
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Γ’ Μέρος: Από τον Μεσοπόλεμο και την Δικτατορία του Μεταξά,  
στους Νταβατζήδες της Κατοχής, του Εμφύλιου,  
του Σχεδίου Μάρσαλ, της Αποστασίας και της Χούντας… 

 
Το μανιφέστο ενός αγανακτισμένου 
Νέου Έλληνα, που μπήκε στην 
πολιτική για να αλλάξει (κάποια) 
πράγματα και βγαίνει ξανά 
απελευθερωμένος στην κοινωνία. 
Γιατί μόνο από εκεί, μαζί με τους 
απλούς ανθρώπους, από τα 
μετερίζια της ζωής, μπορούν να 
δοθούν αποτελεσματικά και να 
κερδηθούν αγώνες για την Ελλάδα 
του μέλλοντός μας. 

Ελλάδα του 
Μεσοπολέμου 
αξίζει ιδιαίτερης 

μνείας γιατί ίσως 
ταιριάζει στην εποχή 
που διανύουμε 
περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη. 

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε 
αφήσει τεράστιες πληγές στην 
Ευρώπη. Αντίστοιχες πληγές είχε να 
επουλώσει και η χώρα μας λόγω της 
Μικρασιατικής Καταστροφής. Στα 17 
μεταπολεμικά χρόνια, η ιδέα του 
Αλυτρωτισμού περιορίστηκε. 
Εγκαταλείψαμε τις διεκδικήσεις 
χωρίς οικονομική στρατιωτική 
δύναμη. Συνταχθήκαμε με την 
Κοινωνία των Εθνών, -τον 
πρόδρομο οργανισμό του ΟΗΕ- και 
βάλαμε ένα στόχο που πετύχαμε, τη 
διατήρηση της ασφάλειας και της 
εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Η 
εσωστρέφεια που κυριάρχησε στην 
Ελλάδα συνδυάστηκε με μια 
προσπάθεια ανασυγκρότησης. Η 
προσφυγιά λειτούργησε όπως 
σήμερα η κρίση. Αφού προκάλεσε 
μια σειρά αλυσιδωτών 
αντιδράσεων, κοινωνικών και 
κυρίως πολιτικών. Η ανεργία είχε 
φθάσει, όπως και σήμερα, σε ύψη 
ρεκόρ. Ένα μεγάλο ποσοστό του 
μορφωμένου πληθυσμού 
αναγκαζόταν να κάνει δουλειές του 
ποδαριού για να επιβιώσει. Την ίδια 
στιγμή η πτώση του βιοτικού 
επιπέδου υπήρξε ραγδαία. Η 
φτωχοποίηση της όποιας μεσαίας 
τάξης πήγε να δημιουργηθεί στις 
αρχές του αιώνα, οδήγησε στην 
εξαφάνισή της. Η ανυπαρξία υγιούς 
και δυναμικής μεσαίας αστικής τάξης 
ήταν ο παράγοντας που θα 
οδηγούσε τη χώρα σε πολλά ακόμη 
δεινά. Την αντίστοιχη κατάσταση 
ζούμε σήμερα. 

ημιουργείται η 
Ελλάδα των δύο 
άκρων, όπου 

κοινωνικά στην 
κορυφή βρίσκεται ένα 
μικρό ποσοστό –

μικρότερο του 10%- 
πολύ πλούσιων και οι 
υπόλοιποι αρχίζουν    
να συρρέουν στις  τά-
ξεις των νεόπτωχων.  
Και πολιτικά 
ισχυροποιείται η  
Χρυσή Αυγή και η 
Ριζοσπαστική Αριστερά. 

 
Αυτή η κοινωνία των άκρων, δεν 
μπορεί να μην οδηγήσει και την 
πολιτική στα άκρα. Σε μία ανάλυση 
που έκανε ο καταξιωμένος Άγγλος 
ιστορικός διάδοχος του Hobsbawn, 
Mark Mazaower, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι αυτό που έζησε η 
μεταπολεμική Γερμανία με τη 
Συνθήκη της Βαϊμάρης, έζησε η 
Ελλάδα μετά τη Συνθήκη των 
Σεβρών. Την αποδυνάμωση των 
Δημοκρατικών Θεσμών μέσα από 
συνεχείς, αλλά ατελέσφορες 
εκλογικές αναμετρήσεις, που 
καθιστούσαν τα αστικά κόμματα 
ακόμη πιο ασθενικά στα μάτια των 
πολιτών. Το ρόλο του υπερασπιστή 
της Δημοκρατίας που είχε στη  

 

Η Δ 
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Γερμανία ο Φον Χίντεμπουργκ τον έπαιξε μάταια στην 
Ελλάδα ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Και αυτό φιλοδοξεί 
σήμερα η Κυβέρνηση Σαμαρά. Ο Βενιζέλος πάντα 
πολεμούσε τα άκρα. Δεν έκαναν το ίδιο όμως και οι 
Βενιζελικοί, ειδικά οι αξιωματικοί του στρατού που 
προκαλούσαν συνεχή πραξικοπήματα την κρίσιμη διετία 
1933-1935. Αν σε αυτή την παρατεταμένη αστάθεια 
προσθέσει κανείς, τη δεύτερη μετά το 1920 στο Παρίσι, 
απόπειρα δολοφονίας κατά του Βενιζέλου το 1933, ύστερα 
από δείπνο με την Πηνελόπη Δέλτα καθώς και την 
εμφάνιση των λεγόμενων δημοκρατικών κομμάτων ΚΚΕ 
και Αγροτικό, ως συνεπακόλουθο της διεθνοποίησης των 
Σοβιέτ, δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε πως οδηγήθηκε 
η χώρα διά της διολίσθησης της Δημοκρατίας, στην 
κατάλυση του πολιτεύματος της Αβασίλευτης Δημοκρατίας, 
την επάνοδο του Γεωργίου Β΄ στο θρόνο. 

αι βέβαια η αδράνεια των 
συστημικών πολιτικών, έδωσε τη 
δυνατότητα στον Ιωάννη Μεταξά, 

ευνοούμενο του Παλατιού να 
αυτοανακηρυχθεί «Κυβερνήτης»,  
να αναστείλει τις προσωπικές 

ελευθερίες (σε μια προσπάθεια 
αντιγραφής των ολοκληρωτικών 
καθεστώτων της Ιταλίας και της 
Γερμανίας) και να εγκαθιδρύσει  
μία δικτατορία διώξεων… 

 
Στην εποχή του Μεσοπολέμου τα μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα έχουν αποδυναμωθεί από την κρίση. Ας μην 
ξεχνάμε ότι την ίδια εποχή το Κραχ του ’29 στην Αμερική 
οδηγεί στην καταστροφή το όποιο βιομηχανικό κεφάλαιο 
και στην Ευρώπη. Το ίδιο συμβαίνει και με τους 
Νταβατζήδες που κινούνται στο περιθώριο των 
παραδοσιακών κομμάτων. Ουσιαστικά η έλλειψη 
πανίσχυρων οικονομικών συμφερόντων με την απαξίωση 
των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων και την 
ταυτόχρονη άνοδο νέων, μας οδηγεί στο –ίσως 
παρακινδυνευμένο- συμπέρασμα πως η εποχή του 
Μεσοπολέμου είναι ίσως η μόνη περίοδος στη νεώτερη 
ιστορία μας που στη χώρα δεν κάνουν κουμάντο 
πανίσχυροι Νταβατζήδες. Ακόμη και οι Νταβατζήδες της 
διεθνούς κοινότητας έχουν τόσο μεγάλα προβλήματα να 
αντιμετωπίσουν στο εσωτερικό τους, που αδυνατούν να 
παρεμβαίνουν δυναμικά και στα ελληνικά πράγματα. Ίσως, 
θα μπορούσε κανείς επεκτείνοντας το συλλογισμό της 
επιχειρηματολογίας Μαζάουερ περί Μεσοπολεμικής  

 

Κ 
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Ελλάδας που προσομοιάζει στη σημερινή Τροϊκανή 
Ελλάδα, να ισχυριστεί ότι όπως τότε η αποσύνθεση της 
Οικονομίας και η πολιτική αστάθεια διέλυσε τους 
Νταβατζήδες της εποχής, έτσι η πρόσφατη κρίση θα 
διαλύσει και τους δικούς μας. Ενδεχομένως, όμως, για να 
φέρει κάποιους άλλους. Και αυτό δεν μπορεί να το 
αφήσουμε να συμβεί… Η Ελλάδα στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
έγραψε άλλη μια λαμπρή σελίδα στην Ιστορία της με τη νίκη 
στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και την μετέπειτα ηρωϊκή 
αντίσταση στους Γερμανούς, που κορυφώθηκε στη μάχη 
της Κρήτης. 

 

αναπόφευκτη κατάρρευση του 
μετώπου, τον Απρίλιο του ’41, 
οδήγησε τη Χώρα σε μια τριπλή 

Κατοχή, Γερμανών, Ιταλών και 
Βουλγάρων.  Απέναντί τους ορθώθηκε 
περήφανα το ανάστημα της Εθνικής 
Αντίστασης με τη δημιουργία του ΕΑΜ, 
του ΕΔΕΣ, αλλά και μικρότερων 
οργανώσεων, όπως η ΕΚΚΑ. 
Στα 90.000 θύματα των στρατιωτών μας στα βουνά της 
Αλβανίας ήρθαν να προστεθούν 325.000 ελληνικές ψυχές, 
θύματα της πείνας, της τρομοκρατίας, των μαζικών 
εκτελέσεων και του εμπρησμού ολόκληρων χωριών. Ειδικά 
στην Αθήνα ο σκληρός χειμώνας του 1941-42 προκαλεί 
χιλιάδες θύματα. Ποιος να ξεχάσει τις σφαγές του Διστόμου 
και των Καλαβρύτων; Και πολύ περισσότερο: 

οιος να ξεχάσει τους συνεργάτες 
των Γερμανών; Τους Έλληνες  
που στράφηκαν εναντίον των 

Ελλήνων; Τους δοσίλογους, τους 
μαυραγορίτες, τους ταγματασφαλίτες, 
τους εθνοπροδότες; 
Αυτούς που για να βγάλουν λίγα ή πολλά χρήματα 
παραπάνω πούλαγαν στους πεινασμένους συμπατριώτες 
μας το λάδι για χρυσάφι και το στάρι για ασήμι. Ποιος θα 
ξεχάσει τους κουκουλοφόρους εκείνης της εποχής που  

 
κατέδιδαν στην Γκεστάπο τους αγωνιστές της Αντίστασης; 
Αυτοί είναι οι Νταβατζήδες της Κατοχής.  Οι χειρότεροι 
σίγουρα απ’ όλους τους Νταβατζήδες που συναντήσαμε 
στην ιστορική αναδρομή μας μέχρι σήμερα. Οι Εφιάλτες 
του Άγνωστου Πολέμου. Αυτοί που φυσιολογικά κι 
ανθρώπινα αντιδρώντας, η συλλογική μνήμη θέλει να 
ξεχάσει. Αλλά αν αφήσουμε την ιστορική μνήμη να κάνει το 
ίδιο, τότε θα έχουμε διαπράξει ΕΓΚΛΗΜΑ. Και βέβαια κανείς 
μας δεν πρέπει να ξεχάσει την καταστροφή που 
ακολούθησε της Απελευθέρωσης. Ενώ όλη η Ευρώπη 
προσπαθούσε να συνέλθει από το κακό του πολέμου και 
να επουλώσει τις βαθιές πληγές του μακελειού, εμείς για 
άλλη μια φορά, οδηγηθήκαμε, με δικές μας αποφάσεις, σε 
ένα νέο διχασμό. Ήμασταν η μόνη χώρα στην Ευρώπη που 
δεν κουράστηκε από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά είχε 
την αυτοκαταστροφική μανία να συνεχίσει να πολεμά, αυτή 
τη φορά με τον εαυτό της. 

α τέσσερα χρόνια του Εμφυλίου 
που ακολούθησαν (1945-1949) 
είχαν και αυτά τους Νταβατζήδες 

τους. Και η καταστροφή που 
προκάλεσαν είναι ακόμη  
πιο επώδυνη !!! 
Ένα μόνο ας μην ξεχνούμε. Οι Νταβατζήδες ήταν ντόπιοι 
και ξένοι. Και ήταν ακόμη πιο αδίστακτοι. Ακόμη κι όταν 
καπηλεύονταν τον αγνό πατριωτισμό στη μια ή την άλλη 
πλευρά.  Η Ελλάδα μετά τον Εμφύλιο χρειάστηκε πολύ 
χρόνο για να επουλώσει τις πληγές της. Σημειώθηκε ένα 
μεγάλο κύμα μετακίνησης του πληθυσμού από την  
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περιφέρεια στα αστικά κέντρα (αστυφιλία), όχι μόνο για 
οικονομικούς λόγους -αφού με την υποτυπώδη 
εκβιομηχάνιση άρχισαν να υπάρχουν περισσότερες 
δουλειές στα κέντρα- αλλά και για κοινωνικούς, αφού οι 
απρόσωπες πόλεις δημιουργούσαν ένα ασφαλές 
καταφύγιο από τις εχθρότητες που είχε δημιουργήσει στην 
ύπαιθρο και τα χωριά ο Εμφύλιος. Ο πληθυσμός της 
Αθήνας διπλασιάστηκε. Από 1.125.000 κατοίκους το 1940, 
σε 2.540.000 το 1971. Από το 15% του συνολικού 
πληθυσμού πριν τον Πόλεμο, έφθασε στο 30% το 1971. Η 
πόλη αναπτύχθηκε χωρίς σχέδιο, με ρυθμούς πιο 
γρήγορους από αυτούς που μπορούσαν να αντέξουν οι 
υποδομές της, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την 
ποιότητα ζωής τους. Την ίδια στιγμή που η εσωτερική 
μετανάστευση ερήμωνε την ελληνική περιφέρεια, 
δημιουργείτο ένα ακόμη κύμα μετανάστευσης στο 
εξωτερικό με κύριους προορισμούς τη Γερμανία, την 
Αυστραλία, τις ΗΠΑ, ακόμη και την Αφρική. Η ανεργία 
μεγάλωνε μαζί με τη φτώχεια. Οι συνακόλουθες απεργίες 
και διαδηλώσεις που ξεσπούσαν συχνά-πυκνά είχαν ως 
κύρια αιτήματά τους και πολιτικά ζητήματα -περισσότερη 
δικαιοσύνη και δημοκρατία- αλλά και καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης. Το πρώτο αίτημα του λαού ήταν απόλυτα 
δίκαιο. Η κληρονομιά του Εμφυλίου σε συνδυασμό με την 
επίδραση του Ψυχρού Πολέμου ήταν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ 
για την Ελληνική κοινωνία, αφού η Χώρα εντάχθηκε στο 
διεθνές διπολικό σύστημα και έτσι με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο αναπαράγονταν οι πολιτικές συνθήκες της εμφύλιας 
σύγκρουσης. Από τη μια οι νικητές λειτουργούσαν με μια 
αυταρχική πολιτική πρακτική, στην οποία εξακολουθούσε 
να παίζει ισχυρό ρόλο ο στρατός και το στέμμα και από την 
άλλη οι αντιδρούσες λαϊκές μάζες δεν θεωρούσαν -ορθά- 
ότι οι κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού ήταν τίμιοι. Η 
λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών ήταν το λιγότερο 
ασταθής. Υπήρχε αδυναμία συγκρότησης ισχυρών 
ομοιογενών μαζικών κομμάτων και όλα μαζί συντηρούσαν 
μια μεγάλη πολιτική αστάθεια επί δύο σχεδόν δεκαετίες 
(1949-1969), που μοιραία οδήγησε πρώτα στην κατάπτωση 
και μετά στην κατάλυση του Κοινοβουλευτισμού με τη 
δικτατορία των Συνταγματαρχών. Η πιο σημαντική εξέλιξη 
για τη χώρα την εποχή αυτή είναι η μετακίνησή της από τον 
Ευρωπαϊκό στον Ατλαντικό άξονα επιρροής. Η διακριτική 
αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο από την 
Νοτιοανατολική Ευρώπη καλύφθηκε πλήρως από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Η ελληνική εξωτερική πολιτική 
βρέθηκε για άλλη μια φορά σε σύγχυση, αφού 
δυσκολεύθηκε να ισορροπήσει μεταξύ εθνικών και 
ατλαντικών συμφερόντων. Η εκρηκτική κατάσταση του 
Κυπριακού έκανε την ανισορροπία ακόμη πιο ασταθή.  Η 
εποχή 1949-1974 χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Την ύστερη 
μετεμφυλιακή περίοδο όπου κυριαρχούν πρώτα οι 
συντηρητικές κυβερνήσεις με κεντρικές φυσιογνωμίες των 
Στρατηγών Παπάγου του Ελληνικού Συναγερμού και του 
αντιπάλου του Πλαστήρα τους οποίους διαδέχθηκε ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής με την ΕΡΕ.  

 

γεννημένος στην Πρώτη Σερρών 
πολιτικός γίνεται το 1965  
ο νεώτερος Έλληνας 

Πρωθυπουργός του 20ου αιώνα σε 
ηλικία 48 ετών. Ήταν ένας από τους 
πιο δυναμικούς και αποφασιστικούς 
πολιτικούς στη σύγχρονη ιστορία μας. 
Είχε πάντα σχέδιο και προγραμματισμό. Ήξερε να βάζει 
προτεραιότητες και γι’ αυτό απ’ όπου πέρασε άφησε έργο. 
Πολύ περισσότερο ήξερε να συγκρούεται με τα 
συμφέροντα και τους εκάστοτε Νταβατζήδες όσο ισχυροί 
και αν ήταν. Είχε ήδη ξεχωρίσει ως νεαρός υπουργός 
Μεταφορών, Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας των 
Κυβερνήσεων 1946-1952. Μέσα σε μόλις έξι μήνες 
αποκαταστάθηκε πλήρως το συγκοινωνιακό δίκτυο της 
χώρας που είχε καταστραφεί ολοσχερώς. 

 

Ο 
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Έδειξε, επίσης, από νωρίς, ότι ήταν ασυμβίβαστος με τα 
μεγάλα συμφέροντα όταν συγκρούστηκε με τη Βρετανική 
εταιρία Power που είχε -μαζί με άλλες ξένες ιδιωτικές 
εταιρίες- το μονοπώλιο ηλεκτροδότησης και προσέφερε 
ακριβές και κακές υπηρεσίες στους πολίτες. Τέλος, ως 
υπουργός πάλι έβαλε τα πρώτα ψήγματα της 
καραμανλικής σχολής, της συναίνεσης, της κοινωνικής 
ευαισθησίας και την κατάργηση των διαχωριστικών 
γραμμών με τρεις κινήσεις: Αύξησε τις συντάξεις κατά 25%. 
Επαναπάτρισε 500.000 πρόσφυγες, ο «Οικονομικός 
Γράμμος». Αποφυλάκισε αντιφρονούντες συνδικαλιστές. 

ς Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής: Εφάρμοσε την 
περίοδο 1955-1963, οικονομική 

πολιτική που οδήγησε στην άνοδο  
του ΑΕΠ κατά 62%, παρά τη σημαντική 
αύξηση του πληθυσμού 7%. 

 
Στα 1959 υπέγραψε τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου με τις 
οποίες τερματίστηκε η βρετανική κυριαρχία στην Κύπρο. 
Ταυτόχρονα, στράφηκε προς την ευρωπαϊκή οικογένεια και 
έκανε την Ελλάδα το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΟΚ 
(1962). Ο Κ. Καραμανλής δέχθηκε και σφοδρότατη κριτική 
για τον τρόπο διακυβέρνησης την πρώτη περίοδο της 
Πρωθυπουργίας του. Δεν έλειψαν, μάλιστα, ούτε οι 
καταγγελίες για «εκλογές βίας και νοθείας» το 1961. Λίγο 
αργότερα, το 1963, αναγκάστηκε να καταφύγει στην 
αυτοεξορία, πιεζόμενος από δύο παράγοντες: Αφενός από 
την αδυναμία της Κυβέρνησής του να ελέγξει το αστυνομικό 
κράτος και το παρακράτος και αφετέρου εξαιτίας της 
σύγκρουσής του με τη Βασίλισσα Φρειδερίκη και το 
Βασιλιά Παύλο, που αντιδρούσαν στην πρόθεσή του να 
αναθεωρήσει ως προς το δημοκρατικότερο το Σύνταγμα 
του 1952. Η πρώτη Πρωθυπουργία Κ. Καραμανλή έδωσε 
την απαραίτητη για μία χώρα που πεινούσε προτεραιότητα 
στην οικονομική ανάπτυξη. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει 
ταυτόχρονα και στην κατεύθυνση της πλήρους 
κατοχύρωσης των ατομικών ελευθεριών, πράγμα που 
προφανώς είχε μετανιώσει και έκανε πράξη στη δεύτερη 
Πρωθυπουργία του. 

δολοφονία του Γρηγόρη 
Λαμπράκη από τον παρακρατικό 
Γκοτζαμάνη στη Θεσσαλονίκη, 

οδήγησε τον ίδιο στην παραίτηση 
και τον Γεώργιο Παπανδρέου 
στην πρωθυπουργία. 

 
Τη δεύτερη αυτή περίοδο κυριάρχησαν δύο πολιτικές 
φυσιογνωμίες. 

πό τη μια εκείνης του «Γέρου της 
Δημοκρατίας» που ηγείτο της 
«Ένωσης Κέντρου» και από την 

άλλη του νεαρού και άπειρου Βασιλιά 
Κωνσταντίνου Β’ που συγκρούστηκε 
με τους Κεντρώους του 1965, 
προκαλώντας συνταγματική κρίση. 

 
Ο Γ. Παπανδρέου κερδίζοντας τις εκλογές του 1964, 
ακολούθησε πολιτική ριζοσπαστική για τα δεδομένα της 
εποχής. Ρύθμισε τα αγροτικά χρέη. Απελευθέρωσε 
πολιτικούς κρατούμενους. Προσέφερε δωρεάν Παιδεία σε 
όλες τις βαθμίδες. Διπλασίασε τις βασικές αποδοχές των 
δικαστικών. Μετέφερε στην Κύπρο μια ελληνική μεραρχία, 
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δημιουργώντας προϋποθέσεις για 
την Ένωση της Μεγαλονήσου με τη 
Μητέρα Πατρίδα. Πέτυχε τελικά να 
φυσήξει ένα νέος άνεμος πολιτικής 
ελευθερίας, μετά από μια γκρίζα 
περίοδο. Όμως, δεν κατάφερε να 
ελέγξει ούτε το στρατό ούτε την 
αστυνομία και πολύ περισσότερο να 
βρει ένα modus operandi με τα 
Ανάκτορα. Εδώ μπαίνει στην εικόνα 
η ομάδα των αντιφρονούντων της 
Ένωσης Κέντρου, όπως ο Γεώργιος 
Αθανασιάδης-Νόβας, ο Ηλίας 
Τσιριμώκος, ο Στέφανος 
Στεφανόπουλος και ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης, που δημιούργησαν τη 
κυβέρνηση των «ανδρών του 
Βασιλέως». Ο Γεώργιος 
Παπανδρέου κηρύσσει τον 
Ανένδοτο! Η «αποστασία» 
σημάδεψε την περίοδο αυτή και 
ενέτεινε την πολιτική αστάθεια, 
γεγονός που έσπευσαν να 
εκμεταλλευτούν άφρονες 
στρατιωτικοί.  

ίγο πριν τις 
εκλογές της 26ης 
Μαΐου 1967, στις 21 

Απριλίου, μια ομάδα 
Συνταγματαρχών,  

υπό τον Γεώργιο Παπαδόπουλο,  
καταλαμβάνει με πραξικόπημα την εξουσία.  

 
Η επτάχρονη χούντα κινείται στα όρια μεταξύ της φάρσας -όσον αφορά την εικόνα 
της- της καταστροφής, ως προς την παλιννόστηση της αντιδημοκρατικότητας, της 
καταστολής των ατομικών ελευθεριών με απόγειο τη βάναυση επέμβαση στο 
Πολυτεχνείο το 1973 και την εθνική τραγωδία με το άφρον πραξικόπημα εναντίον 
του Μακάριου και την εγκατάλειψη της Κύπρου στις ορδές του Αττίλα. Η μισή 
Κύπρος καταλαμβάνεται από την Τουρκία, ενώ η Χούντα καταρρέει κάτω από το 
βάρος των εγκλημάτων της. Η Μεγαλόνησος κρατείται από την ώρα εκείνη 
όμηρος στα χέρια της Άγκυρας που ήδη εκβιάζει ολόκληρο τον Ελληνισμό. 
Άλλωστε, από το Νοέμβριο του 1973 είχε προχωρήσει στην αμφισβήτηση 
τμημάτων της αιγαιακής υφαλοκρηπίδας και από τον Ιούνιο του 1974, ένα μήνα 
πριν την εισβολή στην Κύπρο, απειλούσε την Ελλάδα με πόλεμο σε περίπτωση 
επέκτασης των χωρικών της υδάτων. Είχαν, ήδη, εντοπιστεί τα πρώτα πετρελαϊκά 
κοιτάσματα στα ανοιχτά της Θάσου και οι ξένοι νταβατζήδες είχαν ξεκινήσει το πιο 
αδίσταχτο παιχνίδι σε βάρος του Ελληνισμού. 

 

Λ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος 

 
Ένας ακόμα ασχηματισμός! 

ια ανακύκλωση 
φθαρμένων 
υλικών 

κατεδάφισης και 
«κούτσουρων» από τη 
καμένη, κυριολεκτικά 
και μεταφορικά, 
Ελλάδα… 
Τώρα που οι περιστάσεις απαιτούν 
σκληρή δουλειά για την 
ανασυγκρότηση της οικονομίας. 
Τώρα που η κυβερνητική πολιτική 
πρέπει να έχει περιεχόμενο, 
πρόγραμμα, οραματική 
συγκρότηση. Τώρα που έχει 
καταρρεύσει το αφήγημα του 
εθνομηδενιστικού τόξου χρειάζεται 
μια ρωμαλέα ηγεσία με μια ξεκάθαρη 
εθνική και φιλολαϊκή πολιτική 
στηριγμένη στην ιδεολογική 
ηγεμονία που δι’ αυτής θα 
επιτυγχάνει τον διεμβολισμό των 
πολιτικών ακροατηρίων των 

αντιπάλων και όχι στην σημειολογία, τον τακτικισμό και τον κούφιο πολιτικό 
λόγο. Τι σημαίνει η τάδε και η δείνα αλλαγή Υπουργών, ποια νέα κατεύθυνση 
σηματοδοτείται ή δεν σηματοδοτείται, ποιον μεγιστάνα εκπροσωπεί ο άλφα ή ο 
βήτα νέος κυβερνητικός; 

 
Τα γεγονότα από εδώ και εμπρός θα είναι διαφορετικά. Ο Μητσοτάκης όλο και 
περισσότερο μοιάζει µε ένα καρτούν της πολιτικής που αντιδρά µε 
χρονοκαθυστέρηση, προκαλώντας ενίοτε γέλιο.  Ο Πρωθυπουργός με το 
καλύτερο βιογραφικό -όπως ο ίδιος επαίρεται- προσέθεσε σ αυτό και το 
μεγαλύτερο φιάσκο ever. Το φιάσκο Αποστολάκη έγραψε ιστορία…  

 
Αναγκάστηκε από την πρώτη στιγμή της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ αν-ΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ των 
Α-χ-ΡΙΣΤΩΝ ο πρωθυπουργός να μετατραπεί σε Λουδοβίκο των υπογείων της 
προπαγάνδας και των συµφερόντων. Σε Λουδοβίκο της µπίζνας και της 
κακόγουστης φάρσας της Ιστορίας που βυθίζεται στην απαξίωση. Οι  τοποθετημέ-

Μ 



 

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο * Αγίου Κωνσταντίνου 2  
10431 Αθήνα * ΑΦΜ 997277532 * Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕιρΑθηνών 431/2013 (ΕΔ) * ΑΒΣ ΠρωτΑθηνών 29909/2014 
ΤΗΛ. 210 5200452 – 53 – 62 * Email : ypervasi.gr@gmail.com 

 Σ/Κ 04-05 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 196 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 11 

νοι τοποτηρητές του επιτελικού 
κράτους παραμένουν οι ίδιοι, αυτοί 
που πραγματικά κινούν τα νήματα 
δεν άλλαξαν και τέλος η πολιτική 
μένει η ίδια. Οι Ιφιγένειες άλλαξαν. 

ανένας δεν 
περιμένει τίποτα,  
η απόπειρα να 

σχηματίσει την 
κυβέρνηση απέτυχε  
«εν τω γεννάσθαι».  
Άλλαξαν απλώς κάποιοι 
kyriakistas καρέκλες… 
Με υλικά κατεδάφισης δε χτίζεται νέο 
οικοδόμημα… Είναι ο 
ανασχηματισμός του χάνεις από 
παντού. Από ΔΕΞΙΑ γιατί ψήφισαν 
ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ για να έρθει ΤΟ 
ΠΑΣΟΚ ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΟ 
ΛΑΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ… από 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ γιατί έβαλε αγκωνάρια 
στο κυβερνητικό οικοδόμημα 
ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ 
«ΛΑΟΣ». Από ΚΕΝΤΡΟ γιατί 
λαδοπόντικες, λαμόγια, 
καιροσκόποι που υπήρξαν 
ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΗΣ ΚΝΕ, υπηρέτες του 
Σημίτη και του ΓΑΠ βγήκαν από τους 
κάδους απορριμμάτων και 
τρούπωσαν στο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ. Από τους νοικοκυραίους, 
οικογενειάρχες, πατριώτες 
Χριστιανούς, γιατί πήρε από τη 
χωματερή αυτούς που πέταξε ο 
ελληνικός λαός και έφτιαξε τους 
ΠΡΑΙΤΩΡΙΑΝΟΥΣ της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ. 
ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ που μάζεψε ανήκουν στο 
«ΤΟΞΟ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ» 
και στο ΠΑΡΕΑΚΙ ΤΩΝ 
ΥΠΕΡΗΦΑΝΩΝ ΠΑΙΔΟΦΙΛΩΝ! 
Καμμία Μενδώνη δεν 
μετακινήθηκε… Καμμία Κεραμέως 
Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν 
εστάλη στον ΑΓΡΟ ΤΟΥ 
ΚΕΡΑΜΕΩΣ… Κανένας Βουλευτής 
που απειλούσε ότι «δεν θα ψηφίσει 
τη προδοτική συμφωνία Πρεσπών» 
που έρχεται στη Βουλή, ΔΕΝ 
ΕΜΕΙΝΕ ΕΚΤΟΣ 
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ… Δυόμιση 
χρόνια πριν, για να μην περάσει η 
«επαίσχυντη Συμφωνία των 
Πρεσπών» 

 

 
 
 
 
ο Μητσοτάκης χρησιμοποίησε όχι έναν «Αποστάτη» αλλά πολλούς «Αποστάτες»! 
Δυόμιση χρόνια μετά, για να περάσει η «ωφέλιμη συμφωνία των Πρεσπών» ο 
ίδιος ο Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τον αν-ασχηματισμό, κάνοντας όχι έναν αλλά 
πολλούς γαλάζιους ΣΑΜΑΡΙΚΟΥΣ βουλευτες υπουργούς και υφυπουργούς που 
ορκίζονταν ότι δεν θα την ψήφιζαν. Και μετά τον αν-ΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ τι;  
 

ρχεται ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ με τα γνωστά 
αδιέξοδα στην οικονομία και με τον ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ 
και την επελαύνουσα ακρίβεια να κατατρώγει  

το ελάχιστο πλέον εισόδημα εργαζομένων, 
συνταξιούχων και μικρομεσαίων βιοπαλαιστών. 

Κ 

Έ 
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Κοντά ΔΥΟ εκατ. ΑΝΕΡΓΟΙ και 40.000 νέα παιδιά που εξακολουθούν να 
παραμένουν εκτός πανεπιστημίου, μη εγκλωβισμένα σε ανώτερες και ανώτατες 
σπουδές είναι η λάβα που στο πέρασμα της θα τους ΚΑΤΑΚΑΥΣΕΙ. Ο Σεπτέμβρης 
ιστορικά υπήρξε μήνας κινητοποιήσεων, λαϊκών εξεγέρσεων, κοινωνικών 
επαναστάσεων και πολιτικών εξελίξεων. Τον Σεπτέμβρη γυρίζουν οι άνθρωποι 
από τις διακοπές και την καλοκαιρινή ραστώνη και βρίσκονται μπροστά στο 
βουνό των οικονομικών τους υποχρεώσεων. 

α κοράκια ετοιμάζονται να ορμήσουν στις 
περιουσίες δεκάδων χιλιάδων οικογενειών  
που θα πετάξουν στον δρόμο, χιλιάδες 

πλειστηριασμοί έτοιμοι με νέες fast track  
νομικές διαδικασίες. 
Χιλιάδες σπίτια είναι ακόμα καμμένα, περιουσίες είναι ακόμα κατεστραμμένες, 1.2 
εκατομμύρια στρέμματα κατακαμένα, τεράστιο ζωικό κεφάλαιο αφανισμένο, 
τεράστιες αγροτικές εκτάσεις καταστραμμένες, ενώ φυσικές καταστροφές 
αναμένονται -δυστυχώς- με τα πρωτοβρόχια. Τα κρούσματα καθημερινά πάνω 
από τρεις χιλιάδες, οι ΜΕΘ γεμίζουν, η κοινωνία ωθείται συστηματικά και με 
σχέδιο σε διχασμό μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Οι Τούρκοι σε ένα 
«ήσυχο» καλοκαίρι βολτάρουν κατά το δοκούν στο Αιγαίο, στρατιές προσφύγων 
μαζεύονται στα σύνορα για μαζική εισβολή. 

Η οικονομία βουλιάζει. Η ανεργία και η ακρίβεια θα εκτιναχθούν μέσα στο 
Σεπτέμβριο. Η υπερχρέωση λόγω της καραντίνας στα ύψη, οι τράπεζες με 
κλειστές τις στρόφιγγες για τους πολλούς κάθονται πάνω στα δισ. ευρώ που τους 

χαρίστηκαν από τα δικά μας λεφτά. 
Η Ελλάδα σε παρακμή με μια 
κυβέρνηση φοβική και υποτακτική. 
Αλλά έγινε ανασχηματισμός «που 
σηματοδοτεί νέο ξεκίνημα». Εμείς 
του Χριστιανοδημοκρατικού 
κόμματος Ελλάδος κρατάμε το 
δικαίωμα μας να κοιτάζουμε γύρω 
γύρω και να βλέπουμε τι πραγματικά 
συμβαίνει και να απορρίπτουμε τα 
φίλτρα και τις εικονικές 
πραγματικότητες που μας 
προβάλλουν οι «ημέτεροι και φίλοι». 

μείς ζούμε στην 
πραγματικότητα και 
παλεύουμε να την 

κάνουμε καλύτερη! 

 

 

Τ 
Ε 
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της Μαριεντίνας 
Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

 
Έχετε συνειδητοποιήσει τι ζούμε; 
Έχετε καθίσει κάτω να σκεφθείτε 
πού θα μας οδηγήσουν όλες αυτές οι 
καταστάσεις και τα γεγονότα, που 
μας σφυροκοπούν αδιάκοπα 
καθημερινά; Μπορείτε να 
ανασάνετε; Έχετε ακόμη Οξυγόνο; 
Από πού να τα πιάσουμε και πού να 
τα αφήσουμε, δεν ξέρω! Άνοιξε ο 
Ασκός του Αιόλου για την Χώρα μας, 
για την Κοινωνία, για όλους μας. 

αθημερινά μας 
κατακλύζουν 
ειδήσεις που μόνο, 

απειλές, τρόμο, αγωνία 
και φόβο σκορπούν! 
Και αναρωτιέμαι γιατί όλα αυτά; Μας 
αξίζουν; Θα φθάσουμε κάποια 
στιγμή στο σημείο, να ψιθυρίζουμε 
τους στίχους από το έργο «Μικρά 
Ασία» που λένε: «Δώστε μου νερό 
να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να 
ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να 
ξεχάσω... από όσα πέρασα!».  

 
Περάσαμε και περνάμε δύσκολα με 
την νόσο covid – 19. Η ζωή μας 
περιορίστηκε! Μαντρωθήκαμε όπως 
τα πρόβατα στο μαντρί, στην στάνη. 
Από την μία οι εμβολιασμένοι, από 
την άλλη οι ανεμβολίαστοι και στην 
μέση η Πολιτεία διαιτητής. Ένα 
σκάκι για πολύ γερά νεύρα… Οι 
διαφόρου τύπου Επιστήμονες μας 
λένε τώρα ότι απειλείται η ζωή τους 
και κινδυνεύουν! Πού μωρέ στο 
Αφγανιστάν είμαστε; Χάθηκε η 
έννοια της Ελευθερίας της άποψης, 
στην Χώρα που γέννησε την 
Δημοκρατία; Γιατί η Πολιτεία δεν 
ενημερώνει, όπως επιβάλλεται τον 
Πληθυσμό, για να μην υπάρχουν 
καθημερινά παρατράγουδα;  Και 
έναν γραφικό τύπο από την 
εκπομπή της Αννίτας Πανιά, να 
έβαζες λιγότερο κακό θα έκανε, από 
αυτό που έχουμε πάθει! Από 1η 
Σεπτεμβρίου τέθηκαν σε Αναστολή 
Εργασίας οι Γιατροί και οι 
Νοσηλευτές των Δημοσίων 
Νοσοκομείων, που δεν έχουν 
εμβολιασθεί ακόμη ή αρνούνται να 
εμβολιασθούν. Αυτούς που 
αποκαλούσατε ΗΡΩΕΣ, που 
στήριξαν το ΕΣΥ για να μην 
καταρρεύσει, που κάθε βράδυ και 
ώρα 9 τους χειροκροτούσαμε από τα 
μπαλκόνια μας;  Αυτούς για τους 
οποίους, η Άλκηστης Πρωτοψάλτη 
καβάλησε πάνω σε ένα φορτηγό και 
πήγε έξω από τα Νοσοκομεία και 
τους τραγουδούσε το «Κάντε 
Υπομονή» του Σταύρου Ξαρχάκου; 

ότε που 
προσέφεραν με 
αυταπάρνηση τις 

Υπηρεσίες τους ήταν 
εμβολιασμένοι; Δεν 

φοβόντουσαν; Δεν 
ρίσκαραν την ζωή  
τους και αυτήν της 
οικογένειας τους;  
Τους αξίζει τέτοια 
μεταχείριση; 

 
Ακούστε τους !!! Οφείλετε να το 
κάνετε ως Πολιτεία, τους το 
χρωστάτε! Συζητείστε μαζί τους και 
βρείτε μια κοινή τομή, μην τους 
αλείφετε τώρα… με πίσσα και 
πούπουλα. Αυτοί στάθηκαν στο 
προσκεφάλι των ασθενών, όχι μόνο 
ως Υγειονομικοί αλλά και ως οι 
άνθρωποι τους, στην μοναξιά του 
καθενός ασθενούς.  Αυτοί τους 
έδιναν κουράγιο και δύναμη στην 
μάχη με την νόσο. Δεν το λέω εγώ, 
αλλά εκείνοι που σώθηκαν και 
εξήλθαν από τα Νοσοκομεία. 
Χωριστήκαμε σε ψεκασμένους ή μη! 
Θεωρούνται οι ψεκασμένοι ότι είναι 
σαν τους Πυροσβέστες, που έχουν 
κάτσει σε μια γωνιά και περιμένουν 
την καταστροφή. Τι είμαστε μωρέ 
βαλτός με κουνούπια και 
χρειαζόμαστε ψέκασμα; Τώρα που 
φεύγουν οι τελευταίοι τουρίστες, θα 
ξαναφορέσουμε την μάσκα παντού 
και βουρρρρ.... κλείσιμο πάλι μέσα! 
Γιατί όταν τελειώνει η τουριστική 
σαιζόν γίνεται όλο αυτό; Το τέταρτο 
κύμα δεν έχει απόλυτη σχέση με τον 
τρόπο που άνοιξε εφέτος ο 
Τουρισμός. Όπως πέρυσι έφταιγε ο 
τύπος που είχε πιει μια μπύρα τον 
Μάρτιο στην πλατεία, έτσι ο ίδιος 
ανεύθυνος που το 2010 δεν ζήτησε  

 

Κ 
Τ 
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απόδειξη, για μια τυρόπιτα και 
χρεωκόπησε η Χώρα! Εκεί το πάμε; 
Πραγματικά αν δεν είχα εμβολιασθεί, 
θα ζητούσα να μου τάξουν ως 
αντάλλαγμα, όλες οι απίθανες 
Τηλεπερσόνες από Παγώνη μέχρι 
Κουβέλα και.... από Βασιλακόπουλο 
μέχρι Μπόμπα, να εξαφανισθούν 
από μπροστά μου! Για τους αρνητές 
του εμβολίου δεν έχω να πω 
τίποτε.... Υπάρχουν διαθέσιμα τόσα 
αντισυλληπτικά στην αγορά και είναι 
απαράδεκτο, να μην τα παίρνουν και 
να θέτουν σε κίνδυνο τους 
υπόλοιπους. Συγνώμη για την 
ειρωνεία αλλά η κατάσταση 
ακουμπά την γελοιότητα! Επόμενος 
στόχος της Πολιτείας είναι να μην 
εγκλωβιστούν οι ασθενείς σε 
Δημόσια Νοσοκομεία, όμως 
παράλληλα δουλεύουν τον 
απεγκλωβισμό των Συνταξιούχων 
από την πενιχρή τους Σύνταξη. Η 
Υπουργός Παιδείας πανηγύριζε γιατί 
έμειναν αμέτρητες κενές θέσεις σε 
Πανεπιστήμια και είναι κάτι, που δεν 
μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα 
συμβεί. Απελευθέρωσαν από 
ωράρια, τις υπερωρίες και τους 
μισθούς, απάλλαξαν από την πρώτη 
κατοικία, απεγκλώβισαν από τις 
σπουδές. Τι άλλο θέλετε; Με τόσους 
αστυνομικούς του Χρυσοχοΐδη, που 
να χωρέσουν οι Φοιτητές στα 
Πανεπιστήμια. Αν έκαναν 
υποχρεωτικό τον εμβολιασμό στα 
Σώματα Ασφαλείας, θα πηγαίναμε 
κατευθείαν πρώτοι σε όλο τον 
Κόσμο! Ας κάτσουν τώρα εκείνοι 
στα Αμφιθέατρα των 
Πανεπιστημίων. Τι άλλο πια να 
σκεφθώ; Το ότι ο Πρωθυπουργός 
επέλεξε το παιδί του να φοιτήσει στο 
Πανεπιστήμιο του Yale, είναι 
δικαίωμα του. Όμως έπρεπε να 
σκεφθεί όχι μόνο ως Γονέας, διότι 
είναι Πρωθυπουργός όλων των 
νέων που τώρα οδηγούνται ως 
πρόβατα στην σφαγή στα Ιδιωτικά 
ΙΕΚ. 

κεί έπρεπε να 
φανεί η ευαισθησία 
και η έγνοια της 

Πολιτείας και όχι να 
μείνουν έξω 40.000 
νέοι, που πολλοί  
βάσει των περσινών 
δεδομένων 

«αρίστευσαν εφέτος» 
και δυστυχώς 
απέτυχαν! Δεν 
επιτρεπόταν εφέτος  
να εφαρμοσθεί το νέο 
Σύστημα Εισαγωγής  
με την «Ελάχιστη  Βάση 
Εισαγωγής» διότι  
οι συνθήκες και  
οι παράγοντες ήταν 
δύσκολες και 
διαφορετικοί. 

 
Οι νέοι σχεδόν ολόκληρη την 
σχολική σαιζόν έκαναν διδασκαλία 
εξ’ αποστάσεως. Δεν είχαν δια 
ζώσης μάθηση. Δεν είχαν το 
δικαίωμα να «κόψουν τα φτερά στο 
Όνειρο» των χιλιάδων μαθητών που 
επέλεξαν να σπουδάσουν στην 
Χώρα τους! Δυστυχώς, 
δημιουργήθηκαν Πανεπιστήμια για 
λίγους και Κολέγια με δίδακτρα για 
πολλούς! Τα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια είναι Δημόσια. 
Χρηματοδοτούνται από τις 
Ελληνικές Οικογένειες και ελεύθερη 
πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες πρέπει 
να έχουν όλοι. Οποίος δεν αξίζει ή 
δεν είναι Ικανός, ας μην παίρνει 
πτυχίο! Τώρα έχουμε και άλλο θέμα. 

έλουμε ένα νέο 
πακέτο 20 
εκατομμυρίων 

ευρώ στα ΜΜΕ, για  
να τρέξουν την  
καμπάνια, κατά των 
Πανεπιστημίων με 
στόχο να βοηθήσουν 
όλα εκείνα τα παιδιά, 

που είναι εξαρτημένα 
από τις…  
δωρεάν σπουδές. 

 
Οι δημοσιογράφοι άνοιξαν το στόμα 
τους και σε κάθε λόγο τους πέφτουν 
και τα ευρώ από μέσα! Αυτό μου 
θυμίζει τον αξέχαστο Τζίμυ Πανούση, 
όταν σατύριζε τον Γιώργο Νταλάρα, 
που τραγουδούσε για την Κύπρο. 
Τον παρουσίαζε κάθε φορά που 
τραγουδούσε, να πέφτουν από το 
στόμα του πεντοχίλιαρα! Αχ, ρε 
Τζιμάκο πόσο μας λείπεις… Θα είχες 
πολλή δουλειά να κάνεις, αν ακόμη 
υπήρχες ανάμεσα μας! Οι πυρκαγιές 
τελειώνουν, φεύγουν μαζί με το 
Καλοκαίρι. Άντε, του χρόνου θα σας 
περιμένουμε, να μας αποτελειώσετε 
ότι δεν προλάβατε εφέτος! Στην 
Βουλή υπήρξε «μάχη 
χαρακωμάτων» μεταξύ του 
Πρωθυπουργού και των Αρχηγών 
των Κομμάτων. Τι να σας πω… 
Διδάχτηκα από τις Φιλοσοφίες τους. 
Με μάγεψε η ανοησία τους! Ο μεν 
Πρωθυπουργός να λέει «εμείς 
μετράμε στρέμματα, άλλοι φέρετρα» 
και ότι «δεν φθάνει η θάλασσα για να 
μπούνε οι ανεμογεννήτριες. Οι δε 
υπόλοιποι Αρχηγοί να του 
απαντούν «για να δεις τον Λιγνάδη 
στην Επίδαυρο, σήκωσες δύο 
Ελικόπτερα, για τις πυρκαγιές 
τίποτα». Πολλά και άλλα 
ακούσθηκαν και το τελικό 
συμπέρασμα είναι ότι «η ΕΜΥ και το 
Αστεροσκοπείο, θα ελέγχονται 
πλέον και αυτά από τον 
Πρωθυπουργό». Τώρα τι καιρό θα 
ακούμε; Αυτό που θα ακούμε είναι 
«τον κακό μας τον καιρό» και τίποτε 
άλλο. Μπορεί να καίγονται ακόμη τα 
Δάση, αλλά μείνετε ήσυχοι, θα 
ανθίσουν απευθείας οι αναθέσεις. 
Και όλοι μας καλού - κακού, ας 
πάρουμε Ιδιωτική Πυροσβεστική και 
ας ασφαλίσουμε τα σπίτια μας.  

 

Ε Θ 
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Εξάλλου η καλή νοικοκυρά πριν 
πεινάσει, μαγειρεύει. 

ι Τράπεζες άνοιξαν 
το στόμα τους να 
καταπιούν με 

Πλειστηριασμούς τους 
δανειολήπτες ακόμη 
και τους Πυρόπληκτους! 
Με την επικαιροποίηση του 
Πτωχευτικού Νόμου και τα νέα 
δεδομένα, του μαχητού πλέον 
«Τεκμηρίου παύσης Πληρωμών» 
σκεφθείτε τι θα γίνει... Στο άψε - 
σβήσε θα σου παίρνουν το σπίτι! 
Άντε τώρα να ασχολείσαι με την 
πανδημία και τον εμβολιασμό και 
εκείνες να δουλεύουν χωρίς να το 
παίρνεις είδηση. Ήδη ετοιμάζουν το 
έδαφος για το πλιάτσικο της 
Περιουσίας των Ελλήνων! Και μέσα 
σε όλα αυτά, έχουμε και τον Ανδρέα 
Λοβέρδο που έχει πάρει σβάρνα όλα 
τα Μοναστήρια και τα Χωριά, δεν 
έχει αφήσει πλατεία για πλατεία και 

αφού πρώτα φωτογραφηθεί με κανα 
δύο τρεις, φωνάζει «ο Λαός απαιτεί 
αλλαγή στην Ηγεσία του Κόμματος». 
Μόνος του τα λέει, μόνος του τα 
ακούει. Εντάξει κύριε Λοβέρδο, 
ψυχοπαίδι του Σημίτη, μην 
τρελαίνεσαι τελείως. Δεν μας 
απασχολούν οι πολιτικές Φιλοδοξίες 
σου του 6%, αλλά τα δικά μας 
προβλήματα, που έχεις μεγάλο 
μερίδιο ευθύνης. Εκεί δεν μιλάς! 
Είσαι ξεφτέρι στην λούφα. Αλλά δεν 
έχω παράπονο, ο Σημίτης που ως 
τώρα ήταν στο απυρόβλητο, 
επανακάμπτει και οδηγεί τα 
ψυχοπαίδια του και τους παραγιούς 
του. Είναι ντροπή και ο Ελληνικός 
Λαός θα πρέπει κάποια στιγμή να 
αποφασίσει, εάν επιβραβεύει ή εάν 
επιτέλους θα τιμωρήσει, αυτούς που 
κατέστρεψαν την Χώρα. Το οφείλει 
στα παιδιά του, τα οποία πρέπει να 
προφυλάξει από την διαιώνιση, του 
πιο διεφθαρμένου συστήματος 
Εξουσίας! Επίσης παρατήρησα ότι 
δύο Επαγγέλματα χάθηκαν από την 
αρχή της Πανδημίας και μέχρι 
σήμερα σε ό,τι μας συμβαίνει: 1ο Οι 
Εισαγγελείς και 2ο Οι 
Συνταγματολόγοι. Φοβάμαι ότι 

τίποτα δεν θα μείνει όρθιο στην 
Χώρα μας, παρά μόνο ο Φράκτης 
του Έβρου! Και μετά από το 
κούνημα των κάγκελων από τον 
Υπουργό Άμυνας, τι να πω! Είναι 
σίγουρα ασφαλής! Ευτυχώς στα 
τόσα προβλήματα μας, 
εξαφανίστηκε η Ναζιστική 
Οργάνωση «Χρυσή Αυγή». Αν 
υπήρχε ακόμη; Τότε θα γινόμαστε… 
Αχταρμάς. Ας είναι καλά οι Δικαστές 
που εξαφάνισαν τα ποντίκια από την 
ζωή μας! Τέλος κλείνοντας θα σας 
αναφέρω τι είχε πει ο Μακαριστός 
Χριστόδουλος: «Μην τους φοβάστε 
Έλληνες, στον φόβο σας 
ποντάρουν. Λίγος είναι ο καιρός 
τους. Η Ελλάδα στους αιώνες θα 
ζήσει, αυτοί θα χαθούν !!!». 

  

 
Το Σάββατο 28 Αυγούστου και μαθαίνοντας για τον θάνατο 
του Άκη Τσοχατζόπουλου, έκανα μια ανάρτηση με θέμα: 
"Αχ! ΒΡΕ ΑΚΗ". Έγραψα αυτά που εγώ πίστευα και εσείς 
φίλοι μου ότι σας εξέφραζε. Πίστεψα ότι δεν είχα κάτι άλλο 
πλέον να συμπληρώσω, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Όλες οι 
παλιές ρήσεις είναι πάντα επίκαιρες! Σήμερα Τρίτη 31 
Αυγούστου θα τελεστεί η κηδεία του και θα οδηγηθεί στην 
τελευταία του κατοικία! Με αφορμή αυτό το γεγονός 
διάβασα την ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ, το οποίο μου έδωσε 
και το ερέθισμα να επανέλθω. Η Ανακοίνωση λέει: «Ο Άκης 
Τσοχατζόπουλος υπήρξε Ιδρυτικό Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. 
Συμμετείχε σε Κορυφαίες θέσεις. Είναι γνωστό ΟΜΩΣ ότι 
εδώ και πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ είχε διαχωρίσει - με βάση 
τις αρχές του και τις αξίες του - πλήρως και ριζικά την θέση 

του, απέναντί του. Συλλυπητήρια στην Οικογένεια του και 
στους Οικείους του». Ακριβώς 50 λέξεις! Τώρα σιωπάς ή 
μιλάς; Περισσότερο είναι γενναία πράξη μια 
αποστασιοποίηση ή μια ανακοίνωση ή μόνο μια λέξη 
«Συλλυπητήρια» όπως έκανε ο πρώην αντίπαλος του 
Κώστας Σημίτης; 

αποχαιρετισμός του ΚΙΝΑΛ  
στον πρώην Υπουργό του, με τον 
οποίον βεβαίως είχε κόψει εδώ 

και δέκα χρόνια επαφή, προξένησε 
από ότι έμαθα μουρμούρα και… 

 

Ο 

Ο 
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εσωτερικά παράπονα από κάποιους, όχι ως προς το 
κείμενο, αλλά επειδή περιείχε την λέξη «ΟΜΩΣ»! Λες και 
αυτό τους μάρανε. Τέτοια ώρα τέτοια λόγια! Οφείλουμε ένα 
Δημόσιο Πρόσωπο όταν φεύγει από την ζωή, να 
εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια, αλλά οφείλουμε 
και σε οποίους μένουν ζωντανοί, μια αληθινή αποτύπωση 
των πεπραγμένων του! Πολλοί είπαν : - Ο Άκης δεν 
διαγράφηκε από το Κόμμα του, επειδή διαφωνούσε 
Πολιτικά! - Δεν φυλακίσθηκε για τις ιδέες του! - Δεν 
πρόδωσε τους Συντρόφους του! - Ήταν ο Αποδιοπομπαίος 
Τράγος για το ΠΑΣΟΚ (για να σωθούν άλλοι). Εδώ κάνουν 
μεγάλο λάθος! Βεβαίως πρόδωσε το Κόμμα του και τους 
Συντρόφους του!  

Γι’ αυτό οδηγήθηκε στην Δικαιοσύνη, γι’ αυτό δικάστηκε και 
φυλακίσθηκε! Η φυλακή του λειτούργησε συμβολικά, αλλά 
η ζημιά στο Κόμμα του, μόνο συμβολική δεν ήταν, αλλά 
Ουσιώδης. Η προφυλάκιση του Άκη έγινε περίπου ένα 
μήνα, πριν τις εκλογές του 2012. Τότε η Νέα Δημοκρατία 
ζητούσε το κεφάλι του στο πιάτο και ο ΣΥΡΙΖΑ ούρλιαζε για 
το σάπιο Πολιτικό Σύστημα και ζητούσε την αποδοκιμασία 
του Λαού. Η υπόθεση του, οι φωτογραφίες του με τις 
χειροπέδες, έδωσε ανθρωποφάγο αέρα και συνέβαλε να 
μολυνθεί το brand ΠΑΣΟΚ και να αρχίσει η πραγματική του 
πτώση, που βεβαίως είχε αρχίσει με τον Σημίτη! 
Ακολουθώντας ο Βενιζέλος έβαλε την ταφόπλακα. Μην το 
ξεχνάμε και αυτό! Μετά έγινε το Κόμμα των απατεώνων, 
των μιζών, των καλοπερασάκηδων και άλλων «ευγενών» 
χαρακτηρισμών. 

να Κόμμα που το 1981 άγγιξε 
κοντά στο 50% έφθασε σήμερα 
στο 6% και τώρα γίνεται μάχη 

χαρακωμάτων Φώφης - Λοβέρδου, 
για το ποιος θα το ηγηθεί !!! 
Το 1996 για λίγους ψήφους, νομίζω 13, ο Άκης 
Τσοχατζόπουλος παρ' ολίγο να γινόταν Πρωθυπουργός 
της Χώρας. Πολλοί από εκείνους που τον ακολουθούσαν 

στην παντοδυναμία του, όπως λέμε «τα πιστά σκυλιά, που 
πιο πιστά δεν γίνεται» με την προφυλάκιση του 
εξαφανίσθηκαν ως διά μαγείας! Χάθηκαν, άνοιξε η γη και 
τους κατάπιε. Ξαφνικά δεν τον γνώριζε κάνεις, όλοι πήραν 
αποστάσεις απέναντι του, φοβήθηκαν μην τους πάρει η 
μπάλα, μην βγούνε στην Σέντρα… Ήταν ο «λεπρός» του 
Συστήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν «καθαροί και 
αμόλυντοι». Εδώ πραγματικά γελάμε ή βαράμε. Μέση λύση 
δεν υπάρχει! Έτσι μεγάλο κομμάτι αυτών πήγε στον 
ΣΥΡΙΖΑ και κάποιο άλλο στην Νέα Δημοκρατία! Όσοι 
απέμειναν δυσκολεύονται να παραδεχτούν δημόσια ή μέσα 
τους πως έκαναν λάθος, πως πίστεψαν σε ένα Πολιτικό 
που αποδείχθηκε «άλλος»  από αυτό που ήθελαν, που 
έβλεπαν ή που περίμεναν. Προτιμούν να τα ρίχνουν στην 
εποχή, που σήκωνε τις ρεμούλες, στην προσωπική του 
φιλοδοξία και ακόμη στην τωρινή του γυναίκα. Αυτό είναι 
απογοητευτικό! Προσωπικά πιστεύω ότι ο Άκης ήταν 
άνθρωπος με δύο πρόσωπα. Όλη η ευθύνη πέφτει επάνω 
του ή όποια ακόμη, τον ακολουθεί και... ως νεκρό. Είχε 
μυθοποιήσει τον εαυτόν του και ένοιωθε κυρίαρχος σε ένα 
Βασίλειο της Φαντασίας του. Νόμιζε ότι ήταν άτρωτος, δεν 
τον άγγιζε κάνεις. Είχε χάσει το μέτρο και τα σταθμά του 
ήταν πάντα «πειραγμένα» υπέρ του. Λες και είχε κλείσει τα 
μάτια, είχε βουλώσει τα αυτιά και ζούσε σε ένα Κόσμο 
Ιδεατό και Μαγικό, που έχτισε με κόπο και 
διαπραγματεύσεις από τις μίζες του! Άντε να 
παραχωρούσε και μερικά ψίχουλα, στους αυλικούς του, 
στους ενδιάμεσους, στα βαποράκια, στο σόι του! Έτσι για 
να μην γκρινιάζουν και να περνούν όλοι καλά, εις βάρος 
του κορόιδου του Ελληνικού Λαού! Είχε χάσει την επαφή 
με την πραγματικότητα, δεν ήξερε πού πατούσε και πού 
βρίσκεται. Αισθανόταν ότι πετούσε! Καλά δεν είχε διαβάσει 
ποτέ του την Οδύσσεια; Δεν παραδειγματίστηκε από τον 
Οδυσσέα και τις Σειρήνες; Δεν είδε τι έκανε με την Κίρκη; 
Δυστυχώς η Κίρκη για τον Άκη ονομαζόταν «Μίζα» και τον 
ξελόγιασε με τα τραγούδια της! Ας πρόσεχε, να έκλεινε τα 
μάτια και τα αυτιά του, αντί αυτού έπεσε με τα μούτρα στα 
δίχτυα της! Η Αττική Γη τον δέχτηκε μόνο του, χωρίς τα 
πλούτη του και πιο φτωχό από τους φτωχότερους. Μακάρι 
να είχε προλάβει να εξομογηθεί, διαφορετικά εκεί που πάει, 
έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις και να κριθεί. Άκη, ο Θεός 
είναι ο μόνος που θα σε συγχωρήσει, οι άνθρωποι δεν 
ξέρω. Συχνά λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν φεύγουν 
οι άνθρωποι, «να συγχωρεθούν οι αμαρτίες». Σε σένα, δεν 
στο λέω έτσι απλά για να στο πω, αλλά γιατί έχει ουσία! Και 
το ΚΙΝΑΛ με μια λέξη «Συλλυπητήρια» θα ήταν αρκετό, 
όπως έκανε και ο αντίπαλος του και Προϊστάμενος του, την 
εποχή των Μιζών, Κώστας Σημίτης. Οι μόνοι που θα σε 
περιμένουν είναι οι κάμερες των ΜΜΕ, όχι για να σε 
κλάψουν, αλλά για να καταγράψουν, αν γίνει κανένα 
ευτράπελο προκειμένου να έχουν θέμα συζήτησης. Ακόμη 
και οι δημοσιογράφοι που είχες χρόνια κοντά σου και τους 
τάιζες με χρυσά κουταλιά, για να σε λιβανίζουν και αυτοί 
χάθηκαν! Προσέχουν... για να έχουν! Έτσι που τα έκανες τα 
πράγματα Άκη, δυστυχώς και η κηδεία σου θα μεταδοθεί, 
μόνο για κουτσομπολιό και τίποτα άλλο! Καλό Ταξίδι Άκη!!! Έ 
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του Νότη Μαριά 
Πρόεδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Με την λήξη των θερινών διακοπών 
τα πολιτικά κόμματα ετοιμάζουν 
σιγά-σιγά τις αποσκευές τους 
γεμάτες προεκλογικές υποσχέσεις 
προκειμένου να ανηφορήσουν στην 
Θεσσαλονίκη για την ΔΕΘ όπου θα 
ξεδιπλώσουν τα προγράμματά τους 
για την Ελληνική οικονομία. Στο 
πλαίσιο αυτό και αφού ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης προχώρησε στον εδώ 
και πολύ καιρό σχεδιαζόμενο 
ανασχηματισμό, η κυβέρνηση 
επικεντρώνεται στη διαμόρφωση 
του οικονομικού αφηγήματός της για 
την επόμενη μέρα. Ένα αφήγημα το 
οποίο είναι κομμένο και ραμμένο 
γύρω από το περίφημο σχέδιο 
«Ελλάδα 2.0». Όσο όμως και αν 
προσπαθήσει η κυβέρνηση να 
χρυσώσει το χάπι στον χειμαζόμενο 
Ελληνικό λαό είναι δεδομένο ότι δεν 
θα καταφέρει να συγκαλύψει την 
πραγματικότητα η οποία δεν είναι 
άλλη από αυτό που έχουμε ήδη 
αποκαλύψει από τις στήλες αυτές, 

ότι δηλαδή το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» 
συνοδεύεται από σκληρό μνημόνιο 
και μάλιστα μέχρι το 2051 όπως 
αναλύουμε παρακάτω. Η κύρωση 
λοιπόν από τη Βουλή στις 30 Ιουλίου 
2021 τόσο της «Σύμβασης 
Χρηματοδότησης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας» όσο και 
«της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και των 
παραρτημάτων τους» άνοιξε τον 
δρόμο για την υλοποίηση του 
περίφημου σχεδίου «Ελλάδα 2.0». 

 

αυτόχρονα όμως 
δρομολόγησε και 
την εφαρμογή του 

νέου Μνημονίου  
που συνοδεύει την 
χρηματοδότηση του 
«Ελλάδα 2.0». Μνημόνιο 
το οποίο θα διαρκέσει 
μέχρι το 2051, μιας και 
η παραπάνω δανειακή 
σύμβαση θα λήξει  
σε 30 έτη!!! 
Ως γνωστόν για χρηματοδότηση του 
«Ελλάδα 2.0» η Πατρίδα μας θα λάβει 
από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) που είναι 
γνωστός ως Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης, επιχορηγήσεις ύψους 
17,8 δισ. ευρώ και δάνεια ύψους 12,7 
δισ. ευρώ. Οι μνημονιακοί όροι 
χρηματοδότησης του «Ελλάδα 2.0» 
εμπεριέχονται στην Εκτελεστική 
Απόφαση του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουλίου 2021 για την έγκριση της 
αξιολόγησης του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για 

την Ελλάδα. Η εν λόγω Εκτελεστική 
Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ 
παρότι μνημονεύεται ρητά στις 
παραπάνω συμβάσεις που κύρωσε 
η Βουλή, εντούτοις ελάχιστα 
απασχόλησε την μονοήμερη 
συζήτηση που έγινε στις 30 Ιουλίου 
στην Ολομέλεια του ελληνικού 
κοινοβουλίου. 

 

ια συζήτηση  
από την οποία 
έλαμψαν δια της 

ηχηρής απουσίας τους 
οι πολιτικοί αρχηγοί. 
Γιατί άραγε; 
Η Εκτελεστική Απόφαση του 
Συμβουλίου αναφέρεται στις 
συστάσεις που απηύθυνε στην 
Αθήνα η ΕΕ στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την 
αντιμετώπιση των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών. 
Στο πλαίσιο αυτό καλείται η Ελλάδα 
να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις 
«σύμφωνα με τις 
μεταπρογραμματικές δεσμεύσεις 
που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της 
Ευρωομάδας στις 22 Ιουνίου 2018». 
Οι εν λόγω δεσμεύσεις οι οποίες 
αναλήφθηκαν από την τότε 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχουν ορίζοντα 
υλοποίησης έως τα μέσα του 2022, 
«παρακολουθούνται στο πλαίσιο  

 

Τ Μ 
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της ενισχυμένης εποπτείας» και σύμφωνα με το Συμβούλιο 
εστιάζουν στους τομείς των «i) δημοσιονομικών και 
δημοσιονομικών - διαρθρωτικών πολιτικών, ii) της 
κοινωνικής πρόνοιας, iii) της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας, iv) των αγορών εργασίας και προϊόντων v) 
της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και 
των ιδιωτικοποιήσεων και vi)του εκσυγχρονισμού της 
δημόσιας διοίκησης». Οι παραπάνω δεσμεύσεις για την 
Ελλάδα σημαίνουν «μεταρρυθμίσεις» που αφορούν το 
Ασφαλιστικό, τα εργασιακά, τα κόκκινα δάνεια και τις 
ιδιωτικοποιήσεις, μέτρα που αποτελούν αιρεσιμότητες για 
την εκταμίευση των παραπάνω κονδυλίων του Ταμείου 
Ανάκαμψης. Ήδη σε σχέση με το εργασιακό η κυβέρνηση 
προχώρησε στην ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη που 
διαλύει τις εργασιακές σχέσεις, καταργεί το οκτάωρο κλπ. 
Σε σχέση με το Ασφαλιστικό η κυβέρνηση ψήφισε την 
Πέμπτη 2/9/2021 τον νόμο Τσακλόγλου που διαλύει την 
επικουρική ασφάλιση, ενώ στο πεδίο των 
ιδιωτικοποιήσεων αναμένεται το περαιτέρω ξεπούλημα της 
δημόσιας περιουσίας. Επιπλέον σε σχέση με τα 
δημοσιονομικά θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 10η Έκθεση 
Ενισχυμένης Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την Ελλάδα που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 2 Ιουνίου 
2021 στη σελίδα 23 επισημαίνει με νόημα τη δέσμευση για 
πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ σε 
μεσοπρόθεσμη βάση. Η εν λόγω Έκθεση συντάχθηκε 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 472/2013 και ελέγχει την 
τήρηση και εφαρμογή εκ μέρους της Ελλάδας των 
παραπάνω όρων που επέβαλε το Eurogroup της 22ας 
Ιουνίου 2018. Όμως όπως επισημαίνει η Επιτροπή στην 
Εαρινή Δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την οποία 
ομοίως εξέδωσε στις 2 Ιουνίου 2021 ναι μεν «η 
δημοσιονομική πολιτική πρέπει να παραμείνει 
υποστηρικτική το 2021 και το 2022» πλην όμως «μόλις το 
επιτρέψουν οι συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εφαρμόσουν πολιτικές για τη διασφάλιση της 
δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα». Η 
επισήμανση της δέσμευσης της Ελλάδας για πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμη βάση σε 
συνδυασμό και με την παραπάνω Εαρινή Δέσμη του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προμηνύει σκληρή δημοσιονομική 
πειθαρχία και μέτρα λιτότητας από το 2023 και μετά. Ήδη 
με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2022-2025 που ψήφισε κατά πλειοψηφία η 
Βουλή στις 2 Ιουλίου (www.naftemporiki.gr 2/7/2021), 
προβλέπεται ότι «η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει στα 
πρωτογενή πλεονάσματα, 2% το 2023, 2,8% το 2024 και 

3,7% το 2025» (www.naftemporiki.gr 24/2/2021). Επιπλέον η 
Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου υπενθυμίζει τις 
σχετικές υποχρεώσεις της Αθήνας καθώς «η Ελλάδα 
εμφανίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες 
που σχετίζονται ιδίως με το υψηλό δημόσιο χρέος, την 
ατελή εξωτερική επανεξισορρόπηση και το μεγάλο 
απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων σε συνθήκες 
υψηλής ανεργίας και χαμηλής δυνητικής ανάπτυξης». Και ο 
νοών νοείτω για το τι μας επιφυλάσσει το Συμβούλιο, μετά 
τα «δώρα» του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτό καθώς 
σύμφωνα τόσο με το άρθρο 4 της παραπάνω κυρωθείσας 
Σύμβασης Χρηματοδότησης Επιτροπής-Ελλάδας όσο και 
το άρθρο 5 της παραπάνω κυρωθείσας δανειακής 
σύμβασης και υπό τον εύγλωττο τίτλο «Ευθύνη του 
Κράτους Μέλους» η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για την 
ικανοποιητική εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων 
που ορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου. 
Μάλιστα στο άρθρο 13 της δανειακής σύμβασης 
προβλέπεται ότι η Επιτροπή δύναται να αναστείλει 
οποιεσδήποτε μη εκταμιευθείσες δόσεις δανείου αν η 
Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τη δανειακή σύμβαση άρα και 
με το παραπάνω άρθρο 5 που επιβάλλει την εφαρμογή των 
σκληρών μνημονιακών όρων της Εκτελεστικής Απόφασης 
του Συμβουλίου. Τέλος, όπως επισημαίνεται στην τέταρτη 
παράγραφο του άρθρου 2 της παραπάνω Εκτελεστικής 
Απόφασης του Συμβουλίου 

αποδέσμευση των δόσεων 
χρηματοδότησης εξαρτάται  
από απόφαση της Κομισιόν  

«ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει 
ικανοποιητικά τα σχετικά  
ορόσημα και τους στόχους που  
έχουν προσδιοριστεί σε σχέση με την 
υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας» 
Ομοίως για την αποδέσμευση των δόσεων του δανείου 
πρέπει επίσης η Κομισιόν να προσδιορίσει ότι «η Ελλάδα 
έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά τα πρόσθετα ορόσημα και 
τους στόχους που καλύπτονται από το δάνειο» (άρθρο 3 
παρ. 4 Εκτελεστικής Απόφασης). 

 

H 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών  
και Οικονομετρίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και υπεύθυνος  
του Τομέα Οικονομίας  
του Κινήματος 
«Ελεύθεροι Άνθρωποι» 

 
Ένα ερώτημα που από τα χρόνια της 
Κλασικής Σχολής μέχρι τις μέρες μας 
απασχολεί τους ερευνητές των 
κοινωνικοοικονομικών φαινομένων 
είναι το εξής: 

ιατί ορισμένες 
χώρες επιτυγ-
χάνουν αξιόλογες 

αναπτυξιακές 
επιδόσεις, ενώ άλλες 
χώρες αναπτύσσονται 
με ρυθμούς χελώνας  
ή οπισθοδρομούν; 
Οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης 
μιας χώρας αποτυπώνονται στο 
ποσοστό μεταβολής του 
πραγματικού ΑΕΠ (Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν). Το πραγματικό 
ΑΕΠ αποκαλείται επίσης ΑΕΠ σε  

 
σταθερές τιμές. Άρα, όσο ταχύτερα 
αυξάνεται το πραγματικό ΑΕΠ, τόσο 
μεγαλύτεροι είναι οι ρυθμοί 
οικονομικής ανάπτυξης. Στα πλαίσια 
της παγκόσμιας οικονομίας, οι 
αναπτυξιακοί ρυθμοί των διαφόρων 
χωρών καθρεφτίζουν το επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας του 
οικονομικού τους συστήματος.  
Ανταγωνιστικές θεωρούνται οι 
χώρες που επιτυγχάνουν 
σημαντικές αναπτυξιακές επιδόσεις, 
με συνέπεια το πραγματικό τους 
ΑΕΠ να αυξάνεται με γρηγορότερους 
ρυθμούς συγκριτικά με το 
πραγματικό ΑΕΠ άλλων χωρών της 
διεθνούς οικονομίας. Οι υποβολείς 
και τα φερέφωνα των εκάστοτε 
κυβερνήσεων, όπως είναι η 
Τράπεζα της Ελλάδας, το ΚΕΠΕ 
(Κέντρο Προγραμματισμού και 
Οικονομικών Ερευνών), το ΙΟΒΕ 
(Ίδρυμα Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών) και οι 
Διευθύνσεις Οικονομικών Μελετών 
των Εμπορικών Τραπεζών, είχαν 
ταχθεί υπέρ της εφαρμογής των 
σκληρότατων μνημονιακών 
κοινωνικοοικονομικών πολιτικών. 
Οι φορείς αυτοί με συνέπεια 
εξακολουθούν να στηρίζουν τα 
υιοθετούμενα μέτρα κυβερνητικής 
οικονομικής πολιτικής. 

στόσο, τα μνημόνια 
και τα εκάστοτε 
μέτρα κυβερ-

νητικής  οικονομικής 
πολιτικής, αντί να 
συντελέσουν στην 
ανάπτυξη της εθνικής 
μας οικονομίας, 
αντιθέτως συνέβαλαν 
στην οπισθοδρόμησή 
της. 

Την περίοδο 2008-2020 το 
πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας από 
250,5 συρρικνώθηκε σε 168,3 δις 
ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
μείωσης -32,8%. Η οπισθοδρόμηση 
της ελληνικής οικονομίας 
συντελείται σε συνθήκες ανόδου του 
δημοσίου χρέους. Την περίοδο 
Δεκέμβριος 2008-Ιούνιος 2021, το 
δημόσιο χρέος της κεντρικής 
κυβέρνησης από 262,1 δις ή 108,3% 
του ΑΕΠ εξακοντίστηκε σε 387,3 δις 
ευρώ ή 233% του ΑΕΠ. Η επίτευξη 
υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών 
απαιτεί την αναβάθμιση της 
ανταγωνιστικότητας του 
οικονομικού συστήματος.  

 
Διάφοροι κοινωνικοί, οικονομικοί, 
πολιτικοί, γεωπολιτικοί και 
δημογραφικοί παράγοντες, 
συνδράμουν στην προαγωγή της 
ανταγωνιστικότητας της εγχώριας 
οικονομίας. Η αποτελεσματική 
αξιοποίηση των εθνικών 
πλουτοπαραγωγικών πόρων, η 
άνοδος των εξαγωγών, η πειθαρχία 
των δημόσιων οικονομικών, η 
ισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών, η εύρυθμη λειτουργία 
του τραπεζικού συστήματος προς 
όφελος των πολιτών και των 
επιχειρήσεων, η προσέλκυση ξένων 
επενδυτικών κεφαλαίων, η 
καταπολέμηση της διαφθοράς και 
της γραφειοκρατίας στη δημόσια 
διοίκηση, η πάταξη της 
φοροδιαφυγής και της 
εισφοροδιαφυγής, η ενθάρρυνση 
της έρευνας, η βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού 
συστήματος και η αποδοτική 
λειτουργία του θεσμού της 
δικαιοσύνης,  αποτελούν 
παράγοντες ζωτικής σημασίας για  

 

Γ Ω 
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την άνοδο της ανταγωνιστικής θέσης μιας χώρας και την 
επίτευξη αξιόλογων αναπτυξιακών επιδόσεων. 
Αναμφίβολα, η οικονομική ανάπτυξη συνιστά μια 
πολύπλοκη διαδικασία, τα θετικά αποτελέσματα της 
οποίας γίνονται φανερά στο μακροχρόνιο. Η κατάρρευση 
των δημόσιων οικονομικών και η αποτελμάτωση της 
εθνικής μας οικονομίας μετά το 2008, αντανακλά την 
αποτυχία του εγχώριου κομματικού συστήματος 
κυβερνητικής εξουσίας, να συνδράμει στη  βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του οικονομικού μας συστήματος. 
Όσοι έχουν αντικειμενική μνήμη ενθυμούνται, ότι,  

ο καλοκαίρι του 1999 ορισμένοι 
υπουργοί μαζί με κρατικούς 
θεσιθήρες και στελέχη των 

τραπεζών, παίζοντας εκούσια  
ή ακούσια τα παίγνια των 
αισχροκερδοσκόπων, διέδιδαν πως  
ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Αθηνών από τις 6.400 
προβλέπεται σύντομα να  
προσεγγίσει τις 10.000 μονάδες. 

 
Ο υποφαινόμενος και μερικοί άλλοι, με επιχειρήματα τους 
λέγαμε ότι αυτά που γράφετε και διαδίδετε δεν έχουν 
ουδεμία επιστημονική βάση και δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς, με  

 
την δραματική κρίση του ελληνικού χρηματιστηρίου της 
περιόδου 2000-2001 εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και 
διάφοροι θεσμικοί επενδυτές έχασαν πολλά δισ. ευρώ. 
Μεγάλοι κερδισμένοι ήταν οι αετονύχηδες του 
χρηματιστηρίου και οι καρεκλοκατακτητές της κρατικής-
τραπεζικής εξουσίας που κονόμησαν πολλά δισ. ευρώ. Το 
τρικούβερτο γλέντι των κερδοσκόπων της εποχής εκείνης 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με τις καταθέσεις δεκάδων δις 
ευρώ που έχουν σε τράπεζες του εξωτερικού. Ο πίνακας 
που περιλαμβάνεται στο κείμενο, περιέχει ορισμένους 
σημαντικούς  μακροοικονομικούς δείκτες της Ελλάδας και 
της Ιρλανδίας. Η επιλογή της Ιρλανδίας έχει σημειολογικό 
χαρακτήρα. 

 

Τ 
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ην περίοδο 1994-2007 που  
η ελληνική οικονομία 
αναπτυσσόταν με μέσους ετήσιους 

ρυθμούς γύρω στο 4%, κάποιοι 
πολιτικοί και σπουδαρχίδες της 
εξουσίας σαν τους Σημίτη, Παπαδήμο, 
Παπαντωνίου, Κατσέλη, Αλογοσκούφη, 
Στουρνάρα, Χριστοδουλάκη και Σία,  
μας παραμύθιαζαν λέγοντας ότι 
παράλληλα με το ιρλανδικό 
εξελίσσεται και το ελληνικό θαύμα. 
Η παρομοίωση της ελληνικής οικονομίας με το ιρλανδικό 
θαύμα εξυπηρετούσε ψηφοθηρικούς και κερδοσκοπικούς 
σκοπούς. Η συγκεκριμένη συνομοταξία θεσιθήρων 
εξακολουθεί μέχρι σήμερα να κατέχει καίρια πόστα στον 
κρατικό μηχανισμό και τις τράπεζες. Τα στατιστικά 
δεδομένα του πίνακα καλύπτουν την περίοδο 1980-2020. 
Πριν το 2002 η Ελλάδα είχε εθνικό νόμισμα τη δραχμή και η 
Ιρλανδία τη λίρα. Από το 2002 και μετέπειτα, η Ελλάδα και 
η Ιρλανδία ως μέλη της ΟΝΕ (Οικονομική Νομισματική 
Ένωση) έχουν εθνικό νόμισμα το ευρώ (€). Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του πίνακα, το 1980 η Ελλάδα είχε σχεδόν 
τριπλάσιο ΑΕΠ από την Ιρλανδία και εμφανώς υψηλότερες 
εξαγωγές. Μετά το 1980 οι ιρλανδικές εξαγωγές καλπάζουν 
και ταυτόχρονα το ΑΕΠ της αυξάνεται με ταχύτατους 
ρυθμούς. Άμεση συνέπεια της εντονότατης εξαγωγικής της 
δραστηριότητας, ήταν  

ο 2020 το ΑΕΠ της Ιρλανδίας να 
φτάσει στο σημείο να είναι 
υπερδιπλάσιο του ΑΕΠ της Ελλάδας. 

Ανεξάρτητα του εθνικού της νομίσματος, η Ιρλανδία 
προοδεύει και οι πολίτες της ευημερούν. Το τεράστιο 
εξαγωγικό της εμπόριο και οι αξιοσημείωτες εισροές ξένων 
κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς (άμεσες 

επενδύσεις), αποτελούν τους θεμελιώδεις παράγοντες που 
διαμόρφωσαν το περίφημο Ιρλανδικό Θαύμα. Το 
υψηλότατο επίπεδο ανταγωνιστικότητας της ιρλανδικής 
οικονομίας καθρεφτίζεται στην διαχρονική ανοδική πορεία 
των εξαγωγών της και στις μεγάλες εισροές ξένων 
επενδυτικών κεφαλαίων που αξιοποιούνται σε 
ανταγωνιστικούς οικονομικούς κλάδους. Η Ελλάδα της 
μεταπολίτευσης, τόσο επί εποχής δραχμής, όσο και κατά 
την περίοδο της συμμετοχής της στην ΟΝΕ, εξακολουθεί να 
έχει μια πλήρως καταβαραθρωμένη και μη ανταγωνιστική 
οικονομία, που χρόνο με το χρόνο τα Δημόσια Οικονομικά 
πάνε από το κακό στο χειρότερο. Καθρέφτης τα 
αδιαμφισβήτητα στοιχεία του πίνακα. Την περίοδο 1980-
2020 το δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης ως 
ποσοστό του ΑΕΠ από 22,7%  εκσφενδονίστηκε στο 
225,6%. Μετά το 1980 και ιδίως μετά το 2008, το χάσμα 
μεταξύ Ιρλανδίας και Ελλάδας ολοένα και περισσότερο 
διευρύνεται. 

ι κυβερνώντες με τους θεσιθήρες 
της κρατικής και της τραπεζικής 
εξουσίας θα μπορούσαν με 

επιστημονικά επιχειρήματα να  
μας ερμήνευαν τις περιπτώσεις  
του ιρλανδικού θαύματος και  
του ελληνικού χάσματος;  
Δηλαδή, να μας εξηγούσαν γιατί η ιρλανδική οικονομία 
προοδεύει με γρήγορους ρυθμούς και αντιθέτως η ελληνική 
οικονομία ολισθαίνει, με αποτέλεσμα το μεταξύ τους 
αναπτυξιακό χάσμα να διευρύνεται. 

 

 
 
Οικονομικά μεγέθη 

              Ελλάς 
1980       2001       2020   

           Ιρλανδία 
1980      2001       2020 
 

ΑΕΠ (δις ευρώ) 
Εξαγωγές (δις ευρώ) 
Άμεσες επενδύσεις (δις ευρώ) 
Ποσοστό ανεργίας 
Δημόσιο χρέος/ΑΕΠ 

40,8       152,2      165,8 
11,0         31,0        51,7 
  0,7           1,6          3,9 

  2,4%      10,8%    24,5% 
22,7%     107,1%   225,6% 

15,8      122,0       372,9 
 9,6       104,8       476,0 
 0,3           9,6         42,0 
 7,0%      4,2%       5,3% 
66,9%    33,2%     63,1% 

Παρατηρήσεις: Πηγή των στοιχείων είναι η Eurostat και η World Bank. Οι εξαγωγές αφορούν τις εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών, όπως βιομηχανικά προϊόντα, τουρισμός, ναυτιλία, κ.λπ. Οι άμεσες επενδύσεις είναι “καθαρές”, δηλαδή αφορούν 
τις εισροές μείον τις εκροές κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις. Η Ιρλανδία αποτελεί μια από τις ελάχιστες χώρες του κόσμου 
που η αξία των εξαγωγών είναι μεγαλύτερη από την αξία του ΑΕΠ.     

Τ 

Τ 

Ο 
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του Κυριάκου Τόμπρα 
Οικονομολόγου, 
Διδάκτορα  
Πανεπιστημίου Salerno, 
Προέδρου Υπέρβασης 

 
Ρωτούσε προχθές η αφελής 
Συνεργάσιμη Δανειολήπτρια, κάτω 
από την ομπρέλα της στην παραλία: 

μένα τελικά πώς θα 
με πάνε ;;; Με 
Διαταγή Πληρωμής 

και Πλειστηριασμό ή με 
τον Πτωχευτικό Νόμο;;; 
Άκου κοπελιά. Και με τα δυο μαζί θα 
σε πάνε. Π#π@ - Κwλ0... όπως λέτε 
και στο χωριό σου !!!  
Ειδικά εσένα, που δεν άφησες 
τσόντα για τσόντα που να μην γίνεις 
πρωταγωνίστρια... Πρώτα με το 
Νόμο Κατσέλη, όταν έκανες την 
αίτηση ενώ γνώριζες ότι δεν σε 
έπαιρνε, αναγνωρίζοντας 
φουσκωμένα υπόλοιπα τραπεζικών 
οφειλών με παράνομες και 
καταχρηστικές χρεώσεις... Μετά με 
τις επικαιροποιήσεις του 
εκτρώματος Κατσέλη-Σταθάκη, τις 
ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας 
και τις πλατφόρμες των 
Εξωδικαστικών Μηχανισμών του 
Κουρμούση, με τις οποίες, το μόνο 
που κατάφερες, ήταν να 
αποκαλύψεις σε τράπεζες, servicers 
και funds, ακόμη και εκείνα τα λίγα 
που δεν γνώριζαν, αλλά που εσένα 
σου επέτρεπαν να επιβιώνεις, με 
αποτέλεσμα, στο τέλος, να το 

γυρίσεις σε παρτούζα, προσθέτοντας στο κρεβάτι σου, μαζί με τις τράπεζες, και 
την Εφορία! Και σήμερα, με το νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό του Πτωχευτικού 
Νόμου, που δεν εννοείς να καταλάβεις ότι την δεύτερη ευκαιρία την έχει για τις 
τράπεζες και όχι για την πάρτη σου... 

 
Έτσι, ενώ μέχρι σήμερα είχες αναγνωρίσει και αποκαλύψει σε Τράπεζες και 
Εφορία τα πάντα όλα, τώρα, με τον Εξωδικαστικό του Πτωχευτικού Νόμου, 
ομολογείς και Παύση Πληρωμών, δηλαδή την  οριζόντια και ολοσχερή αδυναμία 
εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών σου υποχρεώσεων.  
Κοίτα λοιπόν τώρα τι έπαθες...  Όλα όσα έχεις αναγνωρίσει μέχρι σήμερα, τώρα 
δεν μπορείς να τα αμφισβητήσεις, με αποτέλεσμα οι τραπεζικές οφειλές σου 
πλέον να λογίζονται, με δική σου ομολογία, ως βέβαιες, ορισμένες και 
εκκαθαρισμένες. Έτσι, λοιπόν, η Διαταγή Πληρωμής και ο Πλειστηριασμός, είναι 
περίπου σιγουράκια για τράπεζες, servicers και funds. Και σήμερα, που πέφτεις 
και στην δεύτερη παγίδα της ομολογίας της Παύσης Πληρωμών, χάνεις την μια 
και μοναδική δυνατότητα που σου παρέχει ο Πτωχευτικός Νόμος για να 
γλυτώσεις, δηλαδή αυτή της Μαχητότητας του Τεκμηρίου της Παύσης 
Πληρωμών... Άρα, λοιπόν, γιατί να μην σε πάνε Π#π@ - Κwλ0;;; Με ξαφνικό 
θάνατο ;;; Δλδ και με Διαταγή Πληρωμής και Πλειστηριασμό και με τον Πτωχευτικό 
Νόμο ;;; Τι έχουν να χάσουν ;;; Ή μήπως πληρώνουν τα έξοδα από την τσέπη 
τους ;;; Ακόμη και αυτά σε σένα τα χρεώνουν, αφού έχεις την ατυχία να είσαι, 
ταυτόχρονα, και Φορολογούμενη !!! Δεν με άκουσες ούτε μια φορά από το 2012... 
Αν το ’χες κάνει, σήμερα θα ήσουν ακόμη... Κυρία !!! 

 

Ε 
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του Λεωνίδα Στάμου 
Maitre Ιδιωτικού Δικαίου 
Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω 
Αντιπρόεδρου Υπέρβασης 

 

 
Στην σύμβαση πίστωσης, όπως σε 
όλες τις «τραπεζικές» συμβάσεις ή 
ακόμη και στα πλαίσια της απλής 
συναλλακτικής επαφής μεταξύ της 
τράπεζας και του πελάτη της, 
πυρήνας  της  συναλλακτικής 
σχέσης  που  αναπτύσσεται  είναι  η 
σχέση εμπιστοσύνης που 
αναπτύσσεται στα συμβαλλόμενα 
μέρη, σχέση που δικαιολογείται από 
τη δυνατότητα της τράπεζας να 
επεμβαίνει σε ουσιώδεις 
περιουσιακές υποθέσεις και να 
επηρεάζει την οικονομική υπόσταση 
του πελάτη της. Σημαντική  συνέπεια 
του χαρακτήρα  της  σχέσης 
τράπεζας - πελάτη  ως  σχέση 
εμπιστοσύνης  είναι  ότι 
προκύπτουν για την τράπεζα τόσο 
γενικής φύσεως υποχρεώσεις 
(παρεπόμενες υποχρεώσεις -  ΑΚ 
288)  όσο και ειδικής, οι οποίες έχουν 
τη βάση τους στη συγκεκριμένη, 
κατά περίπτωση, σχέση (τραπεζική 
σύμβαση). Τα πιστωτικά ιδρύματα 
πέρα από ιδιωτικές επιχειρήσεις 
διαμεσολάβησης στην κυκλοφορία 
του χρήματος, ασκούν, παράλληλα, 

και δημόσια λειτουργία (υπό την 
ευρεία έννοια του όρου), αφού η 
δραστηριότητά τους 
(χρηματοδότηση επιχειρήσεων και 
καταναλωτών) έχει καταρχήν 
ευεργετικές επιπτώσεις στην εθνική 
οικονομία (ΠΠρΑθ 2087/2004, ΕΕµπ∆ 
2005.777, ΕφΑθ 2214/2001, ∆ΕΕ 
2001.620). Η θέση αυτή επιβάλλει 
στις τράπεζες, μεταξύ άλλων, την 
υποχρέωση ομαλής και καλόπιστης 
συνεργασίας  µε  τους  πελάτες  τους. 
Από  την  άλλη, η  τράπεζα  είναι 
αποδέκτης ποικίλων πληροφοριών 
που αφορούν την οικονομική αλλά 
όχι σπάνια και την προσωπική 
σφαίρα του πελάτη, τις οποίες ο 
ίδιος ο πελάτης εμπιστεύεται σε 
αυτήν ή τις πληροφορείται η 
τράπεζα από τρίτους στο πλαίσιο 
της επιμέλειας  των υποθέσεων του 
πελάτη.  

 

υτή η δυνατότητα 
της τράπεζας  
να γνωρίζει 

επιχειρηματικά 
απόρρητα, αλλά  
και προσωπικές,  
ευαίσθητες και,   
ενδεχομένως,   
απόρρητες πληρο-
φορίες σχετικά µε  
τον πελάτη της, ενόψει  
και της αυξημένης 
δυνατότητάς της να 
επεμβαίνει στην 
οικονομική σφαίρα του 

πελάτη της, σε 
συνδυασμό και µε την, 
κατά κανόνα,  
πολύ μεγαλύτερη 
οικονομική ισχύ της 
αλλά και τις ειδικές 
γνώσεις της στο   χώρο 
των συναλλαγών, 
δικαιολογούν  τη 
θεμελίωση ιδιαίτερης   
σχέσης εμπιστοσύνης.  
Από τη σχέση εμπιστοσύνης 
ανάμεσα στην τράπεζα και τον 
πελάτη,  απορρέει α) η αυξημένη 
υποχρέωση της Τράπεζας να του 
παρέχει σωστή και ακριβή 
ενημέρωση με απώτερο σκοπό την 
προώθηση των συμφερόντων του 
(υποχρέωση διαφάνειας) και β) η 
ειδική υποχρέωση ακρίβειας της 
τράπεζας κατά την τήρηση 
λογαριασµού (υποχρέωση 
ακρίβειας). Αμφότερες υποχρεώσεις 
έχουν ως νομικό έρεισμα το άρθρο 
288 ΑΚ (ενδ ΑΠ 1352/2011, ΕφΑθ 
1403/2015, ΠΠ Ηρακλείου 90/2018 
ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περίπτωση 
παραβιάσεως της αυξημένης 
υποχρέωσης τήρησης από μέρους 
της Τράπεζας των όρων διαφάνειας 
είναι, ο συνυπολογισμός του 
ποσοστού της εισφοράς του 
ν.128/75 στο ύψος του επιτοκίου που 
προσφέρεται, αντί να γίνεται μνεία 
για την επιβάρυνση του 
δανειολήπτη με την εισφορά του ν. 
128/1975 στη δανειακή σύμβαση ως 
διακριτής εκ του νόμου 
υποχρεώσεως (ερμ. ΟλΑΠ 35/1997, 
ίδ. και παρατηρήσεις Δ.Χατζημιχαήλ 
κάτω από το κείμενο της 124/2007 
απόφασης Εφετείου Λαμίας σε Αρμ.  
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2009 Β σελ. 1194,1196). Περίπτωση 
παραβιάσεως της ειδικής 
υποχρέωσης τήρησης από μέρους 
της Τράπεζας των όρων ακρίβειας 
κατά την τήρηση του λογαριασμού 
είναι  τα λογιστικά λάθη και 
παραλείψεις (ενδ: ΕφΘεσ 283/1995, 
ΕΤρΑξΧρΔ 1995.39, ΕφΑθ 3807/1998, 
ΕΤρΑξΧρ∆ 1999.73). 

Κατά το άρθρ. 623 Κ.Πολ.Δ, κατά την 
ειδική διαδικασία των άρθρ. 624 έως 
634 ΚΠολΔ μπορεί, να ζητηθεί η 
έκδοση διαταγής πληρωμής, για 
χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις 
παροχής χρεογράφων, εφόσον η 
απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό 
αποδεικνύονται με δημόσιο ή 
ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση 
ασφαλιστικών μέτρων, η οποία 
εκδόθηκε μετά από ομολογία ή 
αποδοχή της αίτησης του οφειλέτη 
(όπως το τελευταίο εδ. προστέθηκε 
με το αρθρ. 13 του Ν. 4055/2012).  

 
Οι διατάξεις βέβαια των άρθρων 624-
634, όπου παραπέμπει το 
παραπάνω άρθρο, όπως και του 
ίδιου του άρθρου, απηχούν 
αντιλήψεις του 1953, όταν εισήχθη 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο 
θεσμός της έκδοσης διαταγής 
πληρωμής, με το ν.δ 2629/53, και 
έχουν υπόψη τους τα αξιόγραφα 
υπό στενή έννοια. Για το λόγο αυτό, 
παρά τις επουσιώδεις αλλαγές, που 
δέχτηκαν, εξακολουθούν να είναι 
«ελλιπή», «μη ικανοποιητικά», 
«αποσπασματικά», που 
εκφράζοντας παρωχημένες 
απόψεις, δεν μπορούν να 
εξυπηρετήσουν τις σύγχρονες 
ανάγκες και να δώσουν λύση. Για να 

αποδεικνύονται, εξάλλου, οι απαιτήσεις και το οφειλόμενο ποσό, για το οποίο 
ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής, από «ιδιωτικό έγγραφο», όπως ορίζει το 
άρθρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 432, 443, 444, 445, 447, 448 ΚΠολΔ, 
παρά τις επουσιώδεις αλλαγές, που δέχτηκαν με το Ν. 3994/2011 (βλ. αρθρ. 40, 
41), υπέρ του εκδότη του εγγράφου, θα πρέπει να προσκομίζονται από τον 
αντίδικό του και όχι από τον ίδιο. Αυτή η συνθήκη, όμως, δεν ισχύει, στην 
περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής, που αιτείται Πιστωτικό ίδρυμα. Το 
αιτούν, λοιπόν, που επιδιώκει την έκδοση διαταγής πληρωμής, για απαίτηση 
κατά του αντισυμβαλλομένου του, από σύμβαση δανείου και αλληλόχρεο 
λογαριασμό, προσκομίζει το ίδιο, αντίγραφα των εγγραφών από τα βιβλία του. 
Στην περίπτωση αυτή, όμως, κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τίποτε. Έτσι, από το 
συνδυασμό των προσκομιζόμενων εγγράφων, αποδεικνύεται μόνο η αρχική 
απαίτηση του αιτούντος και η αιτία αυτής, αλλά όχι το πράγματι οφειλόμενο από 
τον οφειλέτη ποσό, κατά την χρονική στιγμή, που ζητείται η έκδοση διαταγής 
πληρωμής. 

λόγος είναι απλός: Κανείς δεν είναι σχετικός με το 
τραπεζικό σύστημα, ούτε οι αντισυμβαλλόμενοι  
του πιστωτικού ιδρύματος, ούτε οι Δικαστές !!! 

Το πρόβλημα επιτείνεται, γιατί η σύμβαση, εκ της οποίας προκύπτει το χρεωστικό 
υπόλοιπο, έχει λειτουργήσει για ικανό χρονικό διάστημα, στο ποσό του 
υπολοίπου οφειλόμενου κεφαλαίου έχουν ενσωματωθεί, σε διάφορα χρονικά 
διαστήματα, τόκοι, χρεωλύσια, τόκοι υπερημερίας, έξοδα, ενώ για λογιστική 
παρακολούθηση τα κονδύλια σπάνε σε μικρότερα τμήματα και χωρεί 
ανατοκισμός. Το κυριότερο, πρόβλημα, ωστόσο, προκύπτει, διότι το αιτούν 
πιστωτικό ίδρυμα, κατά την κατάθεση της αίτησης για έκδοση διαταγής 
πληρωμής, καθιερώθηκε νομολογιακά και μόνο, κατ’ αντίθεση με ότι ορίζεται στο 
νόμο, να μη υποχρεούται, να αναφέρει τον τρόπο, κατά τον οποίο υπολογίστηκε 
το τελικό κατάλοιπο, που καθίσταται απαιτητό, όπως και το υπόλοιπο των τόκων, 
που επίσης καθίστανται απαιτητοί και προστίθενται στο υπόλοιπο κεφαλαίου. 
Θέμα το οποίο έθιξαν κατά καιρούς διάφορες δικαστικές αποφάσεις. Έτσι, όμως, 
κανείς δεν μπορεί να ελέγξει τίποτε. Το ποσό, που φέρεται, να οφείλεται, κατά τη 
στιγμή της έκδοσης της διαταγής πληρωμής, προκύπτει μεν, από πρόσφατες 
εγγραφές του αιτούντα πιστωτικού ιδρύματος, όχι, όμως, ως απόλυτα πραγματικό 
και νόμιμο, αλλά ΜΟΝΟ ΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ, ΜΗ ΕΛΕΓΞΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ. 
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Διότι, στις εγγραφές αυτές και τον τρόπο υπολογισμού, 
κανείς άλλος, ούτε είχε, ούτε έχει πρόσβαση, εκτός από το 
ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα, γεγονός που ενέχει κίνδυνο 
«αυθαιρεσίας» και του πιο καλοπροαίρετου, εξαιτίας μη 
ελέγχου. Οι δε δανειολήπτες, που κατά καιρούς 
ενημερώνονται με έγγραφα από τους πιστοδοτικούς 
οργανισμούς, όχι μόνο είναι αμελείς, αλλά μη μπορώντας 
να ελέγξουν την διαμόρφωση των ποσών, γίνονται 
περισσότερο αμελείς. Συνεπώς, το διαμορφωμένο ποσό 
προκύπτει μεν ως απαιτητό, αλλά όχι ως πραγματικό και 
νόμιμο, αλλά ανέλεγκτο, με επιπλέον δυσκολία την 
ταχύτητα της έκδοσης της διαταγής πληρωμής, το 
ευσύνοπτο και το περιορισμένο της αιτιολογίας της. 
Έρχεται, στη συνέχεια το άρθρ. 629 του κώδικα, να επιτείνει 
το υπαρκτό πρόβλημα. Γιατί, σύμφωνα με τις προσταγές 
του, ο δικαστής είναι υποχρεωμένος, να δεχτεί την αίτηση, 
μόνο, όμως, ως προς το μέρος που, κατά την κρίση του, 
είναι «νομικά» και «πραγματικά» βάσιμο. Στην περίπτωση 
αυτή, το πρόβλημα καλύφθηκε, όπως- όπως, με την 
νομολογιακή πατέντα της δικονομικής συμφωνίας. 

Κατά πάγια νομολογία, τα αποσπάσματα των εμπορικών 
βιβλίων της Τράπεζας δεν αποτελούν έγγραφα.  Εν τούτοις, 
δίνεται δικονομικά η δυνατότητα (με δικονομική σύμβαση) 
να αναγορευτούν τα εν λόγω αποσπάσματα από απλά 
δικαστικά τεκμήρια σε έγγραφα. Η περιλαμβανόμενη στη 
σύμβαση δανείου ειδική συμφωνία ότι η οφειλή του 
πιστούχου προς την πιστώτρια τράπεζα, που θα προκύψει 
από το οριστικό κλείσιμο της πιστώσεως θα αποδεικνύεται 
από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της, είναι, ως 
δικονομική σύμβαση, έγκυρη. Το απόσπασμα αυτό, στο 
οποίο αποτυπώνονται οι χρεώσεις και οι πιστώσεις του 
δανειακού λογαριασμού, επέχει θέση αποδεικτικού μέσου 
με ισχύ ιδιωτικού εγγράφου. Σε περίπτωση δε, απουσίας 
τέτοιας δικονομικής συμφωνίας, τα εν λόγω αποσπάσματα 
δεν έχουν αποδεικτική δύναμη και λογίζονται ως απλά 
δικαστικά τεκμήρια (α. 339 ΚΠολΔ). Με βάση την συμφωνία 
αυτή, τα αποσπάσματα των εμπορικών βιβλίων της 
Τράπεζας, (που διαφορετικά δεν θα είχαν αποδεικτική 
δύναμη), αποτελούν prima facie αποδεικτικό μέσο 
(έγγραφο), με βάση το οποίο μπορεί να εκδοθεί διαταγή 
πληρωμής (άρθρα 623 και 624 ΚΠολΔ).  Εν κατακλείδι, με 
τη δικονομική συμφωνία, προσδίδεται στα εν λόγω 
αποσπάσματα η αποδεικτική δύναμη των βιβλίων των 
περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 
444ΚΠολΔ, όπως αυτή (η αποδεικτική δύναμη) ρυθμίζεται 
στο άρθρο 448 ΚΠολΔ. Στην δικαστηριακή, λοιπόν, 
πρακτική, η έκδοση διαταγής πληρωμής στηρίζεται στα 
εκδοθέντα από την Τράπεζα και προσκομισθέντα 
αποσπάσματα, τα οποία φέρεται, ότι έχουν εξαχθεί, με 
εκτύπωση, από τα επίσημα εμπορικά βιβλία της. Έτσι, 
λοιπόν, με ρητή συμφωνία, ότι τα αποσπάσματα από τα 
εμπορικά βιβλία της Τράπεζας θα αποτελούν πλήρη 
απόδειξη υπέρ του εκδότη τους, πληρούται η προϋπόθεση 
του άρθρου 448 παρ. 1 ΚΠολΔ, ότι τα έγγραφα που 
προσκομίζει η Τράπεζα για την απόδειξη της απαίτησής 
της έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους. Επειδή, 
όμως, η απαίτηση στρέφεται εναντίον προσώπων, τα 
οποία δεν υποχρεούνται  να τηρούν όμοια εμπορικά βιβλία 
(nb: κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν τηρεί όμοια 
εμπορικά βιβλία με αυτά των Τραπεζών), λαμβανομένου 
υπόψιν ότι, κατά το άρθρο 448 παρ. 1 εδ. β’ ΚΠολΔ, η 
εγγραφή του βιβλίου αποδεικνύει μόνο το ύψος της 

απαιτήσεως και μόνο για ένα (1) έτος από τη διενέργειά της, 
και  χωρίς, επιπλέον, να χρήζουν περαιτέρω απόδειξης με 
άλλο τρόπο κατά προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση 
να τηρούν αυτά τα βιβλία,  η Τράπεζα πρέπει να κάνει 
δικαστική χρήση της εγγραφής του εμπορικού βιβλίου 
μέσα στο χρονικό διάστημα, που προαναφέρθηκε, ΉΤΟΙ 
ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ… 

λην και το χρεωστικό 
υπόλοιπο έχει εγγράφως 
αναγνωριστεί !!! 

 

Προς τον σκοπό της αναγνώρισης χρέους, 
εργαλειοποιήθηκαν νόμοι και συνειδήσεις. Όσοι δεν 
πείστηκαν σε ρυθμίσεις ακόμη και με μηδενικές καταβολές 
(βλ. περίοδο χάριτος), προσέφυγαν στην ‘προστασία’ [sic] 
νόμων και διατάξεων παγίδων (βλ. νόμος Κατσέλη, νόμος 
Δένδια, νόμος Σταθάκη, Κώδικας Δεοντολογίας και 
πλατφόρμες Εξωδικαστικών Μηχανισμών), με τις οποίες, 
το μόνο που επετεύχθη ήταν να λάβουν οι δανείστριες 
τράπεζες (παρακολουθηματικά τα funds και οι servicers) το 
«πράσινο» φως της νομιμότητας για τις διαταγές 
πληρωμής που θα τους εξασφάλιζαν την νομιμότητα των 
πλειστηριασμών κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

κόμα όμως κι έτσι, ο 
αντισυμβαλλόμενος διατηρούσε 
το δικαίωμα να προσβάλλει  

την, καθ’ οιονδήποτε ως άνω τρόπο, 
αναγνώριση του χρέους του ως 
προϊόν πλάνης λόγω της απειρίας  
του ή της κουφότητάς του ή ακόμη  
και λόγω ανάγκης. 
Ειδικότερα, απειρία είναι η έλλειψη συνήθους πείρας  ως 
προς τα οικονομικά δεδομένα και μεγέθη, ως προς τις τιμές 
και ως προς τις συναλλαγές, εντάσσεται δηλαδή η έλλειψη 
πείρας για τη συναλλακτική ζωή λόγω έλλειψης ειδικών 
γνώσεων, μπορεί δε να είναι επακόλουθο της ηλικίας της 

Π 
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διανοητικής κατάστασης του προσώπου ή άλλης αιτίας 
(ΑΠ 1112/2009 ό.π., ΑΠ 868/2008, ΑΠ 1244/2005 δημοσίευση 
στη ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 7955/2006 ΕλλΔνη 50. 841). Κουφότητα 
είναι η αδιαφορία και η αμεριμνησία από την οποία ο 
συναλλασσόμενος δεν μπορεί να εκτιμήσει τη σημασία και 
τις συνέπειες των πράξεων του, η οποία μπορεί επίσης να 
είναι αποτέλεσμα της ηλικίας, της πνευματικής κατάστασης 
ή άλλης αιτίας, ενώ ανάγκη είναι και η οικονομική, αρκεί να 
είναι άμεση και επιτακτική και ανεπίδεκτη αναβολής. 
Συνεπώς, αρκούσε ο αντισυμβαλλόμενος να επικαλεστεί τη 
συνδρομή ενός εκ των ανωτέρω στοιχείων καθότι τα 
στοιχεία της ανάγκης, της κουφότητας ή της απειρίας δεν 
είναι απαραίτητο να συντρέχουν σωρευτικά, προκειμένου 
να επιδιώξει την προσβολή της αναγνώρισης χρέους. 

δυνατότητα όμως αυτή εάν 
συνδυάζετο και με τα στοιχεία 
α) της προφανούς δυσαναλογίας 

μεταξύ παροχής και αντιπαροχής  
(βλ. Ομαδική Αγωγή Μελών Κινήματος 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ) και γ) της εκμετάλλευσης, 
από το πιστωτικό ίδρυμα, της γνωστής 
σ’ αυτό ανάγκης ή κουφότητας  
ή απειρίας του συμβαλλόμενου 
(βλ. Ομαδική Αγωγή Μελών Κινήματος 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ), θα οδηγούσε κατ’ αναγκαία 
λογική συνέπεια να χαρακτηριστεί  
η σχετική δανειστική δικαιοπραξία  
ως αισχροκερδής. 
Από τις διατάξεις αυτές των άρθρων 178 και 179 ΑΚ, και 
ειδικότερα τη δεύτερη, προκύπτει ότι για το χαρακτηρισμό 
της δικαιοπραξίας ως αισχροκερδούς και συνεπώς άκυρης 
ως αντικείμενης στα χρηστά ήθη απαιτείται αφενός μεν η 
συνομολόγηση ή λήψη περιουσιακών ωφελημάτων, που 
τελούν κατά το χρόνο της συνομολόγησης τους κατά τις 
περιστάσεις σε προφανή δυσαναλογία προς την παροχή, 
αφετέρου δε η επίτευξη των ωφελημάτων αυτών να γίνεται 
με εκμετάλλευση της ανάγκης, της κουφότητας ή της 
απειρίας του άλλου από τους συμβληθέντες. Έτσι, για να 
χαρακτηριστεί μια δικαιοπραξία ως αισχροκερδής -
καταπλεονεκτική-, απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικά 
τρία στοιχεία, ήτοι: α) προφανής δυσαναλογία μεταξύ 
παροχής και αντιπαροχής, β) ανάγκη ή κουφότητα ή 

απειρία του ενός των συμβαλλομένων και γ) εκμετάλλευση 
της γνωστής σ’ αυτόν ανάγκης ή κουφότητας ή απειρίας 
του συμβαλλόμενου τούτου από τον αντισυμβαλλόμενο. Αν 
λείπει ένα από τα στοιχεία αυτά, δεν μπορεί να γίνει λόγος 
περί ακυρότητας της δικαιοπραξίας ως αισχροκερδούς (ΑΠ 
1394/2009, ΑΠ 1112/2009, ΑΠ 1019/2007, ΑΠ 1244/2005 
δημοσίευση στη ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 492/2004 ΕλλΔνη 47. 452).   

 

αρακτηριστική είναι η υπ' αρίθμ. 
1275/2011 απόφαση του  
Εφετείου Αθηνών που έκρινε 

ως αισχροκερδή πράξη ρύθμισης 
οφειλών σε τραπεζικό ίδρυμα (σε 
δανειακή σύμβαση), με την οποία ο 
οφειλέτης της τράπεζας αναγνώριζε 
ένα ποσό οφειλής που δεν αντι-
στοιχούσε στο πραγματικό, λόγω 
εσφαλμένου καθορισμού αυτού  
από την τράπεζα. 
Η πρόσθετη αυτή πράξη του δανείου, ήτοι της ρύθμισης 
οφειλών κρίθηκε αισχροκερδής και συνεπώς άκυρη ως 
αντίθετη στα χρηστά ήθη. Και αυτήν όμως την περίπτωση, 
η Πολιτεία φρόντισε να καλύψει με τη ψήφιση του νέου 
Πτωχευτικού Νόμου. 

Η 
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Με τον Ν. 4738/2020 ψηφίστηκε η «Ρύθμιση οφειλών και 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας» που μόνον δεύτερη ευκαιρία 
δεν μπορεί να είναι καθότι στο εδάφιο α) της παρ.1 του 
άρθρου 265 ορίζεται: «Καταργείται ο ν. 3588/2007 (Α΄ 153). 
Όπου γίνεται αναφορά σε νόμο στον Πτωχευτικό Κώδικα 
(ν. 3588/2007), νοείται ο παρών».  Ο Νόμος  4738/2020 
μπορεί να τιτλοφορείται «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας» αλλά είναι ο νέος Πτωχευτικός 
Κώδικας. Επιπλέον, όσες υποθέσεις εκκρεμούν μπορούν 
να συνεχιστούν με τον Νέο Πτωχευτικό με απόφαση της 
πλειοψηφίας των Πιστωτών [!]. Με την παρ.1 εδάφιο β) του 
ίδιου άρθρου έπαυσε η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως με 
τον Ν. 3869/2010 (καταργήθηκε ο Ν. Κατσέλη, όπως είχε 
τροποποιηθεί) και με την παρ. 1 εδάφιο γ) αυτού έπαυσε η 
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων με τον Ν.4307/2014 
(καταργήθηκε ο Νόμος Δένδια), όσες δε υποθέσεις 
εκκρεμούν μπορούν να συνεχιστούν με τον Νέο 
Πτωχευτικό με απόφαση της συνέλευσης των Πιστωτών 
και ανάληψη του ειδικού διαχειριστή των αρμοδιοτήτων 
του συνδίκου.  

λέον, η έκδοση διαταγής 
πληρωμής αρκεί για να 
τεκμαρθεί η μόνιμη  

αδυναμία πληρωμής εκάστου 
αντισυμβαλλομένου. Δεν χρειάζεται 
καν να επιδοθεί εντός της δίμηνης από 
της εκδόσεώς της προθεσμία αφού 
εντός αυτής μπορεί να κινηθεί 
διαδικασία πτώχευσης. Ακόμη και 

όσοι τελεσίδικα ακύρωσαν εις  
βάρος των διαταγές, τεκμαίρονται  
ότι βρίσκονται σε μόνιμη  
αδυναμία πληρωμής. 
Και αυτό, επειδή, αφού η έκδοση διαταγής πληρωμής δεν 
είναι διαγνωστική διαδικασία. Περαιτέρω, με τον Ν. 
4778/19-2-2021 που αφορά ζητήματα μισθολογίου και 
ανθρωπίνου δυναμικού της ΑΑΔΕ, καταργήθηκε το 
δικαίωμα αναψηλάφησης, δηλαδή αφαιρέθηκε ακόμα και 
από τον Εισαγγελέα του ΑΠ το δικαίωμα να ασκήσει 
αναψηλάφηση Υπέρ του Νόμου [?!!!!?] (άρθρ.33 παρ.1) και 
με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, καταργήθηκε το άρθρο 99 
του Ν. 4745/2020, ήτοι της αναψηλάφησης. 

ωτήριο είναι το γεγονός ότι, το 
τεκμήριο της μόνιμης αδυναμίας 
πληρωμής τράπηκε σε μαχητό με 

την παρ.1 του άρθρου 35 του Ν. 
4818/2021 με ισχύ από την 18/7/2021, 
καθιστώντας την συμμετοχή στην 
Ομαδική Αγωγή των Μελών  
του Κινήματος ΥΠΕΡΒΑΣΗ και  
την κοινοποίηση Εξωδίκου 
Επανακαθορισμού Οφειλής με 
Δήλωση Μη Καταβολής μέχρις 
Επανακαθορισμού, επιτακτική !!! 

 

Π 
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 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 

του Στέφανου Κουλουμπή 
Χρηματοοικονομικού 
Συμβούλου, Ναυλομεσίτη, 
Ειδικού Γραμματέα  
Δικτύου Υπέρβασης 

 
Αναρωτιόμαστε τελικά, γιατί 
οδηγούμαστε σιωπηρά με το κεφάλι 
σκυφτό στο γκρεμό και στην 
καταστροφή. Και όλοι απαντάμε 
στον ίδιο τόνο: «φταίνε οι πολιτικοί, 
φταίνε οι τράπεζες, οι 
αφισοκολλητές, η διαπλοκή, η 
διαφθορά και άλλα πολλά !» Κανείς 
όμως δεν κατηγορεί τον εαυτό του. 
Πάντα κάποιος άλλος φταίει και 
σίγουρα ποτέ εμείς οι ίδιοι. Με 
γνώμονα αυτή την καλοφτιαγμένη 
στατική και αδιάλλακτη σταθερά, το 
κράτος βρίσκει γόνιμο έδαφος και 
εφαρμόζει πράγματα που 
προσομοιάζουν με αυτό που έκαναν 
οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

ρησιμοποιούσαν 
μια φράση για να 
καλύπτουν όλες τις 

καταχρήσεις του 
Κράτους: «sorgt für ihre 
Sicherheit» που 
σημαίνει «είναι για  
την ασφάλειά σου» !!! 
Εμβόλια, πλειστηριασμοί, 

πυρκαγιές, όλα για… το καλό σου. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει τις τελευταίες 
δεκαετίες και η αλήθεια είναι ένα από αυτά, γιατί πλέον σήμερα η «ΑΛΗΘΕΙΑ» είναι 
αυτό που τα ΜΜΕ πείθουν τον κόσμο να πιστέψει. Κι όσο κάποιοι, ακόμη κι εμείς 
είτε ως ΥΠΕΡΒΑΣΗ είτε ως φυσικά πρόσωπα προσπαθούμε να παρουσιάσουμε 
αλήθειες, τελικά συνειδητοποιούμε ότι η κοινωνία απομακρύνεται από την 
αλήθεια και αντιδρά αρνητικά σ’ αυτούς τους ολίγους που την δείχνουν με τρόπο 
μάλιστα απτό. Ποιος ο λόγος γι’ αυτό; Απλά γιατί ο πολίτης δεν θέλει να σκέφτεται. 
Θέλει απλά έτοιμη και «μασημένη» τροφή! Αυτό που συμβαίνει στην σημερινή 
κοινωνία είναι στις όποιες συγκρούσεις ισχυρών και αδυνάτων, ο νεοέλληνας 
πολίτης να… ενδύεται την τήβενο του Πόντιου Πιλάτου για να νίψει τας χείρας του 
παραμένοντας ουδέτερος! Και όμως δεν παραμένει ουδέτερος, αλλά παίρνει το 
μέρος των ισχυρών. Ενδεχομένως κάποιοι ούτε καν να το αντιλαμβάνονται, 
καθώς η αντίληψη πλέον είναι δυσεύρετη. Τόσα χρόνια μέσα στην κρίση μια 
ολόκληρη κοινωνία πάσχει από κατάθλιψη, διπολισμός, αυτοάνοσα και άλλα 
πολλά. Το έχουμε ξαναγράψει: το 2003 το ποσοστό των Ελλήνων που 
επισκεπτόταν ψυχολόγο ήταν μόλις το 3%. Το ποσοστό αυτό σήμερα έχει 
ξεπεράσει το 32%. Για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν η 
κατάθλιψη σου στερεί κάθε κίνητρο για να κάνεις το ο,τιδήποτε, ενώ το άγχος 
(stress – στρεσογόνες παθήσεις) σε κάνει να σκέφτεσαι ότι πρέπει συνεχώς να 
κάνεις κάτι. Η κατάθλιψη σου δημιουργεί σκέψεις όπως «Δεν αξίζει να σηκωθείς 
σήμερα από το κρεβάτι σου» ή «Δεν αξίζεις, είσαι ανόητος και κανείς δεν 
ενδιαφέρεται για εσένα». Αν και όλα είναι στο μυαλό σου, καταλήγεις να τα 
πιστεύεις. Το άγχος συνεχώς σου δημιουργεί σκέψεις «τι θα γινόταν αν»…. Αυτή 
είναι η σκληρή πραγματικότητα, όταν ζεις με κατάθλιψη και με αγχώδη διαταραχή. 
Το ένα -κατάθλιψη- σε κάνει να μη θες να κάνεις τίποτα, ενώ το άλλο -άγχος- σε 
κάνει να τρομοκρατείσαι στη σκέψη ότι μπορεί να χάσεις κάτι και να μείνεις πίσω. 
Μια ολόκληρη κοινωνία σφαδάζει εξαιτίας της 10ετούς και πλέον διάρκειας της 
οικονομικής κρίσης, απόρροια της τραπεζικής κακοδιαχείρισης ή αν κοιτάξουμε 
καλύτερα πίσω από την κουρτίνα… το σχέδιο για την άλωση της Ελληνικής 
ιδιωτικής περιουσίας. Οι πολιτικοί «κερνάνε» με τα χρήματα των 
φορολογούμενων και οι τραπεζίτες μαζί με τα φιλαράκια τους τα funds και τους 
servicers πίνουν την σαμπάνια των λεηλασιών !!!  
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Όμως σ’ αυτό το πανηγύρι των 
αρπακτικών -θυμηθείτε το- δεν θα 
χαθούν οι ιδιοκτησίες των 
πολιτικών, δεν θα χαθούν οι 
περιουσίες των τραπεζιτών ή 
πολλών εξαιρετικά εύπορων 
δικαστικών και άλλων… 
ακαδημαϊκών που υπηρετούν πιστά 
με τον τρόπο τους το βρώμικο 
αδηφάγο τραπεζικό σύστημα. Ήδη 
έχουν χαθεί και συνεχίζουν να 
χάνονται σπίτια δανειοληπτών, 
νοικοκύρηδων, πρώτες κατοικίες, 
πατρικά… Μήπως ακούσατε κάτι 
από τις τηλεοράσεις; Είπαν κάτι τα 
συστημικά μέσα ενημέρωσης; Ναι 
μιλάμε γι’ αυτά που έχουν 
χρηματοδοτηθεί με 195 εκατ. Ευρώ 
την τελευταία πενταετία! 

ια σημείωση 
μόνο: 2.500.000 
κόκκινα ΑΦΜ, 

700.000 μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, 
2.000.000 εργαζόμενοι: 
Όλοι οφείλουμε 
επιτέλους να 
σταματήσουμε να 
γονατίζουμε και  
να ορθώσουμε  
το ανάστημά μας !!! 
Εκτός κι αν επιλέξουμε να γίνουμε 
όλοι… τραπεζοραγιάδες.  Καλείστε 
λοιπόν όλοι να μεταλλαχτείτε από 
αδιάφοροι πολίτες σε ενεργούς 
πολίτες! Το άρθρο 17 του 
Συντάγματος περί προστασίας της 
ιδιοκτησίας και το άρθρο 25 περί του 
«κοινωνικού κράτους δικαίου και της 
προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων» δεν έχουν καμία αξία 
για την κυβέρνηση; Για την Βουλή 
των Ελλήνων; Για τους Έλληνες 

δικαστές; Ή μήπως θεωρούν ότι η κύρια κατοικία δεν εντάσσεται σε αυτά και 
μπορούν να παίξουν την Ελλάδα κάποιοι στα ζάρια; Σε κλέβουν και αν 
αντιδράσεις σε λένε «σκευωρό και συνωμοσιολόγο»! Σε ξεπουλάνε και σου λένε 
ότι επενδύουν σε ανάπτυξη! Σε χτυπούν και λένε ότι είναι για την ασφάλεια της 
κοινωνίας! Σου φιμώνουν το στόμα και αν διαμαρτυρηθείς σου λένε ότι δεν είσαι 
δημοκράτης! Σε καίνε και δίνουν εντολή να φύγεις από τον τόπο σου για να καεί 
το σπίτι σου ήσυχα και να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα για τις ΑΠΕ. Σε 
σκοτώνουν με μικρές δόσεις θανάτου κι εσύ πρέπει να τους πεις κι ευχαριστώ και 
να τους φιλάς και το χέρι ! Θα σου δίνουν δουλειά στις ΕΟΖ (Ειδικές Οικονομικές 
Ζώνες) με 300 – 400 ευρώ που θα πληρώνουν τους μετανάστες κι αν εσύ φέρεις 
αντίρρηση, θα σε λένε και ρατσιστή! Μας βάζουν να μαλώνουμε μεταξύ μας με 
τους «κοινωνικούς αυτοματισμούς» που φυτεύουν με τα συστημικά Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης και τους δήθεν ειδικούς, ειδήμονες, ιθύνοντες κι εμείς χωρίς δεύτερη 
σκέψη, δίχως επεξεργασία τσιμπάμε και παίζουμε το παιχνίδι τους. Τελικά πάντα 
υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν κάποιοι χειρότεροι από τους ανίκανους. 
Είναι αυτοί που είναι ικανοί για όλα! Κι έχουμε πολλούς από δαύτους και μάλιστα 
καλοβολεμένους στη Βουλή των Ελλήνων 
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1.ΠΡΟΣΟΧΗ στις «χρονικές πιέσεις». 
Το συνηθέστερο φαινόμενο που 
παρατηρούμε την τελευταία περίοδο 
είναι η απαίτηση να κοιτάξουμε να 
κλείσουμε την υπόθεσή τους άμεσα, 
γιατί τους πιέζει το τάδε δικηγορικό 
γραφείο, η δείνα διαχειρίστρια 
εταιρεία, εκπροσωπούμενοι από τις 
γνωστές σε όλους μας εισπρακτικές 
εταιρείες. Συνήθως χρησιμοποιούν 
τσιτάτα του τύπου: «την Δευτέρα 
προχωράμε με κατάσχεση της 
περιουσίας σας» ή ότι έχετε 
περιθώριο 5 ημερών για να μας 
φέρετε τα έγγραφα που σας 
ζητήσαμε ή να έρθετε να 
υπογράψετε τη νέα συμφωνία 
διαφορετικά δεν θα υπάρξει άλλη. Η 
σύζυγος πιέζει τον σύζυγο και 
αντίστροφα και τελικά όλη η πίεση 
ασκείται πάνω μας. Αλήθεια πόσες 
φορές σας έχουμε τονίσει ότι δεν 
παίζουμε… τάβλι, αλλά σκάκι! 
Μιλάμε για στρατηγική που απαιτεί 
συγκεντρωμένη σκέψη, υπομονή, 
και πολλά ακόμη. Όποιος βιάζεται, 
ας πάει να κάνει μόνος του την 
συμφωνία μιας και βιάζεται να 
αυτοκαταστραφεί. Δεν είναι λίγοι 
αυτοί που κάνουν τέτοια τραγικά 
λάθη, οδηγούμενοι από άκρατη 
επιπολαιότητα, οικογενειακή πίεση, 
ξεροκεφαλιά και άλλα πολλά. 
2.ΠΡΟΣΟΧΗ στις συμπεριφορές. 
Έρχεστε στα γραφεία μας και δεν 
έχετε συμβάσεις (οι περισσότεροι 
έχετε κάποιο statement και κάποιες 
επιστολές της τράπεζας… χύμα). 
Κάποιοι μουρμουράτε για τα έξοδα… 
(χρωστάτε 180-200.000 ίσως και 
πολλά περισσότερα και μιλάτε για 
μικρο-έξοδα !). Οι Τράπεζες δεν σας 
δίνουν τις κινήσεις του δανειακού 
λογαριασμού ή σας ζητούν πολλά 
λεφτά (εκεί βέβαια δεν μιλάτε, ούτε 
φωνάζετε) ! Σας κοροϊδεύουν στα 
καταστήματα με κάθε δυνατό τρόπο 
και μετά αδειάζετε τον 
συσσωρευμένο ατμό σας στους 
ανθρώπους στα γραφεία μας που 
προσπαθούν να σας βοηθήσουν. Με 
ηρεμία, ευγένεια και με καλή διάθεση 
και πρόθεση όλα μπορεί να γίνουν. 
Το έχουμε πει τόσες φορές. Ο 
καλύτερος γραμματέας για την 
υπόθεσή σας είστε εσείς. 
Νοικοκυρευτείτε! 
3. ΠΡΟΣΟΧΗ στα έγγραφα που σας 
πετούν στην πόρτα, θυροκολλούν ή 
επιδίδουν. Με τον νέο πτωχευτικό 
νόμο 4738/2020 / 2η (για τις 
τράπεζες) ευκαιρία. Με πολύ 
όμορφο τρόπο μας λένε ότι ο 

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί εξωδικαστική 
διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το 
Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός 
αποσκοπεί να παρέχει στους πιστωτές λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης 
προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του εκάστοτε οφειλέτη με σκοπό να 
αποφύγουν την πτώχευση.  

Προσοχή στις επιστολές που σας επιδίδουν. Ενημερώστε μας. Κοιτάζουν 
τράπεζες και funds να καλυφθούν με το θέμα πλειστηριασμών για ευάλωτα 
νοικοκυριά, προκειμένου να εξετάσουμε εάν πληροίτε τα κριτήρια για να 
χαρακτηριστείτε ως «ευάλωτος», σύμφωνα με τον νέο Νόμο (Ν.4738/2020). 
Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας - ως "ευάλωτος οφειλέτης" 
νοείται ο οφειλέτης στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται  σωρευτικά τα 
εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που ισχύουν σύμφωνα με το αρ. 3 
του Ν. 4472/2017, ώστε να τύχετε αναστολής του ορισθέντος πλειστηριασμού σας, 
παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά… κλπ. κλπ. 

 
Όσο προσέχουμε, μπορούμε και αντιμετωπίζουμε! Από πλευράς μας θα 
προσπαθούμε να οχυρωνόμαστε ακόμη καλύτερα και ήδη ετοιμάζουμε ενίσχυση 
της άμυνας για τα μέλη μας σε ότι αφορά τον νέο πτωχευτικό νόμο. Μετά από 8 
χρόνια είμαστε ακόμη ΕΔΩ ! Αυτό λέει πολλά. Να θυμάστε ότι ΗΘΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
στην κοινωνία των ανθρώπων είναι η απαίτηση των βιαστών Τραπεζιτών να 
είμαστε συνεργάσιμοι στον «βιασμό» μας. Είναι η διαστροφική απαίτηση των 
τραπεζιτών να κάνεις ό,τι σου λένε… ΕΣΥ τι θα κάνεις; Θα παραμείνεις υπάκουος;



 

ΕΚΔΟΤΗΣ : ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο * Αγίου Κωνσταντίνου 2  
10431 Αθήνα * ΑΦΜ 997277532 * Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕιρΑθηνών 431/2013 (ΕΔ) * ΑΒΣ ΠρωτΑθηνών 29909/2014 
ΤΗΛ. 210 5200452 – 53 – 62 * Email : ypervasi.gr@gmail.com 

 Σ/Κ 04-05 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 196 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |         Σελίδα 32 

 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 

όνο 1.700 
δανειολήπτες 
έχουν υποβάλει 

αίτηση στην πλατφόρμα 
της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους προκειμένου  
να χαρακτηριστούν 
ευάλωτοι και να 
πτωχεύσουν. 
Όπως σημειώνει η kathimerini.gr 
μέσω της αίτησης στην πλατφόρμα 
τα ευάλωτα νοικοκυριά που θέλουν 
να προστατεύσουν την πρώτη 
κατοικία τους έχουν την επιλογή να 
πτωχεύσουν και να αποδεχθούν τη 
ρευστοποίηση της περιουσίας τους, 
πλην της πρώτης κατοικίας, την 
οποία θα πρέπει ωστόσο να 
παραδώσουν στον Φορέα 
Απόκτησης Ακινήτων, όταν αυτός 
συσταθεί, διατηρώντας το δικαίωμα 
να μένουν σε αυτή έναντι ενοικίου. Η 
πρόθεση πτώχευσης, όταν κάποιος 
δανειολήπτης που θεωρείται 
ευάλωτος κάνει αίτηση, δεν 

προκύπτει από την πλατφόρμα της 
ΕΓΔΙΧ. Προκύπτει όμως από τον νέο 
πτωχευτικό νόμο, σε εφαρμογή του 
οποίου έχει ενεργοποιηθεί και η 
σχετική πλατφόρμα. Έως ότου 
συσταθεί ο Φορέας και προκειμένου 
να αποτραπεί ο πλειστηριασμός 
αυτών των ακινήτων, οι τράπεζες 
έχουν προτείνει ένα μεταβατικό 
καθεστώς για την επιδότηση του 
ενοικίου κατά το ίδιο μοντέλο. Η 
σχετική πρόταση αναμένεται να 
συζητηθεί με τους θεσμούς την 
προσεχή εβδομάδα. 

 
Να σημειωθεί ότι το υπουργείο 
Οικονομικών αναμένεται το 
προσεχές διάστημα να προκηρύξει 
τη διαγωνιστική διαδικασία βάσει 
της οποίας θα κληθούν να 
συμμετάσχουν στον Φορέα 
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης 
Ακινήτων ιδιώτες, που θα 
επενδύσουν στην αγορά των 
ακινήτων που ανήκουν σε 
ευάλωτους δανειολήπτες. 
Υπενθυμίζεται ότι για να 
χαρακτηριστεί κάποιος «ευάλωτος» 
θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα 
κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά 
προσδιορίζονται στον νόμο 
4472/2017, δηλαδή αυτά που 
ισχύουν για την επιδότηση ενοικίου 
είναι τα εξής: 

 

ο συνολικό 
εισόδημα να  
μην υπερβαίνει  

τις 7.000 ευρώ  
για μονοπρόσωπο 
νοικοκυριό, 
προσαυξανόμενο κατά 
3.500 ευρώ για κάθε 
επιπλέον μέλος  
του νοικοκυριού.  
Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το 
πρώτο ανήλικο μέλος του 
νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 
7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με 
απροστάτευτα τέκνα ορίζεται 
προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε 
απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό 
εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις 21.000 ευρώ ετησίως, 
ανεξαρτήτως της σύνθεσης του 
νοικοκυριού. 

Η συνολική φορολογητέα αξία της 
ακίνητης περιουσίας του 
νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τις 
120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο 
νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 
15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο 
μέλος και έως τις 180.000 ευρώ. Το 
συνολικό ύψος των καταθέσεων του 
νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία 
μετοχών, ομολόγων κ.λπ. να μην 
υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για 
μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 
προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ 
για κάθε επιπλέον μέλος του 
νοικοκυριού. 

 

Μ 

Τ 
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ημαντικά εμπόδια στις ανακοπές 
των πλειστηριασμών φέρνει  
ο νέος Κώδικας Πολιτικής 

Δικονομίας όπως προκύπτει  
από το νέο κείμενο που βγήκε  
σε διαβούλευση. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του mononews.gr και του 
olomeleia.gr ο νέος κώδικας επιχειρεί να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά την αλλαγή της τιμής του 
πλειστηριάσματος με αυτόματο τρόπο όταν αυτή θεωρείται 
υψηλή και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Η μείωση της 
τιμής φθάνει μέχρι 35% συνολικά και δεν ορίζεται από το 
Δικαστήριο όπως νωρίτερα με βάση τα όσα προβλέπει ο 
κώδικας που βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης. Έτσι 
αντιμετωπίζεται ένα κρίσιμο θέμα που οδηγούσε τα ακίνητα 
σχεδόν υποχρεωτικά στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.  

διαβούλευση θα διαρκέσει  
έως τις 2 Σεπτεμβρίου και οι  
τράπεζες και οι servicers θα  

καταθέσουν εντός της εβδομάδας  
τις παρατηρήσεις τους. 
Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται λοιπόν ως προς τον 
τρόπο καθορισμού της τιμής του πλειστηριασμού. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον στο τίμημα ο νέος 
κώδικας πολιτικής δικονομίας ορίζει την αλλαγή του 
τιμήματος και όχι το δικαστήριο όπως μέχρι πρότινος.  

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση: Μετά την 
καθιέρωση της ηλεκτρονικής διενέργειας του 
πλειστηριασμού, δημιουργήθηκε διαδικαστικό κενό ως 
προς τον χρόνο υποβολής της δήλωσης του 
επισπεύδοντος ότι επιθυμεί την κατακύρωση του 

πράγματος σ’ αυτόν τον ίδιο στην τιμή πρώτης 
προσφοράς. Ας μην ξεχνάμε πως τα περισσότερα ακίνητα 
που πλειστηριάζονται καταλήγουν στις ίδιες τις τράπεζες. 
Η ίδια διάταξη τόσο στην αρχική, όσο και στη νέα μετά την 
τροποποίηση ρύθμισή της, αντιμετωπίζει το φαινόμενο 
ελλείψεως πλειοδοτών, γεγονός που οφείλεται συχνά στην 
υψηλή τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριαζομένου 
κινητού ή ακινήτου. Προβλέπεται, τότε, η σταδιακή μείωση 
της τιμής πρώτης προσφοράς εάν προηγηθούν δυο 
ματαιώσεις του πλειστηριασμού. Και συγκεκριμένα του 
πλειστηριασμού που έχει οριστεί αρχικά, και του 
πλειστηριασμού, ο οποίος επαναλαμβάνεται σε σαράντα 
ημέρες με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς. Η έλλειψη 
πλειοδοτών υποδηλώνει ότι η τιμή πρώτης προσφοράς 
δεν είναι αντίστοιχη με τις υφιστάμενες συνθήκες αγοράς 
και ζήτησης και για τον λόγο αυτό, με σκοπό να διενεργηθεί 
τελικά ο πλειστηριασμός και να υπάρξει σημαντικό 
πλειοδοτικό ενδιαφέρον, σε συνθήκες αγοράς και υγιούς 
ανταγωνισμού καθιερώνεται η σε δύο στάδια περαιτέρω 
αλλά αυτόματη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς. Στο 
τρίτο αυτό στάδιο διενέργειας του πλειστηριασμού (μετά τις 
δυο αρχικές ματαιώσεις) η τιμή πρώτης προσφοράς 
μειώνεται αυτόματα κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Εάν και 
πάλι δεν υπάρξει πλειοδοτικό ενδιαφέρον, τότε η τιμή 
πρώτης προσφοράς μειώνεται κατά ένα επιπλέον 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η ρύθμιση αυτή δεν θίγει τα 
δικαιώματα του καθ’ ού η εκτέλεση, ούτε και προδικάζει την 
τιμή στην οποία τελικά θα εκπλειστηριαστεί το πράγμα, 
αφού μέσω της διαδικασίας της πλειοδοσίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 965 του ΚΠολΔ, και του υγιούς ανταγωνισμού, 
που διαμορφώνεται υπό συνθήκες διαφάνειας, 
υπερθεματιστής θα αναδειχθεί όποιος υποβάλλει την 
υψηλότερη προσφορά. Περαιτέρω η ίδια ρύθμιση 
συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, τα 
οποία, υπό την προηγούμενη μορφή της διατάξεως, θα 
έπρεπε να διατάξουν αυτά τα ίδια τη μείωση της τιμής 
πρώτης προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις κρατούσες 
συνθήκες αγοράς. Επομένως εισάγεται ένα αντικειμενικό 
κριτήριο, προσαρμογής της τιμής πρώτης προσφοράς στις 
συνθήκες αγοράς. 

Η ανακοπή κατά του πλειστηριασμού απευθύνεται, με  

 

Σ 

Η 
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ποινή το απαράδεκτο, κατά του επισπεύδοντα δανειστή και 
του υπερθεματιστή. Επί κοινής δε πλειοδοσίας η ανακοπή 
ασκείται από όλους και κατά όλων των πλειοδοτών». Η 
παραπάνω παράγραφος προστίθεται στο άρθρο 933 του 
κώδικα, βάζοντας ουσιαστικά στο παιχνίδι τόσο τον 
δανειστή δηλαδή την τράπεζα ή τον servicer όσο και τον 
υπερθεματιστή δηλαδή αυτόν οποίος προσέφερε τα 
περισσότερα για το πλειστηρίασμα. Με βάση αυτό το 
παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί πως 

      

ποιος ασκεί ανακοπή θα πρέπει 
να αντικρούσει δύο αντί για ένα 
στοιχείο το οποίο από μόνο του 

δυσκολεύει την ανακοπή και την  
κάνει πιο δύσχρηστη ως εργαλείο. 
Έτσι λοιπόν στην παράγραφο 1 του άρθρου 933 γίνεται 
ρητή προσθήκη ως προς την υποχρεωτική κοινή παθητική 
νομιμοποίηση επί της ανακοπής κατά του πλειστηριασμού 
του επισπεύδοντος και του υπερθεματιστή, διότι μόνο η 
περίπτωση αυτή (υποχρεωτική κοινή νομιμοποίηση) 
επιφέρει το απαράδεκτο της ανακοπής. Ισορροπία υπέρ 
του χρεωμένου δανειολήπτη επιφέρει το άρθρο 1002 με την 
αλλαγή που επέρχεται σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 
αναφέρει ότι: 1. Ο πλειστηριασμός ολοκληρώνεται με την 
κατακύρωση. Ο υπερθεματιστής δεσμεύεται ώσπου να 
γίνει καλύτερη προσφορά ή ώσπου να ματαιωθεί η 
κατακύρωση. 2. Έως την κατακύρωση εκείνος κατά του 
οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει δικαίωμα να εξοφλήσει 
τις απαιτήσεις εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση 
και των δανειστών που έχουν τίτλο εκτελεστό και 
αναγγέλθηκαν, καθώς και τα έξοδα και το τέλος χρήσης του 
ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμού. Στην 
περίπτωση αυτή ο πλειστηριασμός ματαιώνεται και αίρεται 
η κατάσχεση. Στην προηγούμενη εκδοχή του το άρθρο δεν 
μιλούσε για τίτλο εκτελεστό αλλά για τους δανειστές οι 
οποίοι αναγγέλθηκαν. Οι εγγυήσεις που καταβάλλονται δεν 
μπορούν να είναι σε μετρητά παρά μόνον για τους 
πλειστηριασμούς ευπαθών πραγμάτων. Το γεγονός αυτό 
βάζει φραγή σε οποιαδήποτε προσπάθεια μη 
στοιχειοθέτησης πόθεν έσχες για τον υπερθεματιστή ενώ 
δίδεται μεγαλύτερο εύρος χρόνου για την κατάθεση του 
πλειστηριάσματος. 

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε στις 
23.8.2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη 
ανακοίνωση: 1. Το δικονομικό πλαίσιο αποτελεί, 
αναμφίβολα, αποφασιστικής σημασίας παράμετρο για την 
ταχεία και ορθή απονομή της δικαιοσύνης. 2. Οι διατάξεις 
του ν. 4335/2015 δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα 
στη διεξαγωγή της πολιτικής δίκης, τα οποία έπρεπε να 
επιλυθούν για την επιτάχυνση και απλούστευση των 
διαδικασιών, την ασφάλεια δικαίου και τη διασφάλιση της 
ισόρροπης θέσης των διαδίκων, όπως η Ολομέλεια έχει 
ήδη επισημάνει. 3. Η Ολομέλεια, από την πρώτη στιγμή της 
συγκρότησης της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για 
την τροποποίηση του ΚΠολΔ, κατέθεσε συγκεκριμένες 
προτάσεις για την άρση των δυσλειτουργιών και 
προβλημάτων, που έχουν παρατηρηθεί. Οι προτάσεις της 
Ολομέλειας έγιναν εν μέρει δεκτές από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης με αποτέλεσμα να υπάρξουν βελτιωτικές 
ρυθμίσεις σε επιμέρους διατάξεις, όπως προκύπτει από το 
περιεχόμενο του σχετικού, υπό διαβούλευση, σχεδίου 
νόμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι: Α) Η τροποποίηση του 
άρθρου 938 ΚΠολΔ καθιστά επιτρεπτή πλέον την άσκηση 
αίτησης αναστολής εκτέλεσης στην περίπτωση 
κατάσχεσης κινητών και κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. 
Παρέχεται με τον τρόπο αυτό δικαστική προστασία σε 
οφειλέτες, η οποία δεν προβλεπόταν από το μέχρι σήμερα 
ισχύον πλαίσιο. Β) Στην τακτική διαδικασία, για την 
εκκίνηση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων 
λαμβάνεται πλέον υπόψη η λήξη της προθεσμίας επίδοσης 
(και όχι κατάθεσης) της αγωγής και παρατείνεται η 
προθεσμία επίδοσης της αγωγής για τους κατοίκους 
εξωτερικού και τους αγνώστου διαμονής. Επίσης, ο 
υπολογισμός των προθεσμιών γίνεται σε ημέρες και όχι σε 
μήνες. Γ) Προβλέπεται πλέον προθεσμία πέντε (5) 
εργασίμων ημερών για την προσθήκη-αντίκρουση στις 
ειδικές διαδικασίες, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για 
την προετοιμασία, αξιολόγηση και αντίκρουση των 
προτάσεων του αντιδίκου. Δ) Στην ανακοπή τρίτου, κατ’ 
άρθρο 936 ΚΠολΔ, δύναται πλέον να σωρευτεί και αίτημα 
απόδοσης του πράγματος. Ε) Υπάρχουν βελτιωτικές 
ρυθμίσεις στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης 
(άρθρα 950, 959,965,966,972,975,995,1002). 4.  

ο τεθέν σε δημόσια διαβούλευση 
σχέδιο νόμου για την τροποποίηση 
του Κ.Πολ.Δ, παρά τις βελτιωτικές 

ρυθμίσεις του, δεν επιλύει τα 
προβλήματα, που αναδείχθηκαν  
από την εφαρμογή του ν. 4335/2015, 
διαιωνίζει το καθεστώς πολυνομίας 
και κακονομίας και προκρίνει την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων  
των Τραπεζών και των οικονομικά 
ισχυρών σε βάρος της προστασίας της 
πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών 
και δη των πλέον ευάλωτων.  

Ό 

Τ 
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Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εμμονή της 
Κυβέρνησης να εισάγει το θεσμό της πιλοτικής δίκης στις 
πολιτικές υποθέσεις. Η πρόβλεψη της πιλοτικής δίκης, 
πέραν των ζητημάτων συνταγματικότητας που εγείρονται 
ως προς τον διάχυτο δικαστικό έλεγχο, στερεί από τους 
πολίτες την κρίση και προστασία στους προβλεπόμενους 
βαθμούς δικαιοδοσίας και στο ρυθμιστικό της πλαίσιο είναι 
βέβαιο ότι θα υπαχθούν, κυρίως, υποθέσεις τραπεζικών 
συμβάσεων και δανείων, εργατικών διαφορών και 
υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Περαιτέρω, η Κυβέρνηση 
δεν έκανε δεκτές τις προτάσεις μας που αφορούν ιδίως: - 
Στην κατάργηση της αποκλειστικά έγγραφης διαδικασίας 
στην τακτική διαδικασία και τη δυνατότητα εξέτασης 
μαρτύρων, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. Μάλιστα, η 
Κυβέρνηση δεν δέχθηκε ούτε την πρότασή μας για 
κατάργηση της τυπικής συζήτησης της υπόθεσης , η οποία 
μόνο καθυστερήσεις επιφέρει ούτε τη δυνατότητα 
αναβολής, με αίτημα του διαδίκου, μία φορά ανά βαθμό 
δικαιοδοσίας, με κίνδυνο ερημοδικίας του. Είναι γνωστό σε 
όλους ότι η προβλεπόμενη σήμερα διαδικασία όχι μόνο δεν 
οδήγησε στην πολυδιαφημιζόμενη επιτάχυνση της δίκης 
αλλά αντίθετα οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις, στην 
αύξηση της γραφειοκρατίας και του κόστους πρόσβασης 
στη δικαιοσύνη και στη δημιουργία πολλών προβλημάτων, 
που έθεταν σε κίνδυνο δικαιώματα διαδίκων. - Στην 
επαναφορά του άρθρου 938 ΚΠολΔ στην μορφή που είχε 
πριν την ισχύ του ν. 4335/2015. Η διάταξη του άρθρου 938, 
ως προωθείται, παρέχει κόλουρη προστασία στους 
οφειλέτες αφού στερούνται, επί της ουσίας, του 
δικαιώματος αναστολής της εκτέλεσης επί κατάσχεσης 
ακινήτων, το οποίο προβλέπεται μόνο σε περίπτωση 

ασκήσεως ενδίκου μέσου. Και τούτο, σε μία εποχή 
ιδιαίτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, όπου θα 
έπρεπε να υπάρχει πρόνοια αυξημένης προστασίας των 
οικονομικά αδυνάτων και ευάλωτων πολιτών. - Στην 
κατάργηση του αγωγόσημου στις αναγνωριστικές αγωγές 
- Στη δυνατότητα άσκησης αναίρεσης κατά απόφασης επί 
ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. - Σε διατάξεις, που 
αφορούν στην αναγκαστική εκτέλεση, όπως η εντολή προς 
εκτέλεση να υπογράφεται μόνο από δικηγόρο (927) και η 
δήλωση τρίτου, κατ’ άρθρο 985, να γίνεται στο Ειρηνοδικείο 
της περιφέρειας , όπου γίνεται η κατάσχεση. Τέλος, ως 
προς τις μεταβατικές διατάξεις, η πρόβλεψη διαφορετικού 
χρόνου ισχύος σε πλειάδα διατάξεων δημιουργεί 
παράλληλα δικονομικά πλαίσια και κίνδυνο ανασφάλειας 
δικαίου. 5. Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την 
κατηγορηματική της αντίθεση σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις 
του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου για την τροποποίηση 
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αλλά και για την τακτική 
της Κυβέρνησης να θέσει σε διαβούλευση, εν μέσω θέρους, 
ένα τόσο κρίσιμο σχέδιο νόμου. Η Συντονιστική Επιτροπή 
δηλώνει ότι θα παρέμβει κατά τη διαδικασία της 
νομοθέτησης για την υιοθέτηση των προτάσεών της και την 
αποτροπή δυσμενών εξελίξεων για την προστασία των 
δικαιωμάτων των πολιτών και σε περίπτωση που η 
Κυβέρνηση εμμείνει στις θέσεις της η Συντονιστική 
Επιτροπή των δικηγορικών συλλόγων θα προχωρήσει σε 
στοχευμένου χαρακτήρα κινητοποιήσεις. Προς τούτο, 
συγκαλείται η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος στις 31.8.2021. Είναι αδιανόητο σε μία 
περίοδο, όπου υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στην 
απονομή της Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις των Ελλήνων 
πολιτών,  

Κυβέρνηση ενδιαφέρεται για  
την επίσπευση μόνο των δικών  
που αφορούν σε υποθέσεις 

Τραπεζών, Funds, οικονομικά ισχυρών 
συσσωματώσεων και του ιδίου  
του Δημοσίου.

 
Η χρεοκοπία της Attica Bank είναι 
πλέον γεγονός και ας το κρύβουν 
όλα τα ΜΜΕ. Όπως αποκαλύπτει ο 
Άρης Σπίνος στο 
edolio5.blogspot.com η πραγματική 
αξία της μετοχής της Attica bank εάν 
λάβουμε υπόψη ότι πρέπει να 
αποτιμάται χαμηλότερα και από τις 4 

συστημικές τράπεζες – καθώς δεν διαθέτει κεφάλαια – πρέπει να είναι κάτω από 
0,05 ευρώ.  

αποτίμηση της Attica Bank σήμερα είναι  
περίπου 20-25 εκατ. ευρώ. Όσο κάνει  
μια πολυκατοικία στην Γλυφάδα… 

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να βρει στρατηγικό επενδυτή για τον εξής απλό λόγο: Ο 
επενδυτής αυτός για να μπορέσει να αποκτήσει την Attica bank που είναι στα 
βράχια, θα πρέπει να πληρώσει μια συμβολική τιμή τα warrants. Δεν υπάρχει 
επενδυτής που θα πληρώσει τα warrants της Attica bank στα 0,1530 ευρώ, είναι 
αδύνατο. Η πραγματική τιμή των warrants της Attica bank είναι 0,020 ευρώ Χ 992 
εκατ warrants = 19,84 εκατ ευρώ. Οπότε ο επενδυτής με 19,84 εκατ ευρώ θα 
αποκτήσει το 70% περίπου της Attica bank. Εν συνεχεία η Attica bank θα χρειαστεί 
αύξηση 240 εκατ και όχι 150 εκατ… που προωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Οπότε 
για το 70% της Attica bank θα πρέπει ο επενδυτής να καταβάλλει 170 εκατ + 19,84 
εκατ για τα warrants = 190 εκατ ευρώ περίπου εφόσον η αύξηση είναι 240 εκατ. € 

Η 

Η 
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Στην περίπτωση αυτή το δημόσιο θα 
έχει χάσει ακόμη μια φορά, αλλά η 
Attica Βank αντί να σπάσει σε καλή 
και κακή τράπεζα, να ενεργοποιηθεί 
το resolution θα ιδιωτικοποιηθεί. Το 
σενάριο αυτό είναι το ιδανικό, αλλά 
ποιος θα είναι ο τυχερός – άτυχος 
στρατηγικός επενδυτής είναι το 
ζητούμενο. Στην περίπτωση που ο 
στρατηγικός επενδυτής παραμείνει 

άφαντος, η επόμενη λύση είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως 
έσχατος επενδυτής να καλύψει τα warrants στην τιμή των 0,020 ευρώ και 
ακολούθως καλύψει την αύξηση κεφαλαίου. 

Οι επενδυτές δεν συνωστίζονται στην πόρτα της εισόδου της Attica bank, ξέρουν 
ότι η τράπεζα είναι προβληματική, χρεοκοπημένη, βρίσκεται στα βράχια από όλες 
τις πλευρές. Το ερώτημα που παραμένει είναι ποιοι χρεοκόπησαν την τράπεζα 
και αν θα πληρώσουν ποινικά για αυτό. 

εν άντεξε  
στο πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσης 

των καταστημάτων της 
το παράρτημα παραλίας 
Βουλιαγμένης της 
Εθνικής Τράπεζας. 

 
Σύμφωνα με το nou-pou.gr η ΕΤΕ 
ενημέρωσε με μήνυμά της προς τους 
πελάτες του καταστήματος, από την 
Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 η 
Τράπεζα μεταφέρεται με 
πλησιέστερο κατάστημα αυτό της 
Βούλας, στη λεωφ. Βασιλέως 
Παύλου 108. Το πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσης του δικτύου της 
τράπεζας συνοδεύει άλλο ένα 
πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου 
υπαλλήλων της.  

διοίκηση της  
ΕΤΕ έχει ήδη 
δρομολογήσει  

το κλείσιμο συνολικά  
25 καταστημάτων  
σε όλη την Ελλάδα. 
Είναι τα ακόλουθα καταστήματα: 
Κάνιγγος (129), Μεγάρου Εθνικής 
Ασφαλιστικής (891), Κέντρου 
Αιγάλεω (084), Καλογρέζας (128), 
Νέας Eλβετίας (092), Παραλίας 
Βουλιαγμένης (682), Καλλίπολης 
(879), Μεγάρου ΟΤΕ (671), Μάνδρας 
(653), Λέοντος Σοφού (213), 
Πανοράματος(239), Παλ. Aγοράς 
Ρόδου (297), Μαρμαρά (838), 
Ξυλόκαστρου(436), Αθηνών 
Kαλαμάτας(220-1), Νεωρίου Σύρου 
(469-1), Πλ. 1866 Xανίων (495), 
Τυμπακίου (479), Φιλιατών (459), 
Λίμνης Eυβοίας (408-1), Ιάσωνος 
Bόλου (781), Άργους Oρεστικού 
(344), Νιγρίτας (428), 
Ελευθερούπολης (342), Φερών (487). 
Πρόκειται για μια γενικευμένη και 
συνολική αναδιάρθρωση του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος 
που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό 
καιρό και προφανώς σχετίζεται με 

την επέκταση της ηλεκτρονικής 
τραπεζικής. Σύμφωνα με στοιχεία 
του ΣοφοκλέουςIn, το 2020 έκλεισαν 
18 καταστήματα της Εθνικής (από 
389 το 2019, έμειναν 371 στα τέλη του 
2020) ενώ μετά το νέο κύμα 
αναστολών λειτουργίας, το δίκτυό 
της θα περιοριστεί σε 346 
καταστήματα.  

υνολικά μέσα στο 
2020 έκλεισαν 
158 καταστήματα  

όλων των τραπεζών, 
σύμφωνα με στοιχεία 
της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών. 
Στο ζήτημα που απασχολεί ζωηρά 
τις τοπικές κοινωνίες και ειδικά σε 
μέρη της περιφέρειας όπου οι 
αποστάσεις είναι μεγάλες, παρενέβη 
τον Ιούλιο η Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος. Το ΔΣ της ΚΕΔΕ με 
επιστολή του προς την κυβέρνηση 
εξέφρασε το αίτημα να εξασφαλίσει 
ακόμη και με νομοθετική ρύθμιση 
εφόσον αυτό απαιτηθεί, τη 
λειτουργία ενός τουλάχιστον 
τραπεζικού καταστήματος στα όρια 
του κάθε Δήμου της χώρας. 

 

αθολική χρήση του μέτρου των ηλεκτρονικών 
πληρωμών σε όλες τις συναλλαγές προωθεί  
η κυβέρνηση από την 1η Ιανουαρίου του 2022, 

καθιστώντας υποχρεωτική τη χρήση POS

Δ Η 
Σ 
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από όλους τους επιχειρηματικούς 
κλάδους με νομοσχέδιο που θα 
κατατεθεί τέλος Σεπτεμβρίου στη 
βουλή. Όπως σημειώνει το 
bankingnews.gr αυτό σημαίνει ότι 
δεκάδες κλάδοι που σήμερα 
εξαιρούνται από την υποχρεωτική 
χρήση μηχανημάτων POS, όπως 
είναι τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, 
τα ταξί, τα περίπτερα και πολλοί 
άλλοι ακόμα θα πρέπει θα πρέπει να 
ενταχθούν στο νέο μέτρο το οποίο 
σήμερα εφαρμόζουν 110 
επαγγελματικές δραστηριότητες. 

Βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να εκδίδεται ταυτόχρονα η 
απόδειξη λιανικής πώλησης με την απόδειξη του POS καθώς δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις των συναλλαγών όπου επιχειρήσεις έχουν φτάσει να μην εκδίδουν 
αποδείξεις μολονότι οι αγορές από τους καταναλωτές έχουν γίνει με χρεωστικές 
ή πιστωτικές κάρτες. Στο υπουργείο Οικονομικών θέλουν να ελαχιστοποιήσουν 
αυτά τα φαινόμενα με την επέκταση των POS σε όλους τους κλάδους της 
οικονομίας που θα ξεκινήσει σταδιακά από το Φθινόπωρο παράλληλα με το 
σχέδιο της φορολογικής διοίκησης για την έναρξη των ηλεκτρονικών βιβλίων (my 
data) από την 1η Οκτωβρίου και τη διασύνδεση των νέων ταμειακών μηχανών με 
το πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

ύμφωνα με τον σχεδιασμό περίπου 500.000 
ταμειακές μηχανές παλαιού τύπου θα 
αντικατασταθούν από νέες «έξυπνες» μηχανές  

που θα μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο στο TAXIS  
την εικόνα των συναλλαγών των επιχειρήσεων 
συμβάλλοντας έτσι στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Επειδή ακριβώς πρόκειται 
για ταμειακές μηχανές νέου τύπου με εξελιγμένο λογισμικό θα είναι δύσκολο να 
«πειραχθούν» από επιτήδειους που θα επιχειρήσουν να εγκαταστήσουν 
προγράμματα που θα αλλοιώνουν την εικόνα των φορολογικών στοιχείων, 
μεταδίδοντας έτσι λάθος πληροφορίες στο TAXIS. 

 

α φαινόμενα απατούν, καθώς η 
αύξηση των ιδιωτικών 
καταθέσεων τον καιρό της 

πανδημίας δεν αποτελεί λόγο για 
πανηγυρισμούς στην Εθνική 
Οικονομία. 
Όπως σημειώνει ο Dr Money στο euro2day.gr ο ελληνικός 
δημόσιος και ιδιωτικός τομέας χαρακτηρίζονται από 
ανισορροπίες. Μετά την ένταξη στο ευρώ το 2001, η Ελλάδα 
άρχισε να εμφανίζει αυξανόμενα ελλείμματα στον κρατικό 
προϋπολογισμό, που άρχισαν να περιορίζονται από το 
2010 και μετά, για να μετατραπούν σε πλεονάσματα τα 
τελευταία χρόνια πριν από την πανδημία. Ταυτόχρονα, 
έλλειμμα κατέγραφε ο ιδιωτικός τομέας και συγκεκριμένα τα 
νοικοκυριά, κυρίως λόγω της σημαντικής υποχώρησης 
που σημείωσε η ροπή προς αποταμίευση του τομέα αυτού 

ήδη στη δεκαετία του 1990, δηλ. πριν από την ένταξη στη 
ζώνη του ευρώ. Ακόμη χειρότερο, τα ελλείμματα τόσο του 
δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα δεν οφείλονταν σε 
μόνιμη αύξηση της ροπής προς επενδύσεις αλλά σε 
αύξηση των δαπανών για κατανάλωση. Είναι φυσικό όταν 
κάποιος διαβάζει τα ανωτέρω να πιστεύει πως η αύξηση 
των ιδιωτικών καταθέσεων όπως εκείνη που ανακοίνωσε 
πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος για τον Ιούλιο να 
θεωρείται και να προβάλλεται ως καλό νέο. 

ι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα 
αυξήθηκαν κατά 1,841 δισ. ευρώ ή 
13,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν 

σε 171,76 δισ. τον Ιούλιο του 2021. 
Η αύξηση των καταθέσεων των επιχειρήσεων πλησίασε το 
25% ή 1 δισ. σε ετήσια βάση τον Ιούλιο. Μάλιστα, οι 
ιδιωτικές καταθέσεις αυξήθηκαν τον Ιούλιο, παρά το 
γεγονός ότι η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τον 
ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική. Σημειώνουμε πως υπάρχει 
θετική συσχέτιση μεταξύ των τραπεζικών καταθέσεων και 
των δανείων. Επίσης, παραδοσιακά, η ενίσχυση του 
τουριστικού ρεύματος ευνοεί τις καταθέσεις τον Ιούλιο και 
τον Αύγουστο. Ακόμη, η ιδιωτική κατανάλωση δείχνει να 
έχει πάρει τα πάνω της, καθώς ο κόσμος ξοδεύει ένα μέρος 
των χρημάτων που αποταμίευσε κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Το τελευταίο αναμένεται να αποτυπωθεί στον  
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ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας το 2ο και 3ο τρίμηνο. 
Όμως, ούτε αυτή η εξέλιξη ευνοεί τη διψήφια αύξηση των 
ιδιωτικών καταθέσεων. Θυμίζουμε ότι τη χρονιά της 
πανδημίας και των λοκντάουν, δηλαδή το 2020, οι 
καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 14,7% στα 
167,7 δισ. ευρώ. Επομένως, ποια μπορεί να είναι η πιο 
πειστική εξήγηση; Αναμφίβολα, ο τουρισμός και η αύξηση 
του διαθέσιμου εισοδήματος (μετά από φόρους, 
ασφαλιστικές εισφορές) έχουν παίξει ρόλο. Όμως, 
σημαντικό μέρος της ενίσχυσης των ιδιωτικών καταθέσεων 
θα πρέπει να αποδοθεί στις κάθε μορφής κρατικές 
ενισχύσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας.  

ίναι πλέον πανθομολογούμενο ότι 
αρκετές ενισχύσεις, π.χ. δάνεια με 
κρατική εγγύηση, πήγαν σε άτομα 

και κυρίως εταιρείες που δεν τις 
είχαν ανάγκη. Όμως, αυτά τα λεφτά 
είναι δανεικά, έχουν προστεθεί στο 
δημόσιο χρέος και κάποια στιγμή στο 

μέλλον θα πρέπει να αποπληρωθούν. 
Επιπλέον, η αύξηση των καταθέσεων εντείνει το πρόβλημα 
της διαχείρισης της πλεονάζουσας ρευστότητας που έχουν 
οι τράπεζες και πληγώνει την κερδοφορία τους. Για τους 
ανωτέρω λόγους, θεωρούμε ότι οι διθύραμβοι για την 
αύξηση των καταθέσεων δεν δικαιολογούνται. 

 

Αρχή 
Καταπολέμησης 
Νομιμοποίησης 

Εσόδων από 
Εγκληματικές 
Δραστηριότητες 
ενημέρωσε το κοινό 
για τις βασικές  
μορφές απάτης από 
επιτήδειους μέσω  
του διαδικτύου…. 
με σκοπό την ενημέρωση και την 
προστασία των καταναλωτών.  

 
Παράλληλα η Αρχή δίνει 

συγκεκριμένες οδηγίες προς τους 
καταναλωτές, προκειμένου να μην 
πέφτουν θύματα εξαπάτησης. Στην 
ανακοίνωση της Αρχής σημειώνεται 
ότι «το φαινόμενο της απάτης με 
διάφορες παραλλαγές και ιδίως της 
απάτης μέσω διαδικτύου, το 
τελευταίο διάστημα έχει λάβει 
τεράστιες διαστάσεις». Για αυτό και 
η Αρχή παραθέτει τις ακόλουθες 
βασικές μορφές απάτης που 
παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα: 

Η απάτη των ψευδών αναγγελιών 
πώλησης διαφόρων αγαθών σε 
δημοφιλείς διαδικτυακούς 
ιστοτόπους αγγελιών 
αγοραπωλησίας (marketplace, 
car.gr κ.ά.) ή μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (Facebook). Οι δράστες 
της απάτης των ψευδών αναγγελιών 
πώλησης αγαθών άλλοτε μεν 
αξιώνουν την κατάθεση του 
τιμήματος πριν την παράδοση του 
πωλούμενου, το οποίο ουδέποτε 
παραδίδουν, άλλοτε δε 
αποστέλλουν πλαστογραφημένα 
αντίγραφα εμβάσματος και SWIFT, 
που φέρουν στοιχεία υπαρκτών 
εταιρειών με συναφή 
δραστηριότητα, ισχυριζόμενοι ότι εκ 
παραδρομής έχουν μεταφέρει 

χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των υποψήφιων 
αγοραστών. Εν συνεχεία, 
εκμεταλλευόμενοι την καθυστέρηση 
της πίστωσης του ποσού, λόγω του 
μηχανισμού των τοκοφόρων 
ημερομηνιών (valeur) μεταξύ 
διαφορετικών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, ζητούν την επιστροφή 
των χρημάτων σε 
υποδεικνυόμενους τραπεζικούς 
λογαριασμούς, τα οποία 
ιδιοποιούνται παράνομα. 

Τα κακόβουλα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς 
συνδέσμους (links), που φέρουν 
αντίγραφα λογοτύπου επίσημων 
τραπεζών, οι οποίοι σύνδεσμοι τους 
ανακατευθύνουν σε μια ψεύτικη 
ιστοσελίδα, δήθεν της επίσημης 
τράπεζας συνεργασίας, όπου τους 
ζητείται να αποκαλύψουν τα 
οικονομικά και προσωπικά τους 
στοιχεία. Οι ψεύτικες ιστοσελίδες  
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τραπεζών προσομοιάζουν αρκετά με τις νόμιμες 
ιστοσελίδες τραπεζών. 

 

Άτομα επιχειρούν να παραπλανήσουν χρήστες του 
διαδικτύου, προσποιούμενοι τους τεχνικούς που 
εργάζονται σε κέντρα υποστήριξης μεγάλων εταιρειών 
λογισμικού. Μέσω κλήσεων από τηλέφωνα τρίτων χωρών 
«προθυμοποιούνται» να βοηθήσουν στην επίλυση 
τεχνικών προβλημάτων του υπολογιστή. Από τα θύματα 
ζητούν να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους λογισμικό 
απομακρυσμένης πρόσβασης. Με αυτό τον τρόπο 
αποκτούν πλήρη έλεγχο και έχουν πρόσβαση σε 
αποθηκευμένους κωδικούς, τους οποίους στη συνέχεια 
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν για παράνομες 
ενέργειες. 

Η απάτη τύπου CEO/απάτη με το εταιρικό e-mail λαμβάνει 
χώρα όταν ένας εξουσιοδοτημένος να πραγματοποιεί 
πληρωμές υπάλληλος της εταιρείας εξαπατάται 
προκειμένου να πληρώσει ένα πλαστό τιμολόγιο ή να 
διενεργήσει μια μη εγκεκριμένη μεταφορά πίστωσης, από 
τον εταιρικό λογαριασμό της επιχείρησης. Επίσης, έχουν 
παρατηρηθεί περιπτώσεις αποστολής απατηλών e-mails 
από λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίοι 
διαφέρουν ελάχιστα από λογαριασμούς ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου πραγματικών συνεργαζόμενων φορέων 
/εταιρειών/πελατών/προμηθευτών κ.λπ. 

Οι κοινές απάτες σχετιζόμενες με επενδύσεις υποσχόμενες 
εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις μπορεί να περιλαμβάνουν 
επικερδείς επενδυτικές ευκαιρίες, όπως μετοχές, ομόλογα, 
κρυπτονομίσματα, πολύτιμους λίθους, υπεράκτιες 
επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας. 

Οι δράστες σε αρκετές περιπτώσεις αποκτούν παράνομη 
πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των 
θυμάτων και υποκλέπτουν τα ονόματα χρήστη και τους 
κωδικούς πρόσβασής τους στις διαδικτυακές τραπεζικές 
πλατφόρμες. Εν συνεχεία, με τη χρήση των στοιχείων 
αυτών εκδίδουν εξουσιοδοτήσεις, μέσω υπηρεσιών της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δήθεν για λογαριασμό 

αυτών. Αφού εκδώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, οι 
δράστες χρησιμοποιούν «αχυράνθρωπους» για να 
εκδώσουν νέες κάρτες SIM για λογαριασμό των θυμάτων. 
Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουν να παρακάμψουν τις 
διαδικασίες ασφαλείας του e-banking (αποστολή SMS ή 
VIBER κειμένου στους πελάτες με μοναδικό κωδικό για 
κάθε συναλλαγή) και να αφαιρέσουν μεγάλα χρηματικά 
ποσά από τα θύματα. 

Ο όρος «phishing» αναφέρεται στα απατηλά μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σκοπό έχουν να 
εξαπατήσουν τους παραλήπτες τους και να 
γνωστοποιήσουν στους επιτήδειους δράστες προσωπικές 
και οικονομικές πληροφορίες ή κωδικούς ασφαλείας των 
θυμάτων. 

Ο όρος «smishing» (ένας συνδυασμός των λέξεων "SMS" 
και "Phishing") αναφέρεται στην προσπάθεια των 
επιτήδειων δραστών να αποκτήσουν προσωπικές και 
οικονομικές πληροφορίες ή κωδικούς ασφαλείας μέσω 
μηνυμάτων SMS. Το μήνυμα κειμένου συνήθως ζητά από 
το θύμα να κάνει κλικ σε έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) 
ή να καλέσει έναν αριθμό τηλεφώνου, προκειμένου να 
επαληθεύσει, ενημερώσει ή επανενεργοποιήσει τον 
λογαριασμό του. 

Η τραπεζική υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης 
ανάληψης μετρητών από τα ΑΤΜ Τράπεζας, χωρίς τη 
χρήση κάρτας. Στην προκειμένη περίπτωση, ανάληψη των 
μετρητών μπορεί να κάνει ακόμη και παραλήπτης που δεν 
είναι πελάτης της Τράπεζας από οποιοδήποτε ΑΤΜ, αρκεί 
να διαθέτει τον Κωδικό Ανάληψης Μετρητών που για 
λόγους ασφαλείας η Τράπεζα κοινοποιεί μόνο στον 
αποστολέα των χρημάτων. Ειδικότερα, οι δράστες των εν 
λόγω απατών χρησιμοποιούν εύσχημες δικαιολογίες και 
βασίζονται κυρίως στην άγνοια των υποψήφιων θυμάτων 
για το πώς λειτουργεί η ως άνω τραπεζική υπηρεσία. 
Παραπλανούν τα θύματα και αυτά ενώ πιστεύουν ότι 
πληκτρολογούν το ποσό που θα λάβουν για συγκεκριμένη 
συναλλαγή /αγοραπωλησία/συμφωνία, στην 
πραγματικότητα δίνουν εντολή χρέωσης του δικού τους 
λογαριασμού (δηλαδή γίνεται ανάληψη από το λογαριασμό 
τους). Στη συνέχεια, οι δράστες ζητούν από τα θύματα να 
τους γνωρίσουν τον Κωδικό Ανάληψης Μετρητών μίας 
χρήσης που τα θύματα λαμβάνουν από την Τράπεζα. 
Τέλος, οι δράστες, μέσω του εν λόγω κωδικού, 
εισπράττουν άμεσα με ανάληψη από ΑΤΜ τα χρήματα που 
υποτίθεται ότι έπρεπε να καταβάλουν στα θύματα για τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή / αγοραπωλησία / συμφωνία. Η 
Αρχή της Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες συνιστά προσοχή προς το 
καταναλωτικό κοινό και προχωρεί στις εξής συμβουλές: 
Μην κάνετε κλικ ποτέ σε ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links) 
που περιλαμβάνονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τα οποία δήθεν ανακατευθύνουν στην 
ιστοσελίδα της τράπεζας συνεργασίας. Μη δίνετε τον 
κωδικό "PIN" / "ΕΧΤΡΑ PIN" της πιστωτικής ή χρεωστικής 
κάρτας ή τον κωδικό πρόσβασης του τραπεζικού 
λογαριασμού μέσω e-banking. Η τράπεζα συνεργασίας δεν 
θα ζητήσει ποτέ τέτοιου είδους πληροφορίες. 
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του Κώστα Διώτη 
Οικονομολόγου, Στατιστικού, 
Πρώην Εφοριακού 
και Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ,  
Επιτρόπου Οικονομικών 
Υπέρβασης 

 

εκίνησαν μετά τον 
Δεκαπενταύγουστο 
οι επιτροπές  

του υπουργείου 
Οικονομικών τις 
εργασίες που θα 
οδηγήσουν στη ριζική 
αναδιάρθρωση  
του ΕΝΦΙΑ….. 
ενώ παράλληλα άλλες επιτροπές 
σχεδιάζουν το λίφτινγκ που θα 
πραγματοποιηθεί στο σύστημα για 
τον υπολογισμό των αντικειμενικών 
αξιών με την επαναχάραξη των 
τιμών ζώνης στα μεγάλα αστικά 
κέντρα και τις αλλαγές στους 
συντελεστές εμπορικότητας και 
παλαιότητας. Σύμφωνα με το 
Capital.gr μετά από 41 χρόνια 
εφαρμογής των αντικειμενικών το 
σύστημα χρειάζεται επειγόντως 
αλλαγές για να συμβαδίζει με τις 
σημερινές ανάγκες που έχουν 
δημιουργηθεί. Όπως αναφέρουν  

 
πηγές του υπουργείου Οικονομικών «στο τραπέζι βρίσκονται όλα».  

έα κλιμάκια και νέοι συντελεστές  
υπολογισμού του βασικού φόρου αλλά και 
αναπροσαρμοσμένοι συντελεστές παλαιότητας, 

καθώς και νέο αφορολόγητο όριο στον συμπλη-
ρωματικό φόρο ή μείωση του φόρου κατά 50%. 
Τις παρεμβάσεις στους συντελεστές και στα κλιμάκια θα επεξεργαστεί η ειδική 
18μελής ομάδα εργασίας που πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες την 
πρώτη συνάντηση όπου και συζητήθηκε το πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνουν. 
Σε καθημερινή βάση θα συνεδριάζει μετά τον Δεκαπενταύγουστο προκειμένου το 
αργότερο στα τέλη Σεπτεμβρίου να παραδώσει το πόρισμα της στο οικονομικό 
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επιτελείο της κυβέρνησης. Δεν 
αποκλείεται η επιτροπή να έχει μία 
πρώτη εικόνα για τον 
δημοσιονομικό χώρο που θα 
προκύψει από τις νέες εντάξεις και 
τις αλλαγές στο πρώτο 10ήμερο του 
Σεπτεμβρίου. Και αυτό καθώς θα 
πρέπει να ενημερωθεί το Μέγαρο 
Μαξίμου προκειμένου ο 
πρωθυπουργός να ανακοινώσει 
από τον βήμα της ΔΕΘ τις μειώσεις 
που θα πραγματοποιηθούν το 2022 
στον ΕΝΦΙΑ. Όπως έχουν τονίσει 
από το οικονομικό επιτελείο ο νέος 
ΕΝΦΙΑ σχεδιάζεται χωρίς να 
επέρχονται αλλαγές στη συνολική 
επιβάρυνση της ακίνητης 
περιουσίας καθώς το οικονομικό 
επιτελείο έχει δεσμευθεί για 
δημοσιονομικά ουδέτερες αλλαγές, 
που σημαίνει πως και  

ο επόμενο έτος οι 
εισπράξεις από  
τον φόρο κατοχής 

ακινήτων θα 
διαμορφωθούν  
στα 2,2 δισ. ευρώ.  
Οι αλλαγές που σχεδιάζονται θα 
απορροφήσουν τις μεγάλες 
αυξήσεις που προκύπτουν μετά την 
εκτόξευση των αντικειμενικών 
αξιών. Εκτός από τις παρεμβάσεις 
που δρομολογούνται στα κλιμάκια 
και στους συντελεστές υπολογισμού 
του βασικού φόρου, μια ακόμη 
ομάδα ομάδας εργασίας 
επεξεργάζεται τους συντελεστές 
παλαιότητας, οι οποίοι, αντί να 
μειώνουν, αυξάνουν τον φόρο όσο 
πιο νέο είναι ένα κτίσμα. Οι 
προτάσεις της ομάδας εργασίας 
αναμένεται να λάβουν τη μορφή 
νομοσχεδίου, το οποίο θα πρέπει να 
ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους. 
Το σχέδιο για τον νέο ΕΝΦΙΑ 
προβλέπει τα εξής: 

Ο ΕΝΦΙΑ συνδέεται με την τιμή ζώνης καθώς ο φόρος ανά τετραγωνικό μέτρο 
προκύπτει από την ακόλουθη κλίμακα: Για περιοχές με τιμή ζώνης έως 550 ευρώ, 
ο φόρος είναι 2 ευρώ ανά μέτρο. Για τιμή ζώνης από 551 έως 750 ευρώ, ο φόρος 
είναι 2,8 ευρώ ανά μέτρο. Για τιμή ζώνης από 751 έως 1.050 ευρώ, ο φόρος 
υπολογίζεται σε 2,9 ευρώ ανά μέτρο. Για 1.051 έως 1.500 ευρώ, ανέρχεται σε 3,7 
ευρώ ανά μέτρο. Για 1.501 έως 2.000 ευρώ ανέρχεται σε 4,5 ευρώ το μέτρο. Για 
2.001 έως 2.500 ευρώ, ο φόρος υπολογίζεται σε 6 ευρώ ανά μέτρο. Για 2.501 έως 
3.000 ευρώ, είναι 7,6 ευρώ ανά μέτρο. Για 3.001 έως 3.500 ευρώ, είναι 9,20 ευρώ 
ανά μέτρο. Για 3.501 έως 4.000 ευρώ, ανέρχεται σε 9,6 ευρώ ανά μέτρο. Για 4.001 
έως 4.500 ευρώ, φτάνει τα 11,10 ευρώ ανά μέτρο. Για 4.501 έως 5.000 ευρώ, 
υπολογίζεται σε 11,30 ευρώ ανά μέτρο. Για 5.001 ευρώ και άνω, είναι 13 ευρώ ανά 
μέτρο. Η ειδική ομάδα εργασίας επεξεργάζεται διάφορα σενάρια με περισσότερα 
κλιμάκια και συντελεστές ώστε να αποτραπούν οι μεγάλες επιβαρύνσεις που 
προκύπτουν για τους έχοντες μικρή και μεσαία περιουσία μετά την αύξηση των 
αντικειμενικών αξιών. 

Προβληματική κρίνεται και η εξάντληση του συντελεστή παλαιότητας των 
αντικειμενικών αξιών στα 26 έτη, πέραν των οποίων δεν απομειώνεται άλλο η αξία 
των ακινήτων. Είτε δηλαδή το ακίνητο είναι ηλικίας 50 ετών είτε 25, η φορολογητέα 
αξία είναι η ίδια. Αν συνεκτιμηθεί ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του κτιριακού 
αποθέματος της χώρας (υπολογίζεται πάνω από το 70%) έχει κατασκευαστεί πριν 
από το 1995, είναι προφανής η στρέβλωση που δημιουργείται. Και στην 
περίπτωση του συντελεστή παλαιότητας, διαφορετικά γίνεται ο υπολογισμός 
στον ΕΝΦΙΑ και διαφορετικά στις μεταβιβάσεις. Στον ΕΝΦΙΑ εφαρμόζεται 
ουσιαστικά συντελεστής «νεότητας», καθώς στα νεόδμητα ακίνητα υπάρχει 
προσαύξηση του φόρου μέχρι και 25%. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η τιμή ζώνης 
που λαμβάνεται υπόψη αφορά ήδη νεόδμητο κτίσμα. Έτσι, π.χ., ένα νεόδμητο 
διαμέρισμα ηλικίας τριών ετών και τιμής ζώνης 250.000 ευρώ θα φορολογηθεί με 
ΕΝΦΙΑ υπολογισμένο για 312.500 ευρώ, με λόγο συντελεστή «νεότητας» 1,25, που 
επιβάλλεται σε ακίνητα ηλικίας από 0-4 έτη. Στον αντίποδα, αν πρόκειται να 
μεταβιβαστεί ακριβώς το ίδιο σπίτι, η αντικειμενική του αξία, επί της οποίας θα 
υπολογιστεί ο φόρος μεταβίβασης, θα είναι 225.000 ευρώ, καθώς εφαρμόζεται 
συντελεστής παλαιότητας 0,90! Οι στρεβλώσεις αυτές θα αποτελέσουν παρελθόν 
το επόμενο έτος. Σε συνεργασία με πανεπιστήμια και το Τεχνικό Επιμελητήριο, 
εντός του 2022 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές προτάσεις, οι οποίες θα 
υποβληθούν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Όπως 
αναφέρουν, σε αρκετές περιοχές θα σπάσουν στα δύο οι υφιστάμενες ζώνες, σε 
άλλες περιπτώσεις θα γίνουν επεκτάσεις, ενώ κάποιες ζώνες θα συνενωθούν. 
Επίσης, θα τροποποιηθούν οι συντελεστές εμπορικότητας, ενώ θα αλλάξει άρδην 
το σύστημα υπολογισμού της παλαιότητας. 

1. Πλήρης κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για τα φυσικά πρόσωπα. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο συμπληρωματικός φόρος που 
πληρώνουν σήμερα τα φυσικά πρόσωπα ανέρχεται στο ποσό των 358 εκατ. 
ευρώ. Το ποσό αυτό, εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις των στελεχών του 
υπουργείου Οικονομικών, μπορεί να καλυφθεί από τον ΕΝΦΙΑ που θα 
πληρώσουν τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που εντάσσονται στο 
σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.  2. Μείωση του 
συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ κατά 50%. Στο σενάριο αυτό μειώνεται ο φόρος για 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 300 εκατ. 
ευρώ για το 2022.  3. Διατήρηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ για πολύ μεγάλες 
περιουσίες. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου «Φόρου Μεγάλης 
Ακίνητης περιουσίας» (ΦΜΑΠ) ο οποίος θα επιβάλλεται σε περιουσίες άνω των 
500.000-600.000 ευρώ, με στόχο την είσπραξη ποσού της τάξεως των 300 εκατ. 
ευρώ, τόσο από τα φυσικά πρόσωπα όσο και από τα νομικά πρόσωπα. 

Τ 
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του Στάθη Καρυδάκη 
Τομεάρχη Εμπόρων 
και Μικρομεσαίων 
του κόμματος 
«Ελεύθεροι Άνθρωποι» 

 
Το καλοκαίρι τελείωσε και δυστυχώς 
δεν ήταν τόσο καλό, ώστε να 
μπορέσει να βοηθήσει τους 
εμπόρους και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις! Οι φωτιές σε όλη την 
Ελλάδα και η καταστροφή 
περιουσιών και επιχειρήσεων 
δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο 
την ήδη κακή κατάσταση στην οποία 
βρισκόμασταν από πριν. Η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά το Μάιο 
και το τελευταίο ελάχιστο βοήθημα 
που έδωσε καταβολής ενοικίου δεν 
έχει κάνει απολύτως τίποτα προς τη 
σωστή κατεύθυνση βοήθειας των 
επιχειρήσεων και τον εμπόρων! Η 
καταστροφή που έχουμε υποστεί 
από την πανδημία μάλλον δεν τους 
ενδιαφέρει και δυστυχώς δεν έχουν 
κάνει ούτε καν αυτά που έχουν 
υποσχεθεί ότι θα πράξουν. 
Κανονικότητα στο εμπόριο δεν 
υπάρχει και το γνωρίζουν όλοι διότι 
όταν δεν επιτρέπεται να μπουν σε 
ένα κατάστημα παρά μόνο λίγα  

 

Άτομα, φορώντας μάσκες η αγορά είναι λογικό να μην μπορεί να λειτουργήσει με 
κανονικότητα! Είναι σωστό το ότι έχουν παρθεί μέτρα ώστε να μειωθεί στα 
εμπορικά καταστήματα η διασπορά του ιού και έτσι πρέπει να γίνει, αλλά είναι 
λάθος αυτό να γίνεται χωρίς αντίμετρα ως προς τις επιχειρήσεις όπου πλήττονται! 
Πραγματικά είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουν αυτό; Επιχειρήσεις έχουν 
αρχίσει και κλείνουν πρώτον γιατί δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το βάρος 
των μεταχρονολογημένων επιταγών και δεύτερον δεν έχουν πια ταμειακά 
αποθέματα, ώστε να μπουν στην χειμερινή περίοδο. Οι χρηματοδότησεις που έχει 
υποσχεθεί η κυβέρνηση των 25.000 ή 50.000 € παραμένουν στα χαρτιά και οι 
δόσεις έστω 72 που λένε για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία το πάνε από 
μήνα σε μήνα! Δημοσκόπηση που έγινε από τον εμπορικό σύλλογο Αθηνών για 
το κέντρο της πόλης έδειξε την πραγματική κατάσταση της αγοράς, όπου μετά 
από μεγάλη έρευνα εξαμηνιαία που έγινε την περίοδο των θερινών εκπτώσεων, 
όπου ξεπερνά τα τρακόσια εμπορικά σημεία, καταγράφηκε ότι οι πωλήσεις 
απέχουν ακόμη πολύ από το τελευταίο έτος κανονικότητας το 2019! Ο ίδιος ο 
εμπορικός σύλλογος αναφέρει ότι «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και η 
πραγματική οικονομία δεν μπορεί να περιμένει άλλο και πρέπει συντεταγμένα ως 
πολιτεία να δημιουργήσουμε τις συνθήκες σταθερότητας, με γνώμονα πάνω απ’ 
όλα την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε όλοι οι συμπολίτες μας, υγιείς και 
προφυλαγμένοι να πάρουν πίσω την κανονική τους ζωή». Αυτά δεν τα λέει ούτε 
ο Γιώργος Τράγκας ούτε ο Στάθης Καρυδάκης τα λέει ο εμπορικός σύλλογος 
Αθηνών με επίσημη έρευνα συνεργαζόμενος με ελληνικά πανεπιστήμια.  

ρέπει να γίνει ένα γενναίο πάγωμα στο  
Δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος επιχειρήσεων  
και πολιτών και παράλληλα μείωση  

των φορολογικών δεικτών 
, ώστε να προκύψει το πολυπόθητο ελατήριο! Οπωσδήποτε για να μετριάσουμε 
την καταστροφή όπου αναμένεται να υποστεί ο εμπορικός κόσμος το χειμώνα θα 
πρέπει γρήγορα και ξεκάθαρα να δώσουμε λύσεις με τεστ 72 ωρών στους πολίτες 
που δεν θέλουν να εμβολιαστούν και να σταματήσει το καθεστώς ανασφάλειας και 
απολύσεων των εργαζομένων, Με τη λογική της η κυβέρνηση θα δημιουργήσει 
νέο κύμα απολύσεων και χαμένων θέσεων εργασίας σε μία Ελλάδα που έχει πάνω 
από 1 εκατομμύριο ανέργους!!! Οι φωτιές τελειώσανε οι πλημμύρες έρχονται… 
Καλό κουράγιο! 

 

Π 
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του Αντώνη Φώσκολου 
Ομότιμου Καθηγητή 
Πολυτεχνείου Κρήτης και 
Ερευνητή της Γεωλογικής 
Υπηρεσίας του Καναδά 

 

κούμε και 
διαβάζουμε 
συνεχώς για  

την ανθρωπογενή 
υπερθέρμανση της Γης 
(Κλιματική Αλλαγή)  
που θα οδηγήσει τον 
πλανήτη σε ανείπωτες 
καταστροφές. 
Αυτές οι προβλέψεις που 
προέρχονται από επιστήμονες που 
εργάζονται στον ΟΗΕ, στηρίζονται 
σε μαθηματικά μοντέλα, τα οποία 
σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει και 
σχεδόν κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι οι 
συντελεστές που χρησιμοποιούνται 
στις εξισώσεις. Πίστευε και μη 
ερεύνα! Αυτό το μοντέλο μας έλεγε 
ότι η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει 
κατά επτά μέτρα, επειδή θα λιώσουν 
οι πάγοι στον Βόρειο και Νότιο Πόλο 
το πολύ μέχρι το 2014. Ο πρώην 
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Αλ Γκορ 
είχε βραβευτεί μάλιστα με το Νόμπελ 

για τη συμβολή του στη θεωρία της 
ανθρωπογενούς Κλιματικής 
Αλλαγής. Πριν την αντιπροεδρία 
εργαζόταν ως δημοσιογράφος, 
έχοντας καλύψει τον πόλεμο του 
Βιετνάμ. Η παιδεία του δεν έχει καμία 
σχέση με το φαινόμενο της 
κλιματικής αλλαγής. 

 

έχρι σήμερα  
ούτε η στάθμη  
της θάλασσας 

ανέβηκε, ούτε οι πάγοι 
έχουν λιώσει. 
Οι προβλέψεις των μοντέλων μιλούν 
για αύξηση της μέσης γήινης 
θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς 
Κελσίου, ήτοι από 15 Κελσίου στους 
17 Κελσίου, εξ αιτίας της αύξησης 
του –προερχομένου από τις 
βιομηχανίες– ατμοσφαιρικού 
διοξειδίου του άνθρακα, με 
αποτέλεσμα ανείπωτες 
καταστροφές. Η αύξηση αυτής της 
μορφής του ατμοσφαιρικού 
διοξειδίου του άνθρακα είναι της 
τάξης του 0,003%. Μπορεί αυτή η 
απειροελάχιστη αλλαγή να 
επηρεάσει το γήινο κλίμα; 

 
Εδώ και πέντε χρόνια οι 
επιστήμονες της ΝΑSΑ και της ESA 
(η ευρωπαϊκή υπηρεσία 
διαστήματος) και οι διευθυντές των 
αστεροσκοπείων όλου του κόσμου 
άρχισαν να υποστηρίζουν, βάσει 
παρατηρήσεων που λαμβάνουν 

χώρα επί 400 χρόνια, ότι η κλιματική 
αλλαγή οφείλεται στην 
συμπεριφορά του μαγνητικού 
πεδίου του Ήλιου. Αυτή τη 
συμπεριφορά την μελετούν ειδικοί 
γεωφυσικοί που λέγονται 
γεωφυσικοί του Ήλιου (helio-
geophysicists) με την βοήθεια 
δορυφόρων SOHO από την ESA 
(European Space Agency) (εικόνα 1) 
τον Parker Solar Probe που 
εκτοξεύθηκε το 2018 και πάρα 
πολλούς άλλους δορυφόρους του 
ηλίου που έχουν ήδη εκτοξευθεί και 
θα εκτοξευτούν. O δορυφόρος 
Parker Solar Probe μελετάει δύο 
πράγματα: Πρώτον, τη ροή της 
μαγνητικής ενέργειας που 
επιταχύνει τη δημιουργία της 
ηλιακής κορώνας και τη δημιουργία 
των ηλιακών ανέμων (Solar Winds). 
Δεύτερον, τη δομή και δυναμική του 
μαγνητικού πλάσματος. 

 

Η έξαρση του μαγνητικού πεδίου 
που εκδηλώνεται με τον αριθμό των 
εκρήξεων που λαμβάνουν χώρα 
στον Ήλιο (Sun Spot Numbers) 
επηρεάζει τη γήινη θερμοκρασία. 
Όσο πιο πολλές εκρήξεις έχουμε 
(Sun Spot Numbers) τόσο 
μεγαλύτερες είναι οι γήινες 
θερμοκρασίες. Όταν δεν έχουμε 
ηλιακές εκρήξεις για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, όπως την περίοδο 
Maunder (Mini Ice Age), τότε η μέση 
γήινη θερμοκρασία πέφτει κατά 
περίπου 2 βαθμούς Κελσίου. H 
NASA και ESA προβλέπουν, βάσει 
των στοιχείων που τους στέλνουν οι 
ηλιακοί δορυφόροι (Solar Orbiters), 
ότι μια τέτοια περίοδο ψύχους θα τη 
βιώσουμε και εμείς, περίοδος Eddy 
(New Mini Ice Age) αρχής γενομένης 

Α 
Μ 
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από τη δεκαετία του 2020 που σίγουρα θα διαρκέσει μέχρι 
το 2050 και πιθανόν μέχρι το 2100. Αυτή η εικόνα μας λέει 
ότι χιλιάδες επιστήμονες και δεκάδες διαστημικές 
υπηρεσίες από τότε που ο Γαλιλαίος ανακάλυψε το 
τηλεσκόπιο δεν αποδίδουν την υπερθέρμανση του 
πλανήτη στην απειροελάχιστη αύξηση του ατμοσφαιρικού 
διοξειδίου του άνθρακα. Την αποδίδουν στη συμπεριφορά 
του Ήλιου. Επιπροσθέτως, η παραπάνω εικόνα μας λέει ότι 
αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου πρέπει να επέμβουμε στο μαγνητικό πεδίο 
του Ήλιου για να σταματήσουμε τις ηλιακές εκρήξεις. Η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, λοιπόν, δεν 
θεραπεύεται ούτε με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, 
ούτε και την πώληση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

Διερωτώμαι αν κανένας από του ακτιβιστές η οπαδούς της 
ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής που παρακολούθησε 
την διάσκεψη στο Νταβός, όπως π.χ. η Γκρέτα (Greta 
Thunberg), ο Αλ Γκορ, ο πρίγκιπας Κάρολος και ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκαν το διάσημο 
αστεροσκοπείο του Davos που λειτουργεί από το 1907 και 
ασχολείται επί 113 χρόνια με την επίδραση των ηλιακών 
κηλίδων στο κλίμα της Γης. Το ερώτημα είναι πώς οι 
ηλιακές εκρήξεις που πηγάζουν από τη συμπεριφορά του 
μαγνητικού πεδίου του Ήλιου επηρεάζουν την γήινη 
θερμοκρασία. Μεταξύ Ήλιου και Γης παρεμβάλλεται μία 
αστρική γαλακτική σκόνη που είναι πλούσια σε ισότοπο 10 
Be. Αυτό το ισότοπο δεν υπάρχει στη Γη. Αυτή η σκόνη έχει 
πιστοποιηθεί από τα διαστημικά τηλεσκόπια Hubble και θα 
συνεχιστεί η μελέτη της από το διάδοχό του James Webb 
Space Telescope). Η γαλακτική σκόνη δρα σαν μια 
κουρτίνα που εμποδίζει τις ακτίνες του Ήλιου να 
θερμάνουν την Γη, με αποτέλεσμα η μέση γήινη 
θερμοκρασία να μειώνεται. Έτσι δημιουργήθηκαν οι μικρές 
μεσοπαγετώδεις περίοδοι Maunder και Dalton. 

 

Την ίδια τύχη προβλέπεται πως θα έχει η Γη από τη 
δεκαετία του 2020 μέχρι το 2050, ή και μέχρι το 2100. Όταν 
ενεργοποιείται το μαγνητικό πεδίο του Ήλιου εμφανίζονται 
οι ηλιακές κηλίδες, οι οποίες με την σειρά τους 
δημιουργούν τους ηλιακούς ανέμους (Solar Winds), οι 
οποίοι διώχνουν/σκορπίζουν την γαλακτική σκόνη που 
υπάρχει μεταξύ Ήλιου και Γης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

ηλιακές ακτίνες να αυξάνουν την μέση γήινη θερμοκρασία 
περίοδοι 1740-1790, 1840-1890 και 1960-2005. Αυτή η 
γαλακτική σκόνη (cosmic dust) που είναι πλούσια στο 
ισότοπο Βηρύλλιο 10 φθάνει καθημερινά στη Γη. Χάνεται 
στη θάλασσα και στην ξηρά, αλλά διατηρείται στον Βόρειο 
και Νότιο Πόλο και στην Γροιλανδία. Παγοπυρήνας από τη 
Γροιλανδία, τοποθεσία Dye-3, δείχνει τον συσχετισμό της 
κοσμικής σκόνης με τις εκρήξεις και τον αριθμό των 
ηλιακών κηλίδων και τις διακυμάνσεις της μέσης γήινης 
θερμοκρασίας. Δηλαδή τις παγετώδεις και τις 
μεσοπαγετώδεις περιόδους από το 1600 μ.Χ. μέχρι σήμερα. 
Άρα, τόσο οι παρατηρήσεις από τα γήινα τηλεσκόπια που 
άρχισαν από το 1600 όσο και αεροδιαστημικές μελέτες που 
γίνονται από όλα τα κράτη του κόσμου και που 
συνεχίζονται μέχρι σήμερα, μας βροντοφωνάζουν ότι  

γήινη κλιματική αλλαγή είναι 
συνάρτηση της συμπεριφοράς  
του ηλιακού μαγνητικού πεδίου, 

το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να 
επηρεάσει. 
Ήδη μπαίνουμε στην παγετώδη περίοδο Eddy, όπως λένε 
NASA και ESA. Καλό θα είναι η ανθρωπότητα να 
ετοιμάζεται γι’ αυτήν την περίοδο που θα είναι πολύ όμοια 
με τις παγετώδεις περιόδους Maunder και Dalton. Κατά την 
διάρκεια αυτών των περιόδων πάγωσαν οι ποταμοί στην 
Ευρώπη π.χ. ο Τάμεσης στην Αγγλία και τα κανάλια της 
Βενετίας. Φαίνεται λοιπόν ότι ήδη έχουμε μπει σε μια τέτοια 
περίοδο που οι επιστήμονες της NASA την ονόμασαν 
περίοδο Eddy. Κατά αυτή την περίοδο που θα διαρκέσει 50-
90 χρόνια η μέση γήινη θερμοκρασία θα πέσει κατά 2 
βαθμούς από την σημερινή που είναι 15,8 βαθμοί Κελσίου. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ευρώπη χρηματοδοτεί με 
δισεκατομμύρια τόσο τα αστεροσκοπεία τους όσο και τις 
διαστημικές υπηρεσίες για έρευνες που ασχολούνται με 
την επίδραση των ηλιακών κηλίδων στην γήινη 
θερμοκρασία, αλλά ταυτόχρονα και το λεγόμενο Green 
Deal. 

ήπως πίσω από την φιλολογία 
για την ανθρωπογενή κλιματική 
αλλαγή κρύβονται μεγάλα 

οικονομικά συμφέροντα; 
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ερατογένεση 
Στη σημερινή εποχή ο Έλληνας 
πρωθυπουργός μπορεί να 
κυβερνά ακόμα και με μία 
μοναδική ψήφο την χώρα μας 
που έχει καταντήσει χειρότερη κι 

από Μπανανία. 
Το κακό που μας έχει γονατίσει ξεκίνησε 
από το 1986, όταν έγινε η αναθεώρηση 
του Συντάγματος από τον Ανδρέα 
Παπανδρέου. Τότε ήμουν βουλευτής του 
ΚΚΕ και ήρθα σε ρήξη με την ηγεσία του 
κόμματος, γιατί πίστευα ότι το πέρασμα 
των προνομίων του Προέδρου της 
Δημοκρατίας στον Πρωθυπουργό θα 
ήταν καταστροφικό για τη χώρα. Όπως 
και έγινε! Επομένως δικαιούμαι να έχω 
όπως και τότε την δική μου προσωπική 
άποψη και να θεωρώ ότι οι φόβοι μου 
αποδείχθηκαν δυστυχώς 
δικαιολογημένοι και ότι αυτό που ζούμε 
με μια κυβέρνηση του 20% που 
αποφασίζει χωρίς να δίνει λογαριασμό 
σε κανένα για το παρόν και το μέλλον της 
χώρας δεν είναι απλώς τραγικό ούτε 
βέβαια και κωμικό αλλά κυρίως είναι 
εξευτελιστικό. 
Ως πολίτης αισθάνομαι εξευτελισμένος 
και νομίζω ότι το ίδιο αισθάνονται και οι 
περισσότεροι Έλληνες. Μόνο που αυτοί 
ίσως να μην γνωρίζουν τους λόγους. 
Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1975, όταν 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκρινε ότι η 
κυβέρνηση έχει χάσει πάρα πολύ μεγάλο 
μέρος από την εκλογική της δύναμη, είχε 
την ευχέρεια μαζί με ένα ειδικό 
συμβούλιο να διαλύει τη Βουλή και να 
οδηγεί τη χώρα σε νέες εκλογές. 

 
Μετά την αναθεώρηση του 1986, ποιος 
κρίνει εάν ο πρωθυπουργός και η 
κυβέρνηση έχουν χάσει την εκλογική 
τους δύναμη; Κανείς. Αυτό και μόνο είναι 
για γέλια και για κλάματα… Αρκεί πλέον 
μια κυβέρνηση να έχει την πλειοψηφία 
στη Βουλή. Η οποία πλειοψηφία δεν έχει 
κανένα λόγο να εγκαταλείψει τα 
προνόμιά της. Έτσι, μαζί με τον 
πρωθυπουργό, οι 151 της Βουλής 
αδιαφορούν για την κατρακύλα του 
κόμματός τους οχυρωμένοι πίσω από 
την νομιμοφάνεια που τους προσέφερε η 
αναθεώρηση του 1986. Με την 
αναθεώρηση του 1986 προσεβλήθη η 
βασική θέση που διέπει όλα τα 
Δημοκρατικά Συντάγματα του κόσμου. 
Ότι δηλαδή «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 
ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ 
ΛΑΟΥ». Και πρώτα και κύρια η σύνθεση 

της Βουλής που θα πρέπει να παρακολουθεί και να αντανακλά τις αλλαγές που γίνονται στο 
εκλογικό σώμα.  
Αυτή η κατάργηση του Λαού ως κυρίαρχου στοιχείου της διαμόρφωσης της εθνικής ζωής 
αποτελεί στίγμα αντιδημοκρατικό. Ένα τέτοιο έκτρωμα που καταργεί την ουσία της 
Δημοκρατίας και δημιουργεί ένα ουσιαστικά δεσποτικό καθεστώς με μανδύα νομιμοφάνειας 
δεν είναι αντάξιο ενός ελεύθερου Λαού αλλά ενός εξαπατημένου και τελικά ενός προδομένου 
Λαού και μας πηγαίνει πίσω σε εποχές σκοτεινές που η αμάθεια και ο φόβος είχαν μεταβάλει 
τους ιθαγενείς σε πειθήνια όργανα των κάθε λογής εξουσιαστών. 

 
Θα περίμενε κανείς από έναν πολιτικό άνδρα να έχει ευαισθησία και τιμιότητα απέναντι στον 
Λαό που σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή του έδωσε την εμπιστοσύνη του. Όμως αυτά 
είναι περασμένα ξεχασμένα. Πάνε πια οι ευαισθησίες και οι τιμιότητες. Ξεχαστήκανε τα 
παλιά «ήθη και έθιμα». Τώρα βρισκόμαστε στην εποχή των μπίζνες. Έτσι, ξεχνούν κάποιοι 
ότι η Βουλή δεν είναι Ανώνυμη Εταιρία με τζόγο, μισθούς, προνόμια, θέσεις, ρουσφέτια και 
συναλλαγές με εμπόρους όπλων με ό,τι αυτό το τελευταίο συνεπάγεται. 
Αν λοιπόν ο Πρωθυπουργός και οι 151 βουλευτές γίνουν ένα πελώριο στρείδι κολλημένο 
στα βράχια, τι θα συμβεί με βάση την πλειοψηφία μπετόν-αρμέ; 
Σήμερα είναι πλέον ηλίου φαεινότερον ότι από το αρχικό ποσοστό μέσα στον Λαό που 
ανέβασε την σημερινή κυβέρνηση στην Εξουσία, έχει μείνει κάτι λιγότερο από το μισό. Δεν 
το βλέπουν οι 151; Δεν το βλέπει ο Πρωθυπουργός; Βεβαίως το βλέπουν και στο βάθος 
χλευάζουν, γιατί οι ίδιοι οι Δεξιοί και οι Κεντρώοι τους χάρισαν την σημερινή νομιμοφάνεια. 
Και το ΚΚΕ; Τι να πει, αφού κι αυτοί τότε έπεσαν στην παγίδα του Παπανδρέου. 
Ώστε σήμερα έχουμε τον κ. Τσίπρα με τους 151. Αύριο, το 20% περίπου που τους έχει μείνει 
σήμερα, μπορεί να γίνει 10%. Και πάλι θα έχουμε τον κ. Τσίπρα, εφ’ όσον οι 151 τηρήσουν 
την ίδια στάση που τηρούν τώρα. Μεθαύριο μπορεί να έχουν 5% στον Λαό αλλά και πάλι θα 
έχουμε τον κ. Τσίπρα με τους 151. Και αν φτάσουμε στο σημείο ο κ. Τσίπρας να έχει μόνο 
την ψήφο της συζύγου του, και πάλι θα είναι πρωθυπουργός, γιατί δυστυχώς το πιθανότερο 
είναι ότι οι 151 θα μείνουν ακλόνητοι στην ίδια στάση… 
Αλλά ας γυρίσω στο σήμερα, όπου παίρνονται οικονομικές και εθνικές αποφάσεις που θα 
μας δεσμεύουν για πολλές δεκαετίες. Και διερωτώμαι, πού είναι αλήθεια και τι κάνουν οι 
Έλληνες που με τον α ή τον β τρόπο είναι είτε θέλουν να είναι οι ταγοί του Έθνους; Πολιτικοί, 
Ακαδημαϊκοί, Επιστήμονες, Δημοσιογράφοι, άνθρωποι του Πνεύματος; Δεν αισθάνονται την 
ανάγκη να πουν κάτι, να κινητοποιηθούν για να σταματήσει αυτός ο εθνικός εξευτελισμός; 
Δεν καταλαβαίνουν τάχα όλοι ότι η οργή που κλείνει μέσα του ο Λαός μας είναι επικίνδυνη; 
Απευθυνόμενος προς την Κυβέρνηση και το όλο Σύστημα που σιωπά ή την στηρίζει θα 
ήθελα να πω: Μην παίζετε με τον Λαό. Μην αφήνετε να σπέρνουν ανέμους με η χωρίς 
γραβάτες. Όταν θα ρθει η ώρα να θερίσουμε τις θύελλες και πάλι θα με θυμηθείτε. 
Όμως τότε πια θα είναι αργά. Πολύ αργά. 

Μίκης Θεοδωράκης, Καλοκαίρι 2018…..                                                                       
Καλό Ταξίδι !!!
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