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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….. 

 

 
Πτωχευτικός Νόμος : 
Έρχεται ο «Φορέας» αρ-
παγής των ακινήτων….. 
Εμπαιγμός 
Δανειοληπτών με το 
Πρόγραμμα Γέφυρα….. 
Και νέα χαριστική 
τιτλοποίηση Κόκκινων 
Δανείων από την ΕΤΕ…. 
Τραπεζοϋπάλληλοι 
ALPHA BANK κατά 
ΕΦΚΑ….. 
Ξεπούλημα Κόκκινων 
Δανείων 5 Δις από τις 
Bad Banks…... 
Οι Έλληνες επιμένου-
με στα μετρητά….. 
 

 

 
 

 
Μαζί με τον Μίκη, 
ενάντια στην Τρόικα και 
τα Μνημόνια…….. 

 
Οικονομική Ανάπτυξη 
και Βιωσιμότητα 
Δημοσίου Χρέους….. 

 
Ανοικτός ο Λογαριασμός 
από τον COVID…... 

 
Κολασμένος 
Σεπτέμβριος….... 

 
Πρόταση σε Τσουκάτο 
και Μαντέλη να μπουν 
στην Κυβέρνηση. Από-
λύουν Μάρτυρες Σκαν-
δάλων στις Τράπεζες. 
Σκάνδαλο ΕΡΓΟΣΕ……  
 
 
 

 

!!!  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣ : ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
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 ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ 

Η ακρίβεια σαρώνει, το μεταφορικό κόστος και το 
ρεύμα έχουν γίνει απλησίαστα, η ανεργία καλπάζει, 
οι επιχειρήσεις βάζουν λουκέτα και το εμπόριο με τις  
ΜμΕ, με τους 720.000 εργαζόμενους συν τους αυτό-
απασχολούμενους, έχουν αφεθεί στην τύχη τους 
από την κυβέρνηση και το τραπεζικό σύστημα…….   
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του Γιάννη Ντάσκα 
Δημοσιογράφου 

 

ύμφωνα με 
ασφαλείς 
πληροφορίες, άτυπη 

ομάδα επικοινωνιο-
λόγων που εργάζεται 
κάτω από την στενή 
εποπτεία «ειδικού» 
Υπουργού διενεργεί 
κρυφή δημοσκόπηση 
με σκοπό να 
διαπιστώσει τη στάση 
της κοινής γνώμης  
στο ενδεχόμενο 
υπουργοποίησης ή 
ανάληψης καθηκόντων 
στον ευρύτερο κρατικό 
τομέα από τον  
Θόδωρο Τσουκάτο,  
κατ’ αρχήν και 
ενδεχομένως και  
τον Τάσο Μαντέλη….. 

 
Για τον τελευταίο ειδικά αναζητείται «φόρμουλα» ανάληψης καθηκόντων σε 
πόστο που σχετίζεται με εταιρεία κοινής ωφέλειας γύρω από την ενέργεια. Η 
ομάδα ενθαρύνθηκε σφόδρα από τα πρώτα ευρήματα που προέκυψαν σε 
ταχύτατη δημοσκόπηση για την υπουργοποίηση του Ελληνοκύπριου Στυλιανίδη, 
περί του οποίου δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις πέρα από το πρωτοσέλιδο 
της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»: Ο επικεφαλής του τομέα τεκμηρίωσης σκανδάλων της 
Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργος, Νίκος Νικολόπουλος μας είπε ότι 
«εφριξε με την πληροφορία ότι κάποια αρχιερατικά κέντρα της διαφθοράς 
προωθούν συστηματικά το ξέπλυμα των περισσότερων από τα εξαπτέρυγα της 
περιόδου Σημίτη, αλλά δεν εκπλήσσεται δεδομένου ότι στη Δικαιοσύνη ασκούνται 
ασφυκτικές πιέσεις να ξεπλύνει μεγάλα σκάνδαλα με διαδικασίες “φαστ τρακ” , 
ώστε να μπουν παρασκηνιακά ή στο προσκήνιο στις ομάδες υποδοχής των 
χρημάτων που θα έρθουν από την Ευρώπη». Για να μπορέσουν να αντιμετωπί- 
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σουν τη δυσφορία η ομάδα επικοινωνιολόγων αποφάσισε 
να μετακινηθούν στην κρατική τηλεόραση στελέχη των 
ΜΜΕ επιρροής Αλαφούζου, ώστε ΣΚΑΙ και κρατικά ΜΜΕ να 
συντονίσουν την θετική προβολή των πεπραγμένων της 
κυβέρνησης. Τα πρώτα αποτελέσματα: μια χαρούμενη 
παιδική παρέα που μιλάει για το τι κάνουν μεταξύ τους, 
πόσο θαυμάζει και αρέσει ο ένας τον άλλο χλιμιντρίζοντας 
με ερωτικά υπονοούμενα στον αέρα, πιάνοντας τις κοιλιές 
τους για να δείξουν ότι οι μπάμιες αρέσουν σε μερικούς, 
αλλά όχι σε όλους και διάφορα άλλα που θυμίζουν τι θα 
έβλεπαν οι θεατές στις τηλεοράσεις τους την εποχή του 
Καλλιγούλα, αν δεν τις έκλεινε με απεργία διαρκείας ο… 
Μπιρσίμ! Ιδιαίτερα αυτή την εποχή τα χρειάζονται αυτα τα 
ΜΜΕ, καθώς ΜΜΕ της επιρροής Μαρινάκη επιτίθενται ήδη 
στην κυβέρνηση, η οποία γνωρίζει ότι 

 

επιχειρηματίας Μαρινάκης  
είναι δυσαρεστημένος, καθώς 
περίμενε άμεση δικαστική 

υποστήριξη σε υποθέσεις του και  
δεν την έχει, ενώ την έχουν με πολύ 
προκλητικό τρόπο πρωταγωνιστές 
άλλων μεγάλων σκανδάλων… 

Ο Νίκος Νικολόπουλος μας επεσήμανε τις εξελίξεις στο 
μέγα σκάνδαλο της ΕΡΓΟΣΕ και μας είπε ότι έστειλε μια 

επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην οποία του 
επισημαίνει μεταξυ άλλων και τα εξής: «Κυριάκο μου, σε 
έχουν ενημερώσει ότι αυτά που γίνονται στην ΕΡΓΟΣΕ δεν 
γίνονται ούτε στην Κολομβία;  

 
Είσαι ήδη ενήμερος πολλάκις για τα τεκταινόμενα στην 
ΕΡΓΟΣΕ με την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος 
μέσω των κοινοβουλευτικών μου παρεμβάσεων από το 
2015. Εκεί στην ΕΡΓΟΣΕ όμως δεν βάζουν μυαλό, ούτε με 
το πρόστιμο των 2.423.816,72€ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, βάσει του υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου έγγραφο 
457/8-2-2019 έγγραφο της ΕΔΕΛ, ούτε με το πρόστιμο των 
16.289.917,77€ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, βάσει του υπ’ 
αριθμού πρωτοκόλλου 6337/22-6-2021 εγγράφου του 
Υπουργείου, με το οποίο διαβίβασε το έγγραφο της 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Εγώ Κυριάκο, γράφω πάντα με 
αποδείξεις και ντοκουμέντα από το 2015. Όπως σε έχω 
ενημερώσει, το Φεβρουάριο του 2019, η ΕΔΕΛ επέβαλε το 
πρόστιμο των 2.423.816,72€ στην ΕΡΓΟΣΕ επί κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, για κακοδιαχείριση και συγκεκριμένα γιατί οι 
μελέτες δεν φέραν την υπογραφή του παρόχου δάνειας 
εμπειρίας. Αποτέλεσμα αυτού, η αποξήλωση του 
εξοπλισμού που δεν έφερε την υπογραφή του παρόχου 
δάνειας εμπειρίας και η αντικατάστασή του με 
πιστοποιημένο εξοπλισμό που θα έφερε την υπογραφή του 
παρόχου δάνειας εμπειρίας ALSTOM. Δες όμως Κυριάκο τι  
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συμβαίνει στην ΕΡΓΟΣΕ με τον εκεί 37χρονο «άριστό σου» 
και τον εκεί διαχρονικό «δικτυωμένο» 57άρη συνεργάτη 
του, διορισμένο από την προηγούμενη κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ. Κύλισε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Αφού έχει 
επιβληθεί το πρόστιμο των 2.423.816,72 € το Φεβρουάριο 
του 2019 για τους ανωτέρω λόγους που σου εξήγησα, ένα 
χρόνο μετά, τον Οκτώβριο του 2019, στο ημερολόγια του 
έργου της σύμβασης 717 αναγράφεται για το τμήμα Οινόη 
– Τιθορέα «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ HIMax Σ.Σ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΕΛΕΩΝΑ, ΘΗΒΑΣ, 
ΣΦΙΓΓΑΣ, ΑΛΙΑΡΤΟΥ 7 ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ». Δηλαδή, η 
ΕΡΓΟΣΕ, παρόλο το πρόστιμο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και αφού ήξερε από τον Φεβρουάριο του 2019 
ότι θα αποξηλώσει τον εξοπλισμό HIMax που δεν έφερε την 
υπογραφή του παρόχου δάνειας εμπειρίας ALSTOM για το 
τμήμα Δομοκός – Λάρισα και μόνο, ο οποίος 
συμπεριλαμβανόταν στο συμβατικό αντικείμενο της 
σύμβασης 717, επέτρεπε σκοπίμως και παρανόμως στον 
εθνικό εργολάβο να συνεχίζει να παρέχει τον ίδιο μη 
εγκεκριμένο εξοπλισμό και να τον παραμετροποιεί σε 
τμήματα του έργου που δεν προβλεπόταν από τη σύμβαση 
και δεν αποτελούσαν συμβατικό αντικείμενο !!! Άκου 
Κυριάκο τώρα τα ωραία, για να δεις τι κάνουν εκεί ο 
37χρονος άριστό σου με τον 57άρη «δικτυωμένο». Οι 
εργασίες αυτές, πέραν όλων που σου εξήγησα ανωτέρω, 
είναι ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ. Πουθενά στη σύμβαση και στα 
συμβατικά τεύχη της 717 δεν περιγράφονται και πουθενά 
δεν αναφέρονται τέτοιου είδους εργασίες για το τμήμα 
Οινόη – Τιθορέα. Και το χειρότερο; Αυτές οι εργασίες και ο 
εξοπλισμός Κυριάκο μου, για το τμήμα Οινόη – Τιθορέα,  

 

ΈΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΩΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, όπως αναγράφεται επ’ ακριβώς «Τονίζεται 
ότι η ΕΡΓΟΣΕ έχει εγκρίνει άλλον εξοπλισμό τηλεμετρίας 
(εξοπλισμός της εταιρείας HIMA), ο οποίος έχει 
εγκατασταθεί στο τμήμα Ορφανά – Λάρισα, ενώ για το 
τμήμα Οινόη – Τιθορέα έχει πιστοποιηθεί μέρος της 
δαπάνης του εξοπλισμού (μελέτη και εισκόμιση)», στην 
εισήγηση με αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ.1842/20/24-02-2020. 

ηλαδή η ΕΡΓΟΣΕ, γράφει στα 
παλαιότερα των υποδημάτων της 
το πρόστιμο της ΕΔΕΛ, αγνοεί και 

ενίοτε κοροϊδεύει την ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και εκτελεί και 
αποζημιώνει μη συμβατικές  
εργασίες και εξοπλισμό. 
Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε!!! Αναρωτιόμαστε αν 
διαθέτει ή όχι νομικό τμήμα η ΕΡΓΟΣΕ. Αναρωτιόμαστε 
επίσης, από που αντλούν αυτό το απύθμενο θράσος εκεί 
στην ΕΡΓΟΣΕ. Μήπως το ότι ο επιβλέποντας είναι 
συγγενικό πρόσωπο μεγαλοστελέχους της Νέας 
Δημοκρατίας βορείου Ελλάδος, χοντρά δικτυωμένου στο 
κόμμα και η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι ο 57άρης χοντρά 
«δικτυωμένος» στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ; 

ήπως Κυριάκο μου ήδη  
έχει ξεκινήσει ο μεγάλος 
συνασπισμός Νέας Δημοκρατίας 

- Σημίτη και κάποιων ιδίου κλίματος 
από τον ΣΥΡΙΖΑ αρχής γενομένης από 
την ΕΡΓΟΣΕ με μέντορα τον 37χρονο 
«άριστό» σου;  
Όμως αυτή η τακτική είναι γνωστή Κυριάκο στην ΕΡΓΟΣΕ. 
Έπραττε η ΕΡΓΟΣΕ το ίδιο ακριβώς με τα ίδια ακριβώς 
«δικτυωμένα» πρόσωπα και το 2018. Όπως κατήγγειλα με 
την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3506/310/20-11-2018 
Ερώτησή μου & ΑΚΕ ως Βουλευτής του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, η ΕΡΓΟΣΕ αποζημίωνε παρανόμως 
εργασίες σηματοδότησης, χωρίς να υπάρχει φυσικό 
αντικείμενο σηματοδότησης, από τα άρθρα 
ηλεκτροκίνησης στη σύμβαση 751/2015. Δες απλά 
Κυριάκο, ποιά είναι αυτά τα «δικτυωμένα» πρόσωπα. Είναι 
ακριβώς τα πρόσωπα που ο δικός σου τωρινός 37χρονος 
«άριστός σου» στην ΕΡΓΟΣΕ συνεργάζεται σήμερα. 
Σημειωτέον δε, ότι ο ίδιος φημίζεται για τα ακριβά του 
γούστασε έπιπλα και αυτοκίνητα, κυκλοφορώντας με  
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πανάκριβο ολοκαίνουργιο τζιπ, το οποίο πληρώνει ο 
ελληνικός λαός. Ουδέποτε στο παρελθόν, από ιδρύσεως 
της ΕΡΓΟΣΕ, συνέβηκάτι αντίστοιχο με τους εκάστοτε 
Διευθύνοντες Συμβούλους. Ο τρόπος που κινείται ο 
«άριστός» σου, προκαλούν θυμηδία, δεδομένου των 
χαλεπών καιρών που ζούμε. Λάβε μέτρα, γιατί εκθέτει και 
εσένα και τη δεξιά παράταξη. Είμαι περίεργος, πώς θα 
απαντήσει η ΕΡΓΟΣΕ, στις εύλογες δύο ερωτήσεις μου: 1. 
Ήταν ναι ή όχι τον Οκτώβριο του 2019 εξωσυμβατικές 
εργασίες η μελέτη και εισκόμιση συσκευών HIMA για το 
τμήμα Οινόη – Τιθορέα και η παραμετροποίηση αυτών, 
όπως γράφει στο ημερολόγιο του έργου της 717 ο άνωθεν 
επιβλέποντας; 2. Αν ήταν εξωσυμβατικές, πώς 
αποζημιώθηκαν τότε αυτές οι εργασίες Κυριάκο; Η ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 
Φ.445/21/11904/13-4-2021 έγγραφό της, επανήλθε τον 
Απρίλιο του 2021, ζητώντας επιπλέον στοιχεία για την 
αμαρτωλή σύμβαση 717, που τόσο ζημίωσε τον ελληνικό 
λαό και το σιδηρόδρομο, ώστε τα τρένα να κυκλοφορούν 
ακόμα και σήμερα χωρίς σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και 
ETCS, με ό,τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια. Ήδη έχουμε 
θρηνήσει νεκρούς στο Άδενδρο με το δυστύχημα. Αληθεύει 
Κυριάκο ότι μετά από έρευνα τριών ετών και λίγο πριν 
ασκηθούν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα στο 
προσωπικό της ΕΡΓΟΣΕ που διαχειρίστηκε τη σύμβαση 
717 (διευθύνουσες υπηρεσίες, επιβλέποντες και βοηθοί), 
παύθηκε από τα καθήκοντά της η Επιθεωρητής – Ελεγκτής 
της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, γνώστης όλης της 
κακοδιαχείρισης, των παρανομιών της σύμβασης 717 και 
των τεκταινόμενων στην ΕΡΓΟΣΕ σε αυτή τη σύμβαση, με 
την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος; Αδυνατώ να 
πιστέψω ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη και η Κυβέρνηση 
παρεμβαίνουν στο έργο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Όμως θα πρέπει να διερευνήσεις, γιατί είχε 
λούσει κρύος ιδρώτας τον «άριστό» σου στην ΕΡΓΟΣΕ και 
ξεσάλωσε μόλις αποπέμφθηκε η εν λόγω Επιθεωρητής – 
Ελεγκτής ΕΑΔ, που υπογράφει το έγγραφο 
Φ.445/21/11904/13-4-2021. Θα στείλεις Κυριάκο εσύ τις 
καταγγελίες και τις επερωτήσεις μου από το 2015 για την 
αμαρτωλή σύμβαση 717 στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα ή θα 
αναγκαστώ να το κάνω ο ίδιος; Καλές οι εξαγγελίες για 3 
δισ. έργα με τον ανταγωνιστικό διάλογο και 300 
εκατομμύρια για άλλα 4 έργα ώριμα για το σιδηρόδρομο, 
αλλά αυτά από την αρχή της διακυβέρνησής σου μέχρι 
σήμερα είναι μόνο λόγια παχιά. Θα πρέπει να ξεμπλέξεις με 
το παλιό και σάπιο διακομματικό κατεστημένο της ΕΡΓΟΣΕ 
πρώτα. Με την ΕΡΓΟΣΕ και την κατασπατάληση του 
δημοσίου χρήματος, που φορτώνονται στις πλάτες οι 
Έλληνες πολίτες σου φωνάζω: έως εδώ». 

Μια πτυχή που μαρτυρά την απόφαση να κουκουλωθούν 
σκάνδαλα με κάθε τρόπο είναι η απόλυση βασικών 
μαρτύρων για τραπεζικά σκάνδαλα. Στη Συνεταιριστική 
τράπεζα διευθυντικό στέλεχος έχει παραμεφθεί για 
κακούργημα εδώ και χρόνια, αλλά, όπως γίνεται σε όλες τις 
συνεταιριστικές τράπεζες, στις οποίες έχουν γίνει 
παραπομπές για κακουργήματα ένα αθέατο κυβερνητικό 
συντονιστικό κέντρο φροντίζει να παραμεφθούν οι δίκες 
στις καλένδες. Π.χ. το σκάνδαλο της Συνεταιριστικής 
Λαμίας θα δικαστεί το… 2022 με πρόσχημα τον κορονωϊό, 
καθώς αντί να αναβληθεί για μερικούς μήνες αναβλήθηκε 
για… ένα χρόνο !!! Αντιθέτως προωθούνται διαδικασίες 
ταχύτατης εξουδετέρωσης μαρτύρων. Βασικός μάρτυρας 
έχασε ΠΑΡΑΝΟΜΑ το σπίτι του μετά 26 χρόνια από τα 
οποία τα 22 τα έχει αφιερώσει στην αποκάλυψη του 
σκανδάλου, η δίωξη για το οποίο έγινε πριν… 21 χρόνια και 
θα δικαστεί το 2022!!! Η παρανομία έγκειται ότι σύμφωνα 
με το εισαγγελικό πόρισμα δεν χρωστούσε ευρώ στην 
Τράπεζα. Δεύτερο παράδειγμα: βασικοί μάρτυρες στο 
τραπεζικό συνεταιριστικό σκάνδαλο με τις αποκαλύψεις 
τους έστειλαν κατηγορούμενο για κακουργήματα το 
κορυφαίο στέλεχος της Τράπεζας. Οι εξυγιαντές σε ημέρα 
που έλειπε (τυχαία;) ο δικαστικός λειτουργός που 
διορίστηκε στην προσωρινή διοίκηση αποφάσισαν να 
απολύσουν τους μάρτυρες με το εξής πανάθλιο -κατά τη 
νομική μας άποψη-επιχείρημα: «…παρέβησαν ουσιωδώς 
τις συμβατικές τους υποχρεώσεις…σύμφωνα με τα 
συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη έχουν κλονίσει την 
εμπιστοσύνη της Διοίκησης της Τράπεζας σε βαθμό που να 
μην είναι ανεκτή για την τράπεζα εργοδότη η συνέχιση της 
συμβασης της εργασίας τους…». 

ο εξαιρετικά σημαντικό είναι το 
αποτέλεσμα: όταν θα πάνε να 
καταθέσουν σα κακουργήματα  

του στελέχους της Τράπεζας θα 
παρουσιαστούν ως αναξιόπιστοι 
μάρτυρες γιατί απολύθηκαν με 
πορίσματα της Τράπεζας… 

 

Τ 
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Γ’ Μέρος: Οι Νταβατζήδες της Μεταπολίτευσης, της Αλλαγής, του Ημιτελούς 
Εκσυγχρονισμού και της Χρηματιστηριακής Καταστροφής του 1999 

 
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… 

«ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΙΣΟΒΙΑ, 
EΝΝΟΟΥΜΕ ΙΣΟΒΙΑ» 
1974, Κωνσταντίνος 
Καραμανλής 
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ» 
1981, Ανδρέας Παπανδρέου 
«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΜΟΙ, 
ΜΟΝΟ ΛΑΟΣ»  
Ανδρέας Παπανδρέου 

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ» 
1985, Κώστας Σημίτης 
«Η ΧΩΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗ ΣΕ ΕΝΑ 
ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ» 
1989, Κωνσταντίνος 
Καραμανλής 
«ΤΣΟΒΟΛΑ ΔΩΣΤΑ ΟΛΑ» 
Περιστέρι, 20 Απριλίου 
1989, Ανδρέας Παπανδρέου 
«ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΝ»  
2003, Κώστας Σημίτης 

 
Η Μεταπολίτευση βρήκε την Ελλάδα 
ρημαγμένη, για άλλη μια φορά. Το 
επιχείρημα -που στέκει μόνο στα 
καφενεία- ότι «η Ελλάδα κατά την 
περίοδο της Χούντας γνώρισε τι θα 
πει ανάπτυξη» είναι ανιστόρητο και 
ψευδεπίγραφο. Κανένας λαός όταν 
στερείται των ατομικών του 
δικαιωμάτων, όταν καταπατούνται 
βάναυσα οι ατομικές του ελευθερίες, 
ακόμη και αν βελτιώνονται κάποιοι 
οικονομικοί δείκτες, δεν μπορεί να 
θεωρεί ότι έχει προκόψει. Ότι 
βρήκαν για άλλη μια φορά αρκετοί 
επιτήδειοι τον τρόπο να πλουτίσουν 

σε βάρος του κοινωνικού συνόλου 
συνεργαζόμενοι με τη Χούντα, αυτό 
είναι γεγονός. Είναι, όμως, άλλη μια 
εθνική ντροπή. Δεν είναι απόδειξη 
επιτυχίας ούτε οικονομικής 
ανάπτυξης, ούτε επιχειρηματικής 
ευφυΐας. Δεν υπάρχει, άλλωστε, 
κανένας άνθρωπος στη γη που θα 
δυσκολευόταν να το παίζει 
«επιχειρηματίας» παίρνοντας 
θαλασσοδάνεια και ρίχνοντας 
ταυτόχρονα και το Δημόσιο και τις 
τράπεζες. 

 

μως, πολλοί από 
αυτούς τους 
ψευδοεπιχει-

ρηματίες της Χούντας, 
«οι μικρονταβατζήδες 
της επταετίας», που  
τους ξέρουμε όλοι, 
κυκλοφορούν ακόμη 
και σήμερα, κορδωτοί 
ανάμεσά μας. 

Ό 
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Αναγνωρίστε τους! Και επειδή αρχεία και φορολογικά και 
τραπεζικά υπάρχουν, ας ανοίξει επιτέλους άλλη μια λίστα, 
-αυτή των «Νταβατζήδων της Επταετίας»- για να δούμε 
ποιοι πλούτισαν παράνομα και πότε. Γιατί, άλλη μια φορά, 
οι δικτάτορες -και πολύ σωστά- δικάστηκαν, αλλά οι 
οικονομικά ωφελημένοι προδότες ξεχάστηκαν και ζουν 
ανάμεσά μας. Το πιθανότερο είναι να είναι παιδιά των 
δοσιλόγων-μαυρογιαλούρων της Κατοχής, αλλά θα ήταν 
καλό τουλάχιστον να μάθουμε τα επίθετά τους. Το 
καλοκαίρι του ’74 είναι καθοριστικό για την πορεία του 
Ελληνισμού. Είναι η έξοδος της Τουρκίας στο Αιγαίο και η 
διεκδίκηση τμημάτων της Ελληνικής αιγαιακής 
υφαλοκρηπίδας. Είναι οι πρώτες απειλές για τα χωρικά μας 
ύδατα. Είναι κατόπιν το πραξικόπημα στην Κύπρο και η 
εισβολή του Αττίλα. Είναι και η επιστροφή της Δημοκρατίας 
στον τόπο που την γέννησε. 

 

ορυφαία εικόνα Μεταπολίτευσης 
είναι η στιγμή που το αεροπλάνο 
της Γαλλικής Προεδρίας, το 

αεροπλάνο του Ζισκάρ ντ’ Εστέν, 
προσγειώνεται στο Ελληνικό. Σε αυτό 
βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 
που επιστρέφει στη Χώρα για  
να σώσει ό,τι μπορεί. 
Και να θεμελιώσει τη μετάβαση της χώρας στη Δημοκρατία 
με ένα τρόπο που αποκλήθηκε ελληνικό θαύμα. Δίκασε 
τους πρωταίτιους του Πραξικοπήματος: «Δις εις θάνατον 
για εσχάτη προδοσία και ανταρσία», ήταν η απόφαση του 
Δικαστηρίου, αλλά τη μετέτρεψε με πολιτική απόφαση σε 
ισόβια με την ιστορική φράση «και όταν λέμε ισόβια, 
εννοούμε ισόβια». Το δίδαγμα της Δίκης των Έξι ήταν 
μεγάλο, και ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμανλής όχι μόνο 
έγραφε ιστορία, αλλά ήξερε να διδάσκεται από αυτήν, γι’ 
αυτό άλλωστε έμεινε στην ιστορία ως «Εθνάρχης». 

  

 
Οργάνωσε το Δημοψήφισμα του ΄74, όπου ο λαός ψήφισε 
μαζικά για την κατάργηση της Μοναρχίας και την 
καθιέρωση της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Εισήγαγε 
το πιο προοδευτικό Σύνταγμα της Ιστορίας μας. Λιτό και 
ουσιαστικό, όπως ο ίδιος. Ακροτελεύτιος λίθος της 
αποκατάστασης των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα.  

 

ομιμοποίησε πολιτικά το ΚΚΕ  
και έδωσε τέλος σε μισό αιώνα 
διχασμού και αυτιστικής 

πολιτικής αντιδημοκρατικότητας. 

 
Έστειλε ηχηρό μήνυμα στην οικονομική ελίτ της εποχής ότι 
δεν καταλαβαίνει από συμφέροντα, με τη στάση που 
κράτησε απέναντι στον πιο ισχυρό οικονομικό παράγοντα 
του τόπου, τον Ανδρεάδη της Εμπορικής. Εκδίωξε από τον 
κρατικό μηχανισμό τα λεγόμενα «σταγονίδια», τους 

Κ 
N 
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μικρούς νταβατζήδες, που υπηρέτησαν δουλικά τη Χούντα 
των Συνταγματαρχών. Έκανε άνοιγμα προς τις χώρες του 
Ανατολικού Μπλοκ και υπέγραψε μια σειρά από 
σημαντικές συμφωνίες με τους γείτονές μας. Δεν άφησε, 
όμως, ούτε την παράταξή του στην τύχη της. Φρόντισε η 
διαδοχή του στη Νέα Δημοκρατία να γίνει από έναν 
ευπατρίδη πολιτικό, το Γεώργιο Ράλλη, που μπορεί να μην 
οδήγησε το ’81 το κόμμα σε νέα νίκη, αλλά δίδαξε πολιτικό 
ήθος και πολιτισμό. 

 

ην περίοδο Καραμανλή 
διαδέχθηκε μια άλλη ιστορική 
μορφή της Μεταπολίτευσης,  

που είχε σπουδάσει και εργαστεί  
ως οικονομολόγος στις ΗΠΑ,  
ο Ανδρέας Παπανδρέου.  

 
 
Δεινός ρήτορας και ευφυής αναγνώστης των διαθέσεων 
της κοινής γνώμης καβάλησε το κύμα των μικροαστών που 
ζητούσαν «Αλλαγή» και έφερε το 1981 το ΠΑΣΟΚ στην 
εξουσία με το θριαμβευτικό ποσοστό του 48,7%. Η πρώτη 
θητεία του Ανδρέα Παπανδρέου θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί επιτυχής, αφού είχε ως κύριο στόχο να 
εντάξει στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι ένα σημαντικό 
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που δεν έβρισκε χώρο 
δράσης και έκφρασης. Έκανε και αυτός, με τη σειρά του, 
μια σειρά αναγκαίων θετικών τομών, χωρίς να 
εκθεμελιώσει τα όποια θετικά της περιόδου Καραμανλή. 
Βασίστηκε στο τρίπτυχο «Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή 
Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση» και έβαλε, κατά την 
προσφιλή του έκφραση, στο «χρονοντούλαπο της 
Ιστορίας» το σύνθημα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο Συνδικάτο», 
που ο ίδιος είχε διατυπώσει προεκλογικά. Επεδίωξε την 
εθνική συμφιλίωση, αναγνωρίζοντας το ΕΑΜ ως οργάνωση 
της Εθνικής Αντίστασης, καθώς και τα δικαιώματα των 
αγωνιστών του. 

 
Στη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του πολτοποιήθηκαν οι 
φάκελοι φρονημάτων, που διατηρούσε η Κρατική 
Ασφάλεια. Ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), με 
πρωτοβουλία του αείμνηστου Γεώργιου Γεννηματά. 
Βελτιώθηκε η θέση των γυναικών. Με Υπουργό Πολιτισμού 
τη γυναίκα-σύμβολο Μελίνα Μερκούρη. Καταργήθηκε ο  

Τ 
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αναχρονιστικός θεσμός της 
προίκας, έγιναν αλλαγές στο 
Οικογενειακό Δίκαιο προς την 
κατεύθυνση της ισότητας των δύο 
φύλων και θεσπίστηκε ο πολιτικός 
γάμος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου 
εισήγαγε την ψήφο στα 18 και 
δημιούργησε, με υπουργό τον 
Αναστάσιο Πεπονή (έστω και αν δεν 
λειτούργησε τότε), το ΑΣΕΠ. Έδωσε 
έμφαση στη διοικητική 
αποκέντρωση με την ενδυνάμωση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Μπορεί, βέβαια, οι αρχικές 
προθέσεις του Α. Παπανδρέου να 
ήταν καλές, αλλά ο τρόπος που 
υλοποιήθηκε μια σειρά στρατηγικών 
επιλογών στην κατεύθυνση της 
ισχυροποίησης του κοινωνικού 
κράτους, των κρατικοποιήσεων 
(ΛΑΡΚΟ, ΠΥΡΚΑΛ, ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, 
ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ, ΕΣΣΟ-ΠΑΠΠΑΣ, 
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ), 
οδήγησε στο πρώτο μεγάλο 
πρόβλημα την ελληνική οικονομία.  

αύξηση μισθών και 
συντάξεων ήταν 
επιβεβλημένη, 

αλλά έγινε αλόγιστα: 
«Τσοβόλα δώστα όλα», 
φώναζε ο Ανδρέας 
Παπανδρέου  
στα προεκλογικά 
μπαλκόνια και  
το δημόσιο χρέος 
διογκωνόταν - 
για την ακρίβεια 
τριπλασιαζόταν!!!- μέσα 
σε μόλις οκτώ χρόνια 
από το 30% του ΑΕΠ στο 
99% του ΑΕΠ το 1989. 
Ο πληθωρισμός από 12% τη 
δεκαετία του ’70 ανήλθε στο 20% τη 

δεκαετία του ’80. Έγιναν δύο 
διαδοχικές υποτιμήσεις της δραχμής 
το 1983 και το 1985, που βοήθησαν 
μεν την εξαγωγική ικανότητα της 
χώρας, βύθισαν όμως την αξιοπιστία 
της οικονομίας μας 
μακροπρόθεσμα. 

 
Γιατί, όπως σε όλους τους τομείς, η 
πολιτική Παπανδρέου «χάριζε ψάρια 
στον κόσμο και όχι καλάμια». Έθιζε 
την κοινωνία στο άμεσο και εύκολο 
κέρδος, ως λογική της αρπαχτής και 
όχι στη λογική της αμοιβής μέσω της 
ανταποδοτικότητας. «Είπαμε να 
πάρετε και ένα δωράκι, αλλά…». Η 
αλόγιστη πολιτική παροχών τον 
έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή σε ένα 
μεγάλο αριθμό Ελλήνων. Γι’ αυτούς 
μέχρι τα μέσα της πρώτης δεκαετίας 
της Νέας Χιλιετίας ο Ανδρέας 
Παπανδρέου αντιμετωπιζόταν ως 
Σωτήρας. Ήταν ευρύτατες οι ομάδες 
του πληθυσμού που ευνοήθηκαν 
πρόσκαιρα. Τώρα, μέσα από την 
κρίση οι Έλληνες -και πολύ 
περισσότερο οι τότε ευνοημένοι της 
Αλλαγής- συνειδητοποιούν πόσο 
έωλος ήταν ο κοινωνικός και 
οικονομικός μετασχηματισμός της 
Αλλαγής του ’80. Μια ψευδεπίγραφη 
αλλαγή που έβαλε μια ωρολογιακή 
βόμβα ελλείμματος και χρέους στα 
θεμέλια του νέου ελληνικού κράτους 
μέσα από το δίκαιο, αλλά 
παραπλανητικό περιτύλιγμα της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης. Μέσα 
από μια εικονική πραγματικότητα 
«ισότητας» που κατέληξε σε 
«ισοπέδωση» της οικονομίας, αλλά 
πολύ χειρότερα των θεσμών της 
αξιολόγησης, της αξιοκρατίας και 
δυστυχώς της νοοτροπίας του 
Νεοέλληνα. Οι πολιτικές αυτές μας 

οδήγησαν ραχάτικα στην «Ελλάδα 
του “φραπέ”».  Στην Ελλάδα του 
υπερκαταναλωτισμού και του 
εύκολου κέρδους.  Στην Ελλάδα που 
μαγκιά ήταν η «κονόμα», ακόμη και 
με άνομο τρόπο.  Στην Ελλάδα που 
σήμερα μας κάνει να ντρεπόμαστε. 
Σε «μια Ελλάδα που, δυστυχώς, δεν 
ανήκει πια στους Έλληνες», αλλά το 
ακριβώς αντίθετο από εκείνο που 
υποσχόταν ο Ανδρέας 
Παπανδρέου… Σε μια Ελλάδα που 
ξεπουλιέται στους ξένους. Σε μια 
Ελλάδα των νέων μικρών 
Νταβατζήδων (των λεγόμενων 
«πρασινοφρουρών»), που 
υπονόμευαν τη δύναμη του κράτους, 
για να ανοίξουν άθελά τους το δρόμο 
στους Νέους Μεγάλους Νταβατζήδες 
της δεκαετίας του ’90, που μας 
κυβερνούν μέχρι σήμερα. 
Χρειάστηκε απλά ένας μικρός, αλλά 
βραχύβιος Νταβατζής. 

Γιώργος Κοσκωτάς 
με το σκάνδαλο της 
Τράπεζας Κρήτης  

το ’89 για να πέσει  
η Κυβέρνηση 
Παπανδρέου, να 
μεσολαβήσει η 
ιστορική Συγκυ-
βέρνηση ’89-’90,  
πριν οδηγηθούμε  
στην τριετία  
Μητσοτάκη ’90-’93. 
Η μία και μοναδική χρονιά των 
συγκυβερνήσεων του ’89-’90 με 
Πρωθυπουργούς τον Ξενοφώντα 
Ζολώτα και τον Τζαννή Τζαννετάκη, 
(παρά το γεγονός ότι και οι δύο ήταν 
άνθρωποι ακέραιοι και πατριώτες), 
όχι μόνο δεν κατάφερε να ανασχέσει 
την επέλαση των Νταβατζήδων, 
αλλά αντίθετα τους ισχυροποίησε 
τόσο όσο χρειαζόταν για να 
ελέγχουν με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο τη χώρα μας για σχεδόν 25 
χρόνια.  Στην τρίτη συνεχόμενη 
εκλογική αναμέτρηση της εποχής, η  

Η 

Ο 
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Νέα Δημοκρατία κατακτά ποσοστό 46,88%, αλλά όχι και την 
αυτοδυναμία (σατανικός εκλογικός νόμος δια χειρός 
Μένιου Κουτσόγιωργα). Η ισχνή αυτοδυναμία των δύο 
εδρών τελικά επιτυγχάνεται με τη στήριξη ενός βουλευτή 
της ΔΗΑΝΑ, κόμματος που είχε συγκροτήσει, όταν έχασε 
την μάχη για την αρχηγία της ΝΔ το 1985, ο Κωστής 
Στεφανόπουλος. 

Κ. Μητσοτάκης προσπάθησε  
να εφαρμόσει ένα καθαρά 
νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα 

εξυγίανσης και συρρίκνωσης του 
Δημόσιου Τομέα, που σε εκείνη την 
περίοδο σίγουρα χρειαζόταν η χώρα. 

 

Η αναμενόμενη σύγκρουση με τους συνδικαλιστές τους -
Κολλάδες και τους άλλους- ήταν σφοδρή και αποτέλεσε 
έναν από τους κυριότερους λόγους της βραχύβιας θητείας 
του. Ο συνδυασμός αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, 
ιδιωτικοποιήσεων/ μετοχοποιήσεων (ΟΤΕ, ΑΓΕΤ-
ΗΡΑΚΛΗΣ κ.ά) και αναμόρφωσης του ασφαλιστικού 
συστήματος (νόμος Σιούφα), είναι ένας συνδυασμός που 
σώζει τη χώρα από την κατάρρευση, αλλά δεν τον αντέχει 
η κακομαθημένη πλέον για μία ολόκληρη δεκαετία ελληνική 
κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του: Η Κυβέρνηση 
σύναψε συμφωνία με τον τέως Βασιλιά Κωνσταντίνο, που 
προέβλεπε την απόδοση στο ελληνικό δημόσιο του 
μεγαλύτερου μέρους της αποκαλούμενης «Βασιλικής 
Περιουσίας». Υπογράφηκε η σύμβαση για το Μετρό της 
Αθήνας (επί υπουργίας Στέφανου Μάνου). 
Απελευθερώθηκε το ωράριο και η κίνηση κεφαλαίων. 
Έγιναν οι πρώτες συμβάσεις για την κινητή τηλεφωνία. 
Στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη 
συνέπεσε με την κατάρρευση του Ανατολικού μπλοκ, που 
είχε ως επίπτωση στη γειτονιά μας την αρχή της διάλυσης 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Ο Μητσοτάκης με κορυφαία 
πρωτοβουλία τη Διάσκεψη της Βουλιαγμένης (υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ), προσπάθησε να αποτρέψει τη διάλυσή 
της. 

αναπόφευκτη όμως αρνητική 
εξέλιξη της υπόθεσης  
επέφερε με τη σειρά της την 

ανεξαρτητοποίηση των Σκοπίων,  
της ως τότε ομόσπονδης  
«Δημοκρατίας της Μακεδονίας». 
Ο Μητσοτάκης αφού απομάκρυνε τον ΥΠΕΞ, Αντώνη 
Σαμαρά, ανέλαβε ο ίδιος το Υπουργείο, χειρίστηκε 
προσωπικά το θέμα και πέτυχε να πείσει την ΕΕ στη 
Σύνοδο της Λισαβόνας να υιοθετήσει πλήρως τις ελληνικές 
θέσεις. Ήταν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, παρά την απόφαση της 
Συνόδου, που επέμεναν στην εξεύρεση συμβιβαστικής 
λύσης με το προσωρινό -και όπως αποδείχθηκε τελικά 
μόνιμο- όνομα «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας» (ΠΓΔΜ-FYROM). Τον Ιούνιο του ’93, ο 
Αντώνης Σαμαράς ιδρύει την Πολιτική Άνοιξη και το 
Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου δύο βουλευτές ο Στέφανος Β. 
Στεφανόπουλος και ο Γιώργος Συμπιλίδης 
ανεξαρτητοποιούνται. 

 

Ο Η 
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Ο Κώστας Μητσοτάκης βλέπει να 
χάνει τον έλεγχο και, επικαλούμενος 
σπουδαίο εθνικό λόγο, διαλύει τη 
Βουλή. Αρκετά αργότερα θα 
ισχυριζόταν ότι η Κυβέρνησή του 
ανετράπη διότι αρνήθηκε να δώσει 
ψηφιακές παροχές του ΟΤΕ στην 
κοινοπραξία Siemens-Intracom. Σε 
επιστολή του στην εφημερίδα 
«Ελευθεροτυπία» και την αείμνηστη 
Αριστέα Μπουγάτσου (12/12/2008) 
έγραφε: «Είναι γνωστό ότι η 
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 
ανετράπη διότι αρνηθήκαμε να 
εγκρίνουμε την κατακύρωση στις 
εταιρείες INTRACOM και SIEMENS εξ 
ημισείας, προμήθειας 1.1000.000 
ψηφιακών παροχών». «Η ιστορία 
είναι περίεργη…» (και συνεχίζει)… 
«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι η 
SIEMENS συνέπραξε στην 
ανατροπή της Κυβέρνησής μας. 
Βέβαιο πάντως είναι πως 
ωφελήθηκε από αυτή, εξίσου με την 
INTRACOM. Η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, η 
οποία μας διαδέχθηκε, ενέκρινε στις 
εταιρείες INTRACOM και SIEMENS 
την προμήθεια, την οποία εμείς 
είχαμε απορρίψει και μάλιστα τους 
εδώρισε, όπως τότε είχαμε 
υπολογίσει ένα ποσό περίπου 10 δις 
δραχμών»… 

 

τις πρόωρες 
εκλογές του 
Οκτωβρίου του ’93  

ο Ανδρέας Παπαν- 
δρέου επιστρέφει 
θριαμβευτικά στην 

εξουσία με ποσοστό 
47%, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι οι 
κατηγορίες για το 
Σκάνδαλο Κοσκωτά  
δεν είχαν αγγίξει  
την κοινωνία. 
Η υγεία του, όμως, είναι πλέον πολύ 
επιβαρυμένη και στις 21 Νοεμβρίου 
του 1995 εισάγεται εσπευσμένα στο 
Ωνάσειο. Τον Ιανουάριο του ’96, μετά 
από μεγάλες πιέσεις, υπογράφει την 
παραίτησή του δηλώνοντας ότι «τα 
προβλήματα της χώρας δεν 
μπορούν να περιμένουν». Στο 
σύντομο τελευταίο δίχρονο της 
διακυβέρνησής το, ο Ανδρέας 
Παπανδρέου πρόλαβε να θέσει σε 
λειτουργία το ΑΣΕΠ, να ανακοινώσει 
το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας-
Κύπρου και να επιβάλει εμπάρκο 
στην ΠΓΔΜ, εξηγώντας την σκληρή 
στάση του με τη φράση: «Το όνομά 
μας είναι η ψυχή μας». Στις 
εσωκομματικές εκλογές που 
ακολουθούν ο Κώστας Σημίτης 
υπερισχύει οριακά με μία μόλις 
ψήφο του Άκη Τσοχατζόπουλου 
(αφού είχε ήδη αποκλειστεί, στον 
πρώτο γύρο, ο Γεράσιμος Αρσένης).  

 

Κ. Σημίτης θα 
κυβερνήσει τη 
χώρα για 8 χρόνια -

ρεκόρ Πρωθυπουργίας- 
με σύνθημα τον 
«Εκσυγχρονισμό» και 
τις «Μεταρρυθμίσεις». 
Κατέρριψε το ρεκόρ 
που είχε ο Ανδρέας 

Παπανδρέου τη 
δεκαετία του ’80 (με 7 
χρόνια και 9 μήνες). 
Είναι αξιοσημείωτο ότι ούτε στην 
αρχή, ούτε στο τέλος της θητείας του 
ήταν αρχηγός του κόμματός του, 
αφού το ΄96 παρέλαβε από 
Παπανδρέου και το 2004 παρέδωσε 
σε Παπανδρέου…, γεγονός 
πρωτόγνωρο στα κοινοβουλευτικά 
χρονικά. Η σημαντικότερη εξέλιξη 
στη διάρκεια της θητείας του είναι η 
ένταξη της Ελλάδος στην 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
(ΟΝΕ) το 2001. Ήταν ένας 
στρατηγικός εθνικός στόχος, τον 
οποίο επεδίωξε με επιμονή, αλλά και 
εκτεταμένη χρήση της λεγόμενης 
«δημιουργικής λογιστικής». Η θητεία 
του Κ. Σημίτη ξεκίνησε με τα 
δραματικά γεγονότα στα Ίμια που 
έφεραν στο προσκήνιο τους 
τουρκικούς ισχυρισμούς για δήθεν 
«γκρίζες ζώνες». Η πρώτη θητεία του 
σημαδεύτηκε από το Σκάνδαλο του 
Χρηματιστηρίου το 1999. 

 
Ο Κ. Σημίτης μαζί με τον τότε 
υπουργό Εθνικής Οικονομίας Γιάννο 
Παπαντωνίου κατηγορήθηκαν ότι 
φέρουν ευθύνες με το σκεπτικό ότι 
δηλώσεις τους περί «ισχυρής 
οικονομίας και λαϊκού 
καπιταλισμού» προέτρεψαν τους 
μικροκαταθέτες να επενδύσουν και 
τελικά να χάσουν τα χρήματά τους 
σε μετοχές του Χρηματιστηρίου.  

φούσκα που 
οδήγησε το ΧΑΑ 
στις 6.350 μονάδες 

και το 30% περίπου 
των ελληνικών 
αποταμιεύσεων  
στον «κουβά» 
, ήταν περισσότερο αποτέλεσμα 
έλλειψης ελεγκτικών μηχανισμών, 
διαδόσεων και φημών από τα ΜΜΕ 

Σ 
Ο Η 
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της Διαπλοκής. Το «οργανωμένο 
πολιτικό σχέδιο» δεν μπορεί εύκολα 
να αποδειχθεί. Αυτό όμως που 
σίγουρα στιγμάτισε τον Κώστα 
Σημίτη είναι -η ευθύνη που ανάλγητα 
επέρριψε στους επενδυτές από το 
βήμα της Βουλής, λέγοντας: «Ας 
πρόσεχαν!!!». Στη δεύτερη θητεία 
του ο Κ. Σημίτης προσπάθησε, 
κατόπιν υπόδειξης της Αρχής 
Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, να αφαιρέσει την 
αναγραφή του Θρησκεύματος από 
την Αστυνομική Ταυτότητα των 
Ελλήνων. Εκεί ναυάγησε ο 
εκσυγχρονισμός… Ο Σημίτης έπεσε 
πάνω στο «θωρηκτό-
Χριστόδουλος». Ο Αρχιεπίσκοπος 
αντιστάθηκε σθεναρά και 
διοργάνωσε δύο συλλαλητήρια στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ένα 
εκατομμύριο κόσμος διαδήλωσε 
στις πιο μαζικές συγκεντρώσεις τις 
μεταπολιτευτικής ιστορίας. Το 
γεγονός ότι λίγα χρόνια μετά η 
αναγραφή του θρησκεύματος 
κρίθηκε αντισυνταγματική (ακόμη 
και σε εθελοντική βάση), και σήμερα 
το θέμα ούτε καν συζητείται, είναι 
απόδειξη του πόσο βραχεία μνήμη 
έχει ο λαός μας. Το γεγονός ότι το 
θέμα αυτό που είχε συνεγείρει τη 
μισή Ελλάδα, δικαίως ή αδίκως, 
ξεχάστηκε και καλύφθηκε από μια 
εκκωφαντική σιωπή, λέει πολλά για 
το Νέο Έλληνα και τη ψυχοσύνθεσή 
του.  Την περίοδο αυτή με υπουργό 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος τον 
Κώστα Λαλιώτη δρομολογήθηκαν, 
ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, 
το Μετρό της Αθήνας, το Τραμ της 
Αθήνας, η Αττική Οδός, η Εγνατία 
Οδός, η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και 
το νέο αεροδρόμιο της Αθήνας 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». 

έβαιο πάντως είναι 
στην περίοδο αυτή, 
που αργότερα ο 

Γιάννης Στουρνάρας  
θα αποκαλούσε «Χρυσή 
Εποχή», οι Νταβατζήδες 
γνώρισαν ημέρες  
δόξας λαμπρές.  

 
Ήταν η εποχή που τα σκάνδαλα, 
φύτρωναν σαν μανιτάρια και τα 
μπασταρδεμένα οικονομικά στοιχεία 
γίνονταν μπίζνες. Μόνο ο ίδιος, 
ωστόσο θα μπορούσε να 
περιγράψει την εκτόξευση του 
κόστους των Ολυμπιακών Αγώνων, 
να εξηγήσει τις περίεργες 
καθυστερήσεις, τις απευθείας 
αναθέσεις, τις αδιαφανείς 
διαδικασίες και, τελικά, τις 
αδικαιολόγητες οικονομικά 
υπερβάσεις. Πώς εξηγείται -για 
παράδειγμα- η εκτόξευση του 
κόστους κατασκευής του Διεθνούς 
Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης από τα 
30 στα 103 εκατ. ευρώ, της 
επισκευής του Σταδίου Ειρήνης και 
Φιλίας από τα 3,3 στα 29 εκατ. ευρώ 
και του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού 
Στίβου από τα 3,5 στα 22,5 εκατ. 
ευρώ;  Μόνο ο ίδιος και οι στενοί 
συνεργάτες του θα μπορούσαν να 
ρίξουν φως στα κρυφά χρέη και τα 
διπλά βιβλία. Αλλά και στη λεγόμενη 
«δημιουργική λογιστική», που 
εμπνεύστηκαν για να αλλοιώνουν 
την οικονομική πραγματικότητα.  

αι στο «αμαρτωλό» 
swap της Goldman 
Sachs, που πήρε η 

κυβέρνησή του, για να 
μειώσει πλασματικά  
το δημόσιο χρέος 

, χρεώνοντας βαρύτατο κόστος στο 
Δημόσιο. Ένα σκάνδαλο για το 
οποίο καταδικάστηκαν στις ΗΠΑ 
εκείνοι που τα πήραν, αλλά 
παραμένουν ατιμώρητοι εκείνοι που 
τα έδωσαν. Και βέβαια, πέρα από 
αυτό ήταν οι λεγόμενες 
«προγραμματικές συμφωνίες», που 
κατάργησαν κάθε διαγωνιστική 
διαδικασία, επέβαλαν τις απευθείας 
αναθέσεις και εξέθρεψαν τη 
διαπλοκή.  Υπάρχουν, άλλωστε, 
από τότε, αναπάντητα ερωτήματα: 
Γιατί απομάκρυνε τον Χάρη 
Καστανίδη όταν ζήτησε τη 
συγκρότηση Ανεξάρτητης Αρχής 
Προμηθειών; 

 
Ποια σχέση είχε η αντικατάστασή 
του από τον Τάσο Μαντέλη με την 
υπογραφή των συμβάσεων του 
ελληνικού Δημοσίου με την Intracom 
και τη Siemens; Θα μπορούσε, 
λοιπόν, ο ίδιος ο Κώστας Σημίτης να 
πει και για τους υπουργούς και τους 
συνεργάτες του, που είτε βρίσκονται 
στον Κορυδαλλό είτε πηγαίνουν 
προς τα εκεί. Για τον Άκη 
Τσοχατζόπουλο στον οποίο 
αποδίδονται «μίζες» 300 εκατ. ευρώ 
και βέβαια για τον τότε Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου. Αλλά 
και για τον Γιάννο Παπαντωνίου στη 
θητεία και το περιβάλλον του οποίου 
η Δικαιοσύνη αναζητά τους 
μιζαδόρους «Απάτσι». Και για τον 
Τάσο Μαντέλη, που παραδέχθηκε 
ότι πήρε «προεκλογική χορηγία» 
200.000 μάρκων και, στη συνέχεια, 
εντελώς τυχαία, «βρήκε» ακόμη 
250.000 μάρκα σε άλλο λογαριασμό 
του. Αλλά και για τον «στρατηγό» 
του, τον Θόδωρο Τσουκάτο, που 
ομολόγησε ότι πήρε ένα 
εκατομμύριο μάρκα από τη Siemens 
για να τα πάει στα Ταμεία του 
ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια για τα ΚΥΣΕΑ, 
στα οποία ο ίδιος ενέκρινε όλα 
εκείνα τα σάπια εξοπλιστικά! 

 

Β 
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του Νότη Μαριά 
Πρόεδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

ο πρωί της Πέμπτης 
2 Σεπτεμβρίου ο 
Μίκης Θεοδωράκης, 

ο τραγουδοποιός του 
λαού μας, ο εθνικός μας 
συνθέτης, το σύμβολο 
της Αντίστασης σε κάθε 
μορφή κατοχής πέρασε 
πλέον την αιωνιότητα. 
Στα 96 του χρόνια πλήρης ημερών 
αλλά και αγώνων έφυγε πλέον από 
κοντά μας. Όπως όλοι μας έτσι και 
εγώ νοιώθω συγκλονισμένος γι΄ 
αυτήν την μεγάλη εθνική απώλεια. 
Πολύ δε περισσότερο καθώς είχα 
την ευκαιρία να συμπορευτώ με το 
Μίκη στα πέτρινα μνημονιακά 
χρόνια. Σε δεκάδες εκδηλώσεις στην 
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη 

Νάουσα, στην Καβάλα και αλλού.  
Αλλά και σε πολύωρες συζητήσεις 
μαζί του, συζητήσεις στις οποίες σε 
καθήλωνε κυριολεκτικά με το πάθος 
του για τη δημοκρατία και την 
ελευθερία. 

 
Τις σκέψεις αυτές είχα την ευκαιρία 
να εκφράσω την επομένη της 
απώλειας του Μίκη σε πρωινή 
εκπομπή της τηλεόρασης του 
Antenna. Επιπλέον, στην 
δισεβδομαδιαία τηλεοπτική μου 
εκπομπή μου στο Κόντρα Channel η 
οποία ως γνωστόν μεταδίδεται κάθε 
Τρίτη και Κυριακή στις 18.30 ήδη την 
προηγούμενη Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 
είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω 
ένα τηλεοπτικό οδοιπορικό με τους 
αγώνες του Μίκη ενάντια στο 
μνημόνιο. Εκπομπή η οποία θα 
μεταδοθεί σε επανάληψη σήμερα 
Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου. Για να 
μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι 
παλιοί τις μεγαλειώδεις 
συγκεντρώσεις στα Προπύλαια στις 
31 Μαΐου 2011 και στην Πλατεία 
Αριστοτέλους στις 9 Ιουνίου 2011 
ενάντια στο πρώτο μνημόνιο. Αλλά 
και το μεγαλειώδες συλλαλητήριο 
του λαού μας στο Σύνταγμα στις 12 
Φεβρουαρίου 2012 ενάντια στο 
δεύτερο μνημόνιο. 

 

νεξίτηλες λοιπόν 
παραμένουν στη 
μνήμη μου οι 

μεγαλειώδεις σκηνές 
από την τεράστια 
συγκέντρωση που 
οργάνωσε στα 
Προπύλαια στις  
31 Μαΐου 2011. 
Μάλιστα η μεγαλειώδης 
συγκέντρωση στα Προπύλαια 
αποτέλεσε καταλύτη για τις εν 
συνεχεία τεράστιες συγκεντρώσεις 
των Αγανακτισμένων στο Σύνταγμα. 
Η συγκέντρωση στα Προπύλαια 
προετοιμάστηκε αυθόρμητα με 
ελάχιστες οργανωτικές δυνάμεις. 
Μια συγκέντρωση στην οποία 
συμμετείχε σύσσωμος ο Ελληνικός 
λαός  έχοντας ξεπεράσει τους 
κομματικούς διαχωρισμούς.  Μια 
συγκέντρωση στην οποία ο Μίκης 
έδωσε το σύνθημα αντίστασης και 
αγώνα ενάντια στην τρόικα και 
στους δανειστές.  Μάλιστα μετά το 
τέλος της συγκέντρωσης στα 
Προπύλαια και αφού είχα λάβει τη 
σύμφωνη γνώμη του Μίκη κάλεσα 
τους χιλιάδες συγκεντρωμένους να 
ενωθούν με τους Αγανακτισμένους 
στο Σύνταγμα. «Πάμε να ενωθούμε 
με τα αδέρφια μας στο Σύνταγμα» 
ήταν το σύνθημά μας. Ακολούθησε 
μετά από λίγες μέρες η μεγαλειώδης 
επίσης συγκέντρωση στην Πλατεία 
Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 
9 Ιουνίου. Μια συγκέντρωση η οποία 
έγινε παρά την άρνηση του τότε 
δημάρχου Θεσσαλονίκης να μας 
παραχωρήσει την Πλατεία 
Αριστοτέλους. Αλλά ο Μίκης χωρίς 
να υποχωρήσει ούτε στιγμή την 
παραμονή της εκδήλωσης έκανε  

Τ 
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συμβολική κατάληψη στην Πλατεία, δηλώνοντας 
αποφασιστικά ότι η συγκέντρωση θα γινόταν την επομένη. 
Άλλωστε όπως δήλωσε η Πλατεία Αριστοτέλους ανήκε 
στον ελληνικό λαό και όχι στον δήμαρχο. Και πράγματι την 
επόμενη ημέρα χιλιάδες πολίτες της συμπρωτεύουσας 
αλλά και της Βόρειας Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να 
ακούσουν τον Μίκη να ζητά από όλους μας, ενωμένοι να 
εντείνουμε τον αγώνα για την απαλλαγή της χώρας από τα 
μνημόνια.  

πό την πρώτη στιγμή ο Μίκης είχε 
ξεκαθαρίσει ότι βασικός του 
στόχος ήταν η δημιουργία  

ενός υπερκομματικού εθνικού 
αντιμνημονιακού μετώπου που θα 
συσπείρωνε την κοινωνία πέραν  
από τα κόμματα με στόχο την 
απελευθέρωση της Πατρίδας μας  
από «τους τοκογλύφους δανειστές»  
όπως τόνιζε. 

 
Για τον λόγο αυτόν ήδη στην συγκέντρωση της Σπίθας στο 
ΡΕΞ στις 17 Ιανουαρίου 2011 είχε καταφέρει να βρεθούν 
δίπλα του σημαντικές επαγγελματικές οργανώσεις όπως ο 

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το Τεχνικό Επιμελητήριο 
κλπ. Στο προσκλητήριο του Μίκη ανταποκρίθηκαν και 
πανεπιστημιακοί δάσκαλοι όπως ο Γιώργος Κασιμάτης και 
ο Κώστας Μπέης αλλά και νεότεροι όπως ο γράφων αλλά 
και ο Κώστας Χρυσόγονος και ο Γιώργος Κατρούγκαλος, 
όλοι μας ομιλητές στην Συγκέντρωση στα Προπύλαια μαζί 
με τον τότε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδόση 
Πελεγρίνη. 

 
Στη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Μίκη ως 
ομιλητές συμμετείχαν ο Γιώργος Κασιμάτης, ο Κώστας 
Ζουράρις και ο γράφων. Όμως καθοριστική στιγμή στον 
αντιμνημονιακό αγώνα του Μίκη ήταν το κάλεσμα που 
απεύθυνε μαζί με τον παλιό του συναγωνιστή τον 
αείμνηστο Μανώλη Γλέζο για συγκέντρωση του λαού μας 
στο Σύνταγμα ενάντια στο δεύτερο μνημόνιο. Μια 
εκδήλωση η οποία συγκέντρωσε εκατομμύρια συμπολίτες 
μας στο Σύνταγμα στις 12 Φεβρουαρίου 2012. 

αι, Μίκης και Γλέζος μαζί στη 
μεγάλη συγκέντρωση στο 
Σύνταγμα και μαζί τους και όλοι 

εμείς οι νεότεροι απέναντι στα ΜΑΤ 
και στα δακρυγόνα. 

Α 
Ν 
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Μια συγκέντρωση η οποία άσκησε τεράστια πολιτική πίεση 
και στην τότε φιλομνημονιακή κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία της Βουλής οδηγώντας τη βραδιά εκείνη στην 
διαγραφή 22 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και 21 βουλευτών της 
ΝΔ που τόλμησαν να καταψηφίσουν το δεύτερο μνημόνιο. 
Κλείνω αναπολώντας την συγκινητική ομιλία  του Μίκη  

τις 4 Φεβρουαρίου 2018 στο 
Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για το 
Μακεδονικό όπου βροντοφώναξε: 

«Δεν θα δώσουμε ποτέ το όνομα 
Μακεδονία». 
Ήδη ο Μίκης αναπαύεται πλέον στην φιλόξενη κρητική γη, 
στα πατρογονικά του εδάφη, στον Γαλατά Χανίων και αφού 
πρώτα χιλιάδες λαού του είπαν το στερνό αντίο σε λαϊκό 
προσκύνημα που διοργανώθηκε τόσο στην Αθήνα όσο και 
στα Χανιά. Εκεί όπου χιλιάδες Έλληνες πήγαν για να 
αποτίσουν  φόρο τιμής. Μαζί τους και τα στελέχη και μέλη 
του ΚΚΕ μιας και ο ίδιος ο Μίκης με επιστολή του προς τον 
Δημήτρη Κουτσούμπα είχε εκφράσει την επιθυμία του να 
αφήσει τον κόσμο τούτο σαν κομμουνιστής. Αυτό έγινε 
απόλυτα σεβαστό από τον ΚΚΕ όπως φάνηκε από την 
ουσιαστική αλλά και συνάμα σεμνή παρουσία των 
στελεχών του ΚΚΕ και του Δημήτρη Κουτσούμπα που 
αποχαιρέτησε τον Μίκη με ένα συγκινητικό και μεστό λόγο. 
Από την άλλη πλευρά στην τελετή αποχαιρετισμού που 
έγινε στη Μητρόπολη για το Μίκη την Τετάρτη 8 
Σεπτεμβρίου, έλαμψε δια της παρουσίας της και η Ελλάδα 
της διγλωσσίας και της υποκρισίας. 

ίδαμε να παρελαύνουν μπροστά 
στις κάμερες των τηλεοράσεων 
μνημονιακοί πρώην 

πρωθυπουργοί που ψήφισαν  
και εφάρμοσαν όλα τα μνημόνια 
, μαζί με πρώην υπουργούς όλων των μνημονιακών 
κυβερνήσεων της μνημονιακής οκταετίας 2010-2018, αλλά 
και δεκάδες μνημονιακούς βουλευτές, όλους αυτούς τους 

οποίους ο Μίκης είχε καταγγείλει στα διάφορα 
αντιμνημονιακά συλλαλητήρια. 

 
Τον μόνο που δεν είδαμε ήταν τον Τόμσεν και την παρέα 
του… Και από κοντά πολλές γνωστές φιγούρες του 
καλλιτεχνικού κόσμου, συνθέτες, τραγουδιστές αλλά και 
συγγραφείς και σκηνοθέτες που όμως ήταν απόντες από 
τις αντιμνημονιακές συγκεντρώσεις του Μίκη, πλην 
ελαχίστων όπως ο Μανώλης Μητσιάς που πρωτοστάτησε 
στην αντιμνημονιακή εκδήλωση με συναυλία στην Πλατεία 
Αριστοτέλους. Επίσης παρέλασαν δεκάδες 
φιλομνημονιακοί επώνυμοι αλλά και δημοσιογράφοι 
παπαγαλάκια της τρόικας την εποχή εκείνη. Όλες αυτές οι 
μνημονιακές πολιτικές και καλλιτεχνικές φιγούρες που 
βγήκαν «πρώτο τραπέζι πίστα» για να τους δείξουν τα 
media αντιμετωπίστηκαν στην καλύτερη περίπτωση με 
παγερή αδιαφορία και πλήρη περιφρόνηση από τις 
χιλιάδες λαού που προσήλθαν στη Μητρόπολη για το 
ύστατο αντίο στον Μίκη. Τέλος, παρά τον μεστό λόγο που 
εκφώνησε για τον Μίκη η αξιότιμη Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας  κα Αικατερίνη Σακελαροπούλου κανείς μας 
δεν μπορεί να ξεχάσει ότι η ίδια συγκαταλέγεται μεταξύ των 
τότε δικαστών που ψήφισαν υπέρ της έκδοσης της υπ΄ 
αριθμ. 668/2012 απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας με 
την οποία κρίθηκε ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν δήθεν 
συνταγματικό. Κλείνοντας θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
ήταν εξαιρετικά συγκινητική η παρουσία μέσα στο πλήθος 
εκατοντάδων σεμνών συναγωνιστών του Μίκη, μελών της 
Σπίθας αλλά και των άλλων αντιμνημονιακών κινημάτων 
που όλοι μαζί δώσαμε τη μάχη ενάντια στην τρόικα και στα 
μνημόνια. Μίκη καλό σου ταξίδι. 

Μουσική σου και οι Αγώνες  
σου θα μας εμπνέουν για πάντα.  
Ο αγώνας συνεχίζεται !!! 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Υπεύθυνου 
Τομέα Οικονομικών  
του Κινήματος 
«Ελεύθεροι Άνθρωποι» 

 
Με την αποχώρηση των γερμανικών 
κατοχικών στρατευμάτων από την 
Αθήνα τον Οκτώβριο του 1944 και 
την αποτυχία εφαρμογής στην 
πράξη της Συμφωνίας της Βάρκιζας 
(Φεβρουάριος 1945), η Ελλάδα 
μπήκε στην συγκλονιστική 
περιπέτεια του Εμφυλίου Πολέμου 
1946-1949. Ο Εμφύλιος Πόλεμος 
έσπειρε τον όλεθρο αφήνοντας στα 
πεδία των μαχών χιλιάδες νεκρούς 
και τραυματίες. 

α δραματικά χρόνια 
της γερμανικής 
κατοχής (1941-1944) 

και του εμφύλιου 
αλληλοσπαραγμού 

προκάλεσαν τον 
αφανισμό σημαντικού 
μέρους του πληθυσμού 
και την καταστροφή της 
ελληνικής οικονομίας. 

 
Το 1949, το μεγαλύτερο μέρος του 
ελληνικού πληθυσμού υπέφερε από 
την πείνα και τη δυστυχία. Με 
καταστραμμένες τις υποδομές, την 
εθνική οικονομία πλήρως 
παραλυμένη και με διχασμένους 
τους Έλληνες, η Πατρίδα ανέβαινε 
τον Γολγοθά φέροντας τον σταυρό 
του μαρτυρίου στους ώμους της. Τα 
χρόνια που ακολούθησαν ήταν 
δυσχερή και χαλεπά. Το μέγιστο 
εμπόδιο στην προσπάθεια ανάταξης 
της εθνικής οικονομίας υπήρξαν οι 
βίαιες κομματικές διαμάχες, το 
ταξικό μίσος και οι έντονες πολιτικές 
αντιπαραθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, μετά 
το 1949 όλες οι κυβερνήσεις 
προσπάθησαν μέσα από τα ερείπια 
να ανασυγκροτήσουν την οικονομία 
του τόπου. Με κόπους και θυσίες η 
εθνική οικονομία μπήκε σε 
αναπτυξιακή πορεία. 

ην περίοδο  
1950-1980, ο  
μέσος ετήσιος 

αναπτυξιακός ρυθμός 
της Ελλάδας ανήλθε  
σε 6,2% και ήταν από  
τους υψηλότερους 
παγκοσμίως. 

Την περίοδο 1950-1980, το δημόσιο 
χρέος της κεντρικής κυβέρνησης 
διατηρείτο σε χαμηλά επίπεδα και 
ως ποσοστό του ΑΕΠ μηδέποτε 
υπερέβη το 25%. Την περίοδο αυτή, 
η χώρα μας ουδέποτε ήλθε 
αντιμέτωπη με το φάσμα της 
χρεοκοπίας, όπως είχε συμβεί στο 
παρελθόν τα έτη 1827, 1843, 1893 και 
1932. Δηλαδή, κατά την 
τριακονταετή περίοδο 1950-1980, η 
ελληνική οικονομία πέτυχε 
εκπληκτικές αναπτυξιακές επιδόσεις 
σε συνθήκες αξιοσημείωτης 
σταθερότητας των Δημοσίων 
Οικονομικών. 

 

ετά το 1980 το 
οικονομικό  
τοπίο άρδην 

μεταβάλλεται 
παρουσιάζοντας 
απότομη επιδείνωση. 
Οι οικονομικές εξελίξεις είναι 
καταιγιστικές. Η εθνική οικονομία 
εισήλθε σε «συμπληγάδες πέτρες». 
Η αναποτελεσματικότητα της 
ασκούμενης μακροοικονομικής 
πολιτικής, η κομματικοποίηση του 
δημοσίου βίου, ο ανεξέλεγκτος 
κρατικοδίαιτος συνδικαλισμός, η 
διαφθορά του συστήματος 
κυβερνητικής-κρατικής εξουσίας και 
η αυθαιρεσία στις επιλογές των 
εγχώριων τραπεζών, προκάλεσαν 
την καταβαράθρωση της 
ανταγωνιστικότητας της εθνικής  
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οικονομίας, την αποσύνθεση του παραγωγικού ιστού και 
την δραματική επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών. 

Την περίοδο 1980-2020, το πραγματικό ΑΕΠ (Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν) από 140,8 αυξήθηκε μόλις σε 168,7 δις 
ευρώ. Δηλαδή, την περίοδο αυτή ο μέσος ετήσιος 
αναπτυξιακός ρυθμός της Ελλάδας διαμορφώθηκε μόλις σε 
0,45% και ήταν ο χαμηλότερος συγκριτικά με την 
οποιαδήποτε άλλη χώρα της υφηλίου.  

κατακρήμνιση της εθνικής 
οικονομίας καθρεφτίζεται στην 
εξάρθρωση του παραγωγικού 

ιστού. Ενώ το 1980 ο αγροτικός με  
τον βιομηχανικό τομέα παρήγαγαν  
το 47% του ΑΕΠ, το 2020 το ποσοστό 
συμμετοχής τους συρρικνώθηκε  
στο 22%. 

 
Αυτή η όντως απογοητευτική εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα 
την περίοδο 1980-2020, ο τριτογενής τομέας των 
υπηρεσιών από 53% να φτάσει στο σημείο να παράγει το 
78% του ΑΕΠ. Παράλληλα, κατά την περίοδο 1980-2020, οι 
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό 
του ΑΕΠ από 21% έπεσαν στο 13,5%. Από τη μελέτη της 
Παγκόσμιας Οικονομικής Ιστορίας εξάγεται το 
κεφαλαιώδες δίδαγμα, ότι, η επίτευξη ικανοποιητικών 
αναπτυξιακών επιδόσεων και η διατηρησιμότητα της 
αναπτυξιακής διαδικασίας, προϋποθέτουν ισχυρό 
βιομηχανικό τομέα, αξιόλογες επενδύσεις σε πάγιο 
κεφάλαιο και διαχρονική διεύρυνση του εξαγωγικού 
εμπορίου. Χώρες οι οποίες συγκαταλέγονται στην 
κατηγορία των προηγμένων αναπτυξιακά χωρών, 
παρατηρείται ότι ο δευτερογενής τομέας της βιομηχανίας 
έχει συμβολή στην παραγωγή του ΑΕΠ που κυμαίνεται από 
20% έως και 40%. Για παράδειγμα, με βάση τα στοιχεία της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, το 2019 η συμμετοχή του 
βιομηχανικού τομέα στην παραγωγή του ΑΕΠ στις ΗΠΑ 
ανήλθε σε 20,5%, στην Κίνα σε 39%, στη Γερμανία σε 26,7%, 
στην Ιαπωνία σε 20,4%, στον Καναδά σε 23,3%, στη 

Σουηδία σε 22,2%, κ.ο.κ. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι το 2019 ο 
δευτερογενής τομέας της βιομηχανίας συνετέλεσε στην 
παραγωγή του 25,6% του παγκόσμιου ΑΕΠ. 

ζωντανή πραγματικότητα 
καταδεικνύει ότι οι επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου αποτελούν  

το λίπασμα της αναπτυξιακής 
διαδικασίας. 
Ο όρος «πάγιο κεφάλαιο» υποδηλώνει επενδυτικές 
δαπάνες σε δημιουργία νέου υλικού (φυσικού) κεφαλαίου, 
όπως είναι οι κατοικίες, τα κτήρια, τα οδικά δίκτυα, οι 
λιμενικές εγκαταστάσεις, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, ο 
μηχανολογικός εξοπλισμός των επιχειρήσεων, τα 
αεροδρόμια, οι μαρίνες, οι πλατείες, κ.ο.κ. Στις προηγμένες 
χώρες, ο δείκτης ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου προς ΑΕΠ κυμαίνεται σε ποσοστά άνω του 20%. 
Στο σύνολο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
αντιπροσωπεύουν το 22,5% του ΑΕΠ. Αναμφίβολα, αν ο 
λόγος επενδύσεις υλικού κεφαλαίου προς ΑΕΠ εμφανίζει 
διαχρονική πτωτική τάση, συνάγεται ότι η παραγωγική 
βάση της οικονομίας αποσυντίθεται και άρα η εγχώρια 
οικονομία αντί να αναπτύσσεται αντιθέτως οπισθοδρομεί. 

 

ετά το 1980, η Πατρίδα με 
μαθηματική βεβαιότητα 
οδηγείτο σε χρεοκοπία. 

Χρεοκοπία που τελικά  
συντελέστηκε στις αρχές του 2010. 
Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι πολλά και εύλογα. 
Παρότι μετά το 1980 το δημόσιο χρέος αυξανόταν με 
ρυθμούς χιονοστιβάδας, με τελική κατάληξη την 
επονείδιστη χρεοκοπία του 2010 και την υποταγή της 
ελληνικής κοινωνίας στις έωλες μνημονιακές πολιτικές, 
γιατί οι κυβερνώντες δεν εφάρμοσαν αποτελεσματικά 
μέτρα οικονομικής πολιτικής για την αναχαίτιση της 
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προδιαγραφόμενης χρεοκοπίας; 

 

αρότι την περίοδο 1981-2020  
από τα διάφορα ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρευσαν 

στη χώρα μας δωρεάν κοινοτικοί 
πόροι τουλάχιστον 250 δισ. ευρώ, 
γιατί ο μέσος ετήσιος αναπτυξιακός 
ρυθμός της Ελλάδας ήταν μόλις 0,45%; 
Αν στους εισρεόμενους κοινοτικούς πόρους των 250 και 
πλέον δις ευρώ, συνυπολογιστούν και τα εκατοντάδες 
δισεκατομμύρια ευρώ εισροές τουριστικού, ναυτιλιακού και 
μεταναστευτικού συναλλάγματος, πώς εξηγείται η 
καταβαράθρωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής 
οικονομίας μετά το 1980; Η εκκωφαντική αποτυχία των 
μνημονιακών οικονομικών πολιτικών προκάλεσε την 
χειροτέρευση της εθνικής οικονομίας. Μετά το 2007, η 
εγχώρια οικονομία είναι καθηλωμένη στο βυθό της ύφεσης 
και το δημόσιο χρέος συνεχίζει την ακάθεκτη ανοδική του 
πορεία. Οι μνημονιακές κοινωνικοοικονομικές πολιτικές με 
τις ανούσιες μεταρρυθμίσεις που ευαγγελίζονταν, 
υποτίθεται ότι μετά το 2010 θα έβγαζαν την ελληνική 
οικονομία από το τέλμα και η επίτευξη αξιόλογων 
αναπτυξιακών επιδόσεων θα συντελούσε στη βιωσιμότητα 
του δημοσίου χρέους. Την περίοδο 2007-2020 το 
πραγματικό ΑΕΠ από 250,5 ελαττώθηκε σε 168,3 δις ευρώ 
ήτοι -32,8% και ταυτόχρονα το δημόσιο χρέος ως ποσοστό 
του ΑΕΠ από 103,1% εξακοντίστηκε στο 225,6%. Την 
περίοδο αυτή το μέσο ποσοστό ανεργίας υπερέβη το 20%. 
Και ενώ μετά το 2007 συντελείται μια άνευ ιστορικού 
προηγούμενου κρίση της εθνικής οικονομίας, ο 
Πρωθυπουργός με το υφιστάμενο κυβερνητικό οικονομικό 
επιτελείο, έρχονται με το προπαγανδιστικό αφήγημα 
«Ελλάδα 2.0- Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
2021-2027», να μας υποσχεθούν ότι την περίοδο 2021-2030 
η Ελλάδα θα πετύχει μέσο ετήσιο αναπτυξιακό ρυθμό 3,5% 
και το ποσοστό ανεργίας το 2030 θα πέσει στο 6-7%. Οι 
πολιτικές τους ευθύνες είναι τεράστιες και για τον 
επιπρόσθετο λόγο ότι οι κυβερνώντες με παραπλανητικά 
τεχνάσματα εμπαίζουν τους πολίτες. Με κουτοπόνηρες 
προπαγανδιστικές πρακτικές, τα κέντρα λήψης των 

πολιτικοοικονομικών αποφάσεων επιδιώκουν                            
την παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης. 

λέγχοντας τα τηλεοπτικά και 
διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, 
κυβερνώντες, θεσιθήρες της 

κρατικής-τραπεζικής εξουσίας  
και κρατικομονοπωλιακοί 
επιχειρηματίες, πουλάνε στους 
πολίτες φρούδες ελπίδες και 
κάλπικες υποσχέσεις δήθεν  
για ένα καλύτερο αύριο. 

 
Για να γίνει η κυβερνητική προπαγάνδα περισσότερο 
πιστευτή στους ιθαγενείς, οι μηχανισμοί πλύσης 
εγκεφάλου έναντι αδρής πληρωμής διαφημίζουν στις 
οθόνες των ελεγχόμενων τηλεοπτικών μέσων και τις 
σελίδες καθεστωτικών εντύπων, ότι, την περίοδο 2021-
2027 από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εισρεύσουν στην 
ελληνική οικονομία χρηματικοί πόροι 72 δις ευρώ. 

στόσο, σκοπίμως αποκρύπτουν 
από τους πολίτες ότι εκ των 72  
τα 40 δισ. ευρώ θα είναι δάνεια, 

επαυξάνοντας στο μέλλον ανάλογα  
το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. 
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Τα υπόλοιπα 32 δις ευρώ θα πάνε στις γνωστές τσέπες των 
κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών και των 
καρεκλοκένταυρων της κρατικής-τραπεζικής εξουσίας και 
ότι περισσεύσει από τις μίζες, τις βίλες, τα σαλέ, τα κότερα, 
τα γλέντια και τις αγορές έργων τέχνης, θα πάει στα 
«λείψανα της μεσαίας τάξης» και τη φτωχολογιά. Και λέμε 
λείψανα της μεσαίας τάξης, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
πλέον μεσαία τάξη. Και πώς να υπάρχει μεσαία τάξη, όταν 

ε βάση τις δηλώσεις της 
Φορολογίας Εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων,  

το 2020 το 85% των Ελλήνων 
φορολογουμένων (υπόχρεος και 
σύζυγος) δήλωσαν ετήσια καθαρά 
εισοδήματα χαμηλότερα των  
18.000 ευρώ!!! 

 

Τα διδάγματα της ιστορίας τσακίζουν κόκκαλα. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 1973 η Ελλάδα 
είχε υψηλότερο ΑΕΠ από τέτοιες χώρες, όπως Σιγκαπούρη, 
Ιρλανδία, Ισραήλ, Πορτογαλία, Νότια Κορέα, Χιλή, Φιλανδία 
και Νορβηγία. Μετά το 1973, το ΑΕΠ των προαναφερθέντων 
χωρών αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από της 
Ελλάδας. Οι συγκρίσεις είναι αποκαρδιωτικές. Για 
παράδειγμα, το 1973 η συνολική αξία του ΑΕΠ της Ελλάδας 
ανερχόταν σε 23,2 δις δολάρια ($) και της Σιγκαπούρης σε 
3,5 δις $. Δηλαδή, το 1973 το ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν 6,7 
φορές μεγαλύτερο από της Σιγκαπούρης. Με έκπληξη 
παρατηρούμε ότι το 2019 το ΑΕΠ της Ελλάδας 
προσδιορίζεται σε 211,6 δις $ και της Σιγκαπούρης σε 339,9 
δις $, με αποτέλεσμα μετά πάροδο 46 ετών η Σιγκαπούρη 
να φτάσει στο σημείο να έχει 1,6 φορές υψηλότερο ΑΕΠ 
από τη χώρα μας.  

πίσης, η σύγκριση των 
αναπτυξιακών επιδόσεων  
μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ 

είναι λίαν διδακτική. 

Το 1973 το ΑΕΠ της Ελλάδας υπολογιζόταν σε 23,2 δις και 
του Ισραήλ σε 10,4 δις $. Άρα, το 1973 η χώρα μας είχε 
υπερδιπλάσιο ΑΕΠ από το Ισραήλ. Αντιθέτως, το 2019 το 
ΑΕΠ του Ισραήλ εξακοντίζεται στα 390,3 δις $, φθάνοντας 
στο σημείο να είναι σχεδόν διπλάσιο από το ΑΕΠ της 
χώρας μας. Επίσης, αξιοσημείωτη είναι η σύγκριση του 
ΑΕΠ μεταξύ Ελλάδας & Νότιας Κορέας. Το 1973 το ΑΕΠ της 
Ελλάδας ήταν 23,2 και της Νότιας Κορέας 14,6 δισ. $. Την 
περίοδο 1973-2019 οι αναπτυξιακές επιδόσεις της 
κορεατικής οικονομίας ήταν από τις υψηλότερες 
παγκοσμίως, με αποτέλεσμα την περίοδο αυτή το ΑΕΠ της 
από 14,6 να εκσφενδονιστεί στα 1.742,2 δισ. $.  

νώ το 1973 η Ελλάδα είχε κατά 1,6 
φορές μεγαλύτερο ΑΕΠ από τη 
Νότια Κορέα, παρατηρούμε ότι το 

2019 το ΑΕΠ της Νότιας Κορέας είναι 
υπεροκταπλάσιο της Ελλάδας. 
Αν υποτεθεί ότι την περίοδο 1973-2019 οι αναπτυξιακοί 
ρυθμοί της ελληνικής οικονομίας ήταν ανάλογοι της 
περιόδου 1950-1973, ήτοι 8%, τότε το 2019 το ΑΕΠ της 
Ελλάδας θα προσέγγιζε τα 2.000 δις $. Οι αναγνώστες που 
δεν είναι εξοικειωμένοι με τα δρώμενα της παγκόσμιας 
οικονομίας θα έθεταν το εξής ερώτημα: Μα είναι δυνατόν 
την περίοδο 1973-2019 το ΑΕΠ της Ελλάδας από 23,2 να 
έφτανε στα 2.000 δις $; Ναι, είναι δυνατόν!!! Την απάντηση 
μας τη δίνει η περίπτωση της Σιγκαπούρης. Ως γνωστόν, η 
Σιγκαπούρη είναι ένα μικρό νησί του Ειρηνικού με έκταση 
μόλις 728 τ.χ2. (τετραγωνικά χιλιόμετρα). Αυτό σημαίνει ότι 
η γεωγραφική έκταση της Σιγκαπούρης είναι μικρότερη 
από την γεωγραφική έκταση των νήσων Λέσβου (1.633 
τ.χ2.), Ρόδου (1.401 τ.χ2.), Χίου (842,2 τ.χ2.) και Κεφαλονιάς 
(773 τ.χ2.). Και το εύλογο ερώτημα που εγείρεται είναι: Πώς 
είναι δυνατόν η Σιγκαπούρη, ένα νησάκι μόλις 728 τ.χ2., 
κατά την περίοδο 1973-2019 το ΑΕΠ της να επαυξηθεί 97,1 
φορές, ήτοι από 3,5 να εκτιναχτεί στα 340 δις $; Με την ίδια 
συλλογιστική και αν υποτεθεί ότι ο μέσος ετήσιος 
αναπτυξιακός ρυθμός της ελληνικής οικονομίας ήταν γύρω 
στο 8%, δηλαδή όσο ήταν την περίοδο 1950-1973, τότε την 
περίοδο 1973-2019 το ΑΕΠ της Ελλάδας από 23,2 θα 
εκτινασσόταν στα 2.000 δις $. Η αποδυνάμωση των 
ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας μετά το 1973 
και ιδίως μετά το 1980 πρωτίστως αποδίδονται σε 
ενδογενείς παράγοντες. Ενώ την περίοδο 1973-2019 στη 
Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα, το Ισραήλ, την Ιρλανδία, 
κ.ο.κ., το ποσοστό συμμετοχής του βιομηχανικού τομέα  
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στην παραγωγή του ΑΕΠ διατηρήθηκε σταθερά άνω του 
20%, αντιθέτως στην περίπτωση της Ελλάδας από 32% 
συρρικνώθηκε σε 14% πιστοποιώντας έτσι την διαχρονική 
αποσύνθεση του παραγωγικού ιστού της εθνικής μας 
οικονομίας. 

αμία χώρα του κόσμου δεν  
θα μπορούσε να επιτύγχανε 
σημαντικές αναπτυξιακές 

επιδόσεις σε συνθήκες διαχρονικής 
διάλυσης του βιομηχανικού της τομέα. 
Οι αποτυχημένες μακροοικονομικές πολιτικές, που μετά το 
1980 υιοθετήθηκαν από τα κόμματα κυβερνητικής εξουσίας, 
προκάλεσαν το σμπαράλιασμα του αγροτικού και κυρίως 
του βιομηχανικού τομέα. Εκατοντάδες επιχειρήσεις του 
πρωτογενούς και ιδίως του δευτερογενούς τομέα, που 
κάποτε είχαν τεράστια συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη 
της Ελλάδας, εξαφανίστηκαν από τον χάρτη της ελληνικής 
οικονομίας. Σε καθεστώς συνεχούς αποδυνάμωσης της 
ανταγωνιστικότητας του οικονομικού μας συστήματος, 
φτάσαμε στο τραγικό σημείο, το 2019 ο αγροτικός και ο 
βιομηχανικός τομέας να συντελούν στην παραγωγή μόλις 
του 19,5% του ΑΕΠ έναντι 50% που παρήγαγαν το 1973. Η 
διεθνής εμπειρία καταμαρτυρεί ότι ο δευτερογενής τομέας 
της βιομηχανίας και η πρόοδος του εξαγωγικού εμπορίου 
αποτελούν την ατμομηχανή της αναπτυξιακής διαδικασίας. 
Η βιομηχανία συνιστά τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας 
και άρα η επίτευξη ικανοποιητικών αναπτυξιακών 
επιδόσεων εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη της 
βιομηχανικής παραγωγής. Χώρες που εφαρμόζουν 
έξυπνες και αποτελεσματικές αναπτυξιακές πολιτικές 
εστιάζουν την παραγωγή τους σε εκείνα τα προϊόντα, που 
ζητούνται από τα 7,5 δισεκατομμύρια καταναλωτές της 
παγκόσμιας οικονομίας. Οι εξαγωγές αντικατοπτρίζουν την 
κεντρική συνιστώσα της αναπτυξιακής διεργασίας. 
Ιρλανδία, Νότια Κορέα, Ισραήλ, Δανία, Φιλανδία, Νορβηγία 
και αρκετές άλλες χώρες, που χαρακτηρίζονται για την 
επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων αναπτυξιακών 
επιδόσεων, παρατηρείται ότι το εξαγωγικό τους εμπόριο 
καλπάζει και τα παραγόμενα βιομηχανικά τους προϊόντα 
δυναμικά διεισδύουν στις διεθνείς αγορές. 

διαιωνιζόμενη κρίση της 
ελληνικής οικονομίας μετά το 
2007 οφείλεται πρωτίστως  

στην αποσύνθεση του βιομηχανικού  
τομέα, στην δραματική μείωση  
των επενδύσεων παγίου  
κεφαλαίου και στη νηνεμία 
του εξαγωγικού εμπορίου. 
Η ποσοτική διαπίστωση ότι την περίοδο 2007-2019, οι 
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό 
του ΑΕΠ από 24,6% ελαττώθηκαν σε 10%, καθρεφτίζει το 
σημερινό ναυάγιο της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα 
πολλά εμπόδια έχει να υπερβεί για να εισέλθει σε φάση 
σταθερής αναπτυξιακής πορείας, με προοπτική να πετύχει 
την δραστική μείωση του πελώριου δημοσίου χρέους της. 
Η οικονομική ανάπτυξη είναι αυτή που δημιουργεί τους 
απαιτούμενους φορολογικούς πόρους, με τους οποίους οι 
νοικοκυρεμένες κυβερνήσεις χρηματοδοτούν τις δημόσιες 
δαπάνες, δηλαδή δαπάνες για επενδύσεις, μισθούς, 
συντάξεις, τοκοχρεολύσια, υγεία, πρόνοια, εθνική άμυνα, 
παιδεία, κ.λπ. Η επίτευξη ισοσκελισμένων κρατικών 
προϋπολογισμών προϋποθέτει ικανοποιητικές 
αναπτυξιακές επιδόσεις. 

ο 2021 γιορτάζουμε το 
διακοσιοστό έτος από την 
Επανάσταση του 1821, με ένα 

δημόσιο χρέος της κεντρικής 
κυβέρνησης που προσεγγίζει τα  
400 δισ. ευρώ ή 235% του ΑΕΠ. 
Ουδείς δύναται να προβλέψει για πόσα χρόνια η ελληνική 
κοινωνία θα συνεχίσει να είναι αλυσοδέσμια και υπό την 
μπότα αλλότριων πιστωτών. Η βιωσιμότητα του δημοσίου 
χρέους εξαρτάται από την διατηρησιμότητα της 
αναπτυξιακής διαδικασίας. Άνευ σφριγηλού βιομηχανικού 
τομέα, χρηματοδότησης αποδοτικών επενδυτικών έργων 
και διαχρονικής αύξησης των εξαγωγών, η ανάπτυξη δεν 
πρόκειται να ξεπροβάλει στον γαλάζιο ελληνικό ουρανό. Το 
στοίχημα όμως της ανάπτυξης θα το κερδίσουν οι 
εξαγωγές. Η αναπτυξιακή εκτίναξη της εθνικής μας 
οικονομίας προσδιορίζεται από την δυναμική των 
εξαγωγών. Η χώρα χρειάζεται ανταγωνιστικές εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις. Πέραν πάσης αμφιβολίας, με γνώμονα τα 
διδάγματα της παγκόσμιας οικονομικής ιστορίας, οι 
εξαγωγές αποτελούν το ρυμουλκό, την λοκομοτίβα της 
αναπτυξιακής διαδικασίας. 
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του Κυριάκου 
Τόμπρα 
Οικονομολόγου, Διδάκτορα 
Πανεπιστημίου Salerno 
Προέδρου Υπέρβασης 

 
 
Είναι όντως 
προκλητική η φωτό 
του πρωτοσέλιδου….  
Και πως να μην είναι, 
άλλωστε, αφού η 
πραγματικότητα στην 
οποία αναφέρεται 
είναι πολύ 
προκλητικότερη !!! 

έχρι την 
ψήφιση 
του 

νέου 
Πτωχευτικού 
Νόμου του 
Μητσοτάκη, τα 
νοικοκυριά 
κινδύνευαν να 
χάσουν τα 
σπίτια τους μόνο με 
τους Ηλεκτρονικούς 
Πλειστηριασμούς του 
Τσίπρα. Από την 

ψήφισή του όμως και 
μετά, τα νοικοκυριά 
πλέον κινδυνεύουν, 
ταυτόχρονα και 
παράλληλα, και από τις 
δυο μαζί αυτές διαδικα-
σίες. Σκύλα, λοιπόν, και 
Χάρυβδη. Πλειστηρια-
σμοί και Πτωχευτικός 
Νόμος μαζί.  
Δηλαδή, μαζί, Τσίπρας 
και Μητσοτάκης !!!  

Αφότου, λοιπόν, καταργήθηκε, 
οριστικά και αμετάκλητα, η 
οριζόντια, πραγματική προστασία 
της 1ης κατοικίας, αυτή που έληξε 
την 31/12/2014 και η πρώτη φορά 
αριστερά του 2015 αρνήθηκε 

ενσυνείδητα να την ανανεώσει, η 
μοναδική νομοθετική προστασία 
που απέμεινε στον δανειολήπτη 
ήταν αυτή του Νόμου Κατσέλη της 
πρώτης έκδοσης του 2010, με την 
οποία, όμως, ο δανειολήπτης 
αναγνώριζε τα φουσκωμένα 
υπόλοιπα των τραπεζικών οφειλών 
του με τις παράνομες και 
καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις, 
που αντιβαίνουν όχι τους ΓΟΣ των 
πιστωτικών του συμβάσεων, αλλά 
και τον ίδιο το νόμο. Στην συνέχεια, 
με τις επικαιροποιήσεις του δια 
χειρός Τσίπρα εκτρώματος 
Κατσέλη-Σταθάκη, τις ρυθμίσεις του 
Κώδικα Δεοντολογίας και τις 
πλατφόρμες των πρώτων 
Εξωδικαστικών Μηχανισμών 
Τσίπρα-Κουρμούση, οι 
δανειολήπτες παγιδεύτηκαν και, 

παράλληλα με την 
αναγνώριση τους 
χρέους των εις 
βάρος τους 
παράνομων και 

καταχρηστικών 
χρεώσεων, 

αποκάλυψαν σε 
τράπεζες, 

servicers και 
funds, ακόμη και 
εκείνα τα λίγα που 
δεν γνώριζαν για 
την περιουσιακή 
και την εν γένει 
οικονομική τους 
κατάσταση, που 
όμως τους 
επέτρεπαν να 
επιβιώνουν, με 
αποτέλεσμα, έτσι, 
να προσθέσουν 
στο μαρτύριό τους 
με τις τράπεζες και 
έναν ακόμη 

βασανιστή.                                  
Την Εφορία...... 
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Σήμερα, με το νέο Εξωδικαστικό 
Μηχανισμό του Πτωχευτικού Νόμου, 
δηλαδή με τον Εξωδικαστικό 
Μηχανισμό Μητσοτάκη-Κουρμούση, 
που παρά τα όσα ψευδώς 
διαφημίζονται, προσφέρει το 
ευεργέτημα της Δεύτερης Ευκαιρίας 
μόνο στις τράπεζες, οι δανειολήπτες 

που είχαν εν τω μεταξύ αναγνωρίσει 
με τα τραπεζονομοθετήματα Τσίπρα, 
όλες τις παράνομες και 
καταχρηστικές χρεώσεις με τις 
οποίες φουσκώθηκαν τα υπόλοιπα 
των τραπεζικών οφειλών τους από 
δάνεια και πιστωτικές κάρτες, τώρα 
δηλώνουν συμπληρωματικά και ότι 

τελούν σε κατάσταση Παύσης 
Πληρωμών, δηλαδή ομολογούν ότι 
βρίσκονται σε οριζόντια και 
ολοσχερή αδυναμία εξυπηρέτησης 
των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών 
τους υποχρεώσεων. 

 

 
Αφενός, οι δανειολήπτες, όλα 
όσα έχουν ήδη αναγνωρίσει 
μέχρι σήμερα υπέρ των 
τραπεζών, να μην μπορούν 
πλέον να τα αμφισβητήσουν, 
επιτρέποντας έτσι σε 
τράπεζες, servicers και funds 
να λογίζουν όλες τις 
απαιτήσεις τους κατά των 
δανειοληπτών ως βέβαιες, 
ορισμένες και εκκαθαρισμένες, 
συμπεριλαμ-βανομένων 
ακόμη και των παρανόμως 
λογιστικο-ποιηθέντων 
εξωλογιστικών τόκων και, έτσι, 
να πετυχαίνουν την ευνοϊκή 
υπέρ τους έκβαση των 
εκδικάσεων Διαταγών 
Πληρωμής και 
Πλειστηριασμών.  
Και, αφετέρου, οι ίδιοι αυτοί 
δανειολήπτες, σήμερα, να 
πέφτουν στην δεύτερη παγίδα 
της ομολογίας της Παύσης 
Πληρωμών και, έτσι, να χάνουν 
και την μια και μοναδική 
δυνατότητα που τους παρέχει 
ο Πτωχευτικός Νόμος 
Μητσοτάκη για να γλυτώσουν, 
δηλαδή αυτή της μαχητότητας του Τεκμηρίου της Παύσης 
Πληρωμών. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που μόνον 1.700 
δανειολήπτες έχουν μέχρι σήμερα υποβάλει αίτηση στην 

Πλατφόρμα Μητσοτάκη-
Κουρμούση της ΕΓΔΙΧ, 
προκειμένου να  χαρακτηριστούν 
ευάλωτοι. 
Πράγματι, κατά το άρθρο 77, Ν 
4738/2020, δηλαδή του Πτωχευτικού 
Νόμου Μητσοτάκη, στις 
αντικειμενικές προϋποθέσεις της 
πτώχευσης προβλέπεται, ότι, σε 
πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης 
που βρίσκεται σε Παύση 
Πληρωμών, ήτοι αυτός που 
αδυνατεί να εκπληρώνει τις 
ληξιπρόθεσμες χρηματικές 
υποχρεώσεις του κατά τρόπο 
γενικό και μόνιμο. Σημειωτέο δε, ότι, 
σε ότι αφορά τις τραπεζικές 
οφειλές, ο κίνδυνος κατάθεσης 
αιτήματος πτώχευσης από 
τράπεζες, servicers και funds, 
αφορά όλους ανεξαιρέτως τους 
δανειολήπτες με μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή 
ακόμη και αυτούς που έχουν 
δικαιωθεί αμετάκλητα στα 
Δικαστήρια, ακυρώνοντας τις 
εναντίον τους Διαταγές Πληρωμής, 
τους Πλειστηριασμούς και τις 
Κατασχέσεις, επειδή οι δικαιώσεις 

αυτές δεν αφορούν και, έτσι, δεν ακυρώνουν την ύπαρξη 
της τραπεζικής οφειλής, ούτε ακυρώνουν ή αναστέλλουν 
την εφαρμογή του τεκμηρίου της Παύσης Πληρωμών.  

 
ντιθέτως, κατά τον 
Πτωχευτικό Νόμο 
Μητσοτάκη, από 

μόνη της η έκδοση 
Διαταγής Πληρωμής, 
ακόμη και αν δεν 
επιδοθεί στον 
δανειολήπτη ή τον 
εγγυητή και, έτσι, 

ακόμη και όταν αυτοί αγνοούν την ύπαρξή της, 
συνιστά, αυτόματα, τεκμήριο Παύσης Πληρωμών !!!  

 
 

Α 
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Αυτό, μάλιστα, είναι ένα  από τα 
μελανότερα σημεία του Πτωχευτικού 
Νόμου Μητσοτάκη, που επιτρέπει σε 
τράπεζες, servicers και 
funds να αιτoύνται την 
Πτώχευση του δανειολήπτη 
ακόμη και για μη ορισμένες 
και εκκαθαρισμένες 
απαιτήσεις Δανείων, 
Αλληλόχρεων 
Λογαριασμών και 
Πιστωτικών Καρτών, ακόμη 
και όταν αυτές, 
διαπιστωμένα πλέον, με 
αμετάκλητες Δικαστικές 
αποφάσεις, περιλαμβάνουν 
παράνομες και καταχρηστικές 
χρεώσεις, που φουσκώνουν 
αυθαίρετα,  παράνομα και, πολλές 
φορές, ακόμη και τοκογλυφικά, το 
υπόλοιπο της Κίνησης 
Λογαριασμού του δανειολήπτη, 
καθιστώντας έτσι τις αυθαιρέτως, 
καταχρηστικώς και παρανόμως 
υπολογισθείσες και 
διαμορφωθείσες, ληξιπρόθεσμες 
τραπεζικές του υποχρεώσεις, μη 
βέβαιες, ορισμένες και 
εκκαθαρισμένες.     
Έτσι, λοιπόν, σήμερα τεκμαίρεται 
οριζόντια, ότι, ο δανειολήπτης 
βρίσκεται σε Παύση Πληρωμών όταν 
δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες 

χρηματικές του υποχρεώσεις  προς 
τράπεζες, servicers και funds, σε 
ύψος τουλάχιστον 40% των 

συνολικών ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεών του, για περίοδο 
τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον η μη 
εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του 
υπερβαίνει το ποσό των 30.000 
ευρώ, ενώ ακόμη και η επιλεκτική 
εκπλήρωση ορισμένων μόνο 
ληξιπρόθεσμων τραπεζικών 
υποχρεώσεων δεν μπορεί να άρει 
την Παύση Πληρωμών, η οποία 
συντρέχει ακόμη και στην 
περίπτωση της αδυναμίας 
εκπλήρωσης έστω και μίας μόνο 
ληξιπρόθεσμης τραπεζικής οφειλής, 
που υπερβαίνει το ποσό των 30.000 
ευρώ και το 40% του συνόλου των 
ληξιπρόθεσμων χρηματικών 
υποχρεώσεων του 

Δανειολήπτη.  Και, έτσι, για 
παράδειγμα, ακόμη και ο 
δανειολήπτης που δεν έχει 

ληξιπρόθεσμες οφειλές 
στο Δημόσιο, τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία, σε 
Παρόχους Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας, σε 
Προμηθευτές, κλπ. και 
εξυπηρετεί κανονικά το 
Στεγαστικό του Δάνειο, 
αλλά δεν εξυπηρετεί 
Καταναλωτικά Δάνεια 
και Πιστωτικές Κάρτες, 
με συνολικά υπόλοιπα 

λογαριασμού άνω των 30.000 ευρώ 
και του 40% του συνόλου των 
ληξιπρόθεσμων τραπεζικών του 
υποχρεώσεων, κινδυνεύει άμεσα να 
οδηγηθεί σε Πτώχευση από 
τράπεζες, servicers και funds, ακόμη 
και αν για τα Καταναλωτικά του 
Δάνεια και τις Πιστωτικές Κάρτες 
εκκρεμούν εκδικάσεις ανακοπών σε 
Διαταγές Πληρωμής και 
Πλειστηριασμούς ή, ακόμη 
χειρότερα, ακόμη και αν έχουν 
εκδοθεί επ' αυτών Αμετάκλητες 
Δικαστικές Αποφάσεις δικαίωσης 
του δανειολήπτη.  Και, έτσι, να 
κινδυνέψει να χάσει και το σπίτι για 
το οποίο εξυπηρετεί κανονικά το 
στεγαστικό του δάνειο.   
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μως, τα τραπεζικά 
βάσανα των 
νοικοκυριών, δεν 

τελειώνουν εδώ. 
Πριν λίγες μόνον ημέρες, μας 
χτύπησε την πόρτα και η δια χειρός 
Μητσοτάκη, τροποποίηση του 
επέσχυντου και χαριστικού υπέρ 
των τραπεζών, Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας του Τσίπρα, αυτού που 
ψηφίστηκε ακόμη και από τον Γιάνη 
Βαρουφάκη, το καλοκαίρι του 2015, 
προ Δημοψηφίσματος και μεσούσης 
της δήθεν ηρωϊκής 
διαπραγμάτευσης με τους 
Δανειστές.   

ε το νέο, λοιπόν, 
ΚΠολΔ 
Μητσοτάκη, 

γίνονται πλέον fast 
track όλοι ανεξαιρέτως 
οι Ηλεκτρονικοί 
Πλειστηριασμοί Τσίπρα,  
με την σχεδόν 
αυτόματη μείωση της 
τιμής του 
πλειστηριάσματος.  
Έτσι, δυσκολεύουν ακόμη 
περισσότερο  οι ανακοπές των 
Πλειστηριασμών, με την αλλαγή 
προς τα κάτω της τιμής του 
πλειστηριάσματος να 
επιτυγχάνεται, πλέον, με αυτόματο 
τρόπο, κάθε φορά που θεωρείται 
υψηλή και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι. Και με την μείωση 
της τιμής να φθάνει με τον 
«αυτόματο» ακόμη και στο -35%, 
χωρίς αυτό να ορίζεται, όπως μέχρι 
σήμερα, από το Δικαστήριο, δηλαδή 
με Δικαστική Απόφαση. Όπως, 
μάλιστα, αναφέρεται στην σχετική 
αιτιολογική έκθεση, μετά την 
καθιέρωση των Ηλεκτρονικών 
Πλειστηριασμών Τσίπρα, 
δημιουργήθηκε διαδικαστικό κενό 
ως προς τον χρόνο υποβολής της 
δήλωσης του επισπεύδοντος ότι 
επιθυμεί την κατακύρωση του 
πράγματος σε αυτόν τον ίδιο, στην 
τιμή πρώτης προσφοράς, με 
αποτέλεσμα, έτσι, τα περισσότερα 

ακίνητα που πλειστηριάζονται να καταλήγουν στις ίδιες τις τράπεζες. 

υτό λοιπόν το κενό που άφησε στην τραπεζική 
αυθαιρεσία ο ΚΠολΔ Τσίπρα, έρχεται σήμερα να 
το καλύψει ο ΚΠολΔ Μητσοτάκη.  

Μέσα, λοιπόν, σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, είναι πλέον θέμα ημερών η έναρξη 
εφαρμογής και του Πτωχευτικού Νόμου Μητσοτάκη, αφού ετοιμάζεται ήδη η 
προκήρυξη του διαγωνισμού για τη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης Ακινήτων των οφειλετών που θα πτωχεύουν, με στόχο ο Φορέας 
να είναι έτοιμος στο τέλος Μαρτίου 2022. Σημειωτέο δε, ότι, ο Φορέας που θα κάνει 
τον κάθε νοικοκύρη, νοικάρη, θα είναι ιδιωτικός, θα αγοράζει, εν προκειμένω, την 
κύρια κατοικία του δανειολήπτη και, στην συνέχεια, θα υποχρεούται να του τη 
νοικιάσει για 12 χρόνια. Ο δανειολήπτης-νοικάρης, κατά την διάρκεια της 12ετούς 
μίσθωσης και μέχρι τη λήξη της, θα μπορεί, λέμε τώρα, να επαναγοράσει το σπίτι 
του, μόνον εφόσον ανακάμψει  οικονομικά, δηλαδή αν κερδίσει το Τζόκερ, και 
εφόσον είναι συνεπής ως προς την καταβολή του μισθώματος στον Φορέα. Και 
το Κράτος, δια του ΟΠΕΚΑ, θα παρέχει μηνιαίο επίδομα ενοικίου στον ευάλωτο 
δανειολήπτη-νοικάρη, για να τον βοηθήσει να παραμείνει στο ίδιο σπίτι, που δεν 
θα είναι όμως πλέον δικό του, παρότι θα το πληρώνει σε τραπεζες, servicers και 
funds, και αυτός και το Κράτος. Και αν ως εκ θαύματος ο πτωχευμένος πλέον 
δανειολήπτης κερδίσει πράγματι το Τζόκερ και θέλει να ξαναγοράσει το σπίτι του 
πριν την λήξη της 12ετούς σύμβασης μίσθωσης, τότε θα πρέπει να πληρώσει όλα 
τα μισθώματα μέχρι τη λήξη της 12ετίας συν το ποσό της επαναγοράς. Όλα όμως 
αυτά τα προδήλως «ανθρωπιστικά» πλεονεκτήματα του Πτωχευτικού Νόμου 
Μητσοτάκη, αφορούν μόνο τους ελάχιστους τυχερούς  που θα καταφέρουν να 
χαρακτηριστούν ως ευάλωτοι, με όλους τους υπόλοιπους να καταλήγουν άστεγοι 
στους δρόμους και, αφού έχουν χάσει ολόκληρη την περιουσία τους, κινητή και 
ακίνητη, να συνεχίζουν ακόμη να χρωστάνε σε τράπεζες, servicers και funds, τα 
παρανόμως φουσκωμένα υπόλοιπα των δανείων και των πιστωτικών τους 
καρτών, που σε κανονικές συνθήκες κράτους δικαίου μπορεί και να είναι ήδη 
εξοφλημένα. Δυστυχώς όμως, αυτοί, έκαναν το λάθος να τα αναγνωρίσουν προ 
Πτωχευτικού Νόμου Μητσοτάκη, με τα προαναφερθέντα Τραπεζονομοθετήματα 
Τσίπρα.  

αι όπως όμως είναι τοις πάσι γνωστό, μετά την 
απομάκρυνσιν εκ του ταμείου, ουδέν λάθος 
αναγνωρίζεται….. 
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Μετά από όλα αυτά, είναι πράγματι να απορεί κανείς πως 
είχε το θράσος να θιχθεί ο φαύλος καθωσπρεπισμός της 
νεοελληνικής κοινωνίας του 1/3 (ξεχάστε τα 2/3 της εποχής 
της αθωότητας), από το αυθόρμητο, ειλικρινές και τόσο 
επίκαιρο σήμερα tweet της γνωστής τηλεπαρουσιάστριας 
Τζούλια Νόβα.  

 οποία δεν μας είπε τίποτα 
περισσότερο από την 
πραγματικότητα που βιώνουμε 

ως Πολίτες στην σύγχρονη Ελλάδα της 
ΤραπεζοΣοβιετίας των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση, όπου το δόγμα 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
επιβάλει ακόμη 
και να 
πληρώνεις για 
σπίτι, χωρίς να 
έχεις πλέον 
σπίτι, αφού, 
ελλείψει 
Κομμουνιστών, 
πρόκαμαν και 
στο πήραν οι 
Τραπεζίτες.  
Ενώ, τουλάχιστον, τότε, 
εκεί, όπως μας θυμίζει η 
συμπαθέστατη Τζούλια 
Νόβα, δεν σε 
υποχρέωναν να 
πληρώνεις για ένα σπίτι 
που δεν ήταν δικό σου.  
Όλα αυτά θα ήταν κοινά 
και συνήθη οικονομικά 
εγκλήματα, αν δεν είχε 
εν τω μεταξύ μεσολαβήσει το πάρτι των Servicers και των 
Funds, που τα ανήγαγε σε κακουργήματα κατά της ζωής και 
της περιουσίας μας. Ενός πάρτι που νομοθέτησε ο Τσίπρας 
και που φτάνει στο τσακίρ κέφι σήμερα, επί ημερών 
Μητσοτάκη, αφού έχει πλέον ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο 
μέρος των χαριστικών πωλήσεων των κόκκινων δανείων 
από τις τράπεζες.  

ώρα, λοιπόν, ξεκινάει η 
αναμενόμενη, για όλους εμάς που 
το φωνάζουμε επί 4 ολόκληρα 

χρόνια, επαναγορά και 
αναμεταβίβαση των ήδη πουλημένων 
χαρτοφυλακίων μη 

εξυπηρετούμενων δανείων από τις 
τράπεζες, σε τιμήματα σαφώς 
υψηλότερα, προκειμένου, έτσι, να 
κονομήσουν οι εθνικοί και 
εισαγόμενοι νταραβεριτζήδες του 
λευκού κολάρου, που στις 
περισσότερες των περιπτώσεων 
είναι οι ίδιοι που χρεοκόπησαν το 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατά την 
περίοδο 2002-2012. 
Επί του συγκεκριμένου όμως ζητήματος, δεν θα 

επιχειρηματολογήσω με δικά 
μου λόγια. Έτσι, για να 
υπάρχει και λίγος 

πλουραλισμός. 
Θα δανειστώ την 
επιχειρηματολογία του 
Γρηγόρη Νικολόπουλου, που 
μέσα από το πρόσφατο, 
εξαιρετικό άρθρο του «Κόκκινα 
Δάνεια, ΤτΕ και Δικαιοσύνη», 
μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η 
Τράπεζα της Ελλάδος καλείται 
να αντιµετωπίσει άµεσα τα 
προβλήµατα που έχουν 
προκληθεί από την πώληση 
των κόκκινων δανείων στα 
ξένα funds και τις 
απαράδεκτες τακτικές πολλών 
εταιρειών διαχείρισης 
κόκκινων δανείων. Οι 
εταιρείες αυτές, οι οποίες 
έχουν επανδρωθεί µε πρώην 
στελέχη του τραπεζικού 
συστήµατος, τα περισσότερα 
εκ των οποίων χορήγησαν -
κακώς- τα σηµερινά κόκκινα 
δάνεια, δεν τηρούν τους 
κανόνες που έχει θέσει µε 
κώδικα δεοντολογίας η 
κεντρική τράπεζα, αλλά 
αντίθετα χρησιµοποιούν 
εξαιρετικά επιθετικές 
πρακτικές έναντι των 

δανειοληπτών και των εγγυητών. Δεν είναι τυχαίο, 
συνεχίζει ο Γρηγόρης Νικολόπουλος, ότι οι δικηγόροι 
απέχουν από τους πλειστηριασµούς ακινήτων ευάλωτων 
νοικοκυριών υποστηρίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι δεν έχει 
συσταθεί διά νόµου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των 
εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων. Με λίγα λόγια, οι 
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ενεργούν αυθαιρέτως 
και ανεξέλεγκτα εις βάρος δανειοληπτών και εγγυητών, 
ιδίως όταν υπάρχουν εγγυήσεις µε ακίνητα. 

Η 

Τ 
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Η λογική της πώλησης δανείων από 
τις τράπεζες στα funds έχει 
χρησιµότητα για την οικονοµία µόνο 
αν τα funds προχωρήσουν σε 
γενναίες ρυθµίσεις υπέρ των 
δανειοληπτών ώστε να µπορέσουν 
οι πολύ βεβαρηµένες µε δάνεια 
επιχειρήσεις µετά από γενναία 
κουρέµατα του χρέους τους να 
γίνουν ξανά βιώσιµες και να 
καταφέρουν να εξυπηρετήσουν το 
υπόλοιπο χρέος τους. 
Δεν συµβαίνει όµως αυτό. 

 
Τα funds, επισημαίνει ο Γρηγόρης 
Νικολόπουλος, που αγόρασαν τα 
κόκκινα δάνεια κάτω από το 20% της 
αξίας τους από τις τράπεζες -και 
µάλιστα έχουν την εγγύηση του 
Ελληνικού Δηµοσίου (ο Θεός ξέρει 
γιατί) διεκδικούν από τους 
δανειολήπτες το 80% του δανείου ή 
και το 100% εφόσον υπάρχουν 
εγγυήσεις µε ακίνητα. 

υτό σηµαίνει ότι 
επιδιώκουν 
κέρδος 800% σε 

πολλές περιπτώσεις !!! 
Προς επίρρωση δε της 
επιχειρηματολογίας Νικολόπουλου, 
εισφέρω την καθημερινή εμπειρία 
των χιλιάδων δανειοληπτών της 
Υπέρβασης, που μέσα από την από 
06/02/2020 Δημόσια Ανοικτή 
Πρόσκληση προς Τράπεζες και 
Funds, προσφέρουν σε Τράπεζες 
και Servicers τιμήματα ακόμη και 
διπλάσια από αυτά των αντίστοιχων 
αγορών και πωλήσεων των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων και των 
πιστωτικών τους καρτών, πλην 
όμως οι απαντήσεις που λαμβάνουν 
είναι οριζόντια αρνητικές, αφού οι 
νταραβεριτζήδες του λευκού 
κολάρου που παριστάνουν τους 
μανατζαρέους των Servicers, έχουν 
άνωθεν οδηγίες να μην 

ικανοποιούνται με περιθώρια κέρδους 100% επί της δυστυχίας του δανειολήπτη, 
αλλά να επιδιώκουν το 800% που καταγγέλλει ο Γρηγόρης Νικολόπουλος. 
Κινούνται δε και κατά των αφελών εγγυητών εφόσον αυτοί διαθέτουν 
περιουσιακά στοιχεία. Οι καταγγελίες είναι πολλές και φτάσαµε στο σηµείο οι 
δικηγορικοί σύλλογοι όλης της χώρας να αρνούνται να συµµετάσχουν στις 
διώξεις των δανειοληπτών κατ’ εντολήν συγκεκριµένης εταιρείας διαχείρισης 
δανείων. Η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να ελέγξει την κατάσταση και να πάρει 
µέτρα για να προστατεύσει την οικονοµία από τις αήθεις πρακτικές. Πρέπει, δε, να 
σηµειωθεί ότι ναι µεν τα κόκκινα δάνεια που πουλήθηκαν σε funds διαγράφηκαν 
από τους ισολογισµούς των τραπεζών, αλλά παραµένουν ως τεράστιο βαρίδι 
επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις και το σύνολο της οικονοµίας. 
Τελικά, καταλήγει ο Γρηγόρης Νικολόπουλος, µια πρακτική που υιοθετήθηκε για 
την εξυγίανση των τραπεζών εξελίχθηκε σε µηχανισµό σκανδαλώδους 
πλουτισµού ξένων funds και των εγχώριων πρώην τραπεζικών στελεχών που, 
ενώ ευθύνονται διότι χορήγησαν πολλά από τα κόκκινα δάνεια, εισπράττουν 
σήµερα τεράστιες αµοιβές και µπόνους κυνηγώντας τους δανειολήπτες. Φυσικά 
κανείς δεν έχει εξετάσει πόσα από αυτά τα κόκκινα δάνεια οφείλονται στις κακές 
πρακτικές των τραπεζών (bad banking) και πόσα είναι πράγµατι αποτέλεσµα 
δόλιας συµπεριφοράς των επιχειρηµατιών οι οποίοι συλλήβδην ονοµάζονται 
κακοπληρωτές. 

 

Α 
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άπως έτσι, λοιπόν, 
φτάσαμε στο 
θεσμικό κατάν-

τημα, η Κυβέρνηση 
Μητσοτάκη να εγκλη-
ματεί κατά  νοικοκυ-
ριών και επιχειρή-
σεων, με βολικό άλλοθι 
τα Τραπεζονομοθετή-
ματα της Κυβέρνησης 
Τσίπρα, που σήμερα,   
ως αξιωματική 
αντιπολίτευση,                     
δεν τολμά να αρθρώσει 
λέξη για την 
αυθαιρεσία 
του 
τραπεζικού 
συστήματος.  
Και τι λέξη να 
αρθρώσει, την στιγμή 
που η ελληνική 
τραπεζική 
αυθαιρεσία έχει 
πλέον προοδευτικό 
πρόσημο, αφού νομιμοποιήθηκε δια 
των Τραπεζονομοθετημάτων της 
πρώτης φοράς αριστερά 
διακυβέρνησης Τσίπρα, αρχής 
γενομένης, ως προανέφερα, με την 
τροποποίηση του ΚΠολΔ,,το 
καλοκαίρι του 2015, προ 
Δημοψηφίσματος και μεσούσης της 
δήθεν ηρωϊκής διαπραγμάτευσης με 
τους Δανειστές. 
Ποιος μπορεί άραγε να ξεχάσει, το 
καλοκαίρι του 2018 ;;; Τότε που η 
Κυβέρνηση Τσίπρα πανηγύριζε την 
έξοδο από τα μνημόνια και την δήθεν 
επιστροφή στην κανονικότητα, 
διακηρύττοντας, δια στόματος 
Ευκλείδη Τσακαλώτου, την 
αναγκαιότητα της άμεσης 
επανέναρξης των Πλειστηριασμών, 
που εν τω μεταξύ είχαν γίνει 
γρήγοροι, ψηφιακοί κα 
ηλεκτρονικοί, που έφερνε η 
νομοθετηθείσα, τον Ιανουάριο 2019, 
οριζόντια κατάργηση της 
προστασίας της πρώτης κατοικίας, 

προκειμένου, έτσι, να γίνει πράξη η 
προστασία του τραπεζικού 
συστήματος από τους 
φτωχοποιημένους με τα μνημόνια 
δανειολήπτες, που είχαν, κατ’ 
απαίτηση των δανειστών, βαφτιστεί 
δια νόμου αριστερού ηθικού 
πλεονεκτήματος, ως δήθεν 
«Στρατηγικοί Κακοπληρωτές». 
Αυτό υπαγόρευσαν τα εγκληματικά 
Τραπεζονομοθετήματα Τσίπρα, 
αρχής γενομένης με τον ΚΠολΔ, με 
τον οποίο, μεταξύ άλλων, χαρίστηκε 
στις τράπεζες το προνόμιο της 
κατάταξης στα πλειστηριάσματα, 
μπροστά ακόμη και από το δημόσιο, 
τα ασφαλιστικά ταμεία και τους 
εργαζόμενους και, στην συνέχεια, 
τους Ηλεκτρονικούς 
Πλειστηριασμούς, τον Κώδικα 
Δεοντολογίας της ΤτΕ, τον 
Συνεργάσιμο Δανειολήπτη, τους 
Στρατηγικούς Κακοπληρωτές, τις 

Εύλογες 
Δαπάνες 

Διαβίωσης, τα 
Funds, τις 

Eταιρείες 
Διαχείρισης 

Κόκκινων 
Δανείων, τις 

χαριστικές 
Πωλήσεις και το 
Ξεπούλημα των 

Κόκκινων 
Δανείων στους 
πάντες όλους 

πλην 
Δανειοληπτών, τις 
Τραπεζοκίνητες 
Ηλεκτρονικές 
Πλατφόρμες του 
Εξωδικαστικού 
Μηχανισμού 
Ρύθμισης Οφειλών 
και της δήθεν 
Προστασίας της 1ης 
Κατοικίας, την 
Κατάργηση του 
Νόμου Κατσέλη και την οριστική 
Κατάργηση της Προστασίας 1ης 
Κατοικίας. 

αι μόλις η πρώτη 
φορά 
νεοφιλελεύθερη 

αριστερά του Τσίπρα 
ολοκλήρωσε την 

τραπεζική αποστολή 
της, ήρθε και πάλι στο 
τιμόνι της χώρας η 
επάρατος 
νεοφιλελεύθερη δεξιά, 
αυτή την φορά του του 
Μητσοτάκη ΙΙ, που 
πατώντας στα 
Τραπεζονομοθετήματα 
Τσίπρα, ψήφισε, τον 
Δεκέμβριο του 2019, το 
σχέδιο «Ηρακλής Ι», 
αυτό που ο γίγας 
Ζαββός ήθελε να το 
κάνει σαν το «Rocky» 
και να το φτάσει στο VI 
και, στην συνέχεια, το 
φθινόπωρο του 2020, 
το νέο Πτωχευτικό 
Νόμο.  
Που αμφότερα είχαν τεθεί σε 
διαβούλευση με τους Δανειστές ήδη 
επί ημερών Τσίπρα, πλην όμως δεν 
πρόκαμαν να ψηφιστούν από την 
Κυβέρνησή του, επειδή μεσολάβησε 

το ατύχημα των 
εκλογών, όπως 
ομολόγησε ο 

περήφανος 
πολιτικός 

χορηγός του 
τραπεζικού 

συστήματος και 
της ΤτΕ, 

Ευκλείδης 
Τσακαλώτος.  

Που αν είχε προκάμει να τα περάσει 
αυτός, ίσως η πρώην κυρία του, 
σήμερα, αντί να παραμένει, έστω και 
αναβαθμισμένη υποκόμος του 
Γιάννη Στουρνάρα, μπορεί και να 
καθόταν αυτή στην θέση του, στο 
τιμόνι της ΤτΕ. Κάπως έτσι, μαζί με 
την εξουσία, χάθηκε και η ευκαιρία 
του μοναδικού αυτού μεγαλείου της 
πρώτης φοράς αριστερά Εθνικής 
Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωζώνης 
και του Ευρωσυστήματος…. 

Κ 

Κ 
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ν κατακλείδι, 
Τσίπρας και 
Μητσοτάκης, 
νομοθέτησαν κατ’ 

εντολή τραπεζών και 
δανειστών, όλα όσα 
ήταν απαραίτητα, 
προκειμένου, σήμερα, 
να μπορεί να υπάρχει 
και να λειτουργεί υπέρ 
τραπεζών, servicers 
και funds, ο νέος 
Πτωχευτικός Νόμος.  

 
Που μαζί με τους Ηλεκτρονικούς 
Πλειστηριασμούς, εξασφαλίζουν την 
επιτυχία της πρώτης στην ιστορία 
της ανθρωπότητας, πειραματικής 
εγκαθίδρυσης στην Ελλάδα, ενός 
νέου, ιδιότυπου κοινωνικού και 
οικονομικού μοντέλου : 

υτού της ΤραπεζοΣοβιετίας !!! 
Όπου τα πάντα όλα, αντί να ανήκουν στο Κράτος και να παρέχονται 
δωρεάν στους Πολίτες, θα ανήκουν στο Τραπεζικό Σύστημα και θα 
παρέχονται στους Πολίτες μόνον επί πληρωμή. Και όπου, μοναδικός 
ρόλος του Κράτους, θα είναι να δανείζεται αενάως από θεσμούς, αγορές, 

ακόμη και από εξωγήινους, φορτώνοντας καθημερινά με νέο χρέος τους Πολίτες, 
προκειμένου, έτσι, να μπορεί να επιδοτεί την κερδοφορία του εθνικού τραπεζικού 
συστήματος, που είναι απαραίτητη στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας της ίδιας της Ευρωζώνης και της «σκληρότητας» του ενιαίου 
νομίσματος. 

 
 

Ε Α 
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τσι, λοιπόν, αν τον Ιανουάριο του 2015, στα πλαίσια 
της δήθεν ηρωϊκής διαπραγμάτευσης με τος 
δανειστές, είχε ανανεωθεί από την Κυβέρνηση 

Τσίπρα η οριζόντια προστασία της 1ης κατοικίας, που δεν 
ανανέωσε την 31/12/2014 ο αυταπατηθείς των Ζαππείων, 
Αντώνης Σαμαράς, θα ήταν τουλάχιστον πιο δύσκολο να 
υποχρεωθεί στην συνέχεια να την καταργήσει οριζόντια, 
οριστικά και 
αμετάκλητα, τον 
Ιανουάριο του 2019. 
Αν, στην συνέχεια, το 
καλοκαίρι του 2015, δεν 
τροποποιούνταν από 
την Κυβέρνηση Τσίπρα 
ο ΚΠολΔ, καθιστώντας 
τις τράπεζες 
προνομιούχους 
πιστωτές, μπροστά 
ακόμη και από το 
Δημόσιο και τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία, 
τότε τράπεζες, funds και 
δανειστές, δεν θα είχαν 
κανένα όφελος να 
επιδιώξουν το 2020 την 
ψήφιση του 
Πτωχευτικού Νόμου 
Μητσοτάκη, αφού το 
προϊόν της όποιας 
ρευστοποίησης, κατά 
τον προηγούμενο 
ΚΠολΔ, θα κατέληγε 
πρωτίστως στα ταμεία 
του δημοσίου και των 
ασφαλιστικών ταμείων. 
Αν, λίγο αργότερα, δεν 
νομοθετούνταν, ξανά 
από την Κυβέρνηση 
Τσίπρα, οι Ηλεκτρονικοί 
Πλειστηριασμοί, με την 
πρόβλεψη της, σε 
οποιοδήποτε τίμημα, 
ελεύθερης εκποίησης 
των ακινήτων από τους 
συμβολαιογράφους, 
μετά τον 2ο άγονο 
πλειστηριασμό, δηλαδή όσο-όσο, σήμερα δεν θα υπήρχε 
το κίνητρο για το πλιάτσικο στην ακίνητη περιουσία των 
δανειοληπτών, ούτε θα είχε ποτέ ψηφιστεί, δια χειρός της 
Κυβέρνησης Μητσοτάκη, η νέα τροπολογία του ΚΠολΔ, για 
fast track πλειστηριασμούς, με αυτόματη μείωση 
τιμήματος, χωρίς δικαστική απόφαση. 
Αν, ακόμη, η Κυβέρνηση Τσίπρα δεν νομοθετούσε τον 
Κώδικα Δεοντολογία της ΤτΕ, τον Συνεργάσιμο 
Δανειολήπτη και το όνειδος των δήθεν Στρατηγικών 
Κακοπληρωτών, σήμερα δεν θα μπορούσε κανείς να 
βαφτίσει οριζόντια, ως δήθεν Στρατηγικούς 
Κακοπληρωτές, όλους σχεδόν τους Δανειολήπτες. 
Αν, επίσης, δεν νομοθετούνταν, και πάλι από την 
Κυβέρνηση Τσίπρα, οι χαριστικές πωλήσεις των κόκκινων 
δανείων στα funds, με την ρητή πρόβλεψη της 
απαγόρευσης της πώλησής τους, ακόμη και σε μεγαλύτερα 
τιμήματα, στους ίδιους τους δανειολήπτες, οι τραπεζίτες 
της χρεοκοπίας που κρύβονται πίσω από τα funds που τα 
αγόρασαν κοψοχρονιά, δεν θα είχαν κανένα κίνητρο για να 

επιδιώκουν την ψήφιση και την άμεση εφαρμογή του νέου 
Πτωχευτικού Νόμου Μητσοτάκη. 
Αν, επιπλέον, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Τσίπρα-
Κουρμούση, για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης 
Οφειλών, ήταν, έστω και στο ελάχιστο, δεσμευτική για τις 
τράπεζες, προκειμένου, έτσι, να ρυθμιστεί βιώσιμα επί των 
ημερών της, το μεγαλύτερο μέρος των κόκκινων δανείων, 

σήμερα δεν θα ήταν, ούτε 
τόσο μεγάλο, ούτε τόσο 
ελκυστικό, το πάρτι του 
νέου Πτωχευτικού Νόμου 
Μητσοτάκη, για 
τράπεζες, servicers και 
funds. 
Αν, επίσης, στην δεύτερη 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

Τσίπρα-Κουρμούση, 
αυτή για την Προστασία 
της 1ης Κατοικίας, δεν 
είχαν επί των ημερών της 
ενταχθεί, όλοι κι όλοι, 
λιγότεροι από 500 
Κόκκινοι Δανειολήπτες, 
επί συνόλου 2.000.000 
ΑΦΜ, σήμερα, η 
Κυβέρνηση Μητσοτάκη 
δεν θα είχε την 
πολυτέλεια να 
καμαρώνει για την 
δημιουργική αυταπάτη 
των 140.000 
δανειοληπτών που 
εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα "Γέφυρα". 
Και σν, τέλος, λίγο πριν 
φύγει η Κυβέρνηση 
Τσίπρα, δεν 
δρομολογούσε με τους 
Δανειστές το σχέδιο 
«Ηρακλής», που 
νομοθετήθηκε, στην 
συνέχεια, τον Δεκέμβριο 
του 2019, με το Ν 
4649/2019, από την 
Κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
πόσες λιγότερες 

τιτλοποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων ενήμερων και 
κόκκινων δανειοληπτών θα ήταν σήμερα στα χέρια των 
νταραβεριτζήδων του λευκού κολάρου, που ανοίγουν 
σαμπάνιες με τον Πτωχευτικό Νόμο Μητσοτάκη ;;; 

σείς, λοιπόν, που ενοχληθήκατε   
με την φωτό του σημερινού 
πρωτοσέλιδου, πείτε τον πόνο σσς 

σε εκείνους που χαλάστηκαν με την 
μπλούζα και το tweet της Τζούλια 
Νόβα. Είναι οι μόνοι που μπορεί να σας 
δείξουν λίγη κατανόηση !!!  
Καλό Σ/Κ….. 

Έ 

Ε 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος 

 
Είναι φανερό ότι ο «λογαριασμός» 
από τον Covid για την Πατρίδα μας 
είναι ακόμα ανοικτός και κατά το 
μεγαλύτερο μέρος απλήρωτος, 
καθώς επίσης είναι ανοιχτό και το 
πολιτικό ταμείο της διαχείρισης της 
πανδημίας από την Κυβέρνηση 
Μητσοτάκη. 

ίναι αλήθεια ότι  
οι Α(χ)ΡΙΣΤΟΙ το  
χρέος της χώρας 

κατάφεραν να το 
φτάσουν στο 239%  
επί του ΑΕΠ!!! 

 
Ο παρασιτικός μηχανισμός της 
παρέας των «Κyriakistas» συνεχίζει  

 
ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ να δανείζεται και να χρεώνει την πατρίδα και το λαό όσο καμιά 
κυβέρνηση από σύστασης ελληνικού κράτους!!! Οι ανατιμήσεις των 
καταναλωτικών αγαθών, ιδιαίτερα των τροφίμων, πρώτης ανάγκης, των 
καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν δημιουργήσει ένα επικίνδυνο 
κοκτέιλ που μπορεί να προκαλέσει κοινωνική ανάφλεξη. Μετά το ένα κακό 
ακολουθεί το άλλο και η ανοχή των Ελλήνων τελείωσε και αρχίζει να κυριαρχεί η 
αμφισβήτηση. Τα υπόγεια ρεύματα ήρθαν στην επιφάνεια και οι λαϊκές 
αντιδράσεις τείνουν να γίνουν καθημερινό φαινόμενο. Όλα είναι ρευστά και βέβαιο 
είναι μόνο ότι η πολυπόθητη ανάκαμψη μέσω της ανάπτυξης δεν φαίνεται στον 
ορίζοντα… Ο Covid, τα εμβόλια, οι υποχρεωτικότητα και τα «εντέλλεσθε» μιας 
ασθενούς πλέον κυβέρνησης δίνουν την αφορμή να εκδηλωθεί θυμός και οργή 
του λαού συναισθήματα που θα αποτελέσουν τον καταλύτη για αναδιατάξεις που 
δεν είδαμε ούτε με τα πολλαπλά μνημόνια της προηγούμενης δεκαετίας! Ίσως ο 
κ. Μητσοτάκης να έχει ξεχάσει ότι ο Αντώνης Σαμαράς όταν οδήγησε τη Νέα 
Δημοκρατία στην κάλπη πήρε μόλις 19 %. Τώρα με ποιο ηθικό ανάστημα και με 
όλους αυτούς τους «πουθενάδες» - τους κατά τον Μίκη Θεοδωράκη 
«ιντελιγκέντσιδες» (διανοούμενοι) του ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ που υποδύονται τους 
φωταδιστές της «νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς» που παρεπιδημούν στη Ν.Δ και 
ζουν σα μαχαραγιάδες σε βάρος της κοινωνίας ξεκοκαλίζοντας τα κρατικά ταμεία  

 

Ε 
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για να υπηρετούν ξένους αφεντάδες 
και ντόπιους ΝΤΑΒΑΤΖΙΔΕΣ -, τι 
νομίζει ότι θα πάρει στις κάλπες; 

ι τελευταίες 
δημοσκοπήσεις 
χτύπησαν 

καμπανάκια στην 
κυβέρνηση Μητσοτάκη. 
Έδειξαν ότι η οργή ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙ 
πλέον στα συναισθήματά των 
Ελλήνων απέναντί της. Όμως είναι 
αλήθεια ότι και τα δυο κόμματα 
«εξουσίας» με βάση τις 
δημοσκοπήσεις είναι εξίσου 
αντιπαθή !!! Κοντά στο 40% 
απάντησε στην έρευνα ΤΑΣΕΙΣ της 
MRB: Δεν θέλω τη Νέα Δημοκρατία 
του Μητσοτάκη, αλλά δεν θέλω και 
τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα!!! Ο 
ανασχηματισμός έβαλε στο 
καλειδοσκόπιο της επικαιρότητας 
και την απόφαση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη να φέρει σύντομα στη 
Βουλή για ψήφιση τα μνημόνια της 
κατάπτυστης Συμφωνίας των 
Πρεσπών, μετά από σιωπηρή 
συμφωνία με τον Αντώνη Σαμαρά 
και που ως αντάλλαγμα 
προσφέρθηκαν τρεις υπουργικές 
καρέκλες!! Η διολίσθηση λοιπόν των 
ελληνόφωνων ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ κατέδειξε και στους 
ελάχιστους εναπομείναντες 
ρομαντικούς ή αφελείς της 
ΓΑΛΑΖΙΑΣ βάσης ότι δεν υπάρχει το 
πολιτικό ανάστημα να αρνηθούν την 
δια της ψήφου αυτουργίας στην 
εσχάτη προδοσία… 

κχωρώντας το 
όνομα δίνουν την 
ψυχή του Έθνους 

κατά το λεχθέν από τον 
Ανδρέα Παπανδρέου 
«Το όνομα της 
Μακεδονίας είναι  
η ψυχή μας και  
δεν το παραδίδουμε»! 
Με το όνομα καθώς επίσης και με 
την αναγνώριση γλώσσας και 
εθνότητας, χωρίς ντροπή και χωρίς 
εθνική συνείδηση εκχωρούν και ένα 
μεγάλο και ένδοξο τμήμα της εθνικής 
μας ιστορίας στους Σκοπιανούς! Η 

οικονομική, η κοινωνική και η εθνική παρακμή μας έπιασε πάτο! Ο 
επαπειλούμενος νέος εποικισμός εκατοντάδων χιλιάδων ισλαμιστών βρίσκεται 
προ των πυλών. Τα κυβερνητικά όργανα έχουν μετατραπεί σε προπαγανδιστές 
της λαθροεισβολής και λειτουργούν (ακούσια θέλω να πιστεύω) ως όργανα των 
δουλεμπόρων διακινητών!  

 
Το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα ζήτησε εξηγήσεις με επιστολή που έστειλε στον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γύρω από τις βαρύτατες γραπτές καταγγελίες 
του ΑΚΕΛ: «Ο Χαρδαλιάς άρχισε ήδη να διαλύει το στράτευμα με απαιτήσεις σε 
εθνοφύλακες για πιστοποιητικό εμβολιασμού ή να πληρώνουν μοριακό τεστ για 
να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση. Αυτά τους ζητήθηκαν κατά τον Κυριακάτικο 
Αγιασμό στα Τάγματα Εθνοφυλακής με την έναρξη της περιόδου, και όσοι είναι 
ανεμβολίαστοι ή δεν νόσησαν, να έχουν αρνητικό PCR από ιδιωτικό κέντρο, 
δηλαδή πληρώνοντάς το από τη τσέπη τους. Ο Χαρδαλιάς δηλαδή, αμέσως άρχισε 
τη διάλυση του στρατεύματος. Η εμμονή του στον ακρότατα παράνομο και 
επικίνδυνο υποχρεωτικό εμβολιασμό, κάτι που ο προκάτοχός του Στρατηγός 
Αλκιβιάδης Στεφανής είχε ξεκάθαρα απορρίψει, στερεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις 
πολύτιμο προσωπικό ακριβώς την περίοδο που αναμένεται να επιτεθούν στα 
σύνορά μας εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανών και “αφγανοποιημένων προσφύγων” 
σε πολύ χειρότερη και πιο επικίνδυνη μορφή από ότι τις αρχές του 2020». Ευτυχώς 
που υπάρχουν εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες με συνειδήσεις όρθιες, που 
άντεξαν στα δύσκολα χρόνια και που γνωρίζουν πως η κατάσταση δεν αλλάζει 
από μόνη της, αλλά πως χρειάζεται να ξεσηκωθούμε και να συγκροτήσουμε έναν 
εθνικό ορθόδοξο συνασπισμό που θα οργανώσει την αντίσταση και θα φέρει την 
ανάκαμψη!  

ρέπει να πάρουμε το έθνος τα χέρια μας όσοι 
πιστοί παραμένουμε στις παραδόσεις τις αξίες 
στην ιστορία και τους αγώνες μας. 

Αυτή είναι και η πνευματική διαθήκη του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου πάσης 
Ελλάδος Χριστοδούλου προς τον Ελληνισμό. Ο τελευταίος ανασχηματισμός με τη 
συμμετοχή κι άλλων εθνομηδενιστών, ΑΝΑΝΙΣΤΩΝ οπαδών του ΕΝΔΟΤΙΣΜΟΥ, 
πολέμιων του Κώστα Καραμανλή και του αείμνηστου Τάσου Παπαδοπούλου και 
υμνητών του Σημίτη έφερε στη σκέψη του λαού το δραματικό ερώτημα του 
ΕΘΝΑΡΧΗ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ; Και από 
κοντά το έτερο ερώτημα του απλού και άδολου ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗ το γεμάτο οργή, 
θλίψη και παράπονο: ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ; 

 

Ο 

Ε Π 
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του Κώστα Διώτη 
Οικονομολόγου, 
Στατιστικού, 
Πρώην Εφοριακού και 
Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ, 
Επιτρόπου Οικονομικών 
Υπέρβασης 

 

νας δυσβάσταχτος 
φορολογικός 
λογαριασμός που 

υπερβαίνει το 1 δισ. 
ευρώ περιμένει  
τον Σεπτέμβριο 
εκατομμύρια 
φορολογουμένους,  
οι οποίοι θα κληθούν  
τον τρέχοντα μήνα να 
εξοφλήσουν μέχρι και 
4 δόσεις για φόρο 
εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ 
, ενώ αν ληφθούν υπόψη και οι 
δόσεις των ρυθμίσεων τότε ο 
λογαριασμός ανεβαίνει ακόμη 
περισσότερο. Σύμφωνα με το 

ρεπορτάζ του economico.gr και του 
newmoney.gr αναμένονται τα εξής: 

Ο «Γολγοθάς» των δόσεων έχει ήδη 
ξεκινήσει για τους 
φορολογουμένους με τα 
«ραβασάκια» των φορολογικών 
δηλώσεων, ενώ από τον Σεπτέμβριο 
έρχεται να προστεθεί και ο ΕΝΦΙΑ 
του 2021. 

όσεις για τον φόρο 
εισοδήματος, 
δόσεις για τον 

φόρο ακινήτων,  
δόσεις για τις παλιές 
ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, δόσεις για  
τα χρέη της πανδημίας, 
δόσεις για τις 
τρέχουσες οφειλές, 
δόσεις για την 
επιστρεπτέα 
προκαταβολή,  
τον ΦΠΑ, τις  
ασφαλιστικές 
εισφορές. 

 
Και αν προστεθούν τυχόν δόσεις για 
στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο ή 
την πιστωτική κάρτα, τότε οι 
φορολογούμενοι τους επόμενους 
μήνες θα βρίσκονται χαμένοι στο 
κυνήγι των μηνιαίων δόσεων. Ο 
Σεπτέμβριος θα είναι ο 
δυσκολότερος μήνας για τους 
φορολογουμένους, καθώς μετά και 

την παράταση που έδωσε το 
υπουργείο Οικονομικών για την 
υποβολή των φετινών φορολογικών 
δηλώσεων μέχρι και τις 10 
Σεπτεμβρίου, θα κληθούν να 
πληρώσουν έως και τρεις δόσεις για 
τον φόρο εισοδήματος. 

έχρι την 
Παρασκευή 17 
Σεπτεμβρίου θα 

πρέπει να πληρωθούν 
οι πρώτες δύο από τις 
οκτώ μηνιαίες  
δόσεις του φόρου 
εισοδήματος που έχει 
προκύψει από την 
εκκαθάριση των 
φετινών φορολογικών 
δηλώσεων. 
Πρόκειται για τις δόσεις Ιουλίου και 
Αυγούστου, ενώ μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πληρωθεί 
και η τρίτη δόση του φόρου 
εισοδήματος που αφορά τον 
Σεπτέμβριο. Σημειώνεται ότι η 
τελευταία δόση του φόρου 
εισοδήματος θα πρέπει να πληρωθεί 
μέχρι τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου. 
Οι φορολογούμενοι που θέλουν να 
κερδίσουν την έκπτωση 3% στο 
συνολικό ποσό του οφειλόμενου 
φόρου που προκύπτει από τη 
φορολογική δήλωση θα πρέπει να 
βιαστούν. Θα πρέπει να υποβάλουν 
τη φορολογική τους δήλωσή τους 
μέχρι τις 27 Αυγούστου και να 
καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο μέχρι 
και τις 31 Αυγούστου. Κι ενώ μέχρι 
την εκπνοή της παράτασης 
υποβολής των φετινών 
φορολογικών δηλώσεων 
απομένουν λιγότερες από 20 
ημέρες, τα στοιχεία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων δείχνουν  

 

Έ 
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ότι μέχρι στιγμής  

Συνολικά έχουν υποβληθεί 4.782.091 
φορολογικές δηλώσεις σε σύνολο 
περίπου 6,5 εκατ. δηλώσεων που 
εκτιμάται ότι θα υποβληθούν φέτος. 
Σύμφωνα με τα εκκαθαριστικά 
σημειώματα, επτά στους δέκα 
φορολογουμένους είτε δεν 
πληρώνουν καθόλου φόρου είτε 
έχουν επιστροφή φόρου, ενώ τρεις 
στους δέκα καλούνται να 
πληρώσουν φόρο για τα εισοδήματα 
που απέκτησαν το 2020, ο οποίος 
κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 834,42 
ευρώ. 

 

Τα εκκαθαριστικά του φετινού 
ΕΝΦΙΑ, ύψους 2,6 δισ. ευρώ, θα 
χτυπήσουν την πόρτα 7,3 εκατ. 
ιδιοκτητών ακινήτων στο τελευταίο 
δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, με την 
Εφορία να ζητεί την πληρωμή της 
πρώτης δόσης μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου. Δεν αποκλείεται το 
οικονομικό επιτελείο να δώσει τη 
δυνατότητα στους 
φορολογουμένους να πληρώσουν 
τη δόση του Σεπτεμβρίου μέχρι και 
τις 29 Οκτωβρίου μαζί με τη δεύτερη 
δόση του φόρου ακινήτων χωρίς να 
επιβληθεί πρόστιμο στους 
ιδιοκτήτες. 

πενθυμίζεται  
ότι ο ΕΝΦΙΑ 
καταβάλλεται σε 6 

ίσες μηνιαίες δόσεις  
με την τελευταία δόση  
να λήγει στις 28 
Φεβρουαρίου.  

 
Επανένταξη στις 100 και 120 δόσεις. Όσοι έχασαν το χρονικό διάστημα από 1ης 
Μαρτίου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021 τις 100 και 120 δόσεις και θέλουν να 
επανενταχθούν σε αυτές θα πρέπει να πληρώσουν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου τις 
δόσεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο σε όσους 
έχουν πληγεί από την πανδημία. 

Έναρξη Σεπτεμβρίου με μπαράζ αιτήσεων για τους πολίτες, οι οποίοι καλούνται 
να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και αυτόν τον μήνα. Σε αυτό το πλαίσιο, 
οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί μην «χάσουν» τις 
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων. Μηχανισμός «Συν-Eργασία», φορολογικές 
δηλώσεις, αιτήσεις πυροπλήκτων, πάγιες δαπάνες, δηλώσεις Covid είναι μερικές 
από τις σπουδαιότερες υποχρεώσεις. Δείτε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα: 

Υ 
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Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Εργασίας, οι 
επιχειρήσεις ή οι εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν 
στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον Σεπτέμβριο (Α’ 
Φάση), μπορούν να υποβάλλουν σχετική δήλωση, από την 
1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2021. Επίσης, έως τις 6 
Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται η υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ 
Εργάνη και ορθών επαναλήψεων, από τις επιχειρήσεις – 
εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» 
μηνός Ιουλίου, για ορισμένες περιπτώσεις εργαζομένων (Β’ 
φάση). Φορολογικές δηλώσεις: Η προθεσμία για την 
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα λήξει στις 10 
Σεπτεμβρίου όπως προβλέπει σχετική νομοθετική 
ρύθμιση, όπως και η καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων 
δόσεων (Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου 
μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. 

 

Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται η υποβολή 
αίτησης στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr», για τη 
χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για 
αποζημίωση φυδικών προσώπων που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής 
Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η 
Αυγούστου 2021. 

Επίσης, μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ενίσχυση με τη 
μορφή επιδότησης παγίων δαπανών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα «myBusinessSupport» του Ο.Π.Σ. TAXISnet της 
Α.Α.Δ.Ε.. Κεφάλαιο κίνησης: Έως τις 29 Σεπτεμβρίου και 
ώρα 17:00 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης 
επιδότησης κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την 
πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας, 
τουριστικών πρακτορείων και επιχειρήσεων τουριστικών 
λεωφορείων, βάσει Κ.Α.Δ. e-Λιανικό (β΄κύκλος) Προθεσμία 
μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00 έχουν οι 
ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για 
τη δράση «e-Λιανικό Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ του 
κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση 
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» – Β’ κύκλος. 

Ακόμη, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00 δίνεται η 
δυαντότητα για αίτηση επιχορήγησης ΜμΕ και Μεγάλων 
Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά 
την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, με την προμήθεια 
πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους, 
εφόσον η υποβληθείσα μέχρι 30.7.2021 και ώρα 15:00 
αίτησή τους απορρίφθηκε. 

Στην παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
ΦΠΑ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και της καταβολής του 
φόρου, που προκύπτει, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2022, για τις 
επιχειρήσεις, που έχουν την έδρα τους στους Δήμους 
Μαντουδίου –Λίμνης -Αγίας Άννας και Ιστιαίας Αιδηψού, 
στην Εύβοια, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων, με απόφαση, που υπέγραψε ο Διοικητής της 
ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
πραγματοποιείται η υποβολή στα εξής: α) «Δηλώσεων 
Covid» ή/και «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από τους 
εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων για τους μήνες 
Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2021, β) αρχικών «Δηλώσεων 
Covid» από τους εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων 
για τους μήνες Μάρτιο έως και Δεκέμβριο 2020, γ) 
τροποποιητικών «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» περιπτώσεων 
υπεκμισθώσεων με πολλά ακίνητα για τους μήνες Μάρτιο 
έως και Δεκέμβριο 2020 και δ) «Δηλώσεων Covid» και 
«Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας» από Οργανισμούς Λιμένος που 
παραχωρούν/υποπαραχωρούν το δικαίωμα χρήσης 
χώρων εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης σε τρίτους 
έναντι ανταλλάγματος και από τα πρόσωπα στα οποία 
καταβάλλεται αποζημίωση λόγω χρήσης των ακινήτων 
τους, πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης 
(εξωσυμβατική χρήση) και 

Τέλος, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δίνεται η δυνατότητα για 
υποβολή από τους εκμισθωτές ή τους υπεκμισθωτές 
ακινήτων που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική 
Διοίκηση, προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή 
παραλείψεις, «Δηλώσεων Covid», ή και «Δηλώσεων 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας». 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
 

την τελική φάση 
βρίσκεται το σχέδιο 
αρπαγής των 

σπιτιών των Ελλήνων, 
καθώς προκηρύσσεται 
ο διαγωνισμός για τη 
σύσταση του Φορέα 
Απόκτησης και 
Επαναμίσθωσης 
Ακινήτων των 
οφειλετών που θα 
πτωχεύουν, με στόχο  
ο Φορέας να είναι 
έτοιμος στο τέλος του  
α΄ τριμήνου 2022 
Όπως μεταδίδει το mononews.gr το 
Υπουργείο Οικονομικών θα 
προκηρύξει διεθνή ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό με την διαδικασία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου σύμφωνα 
με τον ν. 4413/2016, για σύναψη 
σύμβασης με αντικείμενο την 

παραχώρηση των καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων του Φορέα 
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του 
άρθρου 218 του ν. 4738/2020 σε 
νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού 
δικαίου, προσκαλώντας τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς να υποβάλλουν Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος (Α’ Φάση του 
Διαγωνισμού), προκειμένου, όσοι 
από αυτούς επιλεγούν στην Α’ 
Φάση, να συμμετάσχουν στην 
συνέχεια της διαδικασίας του 
Διαγωνισμού. Με βάση τα 
παραπάνω, εντός των ημερών 
αναμένεται καταρχάς η πρόσκληση 
ενδιαφέροντος προς τους επενδυτές 
και θα ακολουθήσουν συζητήσεις με 
όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Με 
την ολοκλήρωση των συζητήσεων 
θα προκηρυχθεί ο ανοιχτός διεθνής 
διαγωνισμός. 

 

πως εκτιμούν 
τράπεζες και 
εταιρείες 

διαχείρισης, ο  
Φορέας θα μπορεί  
να λειτουργήσει  
μετά τη λήξη του  
α΄ εξαμήνου 2022 
Στον διαγωνισμό θα μπορούν να 
λάβουν μέρος ιδιωτικές εταιρείες ή 
σχήματα ιδιωτικών κεφαλαίων. 
Προβλέπεται, ωστόσο, η σύσταση 
και λειτουργία μόνο ενός ιδιωτικού 
φορέα απόκτησης και 

επαναμίσθωσης. Σε πρώτη φάση ο 
Φορέας δεν θα φέρει καμία κρατική 
εγγύηση ή στήριξη, άμεσα ή έμμεσα, 
αν και στον νόμο προβλέπεται η 
πιθανότητα τυχόν κρατικής 
εγγύησης, ύστερα από απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών. Με τον νέο 
πτωχευτικό νόμο να βρίσκεται σε 
ισχύ από την 1η Ιουνίου, η σύσταση 
του Φορέα θα έρθει να καλύψει το 
κενό προστασίας που υπάρχει 
σήμερα για τους οφειλέτες, οι οποίοι 
εάν δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα 
χρέη τους, βρίσκονται αντιμέτωποι 
με πλειστηριασμό της πρώτης 
κατοικίας τους. 

ημειώνεται ότι οι 
πλειστηριασμοί 
έχουν ξεκινήσει ήδη 

από την 1η Σεπτεμβρίου 
Αν και μέχρι τη λειτουργία του 
Φορέα, οι τράπεζες θα καλύπτουν το 
κενό προστασίας αποδεχόμενες να 
μην ασκήσουν μέτρα αναγκαστικής 
εκτέλεσης κατά οφειλετών που 
αποδεικνύουν ότι είναι οικονομικά 
αδύναμοι, εντούτοις ο Φορέας θα 
αποτελεί εφεξής τη μοναδική και 
διαρκή ασπίδα προστασίας για τους 
ευάλωτους. Όπως προβλέπει το 
άρθρο 218 του Νόμου για τη 
«Ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης 
ευκαιρίας», ο Φορέας απόκτησης και 
επαναμίσθωσης ακινήτων είναι ένας 
ιδιωτικός φορέας ο οποίος θα 
επιλεγεί από το κράτος κατόπιν 
δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού. Ο 
φορέας θα αγοράζει την πρώτη 
κατοικία του οφειλέτη και θα 
υποχρεούται να τη μισθώσει στον 
πολίτη για 12 έτη. Με τον τρόπο αυτό 
θα αποφεύγονται οι εξώσεις, που θα 
επέρχονταν εάν αποκτούσε τρίτος 
το ακίνητο. Ο φορέας, κατά τη 
διάρκεια της 12ετούς μίσθωσης και  
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μέχρι τη λήξη αυτής, υποχρεούται να 
επαναπωλήσει την κατοικία στον 
πολίτη, εφόσον αυτός ανακάμψει 
οικονομικά και εφόσον είναι 
συνεπής ως προς την καταβολή του 
μισθώματος. Το Κράτος (ΟΠΕΚΑ) 
παρέχει μηνιαίο επίδομα ενοικίου 
στον πολίτη για να τον βοηθήσει να 
παραμείνει στην κατοικία. Ο 
οφειλέτης θα μπορεί να αποκτήσει 

το ακίνητό του και νωρίτερα της 
12ετούς σύμβασης μίσθωσης, 
εφόσον πληρώσει τα μισθώματα 
μέχρι τη λήξη της 12ετίας και το 
ποσό επαναγοράς. 

ημειώνεται ότι ο 
Φορέας θα αποκτά 
την ιδιοκτησία του 

ακινήτου ακόμα και αν 
ο ευάλωτος οφειλέτης 
ήταν μόνο επικαρπωτής 
ή είχε την ψιλή 
κυριότητα. 

Σε αυτή την περίπτωση, οι 
υπόλοιποι επικαρπωτές ή 
συνιδιοκτήτες θα πρέπει να 
συμφωνήσουν στη μεταβίβαση. Για 
τη μεταβίβαση και την αποπληρωμή 
των οφειλών, τον υπολογισμό του 
μηνιαίου μισθώματος και του 
τιμήματος επαναγοράς του 
ακινήτου, ο νόμος προβλέπει ότι θα 
λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία 
και η εκτίμηση ειδικού ανεξάρτητου 
εκτιμητή. Αυτή η εκτίμηση θα 
λαμβάνεται υπόψη και στην 
περίπτωση που υπήρξε 
πλειστηριασμός και η τιμή ήταν 
μέχρι 15% υψηλότερη από την 
εκτίμηση του εμπειρογνώμονα. 

 

άχη με τους δανειστές δίνει η 
κυβέρνηση για να παραταθεί  
η επιδότηση δανείων με το 

πρόγραμμα Γέφυρα, ένα μέτρο  
που δεν ωφελεί ουσιαστικά τους 
δανειολήπτες, αφού τα χάνουν όλα  
με τον Νέο Πτωχευτικό νόμο. 
Σύμφωνα με το enikonomia.gr η Αθήνα ζήτησε από τους 
θεσμούς να εγκρίνουν το σχέδιό της να συνεχίσει το κράτος 
να επιδοτεί για ακόμη τρεις μήνες τα στεγαστικά που έχουν 
ενταχθεί στο πρόγραμμα. Όμως στις μέχρι τώρα επαφές το 
«στρατόπεδο» των δανειστών μοιάζει να έχει «χωριστεί» 

στα δύο! Ιδανικά, η ελληνική πλευρά θα ήθελε σύντομα 
απαντήσεις ώστε να εξαγγελθεί το μέτρο από τον ίδιο τον 
Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ.  

ια να υλοποιηθεί η σκέψη των 
επιτελών του υπουργείου 
Οικονομικών περί 3μηνης 

παράτασης απαιτείται η έγκριση  
των θεσμών 
Το αίτημα έχει τεθεί από τον υπουργό Οικονομικών ρήστο 
Σταϊκούρα και αναμένεται η απάντηση των τεχνοκρατών 
των Βρυξελλών. Ως τώρα πάντως εκείνο που προκύπτει 
είναι πως δεν βλέπουν όλοι οι εκπρόσωποι των  
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θεσμών με το ίδιο μάτι το αίτημα της Αθήνας. Το 
«στρατόπεδο» των δανειστών είναι «μοιρασμένο» και 
οπωσδήποτε ανέτοιμο –επί του παρόντος- να βάλει την 
«σφραγίδα» του σε μια τέτοια προοπτική. Η κυβέρνηση 
θέλει την απάντηση προκειμένου να συμπεριλάβει το 
μέτρο, στις εξαγγελίες του από το βήμα της ΔΕΘ ο 
πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στις 11 Σεπτεμβρίου. 
Επιπλέον, στο τέλος Σεπτεμβρίου, λήγει η περίοδος 
επιδότησης των δόσεων για τους πληγέντες από την 
πανδημία και από την στιγμή που ο στόχος είναι να 
συνεχιστεί έως τον Δεκέμβριο, η απάντηση των θεσμών 
πρέπει να δοθεί άμεσα. 

 

Η παράταση της επιδότησης των δόσεων, θα αφορά μόνο 
στους υφιστάμενους δικαιούχους, δηλαδή σε αυτούς που 
είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα και επιδοτούνται μέχρι και 
τον τρέχοντα μήνα. 

ρόκειται για τα νοικοκυριά που 
έχουν στεγαστικό δάνειο πρώτης 
κατοικίας και έστω ένα μέλος 

τους χαρακτηρίστηκε πληττόμενο  
από την πανδημία 
, λόγω αναστολής σύμβασης, ένταξης στο πρόγραμμα Συν-
Εργασία ή στα μειωμένα ενοίκια. Όσοι εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα «Γέφυρα 1» εξασφάλισαν για 9 μήνες τη 
συνδρομή του δημοσίου στην εξυπηρέτηση του δανείου 
τους, με επιδότηση έως το 90% της μηνιαίας δόσης και με 
ανώτατο πλαφόν τα 600 ευρώ. Ειδικότερα, το ύψος της 
επιδότησης κυμαίνεται από 70 έως και 90% για τους 
«πράσινους» δανειολήπτες και σε 60% έως και 80% για 
τους κόκκινους. Συγκεκριμένα, όσοι εξυπηρετούν κανονικά 
το δάνειό τους επιδοτήθηκαν με το 90% της μηνιαίας δόσης 
για το πρώτο τρίμηνο, με 80% το δεύτερο τρίμηνο και με 
70% το τρίτο τρίμηνο. Για τους «κόκκινους» δανειολήπτες 
η επιδότηση ήταν 80% το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο 
και 60% το τρίτο τρίμηνο. Για τα δάνεια που έχουν 
καταγγελθεί η επιδότηση της δόσης ξεκινούσε από το 60% 
το πρώτο τρίμηνο, μειώνεται στο 50% το δεύτερο και στο 
30% το τρίτο τρίμηνο. 

Το υπουργείο Οικονομικών θέλει να επεκτείνει το «Γέφυρα 
1» για το τρίμηνο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021, καθώς 
κανονικά το πρόγραμμα λήγει εντός του Σεπτεμβρίου. Στο 
οικονομικό επιτελείο διαπίστωσαν πως από το 
λογαριασμό τους προγράμματος περισσεύουν περίπου 50 
εκατ. ευρώ τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν την 
επέκταση του προγράμματος για άλλους τρεις μήνες. Με 
«κρυφό άσο» λοιπόν την ύπαρξη αδιάθετων πόρων, το 
υπουργείο Οικονομικών «ποντάρει» αυτή την στιγμή στο 
ότι η απάντηση των θεσμών θα είναι θετική, παρά το 
γεγονός ότι αυτή την στιγμή έχουν «μοιραστεί» στα δύο.. 

την περίπτωση που ανάψουν το 
«πράσινο φως» η παράταση της 
επιδότησης θα τεθεί άμεσα σε 

ισχύ, ώστε να λήξει έως το τέλος  
του χρόνου. 

Εφόσον όμως παραταθεί το πρόγραμμα, το ποσοστό της 
επιδότησης δε θα είναι στο 70% της μηνιαίας δόσης για τα 
ενήμερα δάνεια, όπως είναι σήμερα, αλλά όπως όλα 
δείχνουν θα περιοριστεί στο 30%. Και αυτό γιατί η 
παράταση του χρόνου επιδότησης, θα χρηματοδοτηθεί 
από την «δεξαμενή» των 50 εκατ. ευρώ, οπότε θα μειωθούν 
περαιτέρω τα ποσοστά επιδότησης, ώστε να φτάσουν για 
όλους. Έτσι, για παράδειγμα, για μία μηνιαία δόση δανείου 
500 ευρώ το μήνα, σήμερα ο δανειολήπτης λαμβάνει 350 
ευρώ στήριξη από το κράτος. Τους επόμενους τρεις μήνες, 
εφόσον φυσικά επεκταθεί το πρόγραμμα, το ποσό που θα 
λαμβάνει θα είναι 150 ευρώ το μήνα. Εδώ πρέπει να 
σημειωθεί πως 

ι δικαιούχοι της επιδότησης 
οφείλουν στην συνέχεια και για 
18 μήνες να είναι συνεπείς στην 

αποπληρωμή των δόσεων τους  
και αν διαπιστωθεί ότι δεν είναι,  
θα κληθούν να επιστρέψουν στο  
δημόσιο το ποσό των επιδοτήσεων 
που κατέβαλε το κράτος. 
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Νέο ξεπούλημα σε «φιλέτο» πακέτο κόκκινων δανείων ετοιμάζει η Εθνική Τράπεζα 
μετά την πώληση του Frontier 1. ¨όπως σημειώνει το capital.gr στο δεύτερο μισό 
του Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί 
επισήμως η συμφωνία για την πώληση κόκκινων δανείων ονομαστικής αξίας 5,7 
δισ. ευρώ (Frontier 1). Αμέσως μετά 

εκινά το Frontier 2 με την τιτλοποίηση κόκκινων 
δανείων 1,5 δισ. ευρώ, η οποία θα έχει ολοκλη-
ρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022.  

Ύστερα από αυτές τις δύο κινήσεις, το ποσοστό κόκκινων δανείων της Εθνικής 
Τράπεζας θα έχει μειωθεί στο 6% με 7% μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Η 

συναλλαγή, δηλαδή η πώληση του 
Frontier 1 θα έχει πραγματοποιηθεί 
στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, 
στην κοινοπραξία doValue, Bain και 
Fortress. 

συμφωνία 
προβλέπει επίσης 
την απορρόφηση 

150 υπαλλήλων της 
Εθνικής Τράπεζας  
στη doValue, η  
οποία ηγείται της 
κοινοπραξίας. 
Μέχρι τότε εκτιμάται ότι θα έχουν 
δρομολογηθεί και ι τελευταίες 
εκκρεμότητες που αφορούν στην 
πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, 
όπως είναι οι διοικητικές αλλαγές 
και το μάνατζμεντ της ασφαλιστικής 
εταιρείας και η πλήρης εφαρμογή 
της πολυετούς συμφωνίας στις 
τραπεζοασφάλειες με τη CVC 
Partners. 

 
Ποσό πάνω από 25 εκατομμύρια 
ευρώ χρεώθηκαν αυθαίρετα επί 
πάνω από μια 3ετία από τον ΕΦΚΑ 
σε εισφορές, όπως καταγγέλλουν 
τραπεζικοί υπάλληλοι που 
στρέφονται πλέον δικαστικά κατά 
του φορέα διεκδικώντας την άμεση 
επιστροφή του ποσού. Όπως 
αποκαλύπτει το dikastiko.gr ο 
Σύλλογος Προσωπικού ALPHA 
BANK με εξώδικο καταγγέλλει πως 

πό το 2017 
καλούνται να 
καταβάλλουν 

υπερδιπλάσιες 
εισφορές εκ λάθους 
και παρόλα αυτά ο 
αρμόδιος φορέας 
κωφεύει στις 
εκκλήσεις τους να  
τους επιστραφούν  
τα χρήματά τους. 
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά 
στο εξώδικο «…ωστόσο, κατά 
παράβαση του πιο πάνω άρθρου, 
από 1.1.2017 αντί να παρακρατείτε 

από τα μέλη μας, που υπάγονται στα 
ανωτέρω, 

σφαλιστικές 
εισφορές υπέρ  
του κλάδου υγείας  

σε ποσοστό 0,40% 
μηνιαίως, 
παρακρατούσατε, 
ασφαλιστικές 
εισφορές σε  
ποσοστό 0,85% 

 

Ξ 

Η 

Α Α 
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μηνιαίως, διαφορά την οποία έως 
και σήμερα δε μας έχετε αποδώσει. 
Επειδή βάσει του ν.4387/2016 από 
1.1.2017 η ασφαλιστική εισφορά έχει 
οριστεί σε ορισμένο ποσό παροχής 
σε χρήμα, ήτοι σε 0,40%. Επειδή για 
το διάστημα από 1.1.2017 έως 
31.1.2020 παρανόμως 
παρακρατούσατε από τα μέλη μας 
που υπάγονται στα ανωτέρω, 
ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του 
κλάδου Υγείας σε ποσοστό 0,85% 
αντί για 0,40%. Επειδή, παρά τις 
επανειλημμένες οχλήσεις μας, μέχρι 
και σήμερα δεν έχετε αποδώσει στα 
μέλη μας που υπάγονται στα 
ανωτέρω, τα παρανόμως 
παρακρατηθέντα ποσά που 
αφορούν το ως άνω διάστημα». 
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Τάσος Γκιάτης, η 
επικοινωνία με τους αρμόδιους του 
e- ΕΦΚΑ είναι αδύνατη και για αυτό 
το λόγο δόθηκε προθεσμία 

καταβολής του ποσού, που 
σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις είναι 
πάνω από 25 εκατομμύρια που 
έφυγαν παράνομα και αυθαίρετα 
από τις τσέπες των εργαζομένων, 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Αλλιώς θα 
κινηθεί εκ μέρους του Συλλόγου 
ποινική διαδικασία: “Σας ΚΑΛΟΥΜΕ 
έως την 30.9.2021 να αποδώσετε στα 
μέλη μας αναδρομικά τα επιπλέον 
ποσά μου παρανόμως 
παρακρατούσατε μηνιαίως, άλλως 
Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι 
επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου 
δικαιώματός μας, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
αναζήτησης ποινικής ευθύνης κατά 
παντός υπευθύνου”, κλείνει το 
εξώδικο. 

Όπως εξηγεί ο κ. Γκιάτης: «….Οι 
ασφαλισμένοι στο ΝΠΔΔ ΤΑΥΤΕΚΩ 
τραπεζικοί υπάλληλοι, για παροχές 
ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, 
σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 του 
Ν. 4387/2016 από 1.1.2017 έπρεπε να 
πληρώνουν ασφαλιστική εισφορά 

0,40% μηνιαίως. Τελείως αυθαίρετα 
όλα αυτά τα χρόνια ο ΕΦΚΑ 
παρακρατεί από τους 
ασφαλισμένους στο ΤΑΥΤΕΚΩ 
Τραπεζοϋπαλλήλους υπερδιπλάσια 
εισφορά δηλαδή 0,85% μηνιαίως!! 
Παρά τις προσπάθειές μας για 
επιστροφή των συνολικών ποσών 
της αυθαίρετης παρακράτησης, 
μέχρι σήμερα ο ΕΦΚΑ δεν έχει 
επιστρέψει τα ποσά που αναλογούν 
στους ασφαλισμένους. Επειδή είναι 
αδύνατη η επικοινωνία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, στις 
13/7/2021 απευθύναμε εξώδικη 
διαμαρτυρία για την επιστροφή των 
χρημάτων στους δικαιούχους με 
καταληκτική ημερομηνία 30.9.2021. 
Αν έως 30/9/2021 δεν έχει λυθεί το 
ζήτημα ο Σύλλογος Προσωπικού 
Alpha Bank θα προσφύγει στη 
δικαιοσύνη για αναζήτηση ποινικών 
ευθυνών των αρμοδίων ώστε τα 
ποσά αυτά να καταβληθούν από την 
προσωπική τους περιουσία. Η 
αδράνεια των αρμοδίων να 
απαντήσουν, έστω, στους 
Συλλόγους – Μέλη της ΟΤΟΕ δείχνει 
ότι το πρόβλημα λειτουργίας των 
θεσμών του Δημοσίου είναι πολύ 
μεγαλύτερο από αυτό που ομολογεί 
ο Υπουργός Εργασίας ότι κάποιοι δε 
μπαίνουν στον κόπο να σηκώσουν 
το τηλέφωνο στους 
ασφαλισμένους». 

 

ην ώρα που οι δανειολήπτες 
βρίσκονται σε έναν λαβύρινθο 
δίχως διέξοδο, οι Servicers 

συνεχίζουν να επωφελούνται από τις 
προνομιακές πωλήσεις των πακέτων 
κόκκινων δανείων.  

 Τ 
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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newmoney.gr «Αριάδνη» θα 
είναι η ονομασία του πακέτου των κόκκινων δανείων από 
τις bad banks, ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, που ως άλλος 
μίτος της Αριάδνης θα οδηγήσει στην κορυφή έναν από 
τους υπάρχοντες servicers. Είναι το μεγαλύτερο 
«ανεξάρτητο» πακέτο, υπό την έννοια ότι οι συμμαχίες στο 
υπόλοιπο κομμάτι της αγοράς είναι διαμορφωμένες και οι 
τιτλοποιήσεις δρομολογημένες όσον αφορά τον servicer.  

διαδικασία -εκτός απροόπτου- 
αναμένεται να ξεκινήσει κάπου 
εντός του Φθινοπώρου. 

Επιπλέον, η συναλλαγή «Αριάδνη» αφορά ένα 
«αδούλευτο» χαρτοφυλάκιο, με ό.τι μπορεί να σημαίνει 
αυτό για το τίμημα. Η «Αριάδνη» περιλαμβάνει δάνεια όλων 
των κατηγοριών, από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Αγροτική 
Τράπεζα, Proton Bank κ.λπ. Η πρόκληση απευθύνεται 
μόνον σε βαθιές τσέπες καθώς δεν είναι τιτλοποίηση, αλλά 
απευθείας πώληση. Αν, π.χ., κάποιος δώσει προσφορά 
στα 20 λεπτά του ευρώ, τότε θα πρέπει να βάλει στο τραπέζι 
1 δισ. ευρώ. Με απλά λόγια: Μετά το Frontier της ΕΤΕ (που 

πήγε στην κοινοπραξία Bain Capital, Fortress και doValue) 
η πρόκληση για DK-CEPAL και Ιntrum είναι καθοριστικής 
σημασίας, καθώς αν Fortress-Do Value πάρουν και την 
«Αριάδνη» θα κατοχυρωθεί ως ο μεγαλύτερος παίκτης της 
χώρας στην αγορά των NPLs. Συνεπώς, DK, Fortress και 
Intrum αναμένεται να αναμετρηθούν ανελέητα σε 
κοινοπρακτικά φυσικά σχήματα με συμμάχους servicers 
και άλλα funds. 

 

να καινούριο 
απατηλό e-mail 
που στοχεύει 

στους κωδικούς e-
banking πελατών της 
Εθνικής κυκλοφορεί 
τον τελευταίο καιρό. 
Πρόκειται για ένα μήνυμα χωρίς 
ορθογραφικά λάθη, που ενημερώνει 
μάλιστα τον παραλήπτη ότι για τρίτη 
φορά του έχει σταλεί η σχετική 
ενημέρωση. Φυσικά το μόνο που 
έχετε να κάνετε εάν σας έρθει ένα 
τέτοιο e-mail είναι να το αγνοήσετε 
και να το διαγράψετε. Αν νομίζετε 
πως τίθεται ζήτημα για την ασφάλεια 
του λογαριασμού σας, 
επικοινωνήστε άμεσα με τη γραμμή 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της 
Εθνικής Τράπεζας στο 2104848484. 

και αναφέρει τα ακόλουθα: «Αγαπητέ πελάτη, Αυτή είναι μια τρίτη ειδοποίηση, η 
Εθνική Τράπεζα έχει βελτιώσει τα μέτρα ασφαλείας για διαδικτυακές συναλλαγές 
και απαιτεί υποχρεωτική επιβεβαίωση εκ μέρους σας. Ακολουθήστε αυτά τα 
βήματα για να ενεργοποιήσετε ξανά τις διαδικτυακές δυνατότητες: Επικυρώνω. 
Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε απαντήστε σε αυτό το 
email». Αν κάνετε κλικ στο «Επικυρώνω» και πληκτρολογήσετε τα στοιχεία 
εισόδου στο λογαριασμό e-banking, αυτά θα υποκλαπούν από τους απατεώνες. 

 

Η 

Έ 
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Αρχή 
Καταπολέμησης 
της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από 
Εγκληματικές 
Δραστηριότητας 
προειδοποιεί για τις 
τεράστιες διαστάσεις 
που έχει λάβει πια το 
ηλεκτρονικό έγκλημα, 
καταγράφοντας τις  
πιο συνήθεις απάτες. 
Η πιο συνηθισμένη τυπολογία στις 
ηλεκτρονικές απάτες στην Ελλάδα 
είναι η εξής: 
1. "Phishing, "Pharming και 
Cracking" με "Sim Swapping". Οι 
δράστες 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 (Gov.gr). Αφού 
εκδώσουν όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα, οι δράστες χρησιμοποιούν 
"αχυράνθρωπους" για να εκδώσουν 
νέες κάρτες SIM για τα κινητά 
τηλέφωνα των θυμάτων. Με τον 
τρόπο αυτό καταφέρνουν να 
παρακάμψουν τις διαδικασίες 
ασφαλείας του e-banking (αποστολή 
SMS ή μηνύματος μέσω VIBER 
στους πελάτες με μοναδικό κωδικό 
για κάθε συναλλαγή) και να 
αφαιρέσουν μεγάλα χρηματικά 
ποσά από τα θύματα. 

2. "Phishing”. 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. 
3. "Smishing”. Ο όρος "smishing" 
(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 SMS 
συνήθως ζητά από το θύμα να κάνει 
κλικ σε έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο 
(link) ή να καλέσει έναν αριθμό 
τηλεφώνου, προκειμένου να 
επαληθεύσει, ενημερώσει ή 
επανανεργοποιήσει τον 
λογαριασμό. 
4. "Ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ 
χωρίς κάρτα”. Υποτίθεται ότι μια 
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. 

ι δράστες 
χρησιμοποιούν 
εύσχημες 

δικαιολογίες και 
βασίζονται κυρίως  
στην άγνοια των 
υποψηφίων θυμάτων 
για το πώς λειτουργεί η 
συγκεκριμένη υπηρεσία ταχείας 
ανάληψης μετρητών χωρίς κάρτα. 
Παραπλανούν τα θύματα και αυτά, 
ενώ πιστεύουν ότι πληκτρολογούν 
το ποσό που θα λάβουν για 
συγκεκριμένη συναλλαγή, στην 

πραγματικότητα δίνουν εντολή 
χρέωσης του δικού τους 
λογαριασμού (γίνεται ανάληψη από 
το λογαριασμό τους). Στη συνέχεια, 
οι δράστες ζητούν από τα θύματα να 
τους πουν 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. 

 
5. Το κόλπο της προκαταβολής και 
του valeur. Οι απάτες αυτές 
σχετίζονται συνήθως με ψευδείς 
αγγελίες πώλησης αγαθών σε 
δημοφιλείς ιστοσελίδες αγγελιών 
και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι 
δράστες άλλοτε ζητούν την 
κατάθεση του τιμήματος πριν από 
την παράδοση του προϊόντος, το 
οποίο ουδέποτε παραδίδουν, 
άλλοτε αποστέλλουν 
πλαστογραφημένα αντίγραφα 
εμβάσματος και SWIFT με στοιχεία 
υπαρκτών εταιρειών με συναφή 
δραστηριότητα. Μια άλλη 
παραλλαγή φέρει τους δράστες να 
ισχυρίζονται ότι εκ παραδρομής 
έχουν μεταφέρει χρηματικά ποσά 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
των υποψήφιων αγοραστών. Εν 
συνεχεία, εκμεταλλευόμενοι την 
καθυστέρηση της πίστωσης του 
ποσού, λόγω valeur, ζητούν την 
επιστροφή των χρημάτων σε άλλους 
τραπεζικούς λογαριασμούς (των 
δραστών). 
6. Ψεύτικες ιστοσελίδες τραπεζών. 
Κακόβουλα email περιλαμβάνουν 
ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links)  

 

Η 

Ο 
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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. 

ι ψεύτικες 
ιστοσελίδες 
τραπεζών 

προσομοιάζουν  
αρκετά με τις νόμιμες 
ιστοσελίδες τραπεζών. 
Η απάτη αποκαλύπτεται σχετικά 
εύκολα παρατηρώντας το URL της 
ιστοσελίδας αλλά και αρκετά 
ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, 
τα οποία ποτέ δεν θα υπήρχαν σε 
μια επίσημη σελίδα τράπεζας. 7. Η 
απάτη του "τεχνικού”. 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 
αυτόν τον τρόπο αποκτούν πλήρη 
έλεγχο και έχουν πρόσβαση σε 
αποθηκευμένους κωδικούς, τους 

οποίους στη συνέχεια έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν 
για παράνομες ενέργειες. 

 
8. Η "απάτη του CEO”. Υπάλληλος 
μιας εταιρείες που έχει τη 
δυνατότητα να κάνει πληρωμές 
λαμβάνει ένα επείγον email από τον 
διευθύνοντα σύμβουλο για μια 
μεταφορά χρημάτων. Συνήθως το 
email του αποστολέα διαφέρει 
ελάχιστα από εκείνο του 
πραγματικού CEO. O δήθεν CEO 
ζητά από τον υπάλληλο την άμεση 
μεταφορά του ποσού χωρίς να 
περιμένει εγκρίσεις λόγω του 
επείγοντος. 
9. "Πώς να γίνεις πλούσιος”. Η 
απάτη των μη ρεαλιστικών 
αποδόσεων αποτελούν ίσως τις πιο 
κοινές, οι οποίες όμως έχουν αυξηθεί 
τελευταία λόγω των χαμηλών 
επιτοκίων και της εργασιακής 
αβεβαιότητας. Οι απάτες αυτές 
σχετιζόμενες με επενδύσεις και 
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. 

Η Αρχή δίνει τρεις χρήσιμους 
κανόνες για την ασφάλεια στις 
συναλλαγές: 1. Ποτέ κλικ σε 
ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links) 
που περιλαμβάνονται σε μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα 
οποία δήθεν ανακατευθύνουν στην 
ιστοσελίδα της τράπεζας με την 
οποία συνεργαζόμαστε. 2.  

οτέ δεν δίνονται  
οι κωδικοί PIN/ 
ΕΧΤΡΑ PIN  

της πιστωτικής ή 
χρεωστικής κάρτας ή 
τον κωδικό πρόσβασης 
του τραπεζικού 
λογαριασμού  
μέσω e-banking. 
Η επίσημη τράπεζα ποτέ δεν ζητά 
τέτοιου είδους πληροφορίες. 3. 
Ιδιαίτερη προσοχή για συναλλαγές ή 
επικοινωνίες κατά τις 
μεταμεσημβρινές, απογευματινές 
και βραδινές ώρες καθώς και κατά 
τις ημέρες εορτών και αργιών, κατά 
τις οποίες αναφέρεται ότι είναι 
αναγκαία η άμεση τηλεφωνική 
επικοινωνία με την τράπεζα. 

πορεί τα τελευταία δύο χρόνια 
να εκτοξεύτηκαν οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές  

λόγω πανδημίας, οι Έλληνες όμως 
συνεχίζουν σε συντριπτική 
πλειοψηφία να προτιμούν τις 
πληρωμές με μετρητά. 
Σύμφωνα με την «Καθημερινή» στα συγκεντρωτικά 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την 
κατάταξη της χώρας μας στις συνολικές ηλεκτρονικές   
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πληρωμές, η Ελλάδα κατέλαβε το 2020 μόλις την 21η θέση 
στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 166 
συναλλαγές ανά κάτοικο έναντι 266 συναλλαγών κατά 
μέσον όρο στην Ευρωζώνη. Η διαπίστωση αυτή δεν 
αναιρεί φυσικά την τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί τα 
τελευταία χρόνια ειδικά στη χρήση των χρεωστικών και 
πιστωτικών καρτών, ανεβάζοντας τη χώρα μας στη 18η 
θέση, από 25η το 2019, στη χρήση του «πλαστικού 
χρήματος», με βάση τον αριθμό συναλλαγών ανά κάτοικο. 
Η τάση αυτή ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
και συνεχίζεται και όλο το 2021. Για το 2020 η χρήση των 
ηλεκτρονικών πληρωμών διευρύνθηκε και συνολικά 
πραγματοποιήθηκαν 1,77 δισ. συναλλαγές, 
καταγράφοντας άνοδο κατά 30,6% σε σχέση με το 2019. 
Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν όλα τα δίκτυα και 
συγκεκριμένα: • Οι κάρτες με αύξηση συναλλαγών κατά 
41%, στο 1,1 δισ., από 792 εκατ. το 2019. Η αξία των 
συναλλαγών με κάρτες αυξήθηκε το 2020 κατά 43,7% σε 
σχέση με το 2019 και ανήλθε στα 36,8 δισ. ευρώ, από 26,2 
δισ. ευρώ. • Οι μεταφορές χρημάτων από ένα λογαριασμό 
σε έναν άλλο. Ο αριθμός των συναλλαγών που 
πραγματοποιήθηκαν μέσω μεταφοράς πιστώσεων ανήλθε 
το 2020 στα 477,6 εκατ., από 353 εκατ. το 2019, 
καταγράφοντας άνοδο κατά 35,3%, και η αξία των 
συναλλαγών αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε 5,3% και 
ανήλθε στα 718,7 δισ. ευρώ έναντι 699 δισ. ευρώ το 2019. 
Αντίθετα, μειωμένος κατά 20,6%, στα 4,4 εκατομμύρια από 
5,6 εκατ. το 2019, ήταν ο αριθμός των πληρωμών που 
πραγματοποιήθηκαν μέσω επιταγών, ενώ μειωμένη ήταν 
και η αξία των συναλλαγών μέσω επιταγών, που 
περιορίστηκε στα 66,4 δισ. ευρώ, από 89,4 δισ. ευρώ το 
2019. Σταθερή στα 9 δισ. ευρώ παρέμεινε, τέλος, η αξία των 
συναλλαγών μέσω πάγιων εντολών, ενώ ο αριθμός των 
συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 26,8 εκατ. 

νδεικτικό της οικονομικής 
στενότητας που επικρατεί και  
της ανάγκης για ρευστότητα στην 

αγορά λόγω της οικονομικής 
δυσπραγίας από την πανδημία,  
είναι το γεγονός πως έπεσαν 
κατακόρυφα οι προθεσμιακές 
καταθέσεις στην Χώρα μας. 
Όπως μεταδίδει το powergame.gr 16 χρόνια πίσω 
επιστρέφουν οι προθεσμιακές καταθέσεις, καθώς το 
συνολικό τους υπόλοιπο στις τράπεζες υποχώρησε στα 
επίπεδα του Ιουνίου 2005, δηλαδή στα 31,6 δισ. ευρώ. 
Συνολικά από τις αρχές του έτους, καταθέσεις της τάξεως 
των 6 δισ. ευρώ που ήταν κλεισμένες σε διάφορες 
διάρκειες, δεν ανανεώθηκαν στη λήξη τους, για τον 
προφανή λόγο των μηδενικών επιτοκίων που προσφέρει 
σήμερα η αγορά. Εξ ου και στον αντίποδα, παρατηρείται 

σημαντική αύξηση στις καταθέσεις ταμιευτηρίου, που ναι 
μεν δεν προσφέρουν επιτόκιο, αλλά τουλάχιστον 
συνδυάζουν την αποταμίευση με ασφάλεια και ελευθερία 
κινήσεων, καθώς τα χρήματα είναι κατατεθειμένα στις 
τράπεζες και ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα. Όπως ακριβώς  
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ισχύει και με τις καταθέσεις όψεως και τους τρεχούμενους 
λογαριασμούς, που μαζί με τους λογαριασμούς 
ταμιευτηρίου, αποτελούν τους λογαριασμούς «πρώτης 
ζήτησης». Εξ ου και δεν είναι τυχαία η εκρηκτική άνοδος 
των καταθέσεων ταμιευτηρίου που σημείωσαν ιστορικό 
ρεκόρ προσεγγίζοντας τα 100 δισ ευρώ τον Ιούλιο. Ποσό – 
συγκεκριμένα έφτασε τα 99,78 δισ ευρώ μαζί με τους 
τρεχούμενους και τους όψεως- που λογικά από ώρα σε 

ώρα (ίσως στα στοιχεία του Αυγούστου) θα ξεπεράσει το 
φράγμα των 100 δισ. ευρώ. 

ύμφωνα με τα τελευταία επίσημα 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 
τον Ιούλιο φέτος, 

«αποδεσμεύτηκαν» και δεν 
ανανεώθηκαν καταθέσεις προθεσμίας 
σχεδόν 1 δισ. ευρώ, για την ακρίβεια 
976 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι 
εκροές από τις αρχές του έτους να 
προσεγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ, καθώς 
διαμορφώθηκαν στα 5,92 δισ. ευρώ. 
Συνολικά, οι καταθέσεις προθεσμίας των νοικοκυριών 
μειώθηκαν τον ίδιο μήνα στα 31,6 δισ. ευρώ (στα ίδια 
επίπεδα με τον Ιούνιο του 2005, που ήταν 31,037 δισ. 
ευρώ). 

 

διανομή μερισμάτων από τις Τράπεζες μετά  
από 14 χρόνια αποτελεί είδηση για το  
εγχώριο Τραπεζικό σύστημα, αλλά για να 

πραγματοποιηθεί πρέπει να ξεπεραστούν βασικά 
εμπόδια και κυρίως να πειστούν οι εποπτικές αρχές. 
Όπως αποκαλύπτει ο Γιάννης Παπαδογιάννης στο businessdaily.gr αντιμέτωπες 
με ένα πολύ δύσκολο διάλογο με τις εποπτικές αρχές θα βρεθούν οι εγχώριες 
τράπεζες προκειμένου να πείσουν για τη σκοπιμότητα διανομής μερίσματος και 
να λάβουν το εποπτικό πράσινο φως. Αν εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση του 

επόπτη τότε οι εγχώριες τράπεζες 
θα μπορέσουν να διανείμουν 
μέρισμα στους μετόχους τους μετά 
από διάστημα 14 ετών! 

ο 2008 ήταν η 
τελευταία χρόνια 
που οι τράπεζες 

προχώρησαν στη 
διανομή μερίσματος 
(που αφορούσε τη χρήση του 2007) 
υπακούοντας αρχικά στη σχετική 
δέσμευση που ανέλαβαν μετά τη 
λήψη της κρατικής βοήθειας το 2008 
(Πακέτο Αλογοσκούφη) ενώ, μετά το 
2010 παρασύρθηκαν από τη δίνη της 
δημοσιονομικής κρίσης που 
μετασχηματίστηκε γρήγορα και σε 
τραπεζική κρίση. Οι εγχώριες 
τράπεζες για πρώτη φορά μετά την 
κρίση επαναφέρουν στην ατζέντα το 
θέμα της διανομής μερίσματος και με 
αφορμή τα αποτελέσματα του  
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πρώτου εξαμήνου 2021 οι διοικήσεις της Eurobank, της Alpha Bank και της 
Εθνικής Τράπεζας έθεσαν ως κεντρικό στόχο την διανομή μερίσματος είτε από τη 
χρήση του 2022 είτε του 2023. Έχοντας πραγματοποιήσει μεγάλη πρόοδο στην 
μείωση του μεγάλου αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και 
εκτιμώντας ότι σύντομα, πιθανότατα εντός του έτους, θα ξεμπερδέψουν οριστικά 
από την προβληματική κληρονομία της κρίσης, οι τράπεζες επιδιώκουν να 
αλλάξουν σελίδα αναδεικνύοντας για την επόμενη ημέρα φιλόδοξους στόχους 
κερδοφορίας. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αναλυτές, η κουβέντα των διοικήσεων των 
τραπεζών με τις εποπτικές αρχές για τα μερίσματα θα είναι μια πολύ δύσκολη 
συζήτηση. Όπως επισημαίνουν θα πρέπει να επιτύχουν πολύ μεγάλη πρόοδο τα 
επόμενη τρίμηνα για να μπορέσουν να πετύχουν το στόχο για τη διανομή 
μερίσματος. Τρία είναι τα μεγάλα εμπόδια που θα πρέπει να υπερπηδήσουν οι 
διοικήσεις των εγχώριων τραπεζών: Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό συμμετοχής της 
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC) στα ίδια κεφάλαια των τραπεζών. 
Όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος «περίπου το 65% των κεφαλαίων CET1 
των τραπεζών αντιστοιχεί σε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του 
Ελληνικού Δημοσίου. Η παρούσα στρατηγική για τη μείωση των ΜΕΔ εκτιμάται 
ότι θα αυξήσει αυτό το ποσοστό». Η ΕΚΤ δίνει μεγάλη βαρύτητα στο ζήτημα του 
DTC υπογραμμίζοντας σε πρόσφατη γνωμοδότησή της για το θέμα: «παρατηρεί 
ότι το υψηλό ποσοστό οριστικών και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων στους 
κεφαλαιακούς δείκτες CET1 των ελληνικών συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, 
τo οποίο δεν προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω μεσοπρόθεσμα, παραμένει 
ζήτημα που εγείρει εποπτική ανησυχία». Εκτιμάται ότι  

ν δεν υπάρξει ουσιαστική βελτίωση της 
ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών 
θα είναι δύσκολο οι εποπτικές αρχές να  

δώσουν το πράσινο φως για τη διανομή μερισμάτων.  
Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη Έκθεση του Διοικητής της ΤτΕ επισημαίνονταν 
ότι «η αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού της αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης στα ίδια κεφάλαια και η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των 
τραπεζών», αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της ανάκαμψης της 
οικονομίας. 

Προβληματισμός διατυπώνεται για τις πηγές κερδοφορίας των τραπεζών, καθώς 
η παραγωγή νέων δανείων παραμένει μικρή (με εξαίρεση τις χορηγήσεις προς 
μεγάλες επιχειρήσεις) ενώ η ενίσχυση της κερδοφορίας το 2020 αλλά και το 2021 
οφείλεται κυρίως σε έκτακτα κέρδη (από αγοραπωλησίες ομολόγων αλλά και 

στην επενδυτική αξιοποίηση της 
ρευστότητας που έχουν αντλήσει με 
εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους από το 
ευρωσύστημα. Όπως είχε σημειώσει 
ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης 
Στουρνάρας, στη συνέντευξή του 
στο Business Daily: «έχουμε μια 
πάρα πολύ μεγάλη αύξηση της 
ρευστότητας για τις ελληνικές 
τράπεζες. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι 
ικανοποιημένος, όταν οι τράπεζες 
έχουν διοχετεύσει στον καθαρά 
ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, στον 
μη χρηματοπιστωτικό, γύρω στα 5 
δισεκατομμύρια φέτος, ενώ έχουν 
πάρει 47 δισ. συν την αύξηση των 
καταθέσεων. Τα υπόλοιπα είναι σε 
ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου 
και κατατεθειμένα ξανά στην 
κεντρική τράπεζα». Όπως 
σημειώνουν αναλυτές, οι τράπεζες 
θα πρέπει να πετύχουν τους 
επόμενους μήνες υψηλή πιστωτική 
επέκταση, ώστε να ενισχύσουν τα 
επιτοκιακά έσοδα αλλά και να 
ενισχύσουν τα έσοδα προμηθειών 
τα οποία παραμένουν σε πολύ 
χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τις 
άλλες χώρες της ευρωζώνης. Οι 
τράπεζες πάντως εκτιμούν ότι την 
προσεχή 3ετία θα σημειωθεί μεγάλη 
πιστωτική επέκταση λόγω των 
χορηγήσεων στο πλαίσιο του 
Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και της 
ανάκαμψης της οικονομίας. 
Αβεβαιότητα παραμένει για το ύψος 
των νέων μη εξυπηρετούμενων 
δανείων που θα δημιουργηθούν 
τελικά εξαιτίας της χωρίς 
προηγούμενο διαταραχής που 
προκάλεσε η πανδημία στην 
οικονομία. Αν και οι τράπεζες 
αισιοδοξούν ότι τα εκτεταμένα 
προγράμματα στήριξης των 
οικονομιών και των επιχειρήσεων 
θα «κρατήσουν» πολύ χαμηλά τα νέα 
«κόκκινα» δάνεια, ωστόσο, 
υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες 
δεδομένου ότι πολλοί παραδοσιακοί 
κλάδοι της οικονομίας έχουν 
επηρεαστεί δραστικά και μόνιμα 
από τα νέα δεδομένα. Τέλος, 
πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας 
αποτελούν τα λεγόμενα «πράσινα» 
stress test της ΕΚΤ με στόχο να 
διαπιστώσει κατά πόσο οι τράπεζες 
είναι κατάλληλα προετοιμασμένες 
να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες, σε 
όλα τα επίπεδα, της κλιματικής 
αλλαγής. 
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εγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες 
εγγράφουν σε φορολογικούς 
παραδείσους ποσό περίπου 20 

δισ. ευρώ που ισοδυναμεί με το 14% 
των συνολικών κερδών τους 
, με το ποσοστό αυτό να παραμένει σταθερό μεταξύ του 
2014-2020, ενώ μετά την κρίση το 2008 περισσότερα από 
1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ φορολογουμένων έχουν διατεθεί 
για τη διάσωση τραπεζών. Σύμφωνα με την efsyn.gr τα 
στοιχεία προκύπτουν από έκθεση του φορολογικού 
παρατηρητηρίου της Ε.Ε. για 36 συστημικές τράπεζες που 
πρέπει να δημοσιοποιούν στοιχεία των δραστηριοτήτων 
τους ανά χώρα, καθώς από το 2015 υποχρεώνονται να το 
κάνουν. Συνολικά το 25% των κερδών των συγκεκριμένων 
εγγράφηκε σε δικαιοδοσίες με φορολογικό συντελεστή 
χαμηλότερο του 15%. 

  

έκθεση τονίζει πως Τραπεζικά 
ιδρύματα όπως οι Barclays, HSBC 
και NatWest απολαμβάνουν τη 

χρήση ιδιαίτερα χαμηλού 

φορολογικού συντελεστή στα  
κέρδη τους ύψους 14%. 
Εκπρόσωπος της HSBC, που αντιπροσωπεύει το 10% του 
κύκλου εργασιών στις τράπεζες που μελετήθηκαν, 
υποστήριξε πως η τράπεζα «δεν χρησιμοποίησε 
στρατηγικές φοροαποφυγής, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που σχεδιάστηκαν για να εκτρέψουν τεχνητά τα 
κέρδη σε δικαιοδοσίες χαμηλού φόρου». Εκπρόσωπος της 
Barclays ανέφερε ότι η τράπεζα ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη 
φορολογούμενη του Ηνωμένου Βασιλείου και πλήρωνε 
τους φόρους που της αναλογούσαν. Το NatWest δεν 
απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Σύμφωνα με την ανάλυση, 
τα κέρδη που καταγράφονται από τράπεζες σε υπεράκτιες 
οντότητες είναι ασυνήθιστα υψηλά. Περίπου 238.000 ευρώ 
κέρδος ανά εργαζόμενο καταχωρούν οι τράπεζες σε 
φορολογικούς παραδείσους, σε αντίθεση με 65.000 ευρώ 
σε χώρες που δεν αποτελούν «καταφύγιο». Μάλιστα, οκτώ 
τράπεζες έχουν αυξήσει και το ποσοστό των κερδών σε 
φορολογικούς παραδείσους: Monte dei Paschi di Siena 
(αύξηση 19,4%), Intesa Sanpaolo (αύξηση 12,2%), HSBC 
(αύξηση 7,9%), Barclays (αύξηση 4,3 %), Nordea (αύξηση 
2,1%), BBVA, (αύξηση 1%), Banco Santander (αύξηση 0,8%) 
και Rabobank (αύξηση 0,7%). Σύμφωνα με την έκθεση του 
φορολογικού παρατηρητηρίου της Ε.Ε., αν οι χώρες στις 
οποίες εδρεύουν οι τράπεζες συνέλεγαν τη διαφορά μεταξύ 
του φορολογικού συντελεστή που πληρώνουν οι τράπεζες 
στους φορολογικούς παραδείσους με τους οποίους 
συνεργάζονται και του 15%, τα επιπλέον φορολογικά 
έσοδα ετησίως θα ήταν 3-5 δισ. ευρώ. Αν ο ελάχιστος 
συντελεστής ήταν 25%, τα επιπλέον έσοδα θα ήταν 10-13 
δισ. ευρώ. Η έρευνα του ανεξάρτητου ερευνητικού 
οργανισμού υποδηλώνει επίσης ότι το γερμανικό κρατικό 
ταμείο θα ήταν ο μεγαλύτερος δικαιούχος εάν επιβαλλόταν 
παγκόσμιος ελάχιστος φορολογικός συντελεστής στις 
ευρωπαϊκές τράπεζες, λόγω και του μεγέθους των 
τραπεζών που εδρεύουν στο έδαφος της Γερμανίας. Το 
παρατηρητήριο κατονομάζει 17 χώρες και εδάφη ως τους 
φορολογικούς παραδείσους των συγκεκριμένων 
τραπεζών: Μπαχάμες, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένοι 
Νήσοι, Νήσοι Κέιμαν, Γκέρνσεϊ, Γιβραλτάρ, Χονγκ Κονγκ, 
Ιρλανδία, Νήσος Μαν, Τζέρσεϋ, Κουβέιτ, Λουξεμβούργο, 
Μακάο, Μάλτα , Μαυρίκιος, Παναμάς και Κατάρ. 
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 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 

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

 

χεις δάνεια που 
εξυπηρετείς όπως 
το στεγαστικό σου 

και κάποια άλλα όπως 
καταναλωτικά ή 
πιστωτικές κάρτες  
που τα έχεις παρατή-
σει εδώ και χρόνια; 
Νομίζεις ότι δεν 
υπάρχει περίπτωση  
να πτωχεύσεις από   
ένα καταναλωτικό            
και μία κάρτα; 
Κάνεις τεράστιο λάθος! Εφόσον δεν 
καταβάλεις τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές σου που είναι τουλάχιστον 
40% των συνολικών ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεών σου για περίοδο 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και  

 
εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή σου υπερβαίνει το ποσό των 30.000 
ευρώ, η τράπεζα μπορεί να σε πτωχεύει! Σου είχαν επιδώσει Διαταγή Πληρωμής 
το 2012 και αντί να κάνεις ανακοπή έκανες αίτηση για υπαγωγή στο Ν. Κατσέλη 
που πρόσφατα σε πέταξε εκτός και σε καταδίκασε μάλιστα και για «δόλο»; 
Νομίζεις ότι θα ξεφύγεις από την πτώχευση;  Έχεις πάρει δάνειο το 2002 και σ’ 
έχει ξεχάσει η Τράπεζα... Πέρασε 5ετία, πέρασε 10ετία, όλα καλά; Μπορεί η 
Τράπεζα να αιτηθεί την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής, μπορεί και να μην στην 
επιδώσει και μετά εσύ θα αναρωτιέσαι:  «μα πώς την πάτησα;». Για να σταματήσει 
η σεναριογραφία: θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο στόχος των τραπεζών και 
των Funds  είναι να αρπάξουν την Ελληνική ιδιωτική περιουσία. Τελεία και παύλα! 
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Μια τεράστια περιουσία ύψους 1 τρισ. ευρώ θα αλωθεί μέσα από το τραπεζικό 
σύστημα για κάποια λίγα δισ. ευρώ… Όποιος καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται πως 
αυτό που μας παίζουν τα κανάλια είναι το… νανούρισμα που θέλει ο κόσμος ν’ 
ακούει για να κοιμηθεί τον ύπνο του δικαίου, ούτως ώστε να μην σκέφτεται και 
στεναχωριέται. Εν τέλει αυτό που οφείλει επιτέλους να κάνει, είναι να πεταχτεί 
από το κρεββάτι της παραπληροφόρησης και να ξεκινήσει να κάνει αυτά που 
όφειλε να είχε κάνει ή να κάνει έστω και τώρα για να χτίσει σωστά την άμυνά του 
απέναντι στην τραπεζική επέλαση. Γιατί εδώ και τώρα; Διότι οι πολιτικοί μας 
πατέρες φρόντισαν την ιερά  περίοδο των «μπάνιων του λαού» να προσφέρουν 
σανίδα σωτηρίας σε φίλους τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, όπως 
καναλάρχες, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες κλπ., τους δικούς τους κολλητούς, 
κάνοντάς τους δώρο την δυνατότητα του «μαχητού» στο τεκμήριο της «παύσης 
πληρωμών». 

 

Αυτό έγινε με το νέο κείμενο της Παρ. 1, του Άρθρου 77, Ν. 4738] -   το νέο κείμενο 
της Παρ. 1, του Άρθρου 77, Ν 4738/2020, διαμορφώθηκε πλέον και ισχύει ως εξής: 
"Τεκμαίρεται, ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών, όταν δεν καταβάλει 
ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος 
τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεών του για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη 
εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων 
(30.000) ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων χρηματικών 
υποχρεώσεων δεν αίρει την παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και 
στην αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής ληξιπρόθεσμης 

χρηματικής οφειλής. Το τεκμήριο της 
παρούσας είναι μαχητό.". Στην 
Υπέρβαση παρακολουθούμε τα 
πάντα και δεν μας ξεφεύγει τίποτα. 
Αυτό είναι που κάνει την συμμετοχή 
των μελών μας (παλιών και νέων) 
στην Ομαδική Αγωγή του Κινήματος 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ και την κοινοποίηση 
Εξωδίκου Επανακαθορισμού 
Οφειλής με Δήλωση Μη Καταβολής 
μέχρι Επανακαθορισμού 
επιτακτική!!! 

Σύντομα θα αποσταλούν SMS αλλά 
και emails από τα γραφεία της 
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ που θα ενημερώνουν 
τα μέλη μας σε ότι αφορά την 
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ» που οφείλει να 
γίνει από τα μέλη του Κινήματος με 
δεδομένο το ΜΑΧΗΤΟ του 
ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
που από τα μέσα Ιουλίου 2021 με την 
τροποποίηση του 
προαναφερθέντος Νόμου. Ήδη από 
την Δευτέρα ξεκινήσαμε καθημερινά 
είτε τηλεφωνικά είτε με βιντεο-
κλήσεις να ενημερώνουμε  τα μέλη 
μας – παλιά και νέα -  για τις 
ενέργειες που οφείλουν να 
διενεργηθούν από πλευράς τους. 
Εισπράττουμε όμως από κάποιους 
και δυσαρέσκεια για τη νέα αυτή 
δράση και αναφέρονται ακόμη και 
στο κόστος του νέου Εξωδίκου 
γεγονός που μας κάνει να 
θεωρήσουμε υποχρεωτικό να 
ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ από τότε που ξεκίνησε 
τη δράση της, φρόντισε να 
ενημερώνει και να συστήνει στα 
μέλη της το «πώς» θα θωρακιστούν 
σωστά για να προστατευθούν από 
τις όποιες κινήσεις των Τραπεζών.  

κόμη και σε 
περιπτώσεις 
δανειοληπτών  

που ήταν θεωρητικά 
χαμένες, καταφέραμε 
και σώσαμε 
περιουσίες!!! 
Ποιο πολιτικό κόμμα δεν φρόντισε 
να ανανεώσει στα τέλη του 2014 την 
προστασία της πρώτης κατοικίας ; 
Ποιο κόμμα ανέλαβε την κυβέρνηση 
στις αρχές του 2015 και δεν 
ανανέωσε το νόμο για την  

 

Α 



 

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 – 62  * Email : ypervasi.gr@gmail.com 

 Σ/Κ 11-12 Σεπτεμβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 197 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 50 

 
προστασία της α’ κατοικίας; ΝΔ & ΣΥΡΙΖΑ οι 
πρωταγωνιστές… Οι προηγούμενοι αυτών των δύο είχαν 
φροντίσει να μας βάλουν στο ΔΝΤ και στα μνημόνια. Όλοι 
όσοι κυβέρνησαν ετούτον εδώ τον τόπο είχαν να 
επιμεληθούν στην ψήφιση αυτών που τους είχαν ζήτησαν 
οι Εντολείς τους να ψηφίσουν. Επί ποιας κυβέρνησης 
ψηφίστηκε (καλοκαιράκι) ο νέος Κώδικας Πολιτικής 
Δικονομίας με έναρξη ισχύος την 1/1/2016; Πότε ξεκίνησαν 
οι Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί», ο Κώδικας Δεοντολογίας 
ΤτΕ, ο Συνεργάσιμος Δανειολήπτης, οι Στρατηγικοί 
Κακοπληρωτές, οι πλατφόρμες Εξωδικαστικών 
μηχανισμών Ρύθμισης Οφειλών, τα ξεπουλήματα των 
Δανείων σε Funds, οι Ασυλίες Τραπεζιτών και ΤΧΣ, η ταφή 
του Ν. Κατσέλη και η παύση προστασίας της 1ης κατοικίας; 
Όταν ψήφισαν οι βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων αυτά 
που κλήθηκαν να ψηφίσουν… Τότε που η Γ.Γ. της Ένωσης 
Ελληνικών Τραπεζών πήγαινε έτοιμα τα νομοσχέδια για 
ψήφιση στο κυβερνών κόμμα. Και για όσους ξεκινήσουν να 
μιλάνε για κόμματα και ιδεολογίες, ας μάθουν επιτέλους ότι 
οι ιδεολογίες τύποις υφίστανται. Στην ουσία έχουν πάει 
περίπατο… Παρατηρώντας τον κλοιό της  πίεσης και 
συνδυαστικά και με δικαστικές αποφάσεις οριζόντιας 
δικαίωσης μελών μας δανειοληπτών μας οδηγηθήκαμε σε 
μια σειρά από ενέργειες πέραν αυτής της Ο.Α. (Ομαδικής 
Αγωγής). Ξεκινήσαμε με το Εξώδικο Επανακαθορισμού 
Τραπεζικής Οφειλής όπου αμφισβητούμε την οφειλή μας 
κατά κεφάλαιο και τόκους. Εξαιρετική η κίνηση αυτή που 
ξεκίνησε στην ουσία τον Οκτώβριο του 2015. Συνεχίσαμε με 
το Εξώδικο που αφορούσε την Καταγγελία της Σύμβασης, 
την Μεταβίβαση των απαιτήσεων σε FUNDS (Παράνομη 
μεταβίβαση Προσωπικών Δεδομένων) και το πολύ 
σημαντικό εξώδικο που αφορά την Ενεργητική 
Νομιμοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς σε ότι αφορά τα 
δάνεια  που μεταβιβάστηκαν σ’ αυτήν την 26-3-2013 από τις 
Κυπριακές τράπεζες, Marfin-Egnatia Bank/Laiki, Bank of 
Cyprus και Helliniki Trapeza. Βέβαια δεν σταματήσαμε εκεί, 
καθώς προχωρήσαμε και σε  Αγωγές Αποζημίωσης κατά 
Τραπεζών και Funds, Αγωγές Αποζημίωσης κατά 
Εισπρακτικών Εταιρειών κλπ. Προχωρήσαμε με την 
κατάθεση Πρόσθετων Λόγων για να συμπεριλάβουμε 
δικαστικές αποφάσεις οριζόντιας δικαίωσης 
δανειοληπτών. Κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό 
που θεωρούμε πρέπον και δόκιμο κατά περίπτωση. Γι’ 
αυτό όταν ακούμε κάποιον να συζητά και να σχολιάζει το 
κόστος του εξωδίκου ή αναφέρεται στην  ετήσια συνδρομή 
των €20, υποστηρίζοντας ότι νόμιζε ότι αυτό αφορούσε 
μόνο τον 1ο χρόνο, καταλαβαίνουμε γιατί οι Τράπεζες 
βρίσκουν συνεχώς καινούρια θύματα! Η κοινωνία έχει 

τελματώσει, ζούμε την οριζόντια κατάπτωση της 
κοινωνικής παιδείας. 

Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι, μέλη του Κινήματος 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ και μη ότι η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ των στοιχείων 
του δανειολήπτη οφείλει να γίνει πάραυτα και χωρίς τάσεις 
αναβλητικότητας ή αδιαφορίας.  Επιπρόσθετα καλό είναι 
να ενδιαφερθεί να μάθει κάποια πράγματα. Η άγνοια είναι 
κακός σύμβουλος. ΕΠΕΙΔΗ σύντομα θα κατατεθούν 
Ομαδικές Αγωγές, και η δική σας αγωγή επιλεγμένη πρέπει 
να είναι καθ’ όλα εντάξει. Τι σημαίνει αυτό: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ 
(επικοινωνώντας με τα γραφεία μας) ότι: (α) μας έχετε 
προσκομίσει την εντολή ανάθεσης (ειδικό πληρεξούσιο) 
για την συμμετοχή σας στην Ομαδική Αγωγή νομίμως 
υπογεγραμμένο με το γνήσιο της υπογραφής σας. (β) μας 
έχετε φέρει τα αντίγραφα των Πιστωτικών Συμβάσεων και 
(γ) μας έχετε παραδώσει το Έντυπο της Υποχρεωτικής 
Διαμεσολάβησης της Παρ. 2, Άρθρου 3, Ν 4640/2019 (ΦΕΚ 
Α' 190/30-11-2019), νομίμως υπογεγραμμένο με το γνήσιο 
της υπογραφής σας. Για όσους δεν το έχουν μπορούν να 
το εκτυπώσουν ΕΔΩ: 
https://drive.google.com/file/d/1dFStxedBtZouBLnLcXt3kb
WBhN6JLbL2/view. Ενημερώνουμε επίσης ότι η Λογιστική 
πραγματογνωμοσύνη συνιστάται ανεπιφύλακτα ή μα΄λλον 
καλύτερα «επιτακτικά», δεδομένης της σημασίας της για 
την στήριξη του Εξωδίκου Αμφισβήτησης-
Επανακαθορισμού Τραπεζικών Οφειλών. Το τελευταίο που 
χρειάζεται να γίνει είναι το νέο επικαιροποιημένο Εξώδικο 
που έχει διπλή χρήση: α) στη κλασσική διαδικασία 
Διαταγής Πληρωμής & Πλειστηριασμού και β) στη νέα 
διαδικασία του Πτωχευτικού Νόμου. Υπόψιν ότι για τα νέα 
μέλη το Εξώδικο Αμφισβήτησης-Επανακαθορισμού και 
Εκκαθάρισης Τραπεζικών Οφειλών θα είναι 
επικαιροποιημένο με βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις 
του Πτωχευτικού Νόμου, μέχρι νεωτέρας εφόσον 
προκύψουν και νέες τροποποιήσεις. Για τα μέλη που έχουν 
ήδη αποστείλει και επιδοθεί τα Εξώδικα Επανακαθορισμού 
Τραπεζικής Οφειλής, θα κάνουν συμπληρωματικό Εξώδικο 
Επικαιροποίησης Πτωχευτικού Νόμου ούτως ώστε, με 
αυτόν τον τρόπο - που είναι αδιαμφισβήτητος-  να 
αποδεικνύεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό σας το 
«τεκμήριο της Παύσης Πληρωμών». Το έχουμε πει, το 
επαναλαμβάνουμε και το τονίζουμε εμφατικά. Στην 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ δεν μετράμε με το πιεσόμετρο τον βαθμό της 
«ηττοπάθειας». Μετράμε τον βαθμό της «διεκδίκησης» που 
χαρακτηρίζει τον καθένα μας. Μακάρι όλοι όσοι επιλέγουμε 
να διεκδικούμε, να καταλάβουμε το πόσο σημασία έχει να 
αντιληφθούμε ότι «μαζί είμαστε δυνατοί»!!! Και να θυμάστε: 
ΗΘΙΚΗ είναι να κάνεις το σωστό ανεξάρτητα του τι σου λένε 
και ΥΠΑΚΟΗ είναι να κάνεις ό,τι σου λένε ανεξάρτητα του τι 
είναι το σωστό... Εσείς θέλετε να είστε ηθικοί ή υπάκουοι; 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1dFStxedBtZouBLnLcXt3kbWBhN6JLbL2/view
https://drive.google.com/file/d/1dFStxedBtZouBLnLcXt3kbWBhN6JLbL2/view
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του Γιώργου Κοντού 
Συμβούλου Digital Marketing 
και SEO Expert, 
Γενικού Γραμματέα Υπέρβασης  

 

Κατά το άρθρο 77, Ν 4738/2020 
(ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ), στις 
αντικειμενικές προϋποθέσεις της 
πτώχευσης προβλέπεται, ότι, σε 
πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης 
που βρίσκεται σε ΠΑΥΣΗ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ήτοι αυτός που 
αδυνατεί να εκπληρώνει τις 
ληξιπρόθεσμες χρηματικές 
υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό 
και μόνιμο, διευκρινίζοντας μάλιστα 
ότι δεν αποτελούν εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται με δόλια ή 
καταστρεπτικά μέσα, όπως πχ 
καταδολιευτικές και παρελκυστικές 
ρυθμίσεις, κλπ.  
  

 

ημειωτέο δε, ότι, ως προς τις Τραπεζικές Οφειλές, 
κατά το άρθρο 77, Ν 4738/2020, ο κίνδυνος 
κατάθεσης αιτήματος πτώχευσης από τις 

Τράπεζες, Servicers και Funds, αφορά όλους 
ανεξαιρέτως τους Δανειολήπτες με Μη 
Εξυπηρετούμενα Δάνεια, δηλαδή ακόμη και αυτούς 
που έχουν δικαιωθεί αμετάκλητα στα Δικαστήρια, 
ακυρώνοντας τις εναντίον τους Διαταγές Πληρωμής, 
τους Πλειστηριασμούς και τις Κατασχέσεις.  
Και τούτο, επειδή, οι δικαιώσεις αυτές δεν αφορούν και, έτσι, δεν ακυρώνουν την 
ύπαρξη της τραπεζικής οφειλής, ούτε ακυρώνουν ή αναστέλλουν την εφαρμογή 
του τεκμηρίου της ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, αλλά, αντιθέτως, ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ Η 
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΠΙΔΟΘΕΙ ΚΑΙ, ΕΤΣΙ, 
ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Αυτό, 
μάλιστα, είναι ένα από τα μελανότερα σημεία του νέου Πτωχευτικού Νόμου, που 
επιτρέπει στην Τράπεζα να αιτηθεί την Πτώχευση του Δανειολήπτη ακόμη και για 
μη ορισμένες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις Δανείων, Αλληλόχρεων 
Λογαριασμών και Πιστωτικών Καρτών, ακόμη και όταν αυτές, διαπιστωμένα 
πλέον, με Αμετάκλητες Δικαστικές Αποφάσεις, περιλαμβάνουν παράνομες και 
καταχρηστικές χρεώσεις, που φουσκώνουν αυθαίρετα,  παράνομα και, πολλές 
φορές, ακόμη και τοκογλυφικά, το υπόλοιπο της Κίνησης Λογαριασμού του 
Δανειολήπτη, καθιστώντας έτσι τις αυθαιρέτως, καταχρηστικώς και παρανόμως 
υπολογισθείσες και διαμορφωθείσες, ληξιπρόθεσμες τραπεζικές του 
υποχρεώσεις, μη βέβαιες, ορισμένες και εκκαθαρισμένες. 

 

Σ 
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Έτσι, λοιπόν, τεκμαίρεται οριζόντια, ότι, ο Δανειολήπτης 
βρίσκεται σε ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, όταν δεν καταβάλλει τις 
ληξιπρόθεσμες χρηματικές του υποχρεώσεις  προς 
Τράπεζες, Servicers και Funds (Πιστωτικά ή 
Χρηματοδοτικά Ιδρύματα), σε ύψος τουλάχιστον 40% των 
συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, για 
περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών, εφόσον η μη 
εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 
30.000 ευρώ, ενώ ακόμη και η επιλεκτική εκπλήρωση 
ορισμένων μόνο ληξιπρόθεσμων τραπεζικών 
υποχρεώσεων, δεν μπορεί να άρει την ΠΑΥΣΗ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ, η οποία συντρέχει ακόμη και στην 
περίπτωση της αδυναμίας εκπλήρωσης έστω και μίας 
μόνο ληξιπρόθεσμης τραπεζικής οφειλής, που υπερβαίνει 
το ποσό των 30.000 ευρώ και το 40% του συνόλου των 
ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων του 
Δανειολήπτη. Έτσι, για παράδειγμα, ακόμη και ο 
Δανειολήπτης που δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στο 
Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σε Παρόχους Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας, σε Προμηθευτές, κλπ. και εξυπηρετεί 
κανονικά το Στεγαστικό του Δάνειο, αλλά δεν εξυπηρετεί 
Καταναλωτικά Δάνεια και Πιστωτικές Κάρτες, με συνολικά 
υπόλοιπα λογαριασμού άνω των 30.000 ευρώ και του 40% 
του συνόλου των ληξιπρόθεσμων τραπεζικών του 
υποχρεώσεων, κινδυνεύει άμεσα να οδηγηθεί σε 
Πτώχευση από Τράπεζες, Servicers και Funds, ακόμη και 
αν για τα Καταναλωτικά του Δάνεια και τις Πιστωτικές 
Κάρτες εκκρεμούν εκδικάσεις ανακοπών σε Διαταγές 
Πληρωμής και Πλειστηριασμούς ή, ακόμη χειρότερα, ακόμη 
και αν έχουν εκδοθεί επ' αυτών Αμετάκλητες Δικαστικές 
Αποφάσεις δικαίωσης του Δανειολήπτη. 

 

Με την Παρ.1, του Άρθρου 35,  
Ν 4818/2021, με ισχύ την από  
την 18/07/2021, το τεκμήριο  
της ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  
έγινε πλέον ΜΑΧΗΤΟ. 
Έτσι, το νέο κείμενο της Παρ. 1, του Άρθρου 77, Ν 
4738/2020, διαμορφώθηκε πλέον και ισχύει ως εξής: 
"Τεκμαίρεται, ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση 

πληρωμών, όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές 
υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) 
των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του για 
περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη 
εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Η επιλεκτική εκπλήρωση 
ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων δεν αίρει την 
παύση πληρωμών, η οποία μπορεί να συνίσταται και στην 
αδυναμία εκπλήρωσης ακόμα και μίας σημαντικής 
ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής. Το τεκμήριο της 
παρούσας είναι μαχητό.". 

Στα πλαίσια του Πτωχευτικού Νόμου, σημαίνει, ότι, μετά 
την 18/07/2021, η μη εκπλήρωση, για διάστημα μεγαλύτερο 
των 6 μηνών, συνολικών απαιτήσεων από Δάνεια, 
Αλληλόχρεους Λογαριασμούς και Πιστωτικές Κάρτες, που 
υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ και το 40% των 
συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του 
Δανειολήπτη, δεν συνιστά από μόνη της, την οριζόντια, 
αυτόματη, μηχανιστική απόδειξη της αδυναμίας του 
Δανειολήπτη να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές 
υποχρεώσεις του σε Τράπεζες, Servicers και Funds, κατά 
τρόπο γενικό και μόνιμο, στην οποία δεν χωρεί 
ανταπόδειξη, δηλαδή δεν συνιστά κατά τρόπο αυτόματο, 
οριζόντιο και αμάχητο το ΤΕΚΜΗΡΙΟ της ΠΑΥΣΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ, που απαιτείται προκειμένου, η Αίτηση 
Πτώχευσης κατά του Δανειολήπτη, να γίνει δεκτή στα 
Δικαστήρια. Έτσι, από την 18/07/2021, ο Δανειολήπτης έχει 
πλέον την δυνατότητα να αποδείξει στο Δικαστήριο, ότι, 
ενώ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ το σύνολο ή μέρος των χρηματικών 
του υποχρεώσεων σε Τράπεζες, Servicers και Funds, 
αυτός ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ τους, επειδή ο λόγος που ΔΕΝ ΤΙΣ 
ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ οφείλεται πχ σε ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ και, ειδικότερα, στα εκούσια ελαττώματα εκ των 
άκυρων ΓΟΣ της πιστωτικής σύμβασης προσχώρησης που 
συνομολόγησε με την Τράπεζα, κατά την χορήγηση του 
Δανείου ή/και της Πιστωτικής του Κάρτας ή κατά το άνοιγμα 
του Αλληλόχρεου Λογαριασμού του. 
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Οι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, λόγω της εκκρεμοδικίας 
από την συμμετοχή τους στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ κατά των 
Τραπεζών, μέχρι σήμερα διέθεταν μόνο την τυπική εκ του 
νόμου, οριζόντια αντικειμενική δυνατότητα να ακυρώσουν 
την εναντίον τους Αίτηση Πτώχευσης από Τράπεζες, 
Servicers και Funds. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που 
επιμένουμε τόσο πολύ, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του 
Πτωχευτικού Νόμου, στην αναγκαιότητα της ταχύτερης 
δυνατής συμμετοχής όλων των Δανειοληπτών μας στις 
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ, επισπεύδοντας την προσκόμιση στα 
Γραφεία του Σωματείου μας όλων των απαραίτητων για τον 
σκοπό αυτό εντύπων και εγγράφων που λείπουν από τους 
Φακέλους ορισμένων Μελών μας, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
αντίγραφα των Πιστωτικών Συμβάσεων και το Έντυπο της 
Υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης της Παρ. 2, Άρθρου 3, Ν 
4640/2019 (ΦΕΚ Α' 190/30-11-2019), νομίμως 
υπογεγραμμένο με το γνήσιο της υπογραφής του 
Δανειολήπτη. 

 

μως, από την 18/07/2021, όλοι οι 
Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ  
που έχουν κοινοποιήσει στις 

πιστώτριές τους Τράπεζες ΕΞΩΔΙΚΟ 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, 
διαθέτουν πλέον οριζόντια, ο καθένας 
ατομικά, και την ουσιαστική εκ του 

νόμου, υποκειμενική δυνατότητα να 
ακυρώσουν την εναντίον τους Αίτηση 
Πτώχευσης από Τράπεζες, Servicers 
και Funds, αποδεικνύοντας ότι  
δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους το 
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. 
Και τούτο, επειδή, αυτοί ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τις 
ληξιπρόθεσμες χρηματικές τους υποχρεώσεων σε 
Τράπεζες, Servicers και Funds, όχι επειδή βρίσκονται σε 
γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης αυτών, αλλά, 
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, με  αποκλειστική ΕΥΘΥΝΗ και ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, λόγω των εκουσίων ελαττωμάτων εκ των 
άκυρων ΓΟΣ των πιστωτικών τους συμβάσεων, που 
συνομολόγησαν με τις πιστώτριές τους Τράπεζες κατά την 
χορήγηση Δανείων και Πιστωτικών Καρτών ή κατά το 
άνοιγμα των Αλληλόχρεων τους Λογαριασμών. Αυτό 
καθίσταται σήμερα δυνατό για τους Δανειολήπτες της 
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, επειδή, για τους ανωτέρω λόγους των 
εκουσίων ελαττωμάτων εκ των άκυρων ΓΟΣ των 
Πιστωτικών τους Συμβάσεων, έχουν ήδη ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙ 
ΕΞΩΔΙΚΩΣ κατά των πιστωτριών τους Τραπεζών, 
κοινοποιώντας τους ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, 
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ, με τα οποία, μεταξύ άλλων, δηλώνουν ρητά και 
κατηγορηματικά ότι ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙΣ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ, ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ, ΑΠΟ 
ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΜΕΧΡΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΓΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ 
ΑΥΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ, καλώντας μάλιστα 
Τράπεζες, Servicers και Funds να απέχουν από  κάθε 
διαδικασία εναντίον τους εκδόσεως Διαταγών Πληρωμής, 
επίσπευσης Πλειστηριασμών, κλπ μέτρων εκτέλεσης. Και, 
μάλιστα, επειδή τα ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, 
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ, υποστηρίζονται πλέον, σχεδόν στο σύνολό 
τους, από ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ επί αμφοτέρων των 
Πιστωτικών Συμβάσεων και των αντιστοίχων Κινήσεων 
Λογαριασμού, που αποδεικνύουν με αδιαμφισβήτητο, 
ΑΜΑΧΗΤΟ ΝΟΜΙΚΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ, την αλήθεια του περιεχομένου 
της Εξώδικης Καταγγελίας - Διαμαρτυρίας ενός εκάστου 
Δανειολήπτη, η επίκληση των ανωτέρω λόγων των 
εκουσίων ελαττωμάτων εκ των άκυρων ΓΟΣ των 
Πιστωτικών Συμβάσεων, ως ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ μη 
εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών 
υποχρεώσεων του Δανειολήπτη της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ σε 
Τράπεζες, Servicers και Funds, με αποκλειστική κατά τα 
ανωτέρω ευθύνη και υπαιτιότητα των πιστωτριών του 
Τραπεζών, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως  

 
 

Ό 
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ΠΑΡΕΛΚΥΣΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗ ή ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ προς τα συμφέροντα της 
αντισυμβαλλόμενής του Τράπεζας και των γενικών ή ειδικών διαδόχων αυτής, 
κατά την έννοια του άρθρου 77, Ν 4738/2020. 

1. Κατ' αρχήν Σας ενημερώνουμε, ότι, από 06/09/2021, τροποποιείται το υπάρχον 
κείμενο του ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, προκειμένου, εφεξής, όλα τα νέα εξώδικα 
να είναι αυτομάτως επικαιροποιημένα με βάση τις πρόσφατες τροποποιήσεις του 
Πτωχευτικού Νόμου, μέχρι νεωτέρας, εφόσον προκύψουν στο μέλλον και νέες 
τροποποιήσεις αυτού.  
2. Για όλα τα ήδη επιδοθέντα στις Τράπεζες ΕΞΩΔΙΚΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, 
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, οι 

Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ 
πρέπει, άμεσα, το συντομότερο 
δυνατόν, να κοινοποιήσετε στις 
πιστώτριές Σας Τράπεζες 
συμπληρωματικά ΕΞΩΔΙΚΑ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ 
ΝΟΜΟΥ, προκειμένου, έτσι, να 
αποδεικνύεται κατά τρόπο 
αδιαμφισβήτητο ότι δεν συντρέχει 
στο πρόσωπό Σας το ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, που 
όπως προαναφέραμε είναι πλέον 
ΜΑΧΗΤΟ. Και, ακόμη, για να 
αποδεικνύεται από την βέβαιη 
ημερομηνία της επίδοσης της 
Εξωδίκου Δηλώσεως σας, ότι 
Τράπεζες, Servicers και Funds 
γνώριζαν εκ των προτέρων ότι δεν 
εκπληρώνετε τις ληξιπρόθεσμες 
τραπεζικές σας υποχρεώσεις, όχι 
επειδή βρίσκεστε σε γενική και 
μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης 
αυτών, αλλά, αντιθέτως, με  
αποκλειστική ευθύνη και 
υπαιτιότητα των πιστωτριών Σας 
Τραπεζών, λόγω των εκουσίων 
ελαττωμάτων εκ των άκυρων ΓΟΣ 
των πιστωτικών Σας συμβάσεων, 
προκειμένου, έτσι, να μην έχουν την 
δυνατότητα να πετύχουν την 
υπαγωγή Σας στον Πτωχευτικό 
Νόμο. 
3. Το ΕΞΩΔΙΚΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ αφορά 
όλους τους Δανειολήπτες της 
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, ακόμη και όλους Εσάς 
που, όπως προαναφέραμε, έχετε 
δικαιωθεί στα Δικαστήρια με 
Αμετάκλητες Δικαστικές Αποφάσεις 
Ακύρωσης Διαταγών Πληρωμής, 
Πλειστηριασμών και Κατασχέσεων. 
Και τούτο, επειδή, από μόνη της η 
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, 
χωρίς ούτε ακόμη να Σας επιδοθεί, 
κατά τον ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, 
συνιστά ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ και, έτσι, η 
όποια αδράνειά Σας να 
επικαιροποιήσετε τους Φακέλους 
σας, σύμφωνα με τις πρόσφατες 
τροποποιήσεις του Πτωχευτικού 
Νόμου, θα επιφέρει την αυτόματη 
ΠΤΩΧΕΥΣΗ Σας, κατόπιν σχετικού 
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αιτήματος Τραπεζών, Servicers και Funds. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που, 
κατά το τελευταίο διάστημα, Τράπεζες, Servicers και Funds καταθέτουν σε 
καθημερινή βάση αιτήσεις έκδοσης ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, τις οποίες, όταν 
εκδίδονται, δεν Σας τις επιδίδουν, με αποτέλεσμα, έτσι, ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΗΝ 
ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ. Ακολουθούν δε αυτή τη νέα πρακτική, πρώτον, για να μην 
ανακόψετε και ακυρώσετε τις Διαταγές Πληρωμής και, έτσι, χάσουν το 
πλεονέκτημα του ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, δεύτερον, για να γλυτώσουν τα αντίστοιχα 
δικαστικά έξοδα και, τρίτο και κυριότερο, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΩΡΑ, 
ΦΑΚΕΛΛΟ ΠΡΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ, ΜΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ 
ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ. Παραμένει, βεβαίως, αυτονόητο 
ότι, οι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ που έχετε δικαιωθεί στα Δικαστήρια, 
ακυρώνοντας Διαταγές Πληρωμής, Πλειστηριασμούς και Κατασχέσεις, βρίσκεστε 
σε πολύ ευνοϊκότερη θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους Δανειολήπτες της 
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, έχοντας ήδη λύσει το ήμισυ του προβλήματος Σας με τις Τράπεζες, 
ενώ οι υπόλοιποι έχουν ακόμη να αντιμετωπίσουν και τα δυο δικαστικά μέτωπα, 
ήτοι : (α) αυτό της ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ+ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ και (β) το νέο του 
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, καθόσον είναι επίσης αυτονόητο ότι, Τράπεζες, Servicers 
και Funds, οργανώνουν την τελική τους επίθεση κατά των Δανειοληπτών και με 
τις δυο αυτές επιλογές που τους παρέχει πλέον ο Νομοθέτης.  
4. Όσοι Δανειολήπτες της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ δεν έχετε ακόμη προβεί σε διενέργεια 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ και ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ, 
ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, πρέπει να το 
πράξετε άμεσα, ειδικά τώρα, που το νέο, επικαιροποιημένο Εξώδικο, έχει διπλή 
χρήση : (α) στην κλασσική διαδικασία ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ+ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 
και (β) στη νέα διαδικασία του ΠΤΧΩΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, αφού, όπως 
προαναφέραμε, Τράπεζες, Servicers και Funds έχουν σκοπό να κινήσουν 
παράλληλα εναντίον σας και τις δυο διαδικασίες, αφού η πρώτη διαδικασία τους 
εξασφαλίζει, μαζί με την δυνατότητα του fast track ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, το ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, που 
συνιστά την απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ευδοκιμήσει υπέρ τους η 
δεύτερη διαδικασία του ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ.  

5. Όσοι Δανειολήπτες της 
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ δεν έχετε ακόμη 
προσκομίσει στα Γραφεία του 
Σωματείου όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα για την συμμετοχή Σας στις 
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ και, ιδιαίτερα : (α) τα 
αντίγραφα των Πιστωτικών 
Συμβάσεων και (β) το Έντυπο της 
Υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης της 
Παρ. 2, Άρθρου 3, Ν 4640/2019 (ΦΕΚ 
Α' 190/30-11-2019), νομίμως 
υπογεγραμμένο με το γνήσιο της 
υπογραφής Σας, πρέπει να το 
πράξετε το συντομότερο δυνατόν, 
πρώτον για να συμπεριληφθείτε στις 
νέες, επικαιροποιημένες με βάση τις 
πρόσφατες τροποποιήσεις του 
Πτωχευτικού Νόμου Ομαδικές 
Αγωγές, που θα κατατεθούν στο 
αμέσως επόμενο διάστημα και, 
δεύτερον, για να εξασφαλίσετε σε 
ΩΦΕΛΙΜΟ ΧΡΟΝΟ, ήτοι πριν την 
εναντίον Σας κατάθεση του 
Αιτήματος Πτώχευσης από 
Τράπεζες, Servicers και Funds, την 
ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ, που συνιστά την 
μοναδική, τυπική εκ του νόμου, 
οριζόντια αντικειμενική Σας 
δυνατότητα και νομοθετική ευχέρεια 
να ακυρώσετε κάθε εναντίον Σας 
σχετική Αίτηση Πτώχευσης. 
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του Στάθη Καρυδάκη 
Τομεάρχη Εμπόρων 
και Μικρομεσαίων 
του Κινήματος 
«Ελεύθεροι Άνθρωποι» 

 
Η ακρίβεια μεγαλώνει τα προϊόντα 
στα σουπερμάρκετ και τα είδη 
πρώτης ανάγκης σχεδόν σε 
καθημερινή βάση ανεβαίνει η τιμή 
τους! Το μεταφορικό κόστος έχει 
πάει σε ιστορικά υψηλά το ίδιο και το 
κόστος της ενέργειας. Η ανεργία 
κάθε μέρα μεγαλώνει, τα 
καταστήματα και επιχειρήσεις 
κλείνουν, μην αντέχοντας το βάρος 
της γενικής αρνητικής κατάστασης! 

μεγαλύτερος 
κλάδος της 
ελληνικής 

οικονομίας, το εμπόριο 
και οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις με 
720.000 εργαζόμενους 
συν τους αυτοαπα-
σχολούμενους έχει 
μείνει αβοήθητος 

 
και η κυβέρνηση νομίζοντας ότι μοιράζοντας ψίχουλα, όλα θα πάνε μια χαρά και 
η ανάπτυξη ανεβαίνει... Οι επιχειρήσεις δεν έχουνε πρόσβαση στο τραπεζικό 
σύστημα, οι επιταγές σκάνε καθημερινά η μία πίσω από την άλλη και οι εταιρείες 
που είναι λήπτες αυτών των επιταγών δείχνουν μηδενική ανοχή, διότι απλά δεν 
μπορούν να κάνουν κάτι άλλο! Θα σας το εξηγήσω απλά: Εάν τυχόν και κάνουν 
το λάθος και πάνε σε lock down τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάλι και δεν 
λειτουργήσει η αγορά συντεταγμένα, θα μιλάμε για την μεγαλύτερη καταστροφή 
όλων των εποχών στην Ελλάδα!!! Μιλώντας με παράγοντες της αγοράς γνωρίζω 
ότι πέραν της Φθηνής εστίασης δεν δούλεψε το καλοκαίρι τίποτε άλλο και ειδικά 
στα νησιά σωστά! Δεν τα λέω μόνο εγώ, οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης φωνάζουν… «Η κίνηση ήταν υποτονική όπως ακριβώς και στο 
ξεκίνημα των εκπτώσεων», δήλωσε στο «ΤyposThes» ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Παντελής Φιλιππίδης. Δυστυχώς δεν μας δόθηκε 
“ανάσα” με τις θερινές εκπτώσεις». Ελπίζουμε κάποτε να ληφθούν αποφάσεις για 
τα προβλήματά μας που δυστυχώς αυξάνονται αντί να λύνονται. Ήδη υπάρχουν 
λουκέτα, ενώ φοβόμαστε για ντόμινο από λουκέτα μέσα στους επόμενους μήνες. 

 

Ο 
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Παράλληλα, σκεφτείτε πως ήδη το 80% των εμπορικών 
καταστημάτων δεν έχει πρόσβαση στο τραπεζικό 
σύστημα… Πληρώνουμε πολλούς φόρους και 
αναρωτιόμαστε, γιατί πληρώνουμε φόρο επιτηδεύματος 
φέτος. Ζητήσαμε την κατάργηση του τελευταίου. Είχαμε και 
άλλα αιτήματα που μεταφέραμε στον πρωθυπουργό. 
Πρέπει κάποιος να επιληφθεί της κατάστασης γιατί δεν 
υπάρχουν πολλά περιθώρια για το εμπόριο και την 
επιχειρηματικότητα. Καμία κυβέρνηση δεν θα θέλει να είναι 
αυτή που να ευθύνεται για την κατάρρευση του εμπορίου», 
συμπλήρωσε ο κ. Φιλιππίδης. Όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ 
η είσοδος στα εμπορικά καταστήματα γίνεται ακόμα με 
ελεγχόμενη προσέλευση, ανάλογα με τα τετραγωνικά 
μέτρα του κάθε μαγαζιού και μόνο με χρήση μάσκας. Ο 
αντιπρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Αθηνών, Νίκος 
Κογιουμτζής επισημαίνει σε άρθρο του: «Βάσει των 
τελευταίων ερευνών τόσο του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου της Αθήνας όσο και του Εμπορικού 
Συλλόγου της Αθήνας, καταδεικνύεται με σαφήνεια η 
δυσκολία στην οποία έχουν περιέλθει οι χιλιάδες ποια 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έξι στις δέκα επιχειρήσεις 
αναφέρουν ότι μπορεί να μην αντέξουν τους επόμενους 
μήνες. 

 

Τα δύσκολα φαίνεται ότι είναι μπροστά μας. Από τις αρχές 
του 2022 καλούμαστε να αρχίσουμε να αποπληρώνουμε τα 
χρέη που έχουν συσσωρευτεί μέσα στην Πανδημία, όπως 
και το ποσοστό των επιστρεπτέων προκαταβολών που 
έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ προς τις πληττόμενες 

επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι δυστυχώς πολλές επιχειρήσεις 
δεν θα αντέξουν να εξοφλούν ταυτόχρονα τις 
προηγούμενες οφειλές με τις τρέχουσες υποχρεώσεις και 
θα οδηγηθούν μοιραία στο οριστικό κλείσιμο με αρνητικές 
συνέπειες για την οικονομία της χώρας, αλλά κυρίως για 
την απασχόληση.  

Το 98% του συνόλου των επιχειρήσεων είναι οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι  μεγάλο πλήγμα για 
τον τομέα της απασχόλησης το κλείσιμο αυτό των χιλιάδων 
επιχειρήσεων που στη χώρα μας οι περισσότερες είναι  
οικογενειακές και αυτοαπασχολούμενοι. Παρατηρείται 
κυρίως το τελευταίο χρονικό διάστημα μία εντεινόμενη 
διεύρυνση ανισοτήτων μεταξύ μικρών επιχειρήσεων και 
πολύ μεγάλων. Σε αυτό έχει συμβάλει και η Πανδημία που 
έχει αποδυναμώσει περισσότερο τις μικρές και 
οικογενειακές επιχειρήσεις αλλά και η διαχρονική ευνοϊκή 
μεταχείριση της πολιτείας προς τους μεγάλους. Η στήριξη 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκ μέρους της πολιτείας 
είναι μονόδρομος. Η έως τώρα στήριξη δυστυχώς δεν ήταν 
επαρκής και πολλές επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο. Το 
εμπόριο ακόμα περιμένει το ΕΣΠΑ για ένδυση, υπόδηση 
και εμπορικά τουριστικά καταστήματα όπως κατά 
αντιστοιχία δόθηκε σε εστίαση και τουρισμό. Οι έμποροι και 
επιχειρηματίες αναφέρουν εναγωνίως ότι αν δεν υπάρξει 
ουσιαστική βοήθεια εκ μέρους της πολιτείας ίσως 150.000 
επιχειρήσεις να βάλουν οριστικό λουκέτο το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα. Εάν οι τράπεζες δεν τονώσουν 
με ρευστότητα την αγορά και την επιχειρηματικότητα, τα 
πράγματα δυσκολεύουν έτι παραπάνω.  

ο 90% περίπου των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων παραμένει 
αποκλεισμένο από τις όποιες 

χρηματοδοτήσεις των τραπεζών. 
Η πολυδιαφημιζόμενη αναπτυξιακή τράπεζα δεν 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του εμπορικού και 
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Το Ταμείο Ανάκαμψης 
με τα έως τώρα δεδομένα έχει αποκλείσει από τα 
«αποδυτήρια» τις μικρές επιχειρήσεις από οποιαδήποτε 
μορφής στήριξης». Αυτά έγραψε ο Νίκος Κογιουμτζής, 
Αντιπρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Αθηνών, σας το 
παραθέτω ώστε να έχετε γνώση αυτών. Όλοι οι 
παράγοντες της αγοράς τονίζουν τα προβλήματα. Λύσεις 
υπάρχουν και η κυβέρνηση της γνωρίζει, το μεγάλο θέμα 
είναι να τις πάρει κιόλας. Εάν δεν παρθούν οι σωστές 
αποφάσεις και για μία ακόμα φορά πράξουν τα αντίθετα, η 
καταστροφή θα έχει ονοματεπώνυμο… 

Τ 
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της Μαριεντίνας  
Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

 
Οι αματέρ χειρισμοί στον πρόσφατο 
Ανασχηματισμό έφεραν στην 
επιφάνεια μια Πολιτική αστάθεια 
που εδώ και αρκετό καιρό, είχε 
αρχίσει να συσσωρεύεται κάτω από 
την επιφάνεια μιας φαινομενικής 
ανέμελης Κυβέρνησης.  Με τρεις 
απολύτως άστοχες Πολιτικές 
κινήσεις κατορθώθηκε το 
ακατόρθωτο, κάτι που συμβαίνει 
αρκετά σε εκείνους που τοποθετούν 
αυτάρεσκα τους εαυτούς τους, στην 
σκακιστική κατηγορία Κασπάροβ, 
νομίζοντας ότι δημιουργούν Υψηλή 
Πολιτική Τέχνη, όμως τα κυβικά τους 
ευρίσκονται εγγύτερα του 
συμπαθούς Μαυρογιαλούρου… 
Βεβαίως, πρόκειται στην 

ροσπάθεια 
προσεταιρισμού 
του Ναυάρχου 

Αποστολάκη, στην 
ηχηρή αποπομπή 
Χρυσοχοΐδη και  
στην Υπουργοποίηση 
του Θάνου Πλεύρη! 

 
Και μην ξεχνάμε το ειρωνικό ευτράπελο του Στελέχους του ΛΑ.ΟΣ. Κωνσταντίνου 
Αϊβαλιώτη με το: «Ε’ Ψιτ! Κυριάκο ξέχασες εμένα!!!». Στην περίπτωση 
Αποστολάκη υπολόγιζε να κτυπήσει την Αντιπολίτευση, αλλά η Κυβέρνηση 
κτύπησε το κεφάλι της στο... δοκάρι! Στον Χρυσοχοΐδη πίστεψε ότι θα καθαρίσει 
μια και έξω το ζήτημα των ευθυνών, αλλά έστρεψε εναντίον της τον Κεντρικό 
Πυλώνα του Στενού, του Συστήματος Εξουσίας. Στην περίπτωση Πλεύρη θεώρησε 
να κλείσει το μάτι στις χλαμύδες και να υπενθυμίσει στους Τοξικούς Ακραίους τον 
χώρο καταγωγής τους, πλην όμως έστρεψε εναντίον της μια σειρά από 
καθοριστικούς παίκτες εντός και εκτός Συνόρων, από την Κομισιόν και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έως το ΚΙΣ και τους μετριοπαθείς Κεντρώους με τις 
Καραμανλικές αναφορές. Η πιο οδυνηρή ήταν η αποπομπή Χρυσοχοΐδη, διότι 
κρατήθηκαν στην Κυβέρνηση εν είδει Τιμητικής Αποστρατείας οι υπόλοιποι 
καρατομηθέντες, όχι όμως το εμβληματικό πρόσωπο, της προερχόμενης από το 
Σημιτικό ΠΑΣΟΚ, της Κεντρώας Νομενκλατούρας. 

υτή η κίνηση προκάλεσε την αγανάκτηση μιας 
σειράς υποστηρικτών, που μέχρι εκείνη την 
στιγμή στήριζαν με αληθινό πάθος και τις πιο 

περίεργες Κυβερνητικές απορρυθμίσεις. 

 

Π 

Α 
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Αυτή η στήριξη σε βαθμό Ασυλίας 
που απολαμβάνει η Κυβέρνηση από 
τα ΜΜΕ, που έχει οδηγήσει την 
άλλοτε Πολυφωνική Ελληνική 
Δημοσιογραφία σε μια ακραία 
Αντιδημοκρατική κατάσταση 
"Μοναδικής άποψης", δεν 
παρέχεται χωρίς προϋποθέσεις. 
Ιδιαίτερα η προσχώρηση των 
παραδοσιακών Ιστορικών 
Εφημερίδων της Κεντροαριστεράς 
στην Νέα Δημοκρατία παρέχεται 
υπό την προϋπόθεση, ο χώρος 
αφενός συγκυβερνά χωρίς 
προσχήματα με το Σύστημα Σημίτη - 
Βενιζέλου (το γνωστό 
Εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ), αφετέρου 
δε, η Άκρα Δεξιά Πτέρυγα οφείλει να 
είναι στο περιθώριο και να 
υποεκπροσωπείται, τόσο όσο 
χρειάζεται στις Κεντρικές Επιλογές, 
δηλαδή να μην εξωθείται σε 
διάσπαση. Επίσης κάθε σκέψη περί 
συνεννόησης με την Αξιωματική 
Αντιπολίτευση θα πρέπει να 
αποκλεισθεί με κάθε κόστος, καθώς 
παραμένει ο νούμερο ένας εχθρός 
των Ολιγαρχών. Επειδή σωστά ή 
λάθος για εκείνους θεωρείται 
Υπαρξιακός κίνδυνος. 

τσι αυτή η  
κίνηση του 
Ανασχηματισμού 

εξέπεμψε πολλά S.O.S. 
στον Κεντρικό Πυλώνα 
στήριξης του 
Συστήματος,  
αφού την ώρα που 
αποδοκιμάστηκε  
ο Χρυσοχοΐδης, 
επιχειρήθηκε  
η σύγκλιση με τον 
Υπαρξιακό τους Εχθρό, 

την Αντιπολίτευση και ταυτόχρονα δόθηκε η 
εντύπωση ότι οι Ακραίοι αποκτούν σαφές 
προβάδισμα στο Υπουργικό Συμβούλιο έναντι κάθε 
άλλης συνιστώσας. 
Η αντίδραση των Ολιγαρχών ήταν άμεση και την είδαμε στην έκρηξη του 
αγαπητού Ιωάννη Βαπτιστή Πρετεντέρη (όπως είναι το πλήρες όνομά του), είτε 
στις αποστροφές του Άρη Πορτοσάλτε, είτε στα βλοσυρά πρωτοσέλιδα και στα 
δύσπεπτα Κεντρικά Δελτία των Καναλιών. Πολλά θα κριθούν επίσης από τις 
εξελίξεις στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και το Κίνημα Αλλαγής αλλά και στο «κρίσιμο ραντεβού 
του Σεπτέμβρη» των Γερμανικών Εκλογών. Εκεί πολύ, μα πάρα πολύ πιθανόν η 
νέα Κυβέρνηση να αποτελεί μια συνεργασία των Σοσιαλδημοκρατών με την 
Αριστερά (δηλαδή Πράσινοι - Die Linke)! 

 
Αν λοιπόν η Πρωτεύουσα της Ευρώπης οδηγηθεί σε μια τέτοια εξέλιξη κάτι το 
οποίο, θα επηρεάσει και την μακρινή Επαρχία των Βαλκανίων όπου  

: ίσως τελικά υπάρχει διακριτός χώρος για μια Συνθέτη Κεντροαριστερά, η οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει ένα σύγχρονο Αριστερό Κόμμα (όπως οι Γερμανοί 
Πράσινοι), ένα Παραδοσιακό Σοσιαλδημοκρατικό και όσους Ριζοσπάστες 
Αριστερούς καταφέρουν να οδηγηθούν στην Βουλή. Αυτή η πιθανή εξέλιξη θα 
φέρει σε δύσκολη θέση τα Παραδοσιακά Μιντιακά Συγκροτήματα της 
Κεντροαριστερας, αφού θα τα αναγκάσει σε Υπαρξιακου τύπου επιλογές. Γιατί αν 
συνεχίσουν να ταυτίζονται με την Δεξιά εναντίον ενός Αναδυόμενου 
Κεντροαριστερού Συνασπισμού, κινδυνεύουν να απομείνουν χωρίς 
συνοδοιπόρους. Σε κάθε περίπτωση το Παλιό Κλασσικό «ραντεβού τον 
Σεπτέμβρη» του καλού Σινεμά, αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα «ραντεβού του 
Κολασμένου Σεπτέμβρη»! 

ι Πολιτικές εξελίξεις στην Γερμανία θα 
επηρεάσουν ραγδαία το Τιμόνι της Χώρας μας; 

Τα συμπεράσματα δικά σας… 

 

Έ 
Ο 
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