
 

Αριθ. Φύλλου 214 
Σ/Κ 08-09/01/2022 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
Θοδωρής Ζούμπος 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :  
Κυριάκος Τόμπρας 

 

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ     ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ    ΤΗΛ. 210 5200452-62 
ΕΔΩ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΕ ΧΡΕΩΣΑΝΕ                      Email : ypervasi.gr@gmail.com  

 



 

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 08-09 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 214 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 2 

της Μαριεντίνας Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

 
Μίλησαν για αυστηριοποίηση των 
πρωτοκόλλων με το άνοιγμα ξανά 
των Σχολείων την Δευτέρα 10 
Ιανουαρίου. Αλλά αυτό που 
διαπίστωσα ακούγοντας τον τρόπο 
λειτουργίας είναι ότι  

α Σχολεία ανοίγουν 
ξανά χωρίς να 
αλλάξουν τα 

πρωτόκολλα, ούτε το 
50+1 για να κλείσει ένα 
Τμήμα, ούτε μειώνεται 
ο αριθμός των μαθητών 
ανά Τάξη, ούτε θα 
δοθούν Μέσα Υψηλής 
Προστασίας όπως  
οι Μάσκες ΚΝ - 95. 

 
Επίσης, χωρίς καν δίκτυο για μαζικά 
δωρεάν τεστ για Μαθητές, 

Εκπαιδευτικούς και Γονείς. Δηλαδή το μόνο που αλλάζει με το άνοιγμα των 
Σχολείων είναι ο αριθμός των self tests, ούτε καν των rapid tests που θα κάνουν 
κάθε εβδομάδα.  

 
Και θεωρείται αυτό προστασία παιδιών που θα πάνε ξανά στα Σχολεία στις 10 
Ιανουαρίου, τα οποία θα εκτεθούν σε τεράστιο κίνδυνο και Υγειονομική 
Ανασφάλεια; Μην ξεχνάμε ότι ο εμβολιασμός των παιδιών ξεκίνησε στις 15 
Δεκεμβρίου. Προσωπική μου άποψη είναι ότι  

ν καθυστερούσε μια εβδομάδα το άνοιγμα των 
Σχολείων θα ήταν πιο ασφαλές, γιατί έχουν 
Υγειονομική ευθύνη απέναντι στα παιδιά!!! 

Σε πολλές Ευρωπαϊκές Χώρες, επειδή θεωρούν ότι η αξιοπιστία των rapid και self 
tests στον εντοπισμό της «ΟΜΙΚΡΟΝ» είναι χαμηλή, υποβάλλουν τους 
Πληθυσμούς τους απευθείας σε PCR tests. Και στην Χώρα μας παρατηρήθηκε ότι 
ήδη δεκάδες Πολίτες που ήταν αρνητικοί στα παραπάνω δύο tests, αποδείχθηκαν 
θετικοί στο PCR (Μοριακό). Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι  

Τ 
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 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

ρενήρη πορεία ακολουθούν  
οι τιμές της ενέργειας στην 
Ευρώπη εξαιτίας της κρίσης  

που έχει προκαλέσει η γεωπολιτική 
ένταση της παραγωγού φυσικού 
αερίου Ρωσίας με την Ε.Ε. που είναι  
εκ των μεγαλύτερων καταναλωτών 
του ορυκτού καυσίμου. 
Όπως σημειώνει ο Χρήστος Κολώνας στον «Οικονομικό 
Ταχυδρόμο» οι οδυνηρές επιπτώσεις της μεγάλης 
εξάρτησης της Γηραιάς Ηπείρου από τον κολοσσό της 
Gazprom φάνηκαν με αφορμή τη διένεξη Βρυξελλών και 
Μόσχας για τον αγωγό Nord Stream 2 αλλά και της Ρωσίας 
με την Ουκρανία. Μίας χώρας του πρώην Σοβιετικού 
καθεστώτος από όπου διέρχονται αγωγοί μεταφοράς 
φυσικού αερίου της Gazprom προς τα κράτη μέλη. Οι τιμές 
χονδρικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν 
εκτοξευτεί σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Καταρρίπτουν 
κάθε ρεκόρ σε συνδυασμό και με τη θέση εκτός λειτουργίας 
πυρηνικών μονάδων της Γαλλίας. Στη συγκεκριμένη χώρα 
για σήμερα οι συναλλαγές γίνονται κοντά στα 443 
ευρώ/MWh, στην Αυστρία η μέση τιμή έχει εξακοντιστεί στα 
434,34 ευρώ, στη Γερμανία στα 431,98 ευρώ/MWh, στην 
Ολλανδία στα 429,84 ευρώ/MWh κ.ο.κ. Οι πολικές 
θερμοκρασίες που επικρατούν στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. 
έχουν αυξήσει τη ζήτηση του φυσικού αερίου που κυριαρχεί 
στο μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής, ενώ αντίθετα η 
προσφορά του καυσίμου είναι περιορισμένη. 

 
Η Ε.Ε. με σημαντική χρονοκαθυστέρηση δρομολογεί 
πολιτικές απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, στο όνομα 

της ενεργειακής μετάβασης για καθαρότερο περιβάλλον 
αλλά και αναζητώντας το δρόμο για την ανεξαρτησία της 
από τα γεωπολιτικά παιχνίδια. 

σημασία της διείσδυσης των  
ΑΠΕ που παράγουν φθηνότερη 
ενέργεια αναδεικνύεται όλο  

και περισσότερο και ιδίως τώρα  
που βαθαίνει η κρίση. 
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αξία που φανερώνεται και από 
τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που 
λειτουργούν και ως «μπαταρίες» ενέργειας. Η Ελβετία, η 
πλουσιότερη ίσως χώρα της Ευρώπης, πλήττεται επίσης 
από την ενεργειακή κρίση. Είναι από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς και σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα η χώρα 
προχωρά στην κατασκευή κι άλλων τέτοιων έργων. Οι 
ταμιευτήρες λειτουργούν ως «μπαταρίες» ενέργειας και 
στις κρίσιμες περιόδους έχουν τη δυνατότητα να παράγουν 
φθηνό ρεύμα. Η χώρα θα εξετάσει το ενδεχόμενο 
κατασκευής φραγμάτων από σκυρόδεμα στις Ελβετικές 
Άλπεις, τα οποία θα χρησιμοποιούν δεξαμενές νερού για να  

 

Φ 
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κινούν τουρμπίνες και να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια 
χωρίς, όμως, να παράγουν άνθρακα. Μεταξύ των πιθανών 
νέων φραγμάτων είναι το «Gornerli» κοντά στο Zermatt 
που θα μπορούσε να έχει ύψος 85 μέτρα (278 πόδια), 
πλάτος 285 μέτρα και να κοστίσει περίπου 250 εκατομμύρια 
ελβετικά φράγκα (271 εκατομμύρια δολάρια), ανέφερε η Le 
Matin Dimanche. Το προτεινόμενο φράγμα, κοντά στο 
χιονοδρομικό κέντρο του Zermatt, θα έχει θέα τη διάσημη 
κορυφή του βουνού Matterhorn. Το έργο υποστηρίζεται 
από την ενεργειακή εταιρεία Alpiq AG και θα μπορούσε να 
παράγει αρκετή ενέργεια για 150.000 νοικοκυριά. Χάρη στα 
υδροηλεκτρικά φράγματα, η Ελβετία παράγει αρκετή 
ενέργεια το καλοκαίρι, αλλά πρέπει να εισάγει ενέργεια το 
χειμώνα. Η υδροηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει 
περίπου το 57% των ενεργειακών αναγκών της Ελβετίας, 
σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Στις 14 
Δεκεμβρίου, η μεγάλη διείσδυση των υδροηλεκτρικών στο 
ενεργειακό μίγμα της εγχώριας αγοράς (16,51%) αλλά και 

των αιολικών και φωτοβολταϊκών (31,13%) οδήγησε μέσα 
σε 24 ώρες τη μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στο 
Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας στα 197,24 ευρώ/MWh. 
Η τιμή έπεσε σε μία μέρα κατά 60 ευρώ/MWh ή κατά 22,55%. 
Η Ελλάδα ήταν η φθηνότερη χώρα της Ε.Ε. στην ηλεκτρική 
ενέργεια όταν στη Γαλλία πωλούταν ακριβότερα κατά 132 
ευρώ/MWh. 

δροηλεκτρικοί σταθμοί σε 
συνδυασμό και με τις υπόλοιπες 
ΑΠΕ έχουν τη δυναμική λόγω του 

χαμηλού κόστους ηλεκτροπαραγωγής 
και αποθήκευσης ενέργειας να 
ρίχνουν τις τιμές της ενέργειας. 

 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό μέτρο για τη 
στήριξη της κατασκευής και λειτουργίας εγκατάστασης 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Αμφιλοχία, 
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του energypress.gr 
το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), μετά τη θετική 
αξιολόγηση της Επιτροπής για το ελληνικό σχέδιο 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και την έγκρισή του από το 
Συμβούλιο. 

ενίσχυση θα λάβει τη μορφή 
επενδυτικής επιχορήγησης 250  
εκατ. ευρώ και ετήσιας στήριξης 

-που χρηματοδοτείται από εισφορά στους προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας- για τη συμπλήρωση των εσόδων της 
αγοράς, προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποδεκτό ποσοστό 

απόδοσης της επένδυσης. Η υποστηριζόμενη 
εγκατάσταση αποθήκευσης θα έχει χωρητικότητα 680 MW 
και θα συνδέεται απευθείας με γραμμές μεταφοράς υψηλής 
τάσης. Υποστηρίζοντας τη λειτουργία υφιστάμενων 
μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και 
επιτρέποντας την εισαγωγή νέων, το έργο αναμένεται να 
συμβάλει στην ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση στην 
καθαρή ανανεώσιμη ενέργεια του ελληνικού συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως σημειώνεται στη σχετική 
ανακοίνωση, η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των 
κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του 
άρθρου 107 παράγραφος 3 στ. γ της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει 
στα κράτη-μέλη να υποστηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων 
οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 
και της ενέργειας.  

 

Υ 
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Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση είναι απαραίτητη 
και δικαιολογημένη, καθώς το έργο δεν θα 
πραγματοποιούνταν χωρίς τη δημόσια στήριξη. Επιπλέον, 
το μέτρο είναι αναλογικό, αφού το επίπεδο της ενίσχυσης 
αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης και 
θα ισχύσουν οι απαραίτητες διασφαλίσεις που περιορίζουν 
τη βοήθεια στο ελάχιστο. Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη 
τη συμπερίληψη του έργου στον κατάλογο των 
ευρωπαϊκών έργων κοινού ενδιαφέροντος στον ενεργειακό 
τομέα. Κατόπιν τούτου, η Κομισιόν κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι τα θετικά αποτελέσματα του μέτρου 
αντισταθμίζουν κάθε πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού 
και του εμπορίου που προκαλείται από τη στήριξη. 

ο project της Αμφιλοχίας 
βρισκόταν κολλημένο εξαιτίας  
της απουσίας θεσμικού πλαισίου 

για τη στήριξη της κατασκευής και  
της λειτουργίας εγκατάστασης 
αποθήκευσης υδροηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω άντλησης. 
Μετά την έγκριση από την Κομισιόν έγινε ένα μεγάλο βήμα 
για την αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας που 
μπορεί να αντιμετωπίζει τόσο τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ 
αλλά και να ρίχνει τις τιμές ενέργειας. Για να γίνει 
κατανοητό το θετικό οικονομικό αποτέλεσμα της 
αποθήκευσης, αρκεί να αναφερθούν τα ποσοτικά 
αποτελέσματα πρόσφατης (Νοέμβριος 2020) μελέτης του 
ΕΜΠ για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα 
μας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα αυτά,  

λειτουργία ενός 
αντλησιοταμιευτικού σταθμού 
μεγάλης κλίμακας οδηγεί σε 

ετήσια εξοικονόμηση σταθερού και 
μεταβλητού (λειτουργικού) κόστους 
για το εθνικό ηλεκτρικό σύστημα της 

τάξης των 174.000 ευρώ/MW/έτος,  
ή -προκειμένου π.χ. για τον 
αντλησιοταμιευτικό σταθμό της 
Αμφιλοχίας (680 MW), σε  
μία ετήσια εξοικονόμηση  
118 εκατ. ευρώ ανά έτος.  
Το ποσό αυτό θα μπορούσε, κάθε χρόνο, να 
χρησιμοποιείται για την ανακούφιση των νοικοκυριών που 
πλήττονται από τις υπέρογκες αυξήσεις στην τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος. 

Με αφορμή την έγκριση της Κομισιόν, ο υπουργός ΠΕΝ, 
Κώστας Σκρέκας δήλωσε τα εξής: «Το έργο της 
αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία είναι κρίσιμο για την 
αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και την απανθρακοποίηση 
της ελληνικής οικονομίας. Η επένδυση θα συμβάλλει στην 
επάρκεια ισχύος και την ασφάλεια εφοδιασμού του 
ηλεκτρικού συστήματος. Θα αποτελέσει, επίσης, πυλώνα 
περιφερειακής ανάπτυξης με τη δημιουργία 1.200 νέων 
θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια κατασκευής και 120 κατά 
τη φάση λειτουργίας, δημιουργώντας παραγωγικές 
συνθήκες για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού,  

 

Τ 
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υψηλής εξειδίκευσης, που διαθέτει η πατρίδα μας. Θέλω να 
ευχαριστήσω την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο Ανταγωνισμού, 
Margrethe Vestager και τα στελέχη της αρμόδιας Γενικής 
Διεύθυνσης της Κομισιόν για τη συνεργασία τους 
προκειμένου να προχωρήσει αυτό το σημαντικό έργο». 

 
Όπως τονίζει ο Σταύρος Γριμάνης στο newmoney.gr το 
«πράσινο φως» των Βρυξελλών στο mega project της 
Αμφιλοχίας αποτελεί, εκτός από ένα σημαντικό βήμα για τα 
έργα αποθήκευσης μεγάλης διάρκειας στην Ελλάδα που 
αντιμετωπίζουν το ζήτημα της στοχαστικότητας των ΑΠΕ 
και ένα γεγονός με πολλές «αναγνώσεις» και προεκτάσεις. 
Η απόφαση της Κομισιόν, παρά το γεγονός ότι 
καθυστέρησε να έρθει για διάφορους λόγους, συμπίπτει με 
το momentum της ενεργειακής κρίσης που πληρώνεται 
ακριβά σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το κλίμα δίνει το 
«λάκτισμα» για ένα έργο που αποδεδειγμένα θα επιφέρει 
σημαντικό και μετρήσιμο όφελος στο επίπεδο του 
ενεργειακού κόστους. Αρκεί να αναφερθεί ότι, -όπως είχε 
τονιστεί επίσης πρόσφατα-,  

ν είχαν υλοποιηθεί μόνο δύο 
μεγάλα έργα, η αντλησιοταμίευση 
της Αμφιλοχίας και η αξιοποίηση 

της Υποθαλάσσιας Αποθήκης  
Φυσικού Αερίου Ν. Καβάλας, θα  
είχαν εξοικονομηθεί περισσότερα 
από 240 εκατ. ευρώ.  
Με τη στήριξη της λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων 
ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και με τη διευκόλυνση της 
δημιουργίας νέων, το έργο θα συμβάλει στην ομαλή και 
αποτελεσματική μετάβαση του ελληνικού συστήματος 
ηλεκτροπαραγωγής σε καθαρές ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, σύμφωνα με τον στόχο απεξάρτησης από τον 
άνθρακα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η 
Κομισιόν έλαβε επίσης υπόψη τη συμπερίληψη του έργου 
στον κατάλογο των ευρωπαϊκών έργων κοινού 
ενδιαφέροντος (PCI) στον τομέα της ενέργειας, ενώ 
υπενθυμίζεται ότι οι μελέτες είχαν χρηματοδοτηθεί από το 
«πακέτο Γιούνκερ». Το project αντλησιοταμίευσης στην 
Αμφιλοχία είναι η μεγαλύτερη και πιο «ώριμη» στη χώρα 
μας επένδυση στον συγκεκριμένο τομέα, ύψους 500 εκατ. 
ευρώ. Το έργο, που θα συνδέεται απευθείας με γραμμές 
μεταφοράς υψηλής τάσης, θα περιλαμβάνει δυο 

ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο) 
ενώ ως κάτω ταμιευτήρα θα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα 
λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ. Θα έχει συνολική 
εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW 
(άντληση) και ετήσια παραγωγή ενέργειας 816 GWh, ενώ 

α δημιουργήσει 1200 θέσεις 
εργασίας κατά την περίοδο 
κατασκευής και άλλες 120 

μόνιμες όταν περάσει  
σε λειτουργική φάση.  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το project της Αμφιλοχίας είναι 
αδειοδοτικά ώριμο. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι τον 
περασμένο Απρίλιο με απόφαση του ΥΠΕΝ 
επικαιροποιήθηκε η ΑΕΠΟ προς εναρμόνιση με τις 
τροποποιήσεις των αδειών παραγωγής που χορηγήθηκαν 
από τη ΡΑΕ και την αλλαγή του τρόπου διασύνδεσης 
κατόπιν σχετικής υπόδειξης του ΑΔΜΗΕ. Αυτές οι αλλαγές 
επηρεάζουν σε ένα βαθμό τα συνοδά έργα διασύνδεσης και 
οδοποιίας και μειώνουν σημαντικά το εύρος κατάληψης. 
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η μετατόπιση του ΚΥΤ 
Αμφιλοχίας εντός του χώρου του σταθμού παραγωγής 
«Πύργου» και η αντίστοιχη μετατόπιση του δικτύου 
σύνδεσης με το υφιστάμενο ΚΥΤ Αχελώου. Θα πρέπει να 
επισημανθεί, πάντως, ότι η αντλησιοταμίευση είναι μια 
τεχνολογία την οποία εξετάζει να προωθήσει και η ΕΥΔΑΠ, 
όπως ανακοίνωσε πρόσφατα σε δημοσιογραφική 
ενημέρωση η διοίκηση της εταιρείας. Ειδικότερα και στο 
πλαίσιο της πολιτικής για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ με στόχο 
την ενεργειακή αυτάρκεια και το μηδενικό αποτύπωμα 
διοξειδίου του άνθρακα εξετάζονται και τρεις περιοχές για 
έργα αντλησιοταμίευσης. 

 

Α 
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του Ηλία Καραβόλια 
Οικονομολόγου 
Γενικής Θεωρίας και 
Οικονομικής Πολιτικής, 
Master of Arts 
από το European Institute 
of Philosophical Anthropology 

 
«Το άτομο είναι πλέον το αντίσωμα 
του εαυτού του μέσα από μιαν 
απότομη αντιστροφή της 
ανοσοποιητικής διαδικασίας, μέσα 
από την εξάρθρωση του κώδικά του, 
μέσα από την καταστροφή των 
αμυνών του» (Ζαν Μπωντριγιάρ, Η 
διαφάνεια του κακού).  

υσιαστικά η 
πανδημία τώρα 
ξεκινάει αφού  

με την ξαφνική  
και ανώδυνη (;) 
υπερμετάδοση,  
η εξάπλωση γίνεται 
προσομοιωτική 
αναπαράσταση  
της σύγχρονης  
επιτάχυνσης του βίου…. 
ο ιός ξαφνικά τρέχει ως δρομέας 
αφού η Όμικρον δεν γεμίζει προς το 
παρόν τα νοσοκομεία. Προφανώς 
βρισκόμαστε στο μεταίχμιο αφού το 
μέλλον δεν είναι περισσότερο 
αβέβαιο από το παρόν (όπως έλεγε 
ο Walt Whitman). Η απότομη 

υπερμετάδοση του ιού καθιστά τον πλανήτη έναν «μη τόπο» και την 
ανθρωπότητα ένα «πληθυσμό».  

 
Ο καθένας νιώθει πλέον ότι μπορεί και να πέρασε την αρρώστια. Ο Άλλος δεν είναι 
πια κρούσμα, αφού «μολυσμένοι» θα είναι σχεδόν όλοι σύντομα. Και εδώ είναι 
που οι κυβερνήσεις και οι ειδικοί ποντάρουν τα πάντα : ανοσία αγέλης, με την 
ατομική ευθύνη να «απωθείται» εκ των πραγμάτων και την μετάλλαξη Όμικρον να 
συμπεριφέρεται προς το παρόν ως το αποτελεσματικότερο «εμβόλιο».  

ρέπει να φοβόμαστε την άγνοια και να 
αισιοδοξούμε με την πραγματικότητα, 
περισσότερο παρά ποτέ, μετά από δυο χρόνια 

μαινόμενης αδράνειας και παθητικής προσαρμογής. 

 
Αλλά να θυμόμαστε και την ρήση του σοφού Τσώρτσιλ: «Αυτό δεν είναι το τέλος. 
Δεν είναι καν η αρχή του τέλους. Ίσως είναι το τέλος της αρχής». Κρούσματα και 
θάνατοι έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο: σε στατιστική απεικόνιση μιας 
«κανονικότητας» που επιστήμη και εξουσία αποφεύγουν να επιβάλλουν ως 
αναπόφευκτη. Ο ιός είναι «κυκλοφορούν εμπόρευμα» πλέον.  

Ο 
Π 



 

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 08-09 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 214 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 8 

 

ι εμβολιασμοί έγιναν κάτι σαν 
«συναλλαγή» με την ελπίδα  
αφού -με τον κίνδυνο της 

υπερμετάδοσης εμφανή - ναι μεν 
θωρακίζεσαι, αλλά ξέρεις ότι μπορεί 
να νοσήσεις και να μολύνεις άλλους. 
Στον πανδημικό δυστοπικό κόσμο η οικονομία, που γίνεται 
όλο και πιο ψηφιακή, επανανοηματοδοτείται από την 
κοινωνία ως δευτερεύουσα επικράτεια της ζωής. Εδώ είναι 
όμως που παρεμβαίνει ύπουλα το ιδεολογικο-πολιτικό 
πρόταγμα της κυριαρχίας: η βιοπολιτική επίκληση της 
ατομικής ευθύνης ως ύψιστο επίτευγμα της πλήρους 
νεοφιλελευθεροποίησης («βγάλτα πέρα μόνος σου» είναι 
τελικά το κυρίαρχο μοτίβο).  

υτό το κανονιστικό πρόταγμα 
είναι που συμβάλλει ώστε 
να διεισδύσει στο συλλογικό 

ασυνείδητο ο τρόμος. 
Διότι για να τελειώσει άμεσα η πανδημική δυστοπία 
πρέπει, μεταξύ άλλων, τα συλλογικά υποκείμενα ( κράτη) 
να πιέσουν το κεφάλαιο (φαρμακοβιομηχανίες) ώστε να 
ανοίξει τις πατέντες : μόνο τότε η παγκόσμια ομότιμη 
παραγωγή και η συλλογική ερευνητική διάνοια θα 
επιταχύνουν την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα 
των προϊόντων αναχαίτισης του ιού. 

 

αι φυσικά τα συστημικά ΜΜΕ 
συνεχίζουν να απωθούν την 
πολιτική ευθύνη, προτάσσοντας 

την ατομική, ασχέτως αν χάνονται 
πολλές ζωές εντός και εκτός ΜΕΘ.  
Οι κυβερνήσεις πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έχουν 
αντίπαλο τους την κοινωνία αλλά τον κορονοϊό και την 
ταχύτητα κυκλοφορίας του. Αν επιστήμη και εξουσία δεν 
συντονιστούν στις προβλεπόμενες τροχιές εξάπλωσης της 
πανδημίας, τότε η ατομική ευθύνη δεν υπάρχει περίπτωση 
να αποδίδει στο κυνήγι με τον χρόνο και την 
θανατοστατιστική. 

  
Έτσι, θα θρηνούμε δυστυχώς θύματα (αλλά και αβίωτο 
χρόνο με μειωμένη απασχόληση / παραγωγή / 
εισοδήματα), για αρκετούς μήνες ακόμη. Η  δε εμφανής 
συρρίκνωση του βίου δεν μπορεί επ ουδενί να αναχαιτιστεί 
με την στρατηγική της ατομικής ευθύνης και της 
προσαρμογής στην κοινωνική μηχανική, σε καμία χώρα, 
ειδικά όταν ένα τέτοιο γεγονός (πανδημία) είναι 
παγκόσμιας εμβέλειας… 

Ο 

Α 

Κ 



 

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 08-09 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 214 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 9 

 

του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Πολλές μελέτες έχουν δημοσιευθεί 
για τη διερεύνηση του αναπτυξιακού 
χάσματος, που υπάρχει μεταξύ των 
χωρών της βόρειας και της νότιας 
Ευρώπης. Χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σαν την 
Ελλάδα, την Ισπανία, την 
Πορτογαλία, κ.ά., που ανήκουν στο 
νότο, έχουν εμφανώς χαμηλότερα 
επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και 
ευημερίας από χώρες του βορά σαν 
τις Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, 
Δανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, 
Ολλανδία, Σουηδία, κ.ά. 

πό έτους  
ίδρυσης της ΕΕ,  
οι χώρες μέλη ως 

πρωταρχική τους στόχο 
έχουν τη σύγκλιση  
των επιπέδων 
οικονομικής ανάπτυξης 
και ευημερίας μεταξύ 
των προηγμένων 

κρατών του βορά και των πιο  
καθυστερημένων χωρών του νότου. 

 
Γι’ αυτό, στα πλαίσια άσκησης της κοινοτικής κοινωνικοοικονομικής πολιτικής, 
όπως αυτή εφαρμόζεται μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ, της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων, 
ετησίως χρηματικοί πόροι εκατοντάδων δις ευρώ (€) μεταφέρονται από τις 
πλουσιότερες στις φτωχότερες χώρες, αποσκοπώντας στη σταδιακή σύγκλιση 
των εθνικών οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ. Για παράδειγμα,  

ην περίοδο 1981-2021, η Ελλάδα έλαβε υπό τη 
μορφή επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων από  
τα διάφορα κοινοτικά ταμεία περί τα 300 δις €….. 

με επιδίωξη την ενίσχυση των αναπτυξιακών ρυθμών της ελληνικής οικονομίας 
και την προσέγγιση του κατά κεφαλή ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της 
Ελλάδας με το αντίστοιχο μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ. Δυστυχώς, το εγχώριο 
κομματικό-πολιτικό σύστημα διαφθοράς, κολλημένο σαν βδέλλα στα σπλάχνα 
της ελληνικής κοινωνίας, δεν συνέβαλε στην αποδοτική αξιοποίηση αυτών των 
πλουσιοπάροχων δωρεάν κοινοτικών πόρων προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής μας οικονομίας.  

 

Α 
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Οι λανθασμένες οικονομικές πολιτικές του κυβερνητικού-
κρατικού-τραπεζικού κυκλώματος εξουσίας 
χαρακτηρίζονται εγκληματικές και επονείδιστες. Ολέθρια 
λάθη που είχαν ως κατάληξη την χρεοκοπία της Ελλάδας 
το 2010 και την υποδούλωση του ελληνικού λαού στο 
τύραννο των μνημονίων. Από τη σύγκριση των οικονομιών 
της Ελλάδας και της Ιρλανδίας, θα γίνουν κατανοητές οι 
μειοδοτικές ευθύνες των πολιτικών προσώπων που τον 
Μάιο του 2010 έβαλαν την Πατρίδα στο Γολγοθά των 
αιματηρών μνημονιακών πολιτικών. Σύμφωνα με τη βάση 
δεδομένων της Eurostat, το 1980 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 
Ελλάδας και της Ιρλανδίας αντιπροσώπευαν αντίστοιχα το 
90,4% και το 67,2% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ. 
Δηλαδή, αν το 1980 το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 27 
χωρών μελών της ΕΕ ήταν 100 €, της Ελλάδας ήταν 90,4 € 
και της Ιρλανδίας 67,2 €. Άρα, το 1980 η Ελλάδα προσέγγιζε 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ και ταυτόχρονα είχε πολύ 
υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από την Ιρλανδία. Ωστόσο, 
μετά το 1980 και ιδίως μετά 2008 η πορεία των δύο χωρών 
είναι δραματικά αντίθετη. Η Ελλάδα πήρε τον κατήφορο της 
οπισθοδρόμησης και η Ιρλανδία την ανιούσα της 
ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη βάση στατιστικών δεδομένων 
της Eurostat, την περίοδο 2008-2020, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
της Ελλάδας από 22.370 συρρικνώθηκε σε 16.170 ευρώ, 
ενώ της Ιρλανδίας από 38.558 εξακοντίστηκε στα 62.980 
ευρώ. Την περίοδο αυτή το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 27 
χωρών της ΕΕ από 25.580 αυξάνεται σε 26.380 ευρώ. Άρα, 
την περίοδο 2008-2020 το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 
Ελλάδας σε σύγκριση με τον αντίστοιχο κατά κεφαλή ΑΕΠ 
της ΕΕ από 87,5% συρρικνώνεται σε 61,3%, καθρεφτίζοντας 
με τον πειστικότερο τρόπο την πασιφανή οπισθοδρόμηση 
της ελληνικής οικονομίας. Αντίθετα, την περίοδο αυτή, το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ιρλανδίας ως ποσοστό του μέσου 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ από 150,7% αυξάνεται σε 
238,8%, καθιστώντας σήμερα την Ιρλανδία μαζί με το 
Λουξεμβούργο τις χώρες της ΕΕ με το υψηλότερο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ. Η Ιρλανδία αξιοποιώντας στο μέγιστο τα δις 
ευρώ από εισρέοντες κοινοτικούς πόρους και εισροές 
ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, κατάφερε την περίοδο 
1980-2021 να πετύχει τους μεγαλύτερους αναπτυξιακούς 
ρυθμούς από την οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ και 
σήμερα να συγκαταλέγεται στις πιο προηγμένες χώρες του 
κόσμου. 

Ελλάδα καθηλωμένη στο  
βούρκο της διαφθοράς, των 
θαλασσοδανείων και της μίζας, 

έχασε μετά το 1980 το τραίνο της 
ανταγωνιστικότητας και η πορεία της 
προς τη χρεοκοπία του 2010 ήταν 
νομοτελειακά προδιαγεγραμμένη. 
Οι φόροι του ελληνικού λαού και οι άφθονοι δωρεάν 
κοινοτικοί πόροι, αντί να κατευθυνθούν σε αναπτυξιακά 
έργα σε κλάδους που η χώρα είχε συγκριτικό πλεονέκτημα, 
όπως τουρισμός, ναυτιλία, πολιτισμός, μεταποιητική 
αγροτική οικονομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.λπ., 
διοχετεύτηκαν σε δράσεις που είχαν μίζες και αρπαχτές, 
όπως κρατικές προμήθειες, οδικά δίκτυ, ολυμπιακά έργα, 
εξοπλιστικά προγράμματα, κ.λπ. 

α κυκλώματα κομματικής-
τραπεζικής διαφθοράς φέρουν 
μεγάλες ευθύνες για την 

συντελούμενη οπισθοδρόμηση  
της ελληνικής οικονομίας κατά  
την περίοδο 2008-2021….. 
σε συνθήκες ανεξέλεγκτης ανόδου του δημοσίου χρέους. 
Το δυστύχημα και ο ευτελισμός για την ελληνική κοινωνία 
είναι ότι οι καρεκλοκένταυροι της κρατικής-τραπεζικής 
εξουσίας που ευθύνονται για την χρεοκοπία του 2010, 
εξακολουθούν να αναπαύονται στις χρυσοφόρες καρέκλες 
τους, συνεχίζοντας ανενόχλητοι το άρμεγμα των κρατικών 
και των τραπεζικών ταμείων. Εν τω μεταξύ εσύ Έλληνα 
πατριώτη συνέχιζε να τους ψηφίζεις, μήπως τον κατώτερο 
μισθό από 663 που είναι σήμερα τον ανεβάσουν το 2023 
στα 670 ευρώ! 

Η 

Τ 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ζωή 
μας καθορίζεται από γεγονότα, 
συγκυρίες, πράξεις ή παραλείψεις, 
που επιδρούν στην ατομική, 
συλλογική και εθνική 
καθημερινότητα. 

υγειονομική κρίση 
αναμφισβήτητα  
ενσωματώθηκε 

στα υπαρκτά 
προβλήματα ανάπτυξης, 
απασχόλησης, 
κοινωνικής 
δικαιοσύνης, έλλειψης 
εμπιστοσύνης και της 
πολυπολιτισμικής 
επίθεσης που δέχεται  
η Πατρίδα μας από 
τους ολιγάρχες της 

Παγκοσμιοποίησης και τους εδώ λούστρους….. 

 
που αντί να αντιστέκονται να κρατήσουν την Ελλάδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ γυαλίζουν τις 
Γερμανικές μπότες των εντολοδόχων προστατών τους που τους κρατούν στην 
εξουσία…  Πολιτικοί αρχηγοί που αντί να συγκλίνουν σε συλλογικούς αγώνες για 
τη χειραφέτηση της κοινωνίας, περιορίζονται στην εξυπηρέτηση των καθαρμάτων 
που συγκροτούν την εγκληματική οργάνωση της ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ, με τα λεύκα 
κολάρα και των ιδιοτελών συμφερόντων τους. Ευτυχώς όμως υπάρχει και ένα 
πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε εμείς οι Έλληνες και το οποίο καθορίζει την 
πολιτική μας και τις πράξεις μας με την αίσθηση δικαίου και της ικανοποίησης 
των λαϊκών αιτημάτων και πόθων με την αίσθηση ότι ανήκουμε σε μια ομάδα, σε 
μια κοινωνία τις αρχές και τις αξίες της οποίας αποδεχόμαστε και σε ένα έθνος, με 
την αίσθηση ότι έχουμε ρίζες, παράδοση και ιστορία. Ευτυχώς το πλαίσιο αυτό αν 
και αποτελείται από ιδέες και μόνο εξακολουθεί να είναι ο οδηγός της ύπαρξης 
του έθνους μας, παρά την καλλιεργούμενη σύγχυση που δημιουργούν οι 
εθνομηδενιστικές αντιλήψεις της κυρίαρχης πολιτικής τάξης και της ελίτ των  

 

Η 
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Αθηνών. Ευτυχώς που σε αυτή την κρίσιμη καμπή της 
ιστορίας μας όπου η πατρίδα μας αντιμετωπίζει 
καθημερινές απειλές από τον προαιώνιο κακό γείτονα, 
καθώς και πολλές ακόμα ασύμμετρες απειλές όπως αυτή 
της παράνομης μετανάστευσης που βιαίως επιφέρει 
δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού της Ελλάδος, η 
συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού 
επαναβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία την βούληση να 
υπερασπιστεί τις βασικές αρχές και αξίες που δίνουν 
περιεχόμενο και ουσία στη ιστορική διαδρομή του και 
καθορίζουν την Εθνική, θρησκευτική και πολιτιστική του 
ταυτότητα που υπερασπίζεται το Σύνταγμα του. Αποτελεί 
ταυτόχρονα θλιβερή διαπίστωση που οι σημερινοί 
πολιτικοί Αρχηγοί του εθνομηδενιστικού τόξου 
εμφανίζονται να πιστεύουν και να υπηρετούν το νέο δόγμα 
της πολιτικής ορθότητας που βασίζεται στην αποθέωση 
της ατομικής επιλογής, του δήθεν δικαιωματισμού και την 
υποχώρηση του συλλογικού καλού, ενώ και η ιδεολογία 
τους προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην θίγει τα 
μεγάλα ξένα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Τα 
τελευταία χρόνια, αυτό το ίδιο διεφθαρμένο πολιτικό 
κατεστημένο, ακολουθεί τυφλά και υπηρετεί υπερεθνικούς 
και παγκόσμιους οργανισμούς και δεν έχει πια ως 
γνώμονα, πρώτα και πάνω απ’ όλα, το συμφέρον του 
έθνους και του λαού. 

αι αυτή τη χρονιά ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης με την ένοχη σιωπή 
της αντιπολίτευσης μας ετοιμάζει 

ακόμα πιο προχωρημένα  
νομοσχέδια γιατί εκ πεποιθήσεως  
ως νεοφιλελεύθερος εχθρεύεται  
τα μεγάλα συλλογικά προτάγματα  
για τον άνθρωπο και την κοινωνία. 
Θέλει ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνίας και της 
οικονομίας να θεωρείται δεδομένος και αδιαμφισβήτητος, 
οπότε η πολιτική να περιορίζεται στην ορθή διαχείριση των 
επιμέρους ζητημάτων που ανακύπτουν. Στα πλαίσια αυτής 
της διαχειριστικής λογικής, προωθεί τον εκφυλισμό των 
κοινωνικών κινημάτων, των πολιτικών, των 
εκκλησιαστικών και των λοιπών εθνοτοπικων 

οργανώσεων. Θέλει η επικέντρωση των ΠΟΛΙΤΩΝ και 
μάλιστα των νέων να περιστρέφεται σε ζητήματα όπως: 
Πώς με ένα κλικ να παίρνεις διαζύγιο, να αλλάζεις το φύλο 
με το οποίο ήρθες στον κόσμο ως άνθρωπος, να το 
αποκηρύσσεις και μάλιστα με ευκολία. Πως το άρρεν θα 
γίνεται θήλυ και το θήλυ άρρεν ή ακόμα και 
αρσενικοθήλυκο… Πώς να αυτοπροσδιορίζεται ο 
άνθρωπος ακόμα και με την ουδέτερη αντωνυμία αυτό… 
Πέραν τούτων 

Μητσοτάκης ο Β’, ο Μικρός, το 
2023 νομοθετεί, δηλαδή λίαν 
προσεχώς, τον γάμο των gay και 

τους δίνει το δικαίωμα να υιοθετούν 
παιδιά, χωρίς ποτέ όμως να ρωτήσει 
ή να αναρωτηθεί εάν τα παιδιά αυτά 
θέλουν να μεγαλώσουν σε ένα σπίτι 
με ένα ζευγάρι gay, δηλαδή χωρίς 
μαμά ή χωρίς μπαμπά. 
Για τον Μητσοτάκη και τους ΣΥΝ ΑΥΤΩ, η παραδοσιακή 
οικογένεια, η ευτεκνία, η πολυτεκνία, η διαιώνιση του 
είδους είναι ψιλά γράμματα ακόμα και η επιβίωση του 
γένους και του έθνους των Ελλήνων κατά την πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας -όπως είπε - θα βρίσκει τη λύση 
στην λαθραία εισαγωγή μεταναστών από άλλα έθνη με 
άλλες θρησκείες ήθη έθιμα πολιτισμό και φυσικά και με 
άλλη γλώσσα και παράδοση. Μπήκαμε στη νέα χρονιά και  

 

Κ 
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οι κυβερνώντες αντάμα με τους δήθεν πολιτικούς 
αντιπάλους τους με τις επιλογές τους δείχνουν πως δεν 
έχει καμμιά αξία για δαύτους ποιων προγόνων είσαι 
απόγονος, ούτε η πίστη σου στο αληθινό Θεό και ΣΩΤΗΡΑ, 
ούτε το ένδοξο ΕΘΝΟΣ σου, ούτε η αδιατάρακτη ιστορική 
διαδρομή και συνέχεια… Δεν αντιδρούν αποφασιστικά στις 
προσπάθειες της Τουρκίας να ελέγξει και να κατευθύνει τα 
κυκλώματα διακίνησης, ώστε να εξυπηρετήσει τη 
νεοθωμανική στρατηγική της. Από τα συστημικά κόμματα 
εξουσίας, τα κύματα των απρόσκλητων, των εισβολέων 
παράνομων μεταναστών, αντιμετωπίζονται περίπου ως… 
φυσικά φαινόμενα, τα οποία δεν χρήζουν ιδιαίτερης 
πολιτικής παρέμβασης. Ευτυχώς όμως για τα 
Ελληνόπουλα, δηλαδή την εγγύηση του εθνικού μέλλοντος, 
διαπιστώνεται ότι έχουν την πρώτη και καθοριστική αξία 
και σημασία όλα όσα προσπαθούν να αποδομήσουν οι 
ΔΕΞΙΟΙ και ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ εθνομηδενιστές τα όργανα της ΝΕΑΣ 
ΤΑΞΗΣ που είναι άγευστοι από το αθάνατο κρασί των 
εθνικών αγώνων. Είναι ανέραστοι των μεγάλων οραμάτων, 
του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και δεν έχουν καμμιά 
επαφή με την Ελλάδα και την ιστορία μας. Το 2022 πρέπει 
να μπει σε πρώτη προτεραιότητα το τσάκισμα του 
εθνομηδενισμού και της πολυπολιτισμικότητας που 
διαπερνά οριζόντια το πολιτικό φάσμα… Το 2022 πρέπει 
να σπάσουμε τα κάγκελα που έχουν τοποθετήσει οι 
εγκάθετοι νταβαντζήδες, για να αποκλείσουν τις ελεύθερες 
δημοκρατικές πατριωτικές δυνάμεις από κάθε δυνατότητα 
να ακουστούν οι απόψεις και οι θέσεις τους. Φέτος πρέπει 
να καταφέρουμε να συγκροτήσουμε την μεγάλη 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ που θα εκφράσει τις εθνικές 
απόψεις που είναι πλειοψηφικές απόψεις στον 
οικουμενικό Ελληνισμό. Και επιλέγω παραθέτοντας ΦΩΤΗ 
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ: « Οἱ πιὸ πολλοὶ ποὺ μιλᾶνε γιὰ τὴν 
πρωτοχρονιά, σᾶς δείχνουνε τὸ νεαρὸ πρόσωπο.  Ἐγὼ 
σᾶς δείχνω τὸ γέρικο. Δὲν τὸ κάνω γιὰ νὰ σᾶς 
κακοκαρδίσω, ἀλλὰ γιατὶ πιστεύω πὼς ὁ ἄνθρωπος ποὺ 
δὲν ξεγελιέται, ἀλλὰ ποὺ βλέπει τὴν ἀδυναμία του εἶναι 
κερδισμένος». Είμαστε σίγουροι τέλος πως σε κάθε 
περίπτωση, ο ευαίσθητος και υπερήφανος ελληνικός λαός, 
μπορεί να σιωπά ακόμα και στην πρόσφατη βλαστήμια 
ΜΟΣΙΑΛΟΥ νυν διορισμένου παρά του ΚΟΥΛΗ, πρώην 
Υπουργού του ΓΑΠ, αλλά δεν ξεχνά και τιμωρεί τους 
ασεβείς που πολέμησαν ή πολεμούν την πίστη και τον 
σεβασμό που έχουν στα Ιερά τους Σύμβολα. Τη συνταγή 
Μητσοτάκη για ένα κράτος πολυεθνικό, συνονθύλευμα 
λαών, πολυπολιτισμικό χωρίς Ελλάδα και χωρίς Χριστό 

δεν την θέλει… Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έκαναν 
υπομονή, προσπάθησαν με σύνεση να αντιμετωπίσουν τις 
πρωτοφανείς καταστάσεις, έφθασαν να υπομείνουν 
περιστολή των ατομικών τους ελευθεριών, να κατεβάσουν 
ρολά, να χάσουν τις δουλειές τους, να φορέσουν μάσκες, 
να …να… να κλάψουν νεκρούς συγγενείς και φίλους … 
Ακόμα είδαν ότι  

ι λαθρομετανάστες μουσουλμάνοι 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ χιλιάδες γιόρτασαν  
στο Σύνταγμα, ενώ οι νομοταγείς 

ιθαγενείς από το Βλακιστάν (δηλαδή 
όλοι εμείς) παρέμειναν, κατόπιν  
των ευγενών παραινέσεων των  
ιθυνόντων μας, οίκαδε…. 

 
για να απολαύσουν τηλεοπτικά την έλευση του νέου έτους, 
αλλά και το υψίστης αισθητικής τηλεθέαμα, που προσέφερε 
ειδικά γι’ αυτούς ο τέως δήμαρχος Καρπενησίου και νυν 
Αθηναίων, ΝΤΟΡΟΝΟΓΙΟΣ εγγονός και ανιψιός 
Πρωθυπουργών … Έως εδώ! Δεν πάει άλλο! Ο λαός θα 
τους τιμωρήσει παραδειγματικά γιατί πέραν όλων των 
ανωτέρω, πλην των άλλων έχει δημιουργηθεί τεράστιο 
πρόβλημα στη χώρα με τον τεράστιο αριθμό 
μουσουλμάνων λαθρομεταναστών (λέγεται ότι είναι 
τέσσερα εκατομμύρια) που θα είναι πάντα ένα ξένο σώμα 
για τη χώρα, δεδομένου του ότι λόγω και της θρησκείας 
τους η εμπειρία διδάσκει ότι δεν ενσωματώνονται στη 
κοινωνία καμμιάς χώρας. Το πρόβλημα έχει γίνει εξαιρετικά 
επικίνδυνο και κάθε μέρα οξύνεται από τη συνεχιζόμενη 
εισροή νέων λαθρομεταναστών (περίπου 10.000 μηνιαίως 
που οδεύουν άμεσα στο κέντρο της Αθήνας). Ο 
Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και τα λοιπά πειθήνια όργανα της 
Νέας Τάξης, εάν δεν λάβουν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης 
του προβλήματος, τότε με βάση την απόρρητη έκθεση της 
ΕΥΠ , είμαστε ένα βήμα πριν την άλωση της Ελλάδας.  

α γίνουμε συμμέτοχοι της 
προδοσίας που διαπράττεται  
εις βάρος της Πατρίδας μας ;;; 
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ήτημα τεράστιων 
πολιτικών 
διαστάσεων και 

μάλιστα εν μέσω 
πανδημίας προκύπτει 
από τους χειρισμούς 
της Ισπανίδας 
Προέδρου της 
Επιτροπής Αναφορών 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και 
μέλους του Λαϊκού 
Κόμματος της Ισπανίας, 
η οποία προτείνει να 
κλείσει η Αναφορά  
του Προέδρου του 
Κόμματος ΕΛΛΑΔΑ -  
Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, πρώην 
Ευρωβουλευτή και 
Καθηγητή Θεσμών της 
ΕΕ στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Νότη Μαριά. 

Αναφορά η οποία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των νομικών και πολιτικών 
ευθυνών της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών μελών της επειδή χορήγησαν 
νομική ασυλία στην πολυεθνική των εμβολίων AstraZeneca. Ειδικότερα με την 
από 3 Φεβρουαρίου 2021 Αναφορά του ο Νότης Μαριάς είχε καταγγείλει ότι 
Βρυξέλλες και Αθήνα είχαν συνομολογήσει λεόντειες και σκανδαλώδεις ρήτρες 
αποκλεισμού ευθύνης και αποζημίωσης υπέρ της AstraZeneca για το εμβόλιο 
κατά του COVID-19. Επισήμαινε δε ότι οι ρήτρες αυτές που συμφωνήθηκαν με τις 
πολυεθνικές των εμβολίων ήταν παράνομες. 

 

άλιστα μέγα σκάνδαλο αποτελούσε η 
παραίτηση ΕΕ, Ελλάδας και των άλλων κρατών 
μελών της ΕΕ ακόμη και από τις εγγυήσεις της 

νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ για τα εμβόλια. 
Η Αναφορά του Νότη Μαριά σε μεγάλο βαθμό επικεντρωνόταν σε καταγγελίες για 
τις σκανδαλώδεις ρήτρες απαλλαγής ευθύνης που συνομολόγησε η Κομισιόν, η 
ελληνική κυβέρνηση και οι άλλες κυβερνήσεις υπέρ της AstraZeneca. Ιδίως δε 
καθώς σύμφωνα με τις ρήτρες αυτές αν κάτι συμβεί σε κάποιον εμβολιασθέντα με 
το εν λόγω εμβόλιο τότε ευθύνη αποζημίωσης υπάρχει μόνο εκ μέρους των 
κρατών μελών της ΕΕ και όχι εκ μέρους της πολυεθνικής.  

άλιστα στις 30/6/2021 η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Αναφορών ενημέρωσε τον  
Νότη Μαριά ότι η Αναφορά του κρίθηκε  

παραδεκτή και διαβιβάστηκε για προκαταρκτική 
έρευνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή….. 

 

Ζ Μ 

Μ 
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αλλά και στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για γνώμη.  Και ενώ η 
Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών δεσμεύθηκε 
εγγράφως να ενημερώνει τον Νότη Μαριά για κάθε εξέλιξη 
της υπόθεσης εντούτοις μέχρι σήμερα δεν το έπραξε. 

ίφνης όπως προκύπτει από  
την Ημερήσια Διάταξη της  
Επιτροπής Αναφορών η οποία  

θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 10 
Ιανουαρίου 2022, η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Αναφορών προτείνει να 
περατωθεί και μάλιστα χωρίς καμία 
συζήτηση η Αναφορά του Νότη Μαριά 
κατά της AstraZeneca «λαμβανομένων 
υπόψη της γραπτής απάντησης  
της Επιτροπής ή άλλων  
ληφθέντων εγγράφων». 
Και όλα αυτά τη στιγμή που δεν ενημερώθηκε καν ο Νότης 
Μαριάς τόσο για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έχει ήδη αποστείλει σχετική Απάντηση όσο πολύ 
περισσότερο και για το περιεχόμενο της εν λόγω 
Απάντησης. 

αι μετά η ΕΕ κατηγορεί διάφορες 
χώρες του τρίτου κόσμου  
για έλλειψη διαφάνειας!!! 

Μετά από αυτή την εξέλιξη η οποία θυμίζει τριτοκοσμικές 
καταστάσεις, ο Νότης Μαριάς με σημερινή του Επιστολή 
προς την Ισπανίδα Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών της 
Ευρωβουλής αφού διαμαρτύρεται για την παράνομη 
συμπεριφορά της, της ζητά να λάβει γνώση της περίφημης 
Απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποτίθεται ότι 
αντικρούει την επίδικη Αναφορά του. Επιπλέον ζητά από 
την Πρόεδρο πριν τη σχετική ψηφοφορία η οποία θα γίνει 
στις 10 Ιανουαρίου 2022 να λάβει τον λόγο κατά τη σχετική 
συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών «με εξ΄ 
αποστάσεως συμμετοχή» προκειμένου να υποστηρίξει την 
Αναφορά του και να αντικρούσει τους ισχυρισμούς της 
Κομισιόν. Διαφορετικά επισημαίνει ότι παραβιάζονται τα 
δικαιώματα του ως ευρωπαίου πολίτη και Αναφέροντα 
τονίζοντας επιπλέον ότι οι Ευρωβουλευτές μέλη της 
Επιτροπής δεοντολογικά δεν μπορούν να ψηφίσουν αν δεν 
ακούσουν όλες τις απόψεις. Στην σχετική του επιστολή ο 
Νότης Μαριάς επισημαίνει ότι η Αναφορά του αφορά ένα 
ιδιαίτερά κρίσιμο ζήτημα όπως είναι η νομική ασυλία που 
έχει χορηγήσει η Κομισιόν και οι κυβερνήσεις των κρατών 
μελών της ΕΕ στις πολυεθνικές του κορονοεμβολίου σε 
περίπτωση που υπάρξουν δυσμενείς παρενέργειες για την 
υγεία όσων εμβολισθούν.  

 

Α 

Κ 



 

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 08-09 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 214 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 16 

 

ολύ δε περισσότερο ενδιαφέρει 
και αφορά άμεσα τον ίδιο και την 
οικογένεια του, καθώς ο Νότης 

Μαριάς και η σύζυγός του έχουν ήδη 
εμβολιασθεί με δύο δόσεις του 
εμβολίου της AstraZeneca και με  
την τρίτη ενισχυτική δόση της Pfizer. 
Τέλος ο Νότης Μαριάς ζητά η Αναφορά του να βγει από το 
τμήμα Β’ της ημερήσιας διάταξης και να μην κλείσει. 
Επιπλέον ζητά η Αναφορά του να προσδιοριστεί το 
συντομότερο δυνατόν για συζήτηση ενώπιον της 
Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι αν με διάφορες 
μεθοδεύσεις κλείσει η Αναφορά του εν κρυπτώ και χωρίς 
συζήτηση τότε είναι προφανές ότι θα δημιουργηθούν 
επιπλέον ερωτήματα στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για 
ποιο λόγο η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της 
έχουν χορηγήσει νομική ασυλία στις πολυεθνικές του 
κορονοεμβολίου τη στιγμή που με κάθε τρόπο πασχίζουν 
να πείσουν τους πολίτες να εμβολιασθούν. Επισημαίνεται 

ότι ήδη ο Νότης Μαριάς ξεκίνησε επικοινωνία με διάφορους 
Ευρωβουλευτές προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά. 
Εντύπωση πάντως προξενεί το γεγονός ότι ενώ στην 
Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής είναι γνωστοί «οι 
ομηρικοί καυγάδες» για καθαρά κομματικούς λόγους 
μεταξύ των Ισπανών Ευρωβουλευτών των διαφόρων 
κομμάτων, εντούτοις στην προκειμένη περίπτωση η 
Ισπανίδα Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών και μέλος 
του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας προτείνει να κλείσει η 
Αναφορά των Νότη Μαριά η οποία πέραν των άλλων ζητά 
να διερευνηθούν οι νομικές και πολιτικές ευθύνες των 
διαφόρων κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ μεταξύ 
των οποίων φιγουράρει και η κυβέρνηση του σοσιαλιστή 
Πέδρο Σάντσεθ. Αυτό κι΄ αν είναι ισπανική εθνική ενότητα!!! 

γκρίνει άραγε τη στάση της 
Ισπανίδας Προέδρου της Επιτροπής 
Αναφορών ο Ισπανός Αρχηγός  

της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης  
και Πρόεδρος του Κόμματός της,  
ο κ. Πάμπλο Κασάδο; 

  

Προς την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ΑΝΑΦΟΡA 
H Ευρωπαϊκή Eπιτροπή στην από 27 Αυγούστου 2020 
Συμφωνία Προαγοράς (Advance Purchase Agreement –
APA) που συνήψε με την AstraZeneca για λογαριασμό των 
κρατών μελών της ΕΕ άρα και της Ελλάδας συνομολόγησε 
παράνομα προνόμια υπέρ της παραπάνω εταιρείας 
παραγωγής εμβολίου κατά του COVID-19 κατά παράβαση 
του δικαίου της ΕΕ. Ειδικότερα το Τμήμα 14.1 της 
παραπάνω Συμφωνίας Προαγοράς προβλέπει ότι τα 
συμβαλλόμενα κράτη-μέλη της ΕΕ άρα και η Ελλάδα θα 
αποζημιώνουν και δεν θα επιτρέπουν τη βλάβη (shall 
indemnify and hold harmless) της AstraZeneca από και 
έναντι κάθε ζημιάς και υποχρέωσης καθώς και των νομικών 
εξόδων που προκύπτουν από ή που σχετίζονται με 
αξιώσεις λόγω θανάτου, σωματικού, ψυχικού ή 
συναισθηματικού τραύματος, ασθένειας, αναπηρίας ή 
κατάστασης φόβου για τους παθόντες εμβολιασθέντες 

καθώς και για κάθε απώλεια ή ζημία της περιουσίας τους ή 
διακοπή της επιχείρησης του παθόντος ή συγγενικού του 
προσώπου, απώλειες που σχετίζονται με ή προκύπτουν 
από τη χρήση ή τη διαχείριση του εμβολίου που 
αποστέλλεται ή διατίθεται εντός της δικαιοδοσίας των 
συμβαλλομένων κρατών μελών. Από τα παραπάνω λοιπόν 
προκύπτει ότι: α) Συνομολογείται ρήτρα αποκλεισμού της 
ευθύνης της εταιρείας μέσω της ρήτρας (hold harmless) για 
οποιαδήποτε ζημιά στην υγεία ή στην περιουσία των 
εμβολιαζομένων. β)Τα συμβαλλόμενα κράτη δηλαδή και η 
Ελλάδα αναλαμβάνουν την αποζημίωση (shall indemnify) 
της AstraZeneca για τους παραπάνω λόγους. Επιπλέον 
σύμφωνα με το Τμήμα 15.1. της Συμφωνίας Προαγοράς η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάθε ένα από τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη, άρα και η Ελλάδα, εντός των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων τους, και για λογαριασμό τους, 
παραιτούνται πάσης αξιώσεώς τους κατά της AstraZeneca 
που προκύπτει ή σχετίζεται με:  (α) έλλειψη ασφάλειας ή 

Π Ε 
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αποτελεσματικότητας του εμβολίου, (με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης της AstraZeneca με τους ισχύοντες 
κανονισμούς της ΕΕ και τις απαιτήσεις για προϊόν ενόψει 
πανδημίας, που περιορίζεται στην κατασκευή από την 
AstraZeneca του εμβολίου σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές 
παρασκευής). (β) χρήση ή χορήγηση του εμβολίου υπό 
συνθήκες πανδημίας. Τέλος στο Τμήμα 15.2. της 
Συμφωνίας Προαγοράς υπονοείται παρά τη λογοκρισία 
επιπλέον «Περιορισμός ευθύνης για αξιώσεις εκτός από 
αποζημίωση τρίτων», αναφορικά με τη συνολική ευθύνη 
της AstraZeneca και των θυγατρικών της σε σχέση με τις 
αξιώσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, ή οποιεσδήποτε θυγατρικές που 
ενεργούν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή 
των συμμετεχόντων κρατών μελών είτε για παραβίαση της 
σύμβασης ή άλλη συμβατική βάση αξίωσης, που 
προκύπτει από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της 
αμέλειας) ή άλλως, που προκύπτει υπό την παρούσα 
συμφωνία. 

 

ι παραπάνω συνομολογηθείσες 
ρήτρες είναι αντίθετες προς το 
δίκαιο της ΕΕ και ειδικότερα  
τόσο προς την Οδηγία 85/374/ΕΟΚ  

του Συμβουλίου που ρητά καθορίζει  
τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
ευθύνης του παραγωγού εμβολίων 
όσο και την νομολογία  
του Δικαστηρίου της ΕΕ….. 
(ΔΕΕ) στην υπόθεση C-621/15 N. W όπου και καθορίστηκαν 
οι όροι και οι προϋποθέσεις της νομικής ευθύνης των 
εταιρειών παραγωγών εμβολίων για την αποζημίωση 
όσων υφίστανται βλάβη στην υγεία τους και ζημία στην 
περιουσίας τους λόγω παρενεργειών του εμβολίου. 
Δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να παραμένει 
θεματοφύλακας του δικαίου της ΕΕ ακόμη και όταν ενεργεί 
ως εκπρόσωπος των κρατών μελών με την παρούσα 
Αναφορά μου καταγγέλλω στην Επιτροπή Αναφορών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την παραπάνω παράνομη 
συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και της 
Ελληνικής κυβέρνησης (η οποία αποδέχθηκε την ως άνω 
παράνομη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 
παραλείψεις της και πράξεις της στο πλαίσιο της 

Συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών 
της ΕΕ, που επισυνάπτεται στην παραπάνω Απόφαση C 
(2020) 4192 τελικό της 18ης Ιουνίου 2020) και ζητώ από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει τους λόγους που 
οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη χορήγηση των 
παραπάνω παρανόμων προνομίων και ασυλιών στην 
AstraZeneca, καθώς επίσης και να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ελληνική 
κυβέρνηση να πάψουν να παραβιάζουν εν προκειμένω τις 
επιταγές του δικαίου της ΕΕ. 

 

ο ζήτημα της χορήγησης 
απαλλαγής από κάθε ευθύνη της 
AstraZeneca για ενδεχόμενες 

παρενέργειες του εμβολίου της  
κατά του COVID-19 στους χιλιάδες 
ευρωπαίους πολίτες που θα 
εμβολιασθούν εγείρει κεφαλαιώδη 
πολιτικά, ηθικά και νομικά ζητήματα….. 
και ταυτόχρονα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και 
ανησυχία στους πολίτες των κρατών μελών που πρόκειται 
να εμβολιασθούν καθώς διερωτώνται εύλογα για ποιο λόγο 
χορηγήθηκε απαλλαγή ευθύνης στην AstraZeneca ως 
παραγωγό του εμβολίου της παρότι είναι γνωστό ότι η 
ευθύνη του παραγωγού εμβολίου και οι συναφείς αστικές 

Ο 
Τ 
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κυρώσεις προβλέπονται από την Οδηγία 85/374/ΕΟΚ. Τα 
παραπάνω ερωτήματα εντείνονται καθώς η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επί μήνες αρνείτο να δώσει στη δημοσιότητα την 
παραπάνω επίμαχη Συμφωνία Προαγοράς την οποία 
τελικά έδωσε στη δημοσιότητα λογοκριμένη. Επειδή 
υποβάλλω την αναφορά μου αυτή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 227 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Επειδή οι παραπάνω 
καταγγελλόμενες παράνομες ενέργειες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ελληνικής κυβέρνησης συνιστούν θέμα 

που εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αφορά άμεσα. 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
Αιτούμαι Να γίνει δεκτή η παρούσα Αναφορά μου 
Αθήνα 3/2/2021 
Νότης ΜΑΡΙΑΣ 
Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 
πρώην Ευρωβουλευτής 

 
Μετά την κατάθεση της εν λόγω Αναφοράς μου το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέστειλε την πρώτη απάντησή 
του η οποία έχει ως ακολούθως: «Κύριo Marias Notis  7, 

Koniari str 11471 Athens, Greece D 5OO2O5 02.2021 
Βρυξέλλες, Αξιότιμε κύριε,  Εξ ονόματος του Γενικού 
Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιβεβαιώνω 
με την παρούσα ότι έχουμε λάβει την ηλεκτρονική σας 
αναφορά "Παραβίαση δικαίου ΕΕ από Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και Ελλάδα σε σχέση με Συμφωνία Προαγοράς 
με AstraZeneca" με ημερομηνία 03.02.2021.  

αναφορά σας έχει καταχωρισθεί 
με τον αριθμό 0127/2021. 

Παρακαλείσθε να φυλάξετε τον αριθμό αυτό και να τον 
αναφέρετε σε κάθε περαιτέρω αλληλογραφία επί του 
θέματος αυτού. Έχουμε διαβιβάσει την αναφορά σας στην 
Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
οποία, αφού αποφασίσει, θα σας ενημερώσει εγγράφως 
σχετικά. Παρακαλείστε ωστόσο να λάβετε υπόψη σας ότι, 
λόγω του μεγάλου αριθμού των αναφορών που 
υποβάλλονται ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 
διαδικασία για την εξέταση μιας αναφοράς μπορεί να 
απαιτήσει κάποιο χρονικό διάστημα. Οι αναφορές, μετά την 
καταχώρισή τους, καθίστανται κατά κανόνα δημόσια 
έγγραφα· για το λόγο αυτό σας υποβάλλεται στην οπίσθια 
όψη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου του ΕΚ που αφορά την 
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.  Εάν έχετε 
τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την αναφορά σας, παρακαλώ 
μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή με τη γραμματεία της 
Επιτροπής Αναφορών, είτε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (peti-secretariat@europarl.europa.eu) είτε με 
συνήθη ταχυδρομική επιστολή (ταχυδρομική διεύθυνση: 
European Parliament, Committee on Petitions, Rue Wiertz 
60, B-1047 Brussels, BELGIUM). Με εξαιρετική εκτίμηση 
L.Boháč  Προϊστάμενος Τμήματος». 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με την από 30 Ιουνίου 2021 νέα της επιστολή 
με ενημέρωσε ότι η Αναφορά μου κρίθηκε παραδεκτή. Η εν 
λόγω επιστολή της Επιτροπής Αναφορών έχει ως 
ακολούθως: «Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών  
Βρυξέλλες  YS/npe[IPOL-COM-PETI D (2021)10268]  Κύριo 
Νότη Μαριά D 200908 30.06.2021 Κόνιαρη 7 11471 Αθήνα 
GRÈCE Θέμα: Αναφορά αριθ. 0127/2021 (μνεία που πρέπει 
να γίνεται σε όλη την αλληλογραφία) Αξιότιμε κύριε Μαριά,  
Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι 
η Επιτροπή Αναφορών έχει εξετάσει την αναφορά σας και 
την έχει χαρακτηρίσει παραδεκτή, δεδομένου ότι το θέμα 
που θίγετε εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Συνεπώς, ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα επί του θέματος. 
Δεδομένου του θέματος, διαβίβασα επίσης την αναφορά 
σας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
Επιτρέψτε μου επίσης να σας ενημερώσω σχετικά με το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 
2020 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία 
μετά την κρίση COVID-19 (2020/2691 (RSP), καθώς και τις 
δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με 
την πρόοδο της στρατηγικής της ΕΕ για τον εμβολιασμό 
κατά της νόσου COVID-19. Θα σας ενημερώσω εγκαίρως 
ως προς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σχετικά με την 
αναφορά σας. Με εκτίμηση, 
Dolors Montserrat Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών». 

Η 



 

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 08-09 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 214 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 19 

 

 



 

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 08-09 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 214 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 20 

 



 

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 08-09 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 214 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 21 

 



 

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 08-09 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 214 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 22 

 



 

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 08-09 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 214 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 23 

 



 

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 08-09 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 214 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 24 

 

διακεκριμένος 
καθηγητής 
Φυσικής και μέλος 

της Ακαδημίας Αθηνών, 
Δημήτρης Νανόπουλος, 
εξήγησε τον λόγο που 
οι πολίτες έστρεψαν 
την πλάτη στους 
επιστήμονες την  
εποχή του κορωνοϊού, 
κάνοντας παράλληλα  
τις προβλέψεις του  
για την νέα χρονιά. 
Το 2022, λέει ο κ. Νανόπουλος, 
μπορεί να φέρει ανακαλύψεις που θα 
αποτελέσουν το επιστέγασμα μιας 
προσπάθειας πολλών ετών. Τι μας 
μένει να κάνουμε λοιπόν; Να 
καταλάβουμε τη μοναδικότητά μας 
στο Σύμπαν, όπως λέει ο κ. 
Νανόπουλος. Σε συνέντευξη του στο 

Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο ειδήσεων σημείωσε: - Κύριε Νανόπουλε, το 
2022 είναι ένα έτος προσδοκιών για τις επιστήμες; Και ποιες είναι για εσάς αυτές 
οι προσδοκίες; Οι πιο ενδιαφέρουσες επιστημονικές ανακαλύψεις γίνονται 
συνήθως αναπάντεχα, όχι τόσο για τους επιστήμονες που τις δημιουργούν, αλλά 
για όλους τους άλλους. Πράγματι, βρισκόμαστε σε μια εύφορη εποχή για τη 
Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων και της Κοσμολογίας και περιμένουμε το 
2022 να είναι ακόμα πιο συναρπαστικό και να συνεχίσει να αποδίδει τους 
καρπούς μιας προσπάθειας πολλών ετών. Η πρόοδος ως προς την κατανόηση 
της αρχής του Σύμπαντος και της εξέλιξής του, χρησιμοποιώντας δεδομένα από 
το τηλεσκόπιο PLANCK και άλλες συναφείς παρατηρήσεις είναι απίστευτη. 

 

εωρώ ότι το 2022 θα μας φέρει πιο κοντά  
σε μια Θεωρία του Παντός σε πλήρη αρμονία  
με τα πειραματικά δεδομένα,  εάν δεν έχει  

ήδη προταθεί…  
- Η επόμενη μεγάλη ανακάλυψη δεν θα έρθει επομένως από τις νέες τεχνολογίες 
αλλά από τη Φυσική; Οι περισσότερες νέες τεχνολογίες αποτελούν απόρροιες και 
εφαρμογές της επιστήμης της Φυσικής. 

Ο 
Θ 
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Από την άλλη, η εξέλιξη της Φυσικής εξαρτάται από τη 
χρήση και τον συνδυασμό πολλών νέων τεχνολογιών που 
επεξεργάζονται δεδομένα και επιβεβαιώνουν ή 
απορρίπτουν αντίστοιχα τα προτεινόμενα θεωρητικά 
μοντέλα ερμηνείας του Σύμπαντος. Κατά συνέπεια, 
πρόκειται για συγκοινωνούντα δοχεία που οδηγούν στη 
δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών ή αντίστοιχα για 
κομμάτια ενός παζλ που ενώνονται και δημιουργούν νέες, 
πιο ολοκληρωμένες απεικονίσεις και προοπτικές του 
κόσμου μας. Η Φυσική εδώ και 120 χρόνια από τότε που ο 
Max Planck εισήγαγε την έννοια του κβάντου, δεν έχει 
πάψει να μας εκπλήσσει θετικά, και ευελπιστώ ότι και το 
2022 δεν αποτελέσει εξαίρεση στον κανόνα. - Είναι πάντως 
οι νέες τεχνολογίες που τραβούν την περιέργειά μας και 
εξάπτουν την φαντασία μας, όπως συνέβη πρόσφατα με το 
metaverse. Δεν αισθάνεσθε πως η δική σας επιστήμη - η 
επιστήμη της Θεωρίας της Σχετικότητας, του Bing Bang και 
του μποζονίου Ηiggs μεταξύ άλλων - αδικείται ή 
υποεκτιμάται; 

ίναι λογικό οι νέες τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούμε συνεχώς, 
στους υπολογιστές και στα έξυπνα 

κινητά, να τραβούν την προσοχή μας 
και να εξάπτουν τη φαντασία μας, 
καθώς επηρεάζουν όλο και 
περισσότερο την καθημερινότητά μας. 

 
Η Θεωρία της Σχετικότητας, το Big Bang ή το μποζόνιο 
Higgs είναι έννοιες πιο απόμακρες για τους περισσότερους 
ανθρώπους. Ωστόσο, αποτελούν τα βασικά συστατικά μιας 

βαθύτερης κατανόησης του Σύμπαντος και της θέσης του 
ανθρώπου σ' αυτό. Οι θεωρητικοί φυσικοί είναι πια 
συνηθισμένοι σε αυτή την κατάσταση, όμως δεν 
αισθάνονται καθόλου αδικημένοι. Αντίθετα, αναπληρώνουν 
τις όποιες «απώλειες» νιώθοντας τέτοια ικανοποίηση για 
τη συμμετοχή τους σε μια πραγματικά μεγάλη ανακάλυψη, 
που όμοιά της δεν υπάρχει… - Φάνηκε από την πανδημία: 
πολλοί συνάνθρωποι μας αντιμετωπίζουν την επιστήμη με 
καχυποψία, άρνηση ή ακόμη και φόβο. Πώς το εξηγείτε; 

ακή πληροφόρηση και άγνοια. 
Όπως έλεγε ο μεγάλος Ιταλός 
Φυσικός Enrico Fermi «η γνώση 

είναι δύναμη, αλλά για πολύ καιρό 
ακόμη η άγνοια δεν θα σημαίνει 
αδυναμία». 
- Σε τι θα θέλατε να μας κάνει σοφότερους η νέα χρονιά; Να 
καταλάβουμε τη μοναδικότητά μας σ' αυτό το Σύμπαν. 
Είμαστε μια απειροελάχιστη χωρο-χρονική κουκίδα. Η ζωή 
μας είναι από δω έως εκεί. Αυτό πρέπει να 
προσπαθήσουμε να το κατανοήσουμε και να το 
εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. - «Ένας 
θεωρητικός φυσικός ανεβαίνει με έναν φίλο του στην 
κορυφή ενός βουνού. Όταν φτάνουν, βγάζει ένα τετράδιο 
και ένα μολύβι και έπειτα από λίγο λέει στον φίλο του: 
"Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, είμαστε στην 
απέναντι κορυφή"». Τι σας κάνει να σκέφτεστε αυτό το 
ανέκδοτο; Θα επικαλεστώ και πάλι τα λόγια του Enrico 
Fermi. «Υπάρχουν δύο πιθανές εξελίξεις: Αν το αποτέλεσμα 
επαληθεύει την υπόθεση, θα έχεις κάνει μια μέτρηση. Αν το 
αποτέλεσμα δεν συμφωνεί με την υπόθεση, τότε θα έχεις 
κάνει μια ανακάλυψη». Ωστόσο, θα συμπληρώσω ότι οι 
θεωρητικοί φυσικοί μπορεί κάπου-κάπου να κάνουν και 
λάθος… 

 

Ε 
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του Γιάννη Ντάσκα 
Δημοσιογράφου 

 

Έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Κώστας 
Μπακογιάννης και η οικογένειά του 
βλέπουν τα εκτεταμένα 
δημοσιεύματα για τα 211 χιλιάδες 
ευρώ που ξόδεψε για την 15λεπτη 
παράσταση του Ρουβά στο 
Λυκαβηττό και θα έχουν μείνει με το 
στόμα ανοιχτό από την έκπληξη. Όχι 
γιατί δεν είναι το ποσό μεγάλο για τα 
μισθολογικά και συνταξιοδοτικά 
δεδομένα των Ελλήνων. Αλλά γιατί 
για τα δεδομένα της οικογένειας είναι 
ένα ποσό ανάξιο λόγου. Και επίσης 
την ώρα που ο Δήμος ετοιμάζεται για 
παραγγελιά 54 εκατομμυρίων ευρώ 
«προς καλόν φωτισμό της Αθήνας», 
για τον Δήμο που συντηρεί τον 
διαβόητο ραδιοσταθμό 9,84 με 
ιλιγγιώδη -διαχρονικά-ποσά μοιάζει 
αστεία η συζήτηση για το ποσό αυτό. 

Κάποτε το ΒΗΜΑ είχε κάνει ένα 
ρεπορτάζ για τις «πόρνες του 
Δημοσίου χρήματος» και 
αναφερόταν σε εκείνους και εκείνες 
που απομυζούν τεράστια ποσά από 
τα κρατικά ταμεία ή ταμεία ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, όπως  

άποια μέσα 
ενημέρωσης  
που απομυζούν  

μέσα από ελεγχόμενο 
σύστημα διανομής 
διαφημίσεων  
τέτοια ποσά, τα  
οποία ουσιαστικά  
είναι κρατικά. Και 
αποσκοπούν στην  
μη αποκάλυψη 
σκανδάλων και στην 
συγκάλυψη ήδη 
αποκαλυφθέντων. 

 
Αυτά συγκαλύπτονται με 
συντονισμένη δράση πολιτικών, 
δικαστικών και Μέσων Ενημέρωσης. 
Πριν μερικά χρόνια ένας μεγάλος 
Έλληνας επιχειρηματίας είχε ένα 
τεράστιο πρόβλημα με την επέλαση 
ενός κακούργου που σάρωνε τα 
πάντα στην Ελλάδα. Ο 
επιχειρηματίας έπαιρνε συμβουλές 
από έναν εν ενεργεία δικαστικό 
λειτουργό για τον οποίο ήταν 
πεπεισμένος ότι πήγαινε «με το 
σταυρό στο χέρι εναντίον κάθε 
κακούργου». Φανταστείτε την 

έκπληξή του όταν έμαθε ότι 
στενότατος συγγενής του 
δικαστικού λειτουργού ήταν 
στενότατος σύμβουλος του 
κακούργου!!! 

 

τις χώρες όπου η 
διαφθορά είναι… 
πανδημία, όπως 

στην Ελλάδα, πλείστοι 
όσοι των εξουσιών 
έχουν τέτοιου  
είδους διαπλοκές. 
Έτσι τα ελληνικά ΜΜΕ παριστάνουν 
ότι δεν έχουν απορίες για τις σχέσεις 
της Τράπεζας των αγροτών (της 
τράπεζας δηλαδή, η οποία εξ’ 
ορισμού και δημιουργίας είναι (ήταν) 
Τράπεζα κοινωνικής ιεραποστολής) 
με τις φόρμες του…Σεξ! Αν το 
«καταλάβουν», τότε πρέπει να 
καταλάβουν και να γράψουν και να 
πουν πώς καταφέρνουν να 
απαλλάσσονται από τα 
κακουργήματα οι τράπεζες και τα 
δυο Κόμματα που τις λεηλάτησαν 
και οι τραπεζικοί να ζουν ως κροίσοι. 
Να γράφουν δηλαδή για τις σχέσεις 
υπουργών με τράπεζες και 
θαλασσοδάνεια των κουμπάρων 
τους και πλείστα όσα παρόμοια. 
Υπάρχουν αποδείξεις ότι και τα 
ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης και το 
ελληνικό δικαστικό σύστημα δεν 
στελεχώνεται από τυφλούς. 
Στελεχώνεται και από ανεξάρτητους 

Κ 
Σ 
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και έντιμους, πανέντιμους μάλιστα δικαστικούς 
λειτουργούς. Αλλά και σε καίριες θέσεις είχε και έχει 
μίσθαρνα όργανα του διεφθαρμένου και όχι του έντιμου 
πολιτικού συστήματος. Γράφουν αυτές τις ημέρες για τις… 
ημιεπίσημες πόρνες του δημοσίου χρήματος αλλά διεθνώς. 
Ως στην Ελλάδα να μην υπάρχουν ακριβώς παρόμοιες… 

πρώην Διοικητής της Αγροτικής 
και κουμπάρος του Κ. Καραμανλή 
τύπωσε μετά από χρόνια βιβλίο 

και γράφει φοβερά πράγματα για  
τη λεηλασία κρατικού χρήματος  
μέσω της τράπεζας αυτής, στην  
οποία βρέθηκαν τα δάνεια των 
κομμάτων και θάφτηκαν…… 
Της Αγροτικής Τράπεζας…Τα δάνεια…κομμάτων! Και 
τώρα έρχεται η είδηση ότι αυτός ο διοικητής και κουμπάρος 
διώκεται για κάτι δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων σε μια 
επιχείρηση που είχε να κάνει με φόρμες του…σεξ! Μέσω 
της Αγροτικής. Ποιος κρατάει ποιόν στη χώρα; Ή μήπως 
πλείστοι κρατούν πλείστους και το ένα έγκλημα σκεπάζει 
το άλλο; 

 
ράφουν για την διαβόητη κόρη του Μάξουελ, ενός φτωχού 
που έγινε πρώτα δημοσιογράφος, μετά πολιτικός στην 
Αγγλία και στη συνέχεια μεγιστάνας των… 
θαλασσοδανείων που απέκτησε και μέσα ενημέρωσης 
παγκόσμιας φήμης, όπως π.χ. η εφημερίδες Daily Mirror, 
Daily News, κ.α.  Αυτή η Μάξουελ προμήθευε στη 
συνέχεια… ανήλικες ή και «λίγο ενήλικες» στον ίδιας 
κατηγορίας με τον πατέρα της Επστάϊν, ο οποίος έκανε 
στενή παρέα με τον βασιλικό γιο ,τον Τράμπ, τον Κλίντον 
κλπ. Μια από τα θύματα περιγράφει σκηνές πολύ γνωστές 
στην…Ελλάδα διαχρονικά. Δηλαδή  

εαρές που μπαίνουν στις  
παρέες των πλουσίων της 
επιχειρηματικότητας και της 

πολιτικής περνώντας πρώτα  
από την κρεβατοκάμαρα. 

Στη συνέχεια τις συναντάμε να κάνουν καριέρα στην 
τηλεόραση, στην πολιτική, στα καθηγητικά 
πανεπιστημιακά έδρανα κλπ. Για την Μάξουελ γράφουν. 
Για την Ελλάδα τίποτα. Προχθές ας πούμε έγραψαν για την 
Μάξουελ: «…Η Βρετανή άλλοτε κοσμική Γκισλέιν Μάξγουελ 
κρίθηκε ένοχη την Τετάρτη από σώμα ενόρκων 
δικαστηρίου της Νέας Υόρκης για σειρά εγκλημάτων 
σεξουαλικής φύσης, κυρίως για τη σωματεμπορία 
ανηλίκων κοριτσιών προς όφελος του θανόντα 
χρηματομεσίτη Τζέφρι Έπστάϊν. Η 60χρονη Μάξγουελ 
δικαζόταν από τα τέλη Νοεμβρίου σε ομοσπονδιακό 
δικαστήριο του Μανχάταν και αντιμετώπιζε έξι κατηγορίες, 
ιδίως ότι προμήθευε κορίτσια στον άλλοτε σύντροφό της 
για να τα εκμεταλλεύεται σεξουαλικά. Έπειτα από 40 ώρες 
διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια πέντε ημερών, «το σώμα 
ενόρκων έκρινε ομόφωνα ένοχη την Γκισλέιν Μάξγουελ για 
ένα από τα χειρότερα εγκλήματα που μπορεί να φανταστεί 
κανείς – τη διευκόλυνση της σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών και τη συμμετοχή σε αυτή», ανέφερε σε 
ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ο 
ομοσπονδιακός εισαγγελέας του δικαστηρίου του 
Μανχάταν, ο Ντέιμιαν Γουίλιαμς. Η Γκισλέιν κρίθηκε ένοχη 
για 5 από τις 6 κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενώ όπως 
αναφέρει η New York Post, μετά το άκουσμα της απόφασης 
η 60χρονη «μαντάμ» ήπιε μία γουλιά νερό και συνομίλησε 
με τον δικηγόρο της, αποκρύπτοντας τα συναισθήματά της. 
Τα εγκλήματα αυτά «διαπράχθηκαν μαζί με τον σύντροφο 
και συνεργό της πάντα, τον Τζέφρι Έπστάϊν», που 
αυτοκτόνησε σε φυλακή του Μανχάταν τον Αύγουστο του 
2019, προτού προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου για 
σεξουαλικά εγκλήματα. «Ο δρόμος για την απόδοση 
δικαιοσύνης ήταν πάρα πολύ μακρύς. Αλλά αποδόθηκε 
δικαιοσύνη», πρόσθεσε ο εισαγγελικός λειτουργός, 
εξαίροντας «το θάρρος των κοριτσιών» τα οποία στο 
μεταξύ «έγιναν γυναίκες», αναφερόμενος στα τέσσερα από 
τα θύματα, που κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της δίκης της 
κυρίας Μάξγουελ, που διήρκεσε τρεις εβδομάδες. Η κόρη 
του Ρόμπερτ Μάξγουελ, μεγιστάνα του Τύπου, είχε 
προφυλακιστεί στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι του 2020. Τα 
εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε επισύρουν ποινή 
ως και 65 ετών κάθειρξης. Η διάρκεια της ποινής της 
πρόκειται να ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία…». 

χουμε εμείς τέτοια θέματα στην 
Ελλάδα; Όχι βέβαια. Και αυτή  
η φωτογραφία είναι αθώα. 

 

Ο 

Ν 

Έ 



 

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 08-09 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 214 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 28 

Διότι και ο Λιγνάδης, μέχρι να καταδικαστεί είναι αθώος. 
Και ακόμα πιο αθώοι εκείνοι που μας τον πλάσαραν. Όπως 
ο Κλίντον και ο Τράμπ την Μάξουελ και τον Επστάϊν.  

 

 
Ο ένας (Επστάϊν) «αυτοκτόνησε» και ο δικηγόρος λέει τον 
σκότωσαν στη φυλακή για να του κλείσουν το στόμα. Η 
άλλη ετοιμάζεται για 65 χρόνια φυλακή. Οι Κλίντον - Τράμπ 
δήλωσαν ότι δεν ήξεραν και τους άδειασαν… 

Λιγνάδης πάει για αθώωση και 
όσοι φωτογραφίζονταν μαζί του 
ακόμα δεν μας έκαναν την τιμή  

να δηλώσουν κάτι να τον αδειάσουν… 
Κάποιοι σκέφτεστε ήδη ότι είμαστε κακόπιστοι έναντι των 
καημένων της πολιτικής που μοχθούν για το καλό της 
κοινωνίας και παλεύουν κατά του… λαϊκισμού, όπως έλεγε 
στεντορεία τη φωνή η Αικατερίνη η Μικρή στην κηδεία του 
Κάρολου Παπούλια. Για να έχετε απάντηση στο αν είμαστε 
κακόπιστοι η καλόπιστοι και λίαν επιεικείς θέτουμε δυο 
θέματα: 1.Στο τέλος αυτού του ρεπορτάζ να 
παρακολουθήσετε, (να ξαναθυμηθείτε κάποιοι) ένα φοβερό 
βίντεο για τα εν ψυχρώ εγκλήματα Ελλήνων του τριγώνου 
της Διαπλοκής, δηλαδή πολιτικών, δικαστικών, 

επιχειρηματιών και Μέσων Ενημέρωσης. Μας το θύμισε το 
γνωστό μαχητικό ΜΜΕ Olympia.gr Τους εν ψυχρώ 
χρηματισμούς, το θάψιμο εγκλημάτων. Κάποιοι από 
αυτούς που περιγράφει  

Φαλσιανί στην έγκριτη 
δημοσιογράφο Σοφία 
Παπαϊωάννου για φοβερά 

εγκλήματα είναι στη στενή 
καθημερινή παρέα πολιτικών  
και όλοι μαζί είναι σήμερα, μετά  
τον ενταφιασμό τους, τιμητές  
της δημόσιας ζωής !!!  

 
Το ΜΕΓΚΑ π.χ. επέλεξε την Πρωτοχρονιά να μας θυμίσει 
πώς ξεκίνησε η δόξα του… Φιλιππίδη και του Χαϊκάλη από 
το κανάλι αυτό με την υπερπροβολή τους και παγωμένοι 
παρακολουθούσαμε πρωτοχρονιάτικα τα σεξιστικά τους. 
Ακριβώς αυτά, για τα οποία κατηγορούνται, τα έβγαζαν 
από τότε, όπως η Μάξουελ στις παρέες. Για τη Μάξουελ 
γράφουν ακριβώς αυτά τα Ελληνικά ΜΜΕ, για τους δικούς 
μας ελάχιστα και μόνο κάπου-κάπου για τον «ράδιο 
Αρβύλα» που θα αφεθεί ελεύθερος, γιατί αν ανοίξει το 
στόμα του… Πριν δείτε το βίντεο με τις «πομπές 

 

Ο 

Ο 
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μας υπαλλήλων, δικαστικών (συγγενείς τους 
πλημμυρίζουν συμβουλευτικά τις ελληνικές Τράπεζες…) 
δείτε πολιτικούς που περνούν στην υπηρεσία των 
…εκατομμυρίων. Ιδιαίτερα κάποιοι Γερμανοί πολιτικοί 
βάλθηκαν να μας δείξουν ότι ξεπέρασαν το… σύμφωνο 
Ρίμπεντροπ - Μολότωφ. Τότε Γερμανοί (του Χίτλερ) και 
Ρώσοι του Στάλιν διαμοίρασαν την Πολωνία, πριν 
συγκρουστούν για το…κυρίως πιάτο του αίματος. Τώρα 
διαμοιράζουν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την…Ευρώπη. Δεν 
είναι μόνο αυτοί βέβαια, αν και αυτοί είναι κορυφαίοι. 
Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας αξιολόγησε τη 
σταδιοδρομία 512 πολιτικών από χώρες-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκατέλειψαν την πολιτική 
σκηνή τα τελευταία χρόνια. Διαπίστωσε ότι περισσότεροι 
από τους μισούς συνταξιούχους επιτρόπους και το 30% 
των πρώην μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έπιασαν 
δουλειά σε εταιρείες ή οργανισμούς εγγεγραμμένους στα 
μητρώα της Ένωσης για τους λομπίστες. Αυτή η 
κατάσταση δημιουργεί, σύμφωνα με την έκθεση, ένα 
αρνητικό προηγούμενο, καθώς  

νθαρρύνει τους σημερινούς και 
τους μελλοντικούς ηγέτες να 
ακολουθήσουν πολιτικές υπέρ  

των μεγάλων εταιρειών προκειμένου  
να εξασφαλίσουν μετά το πέρας  
της πολιτικής τους καριέρας 
καλά αμειβόμενες θέσεις. 

 
ι πρώην καγκελάριοι της 
Γερμανίας Σρέντερ, της Αυστρίας 
Σιούσελ και Κούρτς, ο πρώην 

πρωθυπουργός της Γαλλίας Φιγιόν,  
η πρώην Υπουργός Εξωτερικών της 
Αυστρίας Κνάϊσλ αμείβονται σήμερα 
με εκατομμύρια για να εργάζονται  
για εταιρείες κρατικού φυσικού 
αερίου της Ρωσίας ή  
ιδιωτικές εταιρείες των ΗΠΑ. 

Στη φωτογραφία πάνω η σύζυγος και ο Σρέντερ. Η ειρωνεία 
είναι ότι όταν ο Σρέντερ ανέλαβε τη θέση με μισθό 8 
εκατομμυρίων ευρώ στην γερμανορωσική εταιρεία η 
συζυγός του ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει στην πολιτική με 
σύνθημα «μισθολογική ισότητα»…  

 

 
Ο Τόνι Μπλερ σόκαρε όχι τόσο όταν δέχτηκε θέση  

 

Ε 
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συμβούλου στην αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP 
Morgan με ετήσιες αποδοχές της τάξεως των 2,5 εκατ. 
λιρών, αλλά όταν το 2011, μέσω της συμβουλευτικής 
εταιρείας την οποία δημιούργησε, ξεκίνησε συνεργασία με 
το καθεστώς του πλούσιου σε πετρέλαια Καζακστάν, όπου, 
σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, «τα βασανιστήρια 
αποτελούν διαδεδομένη πρακτική»!!! Στην Ελλάδα ο 
πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Σαρτζετάκης πήγε στο 
Μέγαρο από διαμέρισμα και φεύγοντας πήγε σε βίλα μετά… 
πισίνος στην Πεντέλη, κατασκευής του επιχειρηματία 
Βωβού. Η κόρη του βρέθηκε σε χρόνο ρεκόρ σε σούπερ 
υπηρεσία του αθώου Υπουργείου Υγείας. Περαστικά του 
και… περαστικά μας. 

τέως πρόεδρος της  
Δημοκρατίας καθηγητής 
Προκόπης Παυλόπουλος  

ξαναπήγε στο ίδιο διαμέρισμα των  
135 τετραγωνικών μέτρων, στο  
οποίο διαμένει από το…1968. 

 
Η Αικατερίνη η Μικρή μας ήρθε ως δικαστίνα από 
πολυτελές διαμέρισμα κατασκευής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο 
Μεταξουργείο και αναμένουμε να δούμε πού θα πάει 
φεύγοντας. Γιατί επιμένουμε σε αυτά; Μόλις ακούσετε και 
διαβάσετε όσα περιγράφονται στο βίντεο (του Olympia.gr) 

που ακολουθεί περιμένουμε να… λιποθυμήσετε. Ύστερα 
να προσπαθήσετε να κάνετε αναγωγές για να 
προσδιορίσετε τα πρόσωπα των διαπλεκομένων και 
ύστερα να μας… δικαιολογήσετε. Θυμίζουμε ότι  

κύριος που μιλάει στο βίντεο 
είναι αυτός που κέρδισε στα 
ελληνικά Δικαστήρια τον πρώην 

Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου, σε δίκη 
με αντικείμενο τη λίστα Λαγκάρντ…… 

 
την μητέρα Μαργαρίτα και πιθανό εκβιασμό του, ώστε να 
απολαύσουμε στα Μνημόνια τούς απεχθείς Σόιμπλε-
Μέρκελ και Τόμσεν: ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ: 
https://bit.ly/32FuBxn ΥΓ 1. Ποιος υπουργός ξαναδικάζεται 
για κακουργήματα δημοσίου χρήματος και αθωώθηκε 
με…παραγραφή; Στο επόμενο. ΥΓ. Καλή χρονιά σε όλες και 
όλους! Ο 

Ο 

https://bit.ly/32FuBxn
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του Διονύση Χιόνη 
Καθηγητή Οικονομικών 
του Δημοκρίτειου Θράκης 

 
Ρεαλιστικός, προσγειωμένος και 
προβληματισμένος παρουσιάστηκε 
για την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας το 2022 ο καθηγητής 
Διονύσης Χιόνης. Μιλώντας στο 
ράδιο «Χρόνος 87.5 fm» και τον 
Δήμο Μπακιρτζάκη ο 
οικονομολόγος και καθηγητής 
Οικονομικών Επιστημών στο 
ομώνυμο Τμήμα του ΔΠΘ δήλωσε: 
«στην Ελλάδα ταυτίζουμε συνήθως 
τις προβλέψεις με τις ευχές, δηλαδή 
αυτό που πιστεύουμε ότι θα γίνει με 
αυτό που θέλουμε». Εξειδικεύοντας 
τα λεγόμενά του ως προς τους 
ελληνικούς προϋπολογισμούς τις 
τελευταίες δεκαετίες, όπως 
ψηφίζονται από τη Βουλή των 
Ελλήνων, περίμενε να δει «μια πιο 
ρεαλιστική προσέγγιση σε αυτά που 
συμβαίνουν γύρω μας, γιατί  

α τελευταία χρόνια 
έχουμε εθιστεί σε 
μία κατάσταση 

εσωστρέφειας, 
υπερβολικής 
αισιοδοξίας και 
αλληλοσυγχαιρόμαστε  
συνέχεια ότι  

έχουμε πολύ  
μεγάλες επιτυχίες…..  

 
[…]. Αυτός ο βαθμός μεγάλου αυτοθαυμασμού περιορίζει πολύ τα διαθέσιμα 
εργαλεία πολιτικής». Για παράδειγμα, εξήγησε πως  

προϋπολογισμός του 2022 βασίζεται σε ένα  
πολύ συγκεκριμένο σενάριο, στο ότι οι 
οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού θα 

αρχίσουν ν’ αποτελούν παρελθόν τον Ιανουάριο. 
«Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μία ευχή,  
ωστόσο ίσως να μην είναι πραγματικότητα»…… 
είπε δηλώνοντας «επιφυλακτικός» να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για την 
πορεία της οικονομίας, διότι εκτός από την πανδημία, η Ελλάδα έχει ν’ 
αντιμετωπίσει το δικό της χρέος.  

 

Τ 
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«Υπάρχει μία επιπλέον δυσκολία για τα ελληνικά 
πράγματα, γιατί δεν έχουμε ακριβή εικόνα για τα 
δημοσιονομικά και το χρέος. 

πό πού θα καλυφθούν όλα τα 
δημοσιονομικά ελλείμματα του 
2020 και 2021 και τί θα γίνει  

με το χρέος; Σε αυτά τα ερωτήματα  
δεν έχουμε ουσιαστική και  
σαφή απάντηση. 

Συνεχίζουμε τη δοκιμασμένη κι εξαιρετικά… 
αποτελεσματική πρακτική του βλέποντας και κάνοντας», 
εξήγησε. Μιλώντας για τις λανθασμένες προβλέψεις του 
παρελθόντος, θύμισε πως αντίστοιχη πρόβλεψη έγινε προ 
μερικών μηνών αναφορικά με τον πληθωρισμό (δηλαδή 
την αύξηση των τιμών), ότι δήθεν θα τελείωνε το Νοέμβριο 
του 2021, αλλά τελικά δεν επιβεβαιώθηκε, αφού το κύμα 
ανατιμήσεων παραμένει ακόμη και σήμερα. 

Επί του παρόντος όλες οι ελπίδες φαίνεται πως έχουν 
πέσει στις πλάτες του Ταμείου Ανάκαμψης. Ωστόσο, μέχρι 
στιγμής όλο Ταμείο Ανάκαμψης ακούμε αλλά… δεν 
βλέπουμε. «… 

λοι ευχόμαστε το Ταμείο 
Ανάκαμψης να έρθει, να είναι 
πλουσιοπάροχο και… να τρώμε 

με χρυσά κουτάλια. Η κριτική δεν 
είναι εάν το θέλουμε ή όχι, βέβαια  
και το θέλουμε, ωστόσο αυτά τα 
χρήματα θα έπρεπε να είναι εδώ 
από τις αρχές του 2020. 
Έτσι είχε ανακοινωθεί κι έτσι ήταν προγραμματισμένο. 
Αλλά ακόμη δεν τα έχουμε δει. Προς το παρόν θα δούμε 
ενισχύσεις και δανειοδοτήσεις από το τραπεζικό σύστημα 
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, με εγχώριους 
τραπεζικούς πόρους κι εγγυήσεις. Κι αργότερα θα έρθουν 
τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. 

 
Χρηματοδότηση της οικονομίας, των υποδομών, της 
κοινωνίας ακόμη δεν έχουμε δει. Ελπίζω ότι θα έρθουν τα 
χρήματα μέχρι το καλοκαίρι», δήλωσε αναλυτικά. 
Προσθετικά, εξήγησε πως τα χρήματα από το Ταμείο 
πρέπει να κατανεμηθούν ισόρροπα, ώστε όλα τα κοινωνικά 
στρώματα ν’ αναπτυχθούν κι όχι μόνο λίγα. «Βλέπουμε 
ανάκαμψη του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) που να 
είναι περιορισμένη σε λίγα εισοδηματικά κλιμάκια. Δεν 
έχουμε  διασπορά του πλούτου κι αυτό είναι ανησυχητικό. 

ανάπτυξη μοιράζεται σε  
πολύ λίγους και δημιουργεί  
μία ταξικότητα στην  

ελληνική κοινωνία….. 
παρατήρησε με προβληματισμό. 

Α 

Ό 

Η 



 

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 08-09 Ιανουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 214 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 33 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

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

 

ύθμιση οφειλών 
έως 240 δόσεις 
προς το Δημόσιο 

και τα Ασφαλιστικά 
ταμεία προσφέρει  
ο Νέος Εξωδικαστικός 
Μηχανισμός. 
Όπως σημειώνει το solvdebt.com ο 
νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός 
που θεσπίστηκε με τον νόμο 
4738/2020 της δεύτερης ευκαιρίας, 
προβλέπει την ρύθμιση οφειλών 
προς Χρηματοδοτικούς φορείς 
(Τράπεζες και Διαχειριστές δανείων) 
και το Δημόσιο, χωρίς να δίνει την 
δυνατότητα στον οφειλέτη να 
διαλέξει ποιες οφειλές θα ρυθμίσει. 
Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι  

 
περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης έχει οφειλές μόνο προς το Δημόσιο και τα 
Ασφαλιστικά ταμεία και επιθυμεί να τις ρυθμίσει σε βάθος χρόνου και εάν είναι 
δυνατόν να πετύχει και μερική διαγραφή τους. Ο εξωδικαστικός Μηχανισμός δίνει 
την δυνατότητα στους οφειλέτες να υπαχθούν στη διαδικασία «σύναψης διμερών 
συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών» και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το 
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία. Οφειλέτες που μπορούν να συνάψουν 
διμερές συμβάσεις με το Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά ταμεία είναι οι οφειλέτες που 
έχουν υποβάλει αίτηση στη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού 
Μηχανισμού (νόμος 4738/2020) και έχει διαπιστωθεί ένα από τα ακόλουθα: Έχουν 
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οφειλές μόνο στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία και 
όχι στις Τράπεζες ή τους Διαχειριστές δανείων. Έχουν 
οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία, αλλά 
επιπλέον οφείλουν τουλάχιστον το 90% των οφειλών προς 
πιστωτές, σε μία Τράπεζα (ή Διαχειριστή δανείων). Η 
διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών 
κατέληξε άκαρπη λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης 
πρότασης από μία Τράπεζα ή Διαχειριστή δανείων. 
Σημαντική σημείωση:  

ο σύνολο των οφειλών προς το 
Δημόσιο ή/και τα Ασφαλιστικά 
ταμεία και την Τράπεζα ή τον 

Διαχειριστή δανείων θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα € 10.000 ανά πιστωτή. 
Οι οφειλές του Δημοσίου που υπάγονται σε ρύθμιση, είναι 
οι ήδη βεβαιωμένες κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης μαζί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις. 
Αντιστοίχως και για τις οφειλές των Ασφαλιστικών 
ταμείων, υποβάλλονται σε ρύθμιση οι βεβαιωμένες οφειλές 
καθώς και οι προσαυξήσεις, τα πρόστιμα και οι τόκοι 
εκπρόθεσμης καταβολής, κατά την υποβολή της αίτησης. 

Όταν ο οφειλέτης έχει υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση για 
επικύρωση Συμφωνίας Εξυγίανσης. Όταν ο οφειλέτης, έχει 
υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση για πτώχευση (ν. 
3588/2007). Όταν ο οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση στο 
νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) ή στον παλαιό εξωδικαστικό 
μηχανισμό επιχειρήσεων (ν. 4469/2017). Ωστόσο, ακόμη 
και εάν οι παραπάνω περιπτώσεις ισχύουν, ο οφειλέτης 
μπορεί να προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών, εφόσον 
όμως παραιτηθεί εγκαίρως. Άλλες περιπτώσεις 
εξαιρέσεων είναι ο οφειλέτης να έχει τεθεί σε λύση ή 
εκκαθάριση ή/και η αμετάκλητη καταδίκη για αξιόποινες 
πράξεις. Πότε το Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά ταμεία, 
προτείνουν ρύθμιση στον οφειλέτη; Πρόταση Ρύθμισης 
οφειλών προτείνεται μόνο στη περίπτωση που ο οφειλέτης 
αξιολογείται ως βιώσιμος ή φερέγγυος. Στη περίπτωση 

που ο οφειλέτης δεν ανήκει σε καμία από τις δύο αυτές 
κατηγορίες, τότε η διαδικασία χαρακτηρίζεται άκαρπη και η 
αίτηση απορρίπτεται. Στη περίπτωση που ο οφειλέτης 
αξιολογηθεί ως βιώσιμος και φερέγγυος, τότε το Δημόσιο 
και τα Ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν να προτείνουν 
ρύθμιση. 

ροσοχή: Η ρύθμιση προκύπτει 
από αυτόματο υπολογιστικό 
εργαλείο στο οποίο έχουν 

καταχωρηθεί όλα τα οικονομικά 
δεδομένα του οφειλέτη (π.χ. 
εισοδήματα, ακίνητη περιουσία κ.α.). 
Τι λαμβάνει υπόψη το υπολογιστικό εργαλείο, ώστε να 
υπολογίσει τις δόσεις, το τελικό ποσό αποπληρωμής και 
τη χρονική περίοδο αποπληρωμής ανά πιστωτή (δηλ. 
Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία); Το υπολογιστικό 
εργαλείο χρησιμοποιεί τρεις βασικούς παράγοντες, ώστε 
να καθορίσει τις δόσεις το τελικό ποσό αποπληρωμής και 
τη χρονική περίοδο αποπληρωμής της ρύθμισης. Οι 
παράγοντες αυτοί είναι: Η ικανότητα αποπληρωμής του 
οφειλέτη με όρους καθαρής παρούσας αξίας, η αξία 
ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη, και η κατάταξη των απαιτήσεων των πιστωτών 
στο προϊόν της ρευστοποίησης, προκειμένου να 
προσδιορισθεί το ελάχιστο ποσό ανάκτησης ανά 
καταλαμβανόμενο πιστωτή. Μέχρι πότε αναστέλλονται τα 
καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη; Με την 
κοινοποίηση της αίτησης του οφειλέτη στο Δημόσιο και τα 
Ασφαλιστικά ταμεία αναστέλλονται τα καταδιωχτικά μέτρα 
εναντίον του οφειλέτη και μέχρι είτε τη σύναψη σύμβασης 
αναδιάρθρωσης ή την άπρακτη ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. Ένα μεγάλο μέρος των οφειλετών οφείλει 
μόνο στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία ή κυρίως σε 
αυτά. Η δυνατότητα που παρέχει ο εξωδικαστικός 
μηχανισμός, για την μονομερή σύμβαση με κάθε έναν από 
αυτούς τους φορείς, μπορεί να αποτελέσει μια διέξοδο για 
ένα πρόβλημα που ως τώρα δεν λύνονταν. 

στόσο, για να γίνει δεκτή η αίτηση 
του οφειλέτη, θα πρέπει ο ίδιος 
να αξιολογηθεί ως βιώσιμος 

 και φερέγγυος με βάση τα 
οικονομικά του δεδομένα 
(π.χ. εισοδήματα και ακίνητη περιουσία, κ.α.), ώστε το 
Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά ταμεία να του προτείνουν 
πρόταση ρύθμισης των οφειλών του με δυνατότητα 
διαγραφής. 
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Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά θα υποβληθούν το 2022 οι 
φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων και 
επιχειρήσεων (νομικών προσώπων). Σύμφωνα με το 
powergame.gr  

τις προθέσεις της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων και  
του οικονομικού επιτελείου  

της κυβέρνησης είναι η διαδικασία 
να ξεκινήσει στα τέλη Μαρτίου. 
Ωστόσο, το σχέδιο αυτό προϋποθέτει ότι όλοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείς όπως για παράδειγμα όσοι 
αποστέλλουν μισθοδοσίες και αποδεικτικά συντάξεων να 
το έχουν πράξει το αργότερο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. 
Μάλιστα, εξετάζεται να υπάρχουν και πρόστιμα σε όσους 
καθυστερούν την αποστολή των στοιχείων, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η ομαλή και έγκαιρη διαδικασία για την 
υποβολή των δηλώσεων. Σύμφωνα με την απόφαση του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, οι επιχειρήσεις και οι φορείς 
του Δημοσίου θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως 
τις 28 Φεβρουαρίου 2022 τις βεβαιώσεις αποδοχών, 
συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, 
μερισμάτων για το φορολογικό έτος 2021. Με βάση τις 
βεβαιώσεις αποδοχών θα προσυμπληρωθούν στη 
φορολογική δήλωση τα στοιχεία για τα εισοδήματα που 
αποκτήθηκαν το 2021 καθώς και οι φόροι που αναλογούν 
και παρακρατήθηκαν. Σημειώνεται ότι στα τέλη 
Φεβρουαρίου η κυβέρνηση αναμένεται να λάβει και τις 
σχετικές αποφάσεις για την αναστολή των τεκμηρίων και 
των ηλεκτρονικών αποδείξεων για όσους έχουν πληγεί 
από την πανδημική κρίση το 2021. Με βάση τον σχεδιασμό 
της ΑΑΔΕ, οι τρεις διμηνιαίες δόσεις που προβλέπει η 
ισχύουσα νομοθεσία εξετάζεται να αυξηθούν σε 8 ή 10 
μηνιαίες δόσεις, ενώ ταυτόχρονα σε 10 ή 12 δόσεις, θα 
πληρωθεί ο νέος ΕΝΦΙΑ. Όσον αφορά στις βεβαιώσεις 
αποδοχών που θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως 
τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες Πιτσιλή: Το 
επίδομα γέννησης απαλλάσσεται από κάθε φόρο και 

εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης) και δεν προσμετράται στο συνολικό, 
πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα. Για τις 
περιπτώσεις των αναδρομικών που αφορούν σε 
αποβιώσαντες και τα οποία δηλώνονται από τους 
κληρονόμους ως στοιχείο της κληρονομιαίας περιουσίας, 
εφόσον έχουν εισπραχθεί από τους κληρονόμους και όχι 
από τον αποβιώσαντα, δεν αποστέλλεται αρχείο. Η έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων, που 
δόθηκε το έτος 2021 είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται στην 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης και δεν υπολογίζεται στα 
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε 
κοινωνικής ή προνοιακής παροχής. Η έκτακτη 
αποζημίωση που καταβάλλεται σε εποχικά εργαζόμενους 
του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου απαλλάσσεται 
από κάθε φόρο και εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης) και δεν προσμετράτε στο 
συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα. 
Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε 
εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και εξαιτίας των 
συνεπειών που επέφεραν άλλες καταστροφές είναι 
αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά 
(συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης). Το επίδομα κατάρτισης που καταβάλλεται 
σε καταρτιζόμενους, μέσω ειδικού προγράμματος 
τηλεκατάρτισης, επιστήμονες πληττόμενους από τον 
COVID-19, είναι αφορολόγητο καθώς και τις αποζημιώσεις 
ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες 
εξαρτημένη εργασία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 οι 
οποίες, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητες και δεν 
υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά 
(συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης). 
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Με φόντο το συνδυαστικό χτύπημα που δέχονται οι 
επαγγελματίες τόσο από την επέλαση της μετάλλαξης 
Όμικρον, όσο και από την έκρηξη του ενεργειακού κόστους, 
το υπουργείο Οικονομικών έδωσε νέα παράταση στην 
αντικατάσταση των παλαιών ταμειακών μηχανών. Όπως 
σημειώνει ο Βαγγέλης Δουράκης στο enikos.gr  

αρά το γεγονός ότι 
αντικειμενικές συνθήκες 
υπαγορεύουν τη νέα παράταση,  

το υπουργείο βλέπει να πηγαίνουν 
ακόμη πιο πίσω τα σχέδιά του 
για «ηλεκτρονικό» έλεγχο  
της φοροδιαφυγής. 
Η παράταση που δόθηκε είναι τρίμηνη, έως τις 31 Μαρτίου 
2022, όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση του 
υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου και 
αφορά 179 τύπους ταμειακών μηχανών παλαιάς 
τεχνολογίας. Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 
και η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών 
προδιαγραφών των ΦΗΜ. 

Από την 1η Απριλίου 2022 εάν δεν υπάρξει και νέα 
παράταση οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με 
πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο. Σύμφωνα με 
τη νομοθεσία «όποιος εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης 
χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή 
από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό 
ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό 
μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες 
προδιαγραφές, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ, 
ανά φορολογικό έλεγχο». Οι παλαιές ταμειακές μηχανές 
αντικαθίστανται, επειδή δεν μπορούν να διασυνδεθούν με 
το Taxisnet και να διαβιβάζουν στο MyData σε πραγματικό 
χρόνο τις αποδείξεις που εκδίδουν, στο πλαίσιο της 
προσπάθειες της ΑΑΔΕ να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Την 

ώρα πάντως που –έστω και μετ’ εμποδίων- η 
αντικατάσταση των ταμειακών προχωρά κανονικά, 
«παγώνει» η σύνδεσή τους και με POS με την σχετική 
διαδικασία να μετατίθεται χρονικά. Κάτι που πρακτικά 
σημαίνει πως το Υπουργείο Οικονομικών θα καθυστερήσει 
να φτάσει στο ζητούμενο που δεν είναι άλλο από το να 
πιαστεί στην ηλεκτρονική «φάκα» της ΑΑΔΕ η διακίνηση 
«μαύρου» χρήματος.  

στόχος για το οικονομικό 
επιτελείο είναι το να εκδίδεται 
η απόδειξη λιανικής πώλησης 

ταυτόχρονα με την απόδειξη του  
POS (σύστημα EFTPOS). 
Με αυτό τον τρόπο το υπουργείο Οικονομικών θα έχει την 
δυνατότητα να πιάσει στην «φάκα»: α) εκείνες τις 
επιχειρήσεις, οι οποίες στις συναλλαγές με πιστωτικές ή 
χρεωστικές κάρτες δεν εκδίδουν την απόδειξη λιανικής, 
αποκρύπτοντας εισοδήματα από την Εφορία β) τις 
συναλλαγές που γίνονται με μετρητά αφού θα έχει την 
δυνατότητα να συγκρίνει το σύνολο των εισπράξεων που 
θα προκύπτει από την ταμειακή με το ύψος των εσόδων 
από το POS. Οι ταμειακές θα είναι συνδεδεμένες με τα 
«κεντρικά» τα οποία θα ενημερώνονται για τις εισπράξεις 
της ημέρας, αλλά δεν θα μπορούν να τις επιβεβαιώσουν και 
να διαπιστώσουν εάν ταυτίζονται με εκείνες που 
«κόβονται» στα POS.  
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Η σύνδεση των ταμειακών με τα POS θα είναι η συνέχεια 
της υποχρεωτικής διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών 
με το Taxisnet και της υποχρεωτικής διαβίβασης online των 
αποδείξεων που εκδίδονται. Με τη σύνδεση των ταμειακών 
μηχανών και με τα POS, θα διαβιβάζονται και αυτόματα στις 
τράπεζες, αλλά και στην Εφορία εκτός από τις αποδείξεις 
και οι εισπράξεις. Με άλλα λόγια, όσο καθυστερεί η 
υλοποίηση του σχεδίου τα «κεντρικά» του υπουργείου 
Οικονομικών θα γνωρίζουν το πότε έγινε μία συναλλαγή, 
αλλά δεν γνωρίζουν το πώς έγινε η συναλλαγή και 
συγκεκριμένα, εάν η πληρωμή έγινε με μετρητά ή 
ηλεκτρονικά με τη χρήση κάρτας. Εκείνο που ενδιαφέρει τις 
αρχές προκειμένου να «ξετρυπώσουν» το «μαύρο χρήμα» 
είναι το πότε γίνεται μια συναλλαγή με μετρητά. Με τη 
σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, η φορολογική 
διοίκηση θα έχει και τις δύο πληροφορίες. Της έκδοσης, της 
απόδειξης αλλά και της πληρωμής με πλαστικό χρήμα ή με 
μετρητά. Με τη διαδικασία αυτή εκτιμάται ακόμη ότι θα μπει 

τέλος και στη χρήση τερματικών αποδοχής καρτών, που 
έχουν POS, αλλά είναι συνδεδεμένα με λογαριασμούς σε 
τράπεζες του εξωτερικού, όπως έχουν διαπιστώσει 
πολλάκις οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Όπως αποκαλύπτει το 
επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, που 
εκδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2021, η υλοποίηση του έργου 
μετατίθεται για το έτος 2024. Συγκεκριμένα καταχωρεί στα 
έργα που θα ολοκληρωθούν το έτος 2024 και το ακόλουθο: 
«Θεσμοθέτηση Ταμειακών Μηχανών «κλειστού τύπου», 
που θα περιλαμβάνουν POS, και ανάπτυξη συστήματος 
παρακολούθησής τους». Για να υλοποιηθεί το project της 
ΑΑΔΕ θα πρέπει να αντικατασταθούν οι παλαιές ταμειακές 
μηχανές, που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με το 
Taxisnet, για τις οποίες δόθηκε πια νέα παράταση μέχρι την 
31η Μαρτίου 2022. Ωστόσο ακόμη υπάρχουν σημαντικά 
κενά στην όλη διαδικασία. Πέραν βεβαίως του ότι δεν έχει 
ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών 
που δεν υποστηρίζουν σύνδεση με το Taxisnet. Εκκρεμεί 
ακόμη και η υποχρεωτική χρήση των POS, από το σύνολο 
των επιχειρήσεων, αφού ακόμη υπάρχουν εξαιρέσεις. Οι 
παράμετροι αυτοί, συν των τεχνικών δυσκολιών που 
εμπεριέχει το συγκεκριμένο εγχείρημα, οδηγούν στην 
τριετή αναβολή. 

πί του παρόντος το σχέδιο του 
οικονομικού επιτελείου μένει  
στα «χαρτιά» και αναβάλλεται  

για σχεδόν 3 χρόνια. 

 
Ένα ακόμη βήμα για την είσοδό στο TAXISnet πρόκειται να 
εφαρμόσει η ΑΑΔΕ με στόχο την μεγαλύτερη ασφάλεια. 

υγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι 
θα πρέπει να βάζουν και έναν 
κωδικό που θα έρχεται στο  

κινητό τους με SMS προκειμένου να 
εισέλθουν στο σύστημα του TAXISnet. 
Όπως επισημαίνεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε σε 
ΦΕΚ, εκτός από τα γνωστά βήματα που υπάρχουν μέχρι 
σήμερα, δηλαδή να πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη 

(user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password), 
σύντομα θα απαιτείται και η πληκτρολόγηση ενός έξτρα 
κωδικού που θα μας έρχεται με γραπτό μήνυμα SMS στο 
κινητό μας τηλέφωνο, τον αριθμό του οποίου βέβαια θα 
πρέπει να έχουμε καταχωρήσει στην ΑΑΔΕ. Η αλλαγή αυτή 
στο TAXISnet, σύμφωνα με τον ιστότοπο dikaiologitika.gr, 
αναμένεται να γίνει μέσα στους πρώτους μήνες του 2022. 
Αποτελεί τμήμα της απόφασης για την εγγραφή νέων 
χρηστών και την επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του TAXISnet. Κατά συνέπεια, για να 
υποβάλλουμε τη φορολογική μας δήλωση, να 
εκτυπώσουμε τα εκκαθαριστικά, ή να χρησιμοποιήσουμε 
άλλες φορολογικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουμε μαζί 
μας και το κινητό τηλέφωνο. 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Κανένα αποτέλεσμα δεν είχαν οι 
πρώτοι έξι μήνες λειτουργίας του 
εξωδικαστικού μηχανισμού του νέου 
πτωχευτικού νόμου. Όπως τονίζει το 
news247.gr από την 1η Ιουνίου που 
ξεκίνησε ο νέος πτωχευτικός νόμος,  

ερισσότερες από 
41.000 αιτήσεις 
έχουν ξεκινήσει τη 

διαδικασία σε ρύθμιση, 
ενώ έχουν καταλήξει 
μόλις 45 υποθέσεις!!! 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
της πλατφόρμας του εξωδικαστικού 
μηχανισμού, από 41.153 αρχικές 
αιτήσεις, οι 13.000 έχουν 
προχωρήσει στην άρση του 
απορρήτου, αλλά δεν προχωρούν 
στην επόμενη φάση, δηλαδή την 
οριστικοποίηση, με διασταύρωση 
στοιχείων και αποστολή του 
αιτήματος ρύθμισης στους 
πιστωτές. Οι υπόλοιπες περίπου 
28.000 έχουν περάσει στο στάδιο της 
συλλογής στοιχείων (ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, 
τράπεζες, διαχειριστές δανείων, 
κλπ), αλλά δεν έχουν φτάσει στους 
πιστωτές για ρύθμιση.  

 

το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας του νέου 
πτωχευτικού, μόνο 517 αιτήσεις (από τις 41.000) 
έχουν οριστικοποιηθεί και έχουν φτάσει  

στα συστήματα των πιστωτών, προκειμένου  
οι τελευταίοι να προτείνουν ρύθμιση  
ή να απορρίψουν την αίτηση. 
Από αυτές τις 517 αιτήσεις, όλες περιλαμβάνουν οφειλές προς τράπεζες, ενώ 158 
περιλαμβάνουν οφειλές και προς το Δημόσιο, δηλαδή προς Ταμεία και εφορία. 
Από τις 517 αιτήσεις που έχουν φτάσει στους πιστωτές, έχει υπάρξει απάντηση 
μόνο για 67 υποθέσεις, εκ των οποίων: στις 45 έχουν ήδη ψηφίσει θετικά οι 
τράπεζες και διαχειριστές δανείων, ενώ επίκειται η αποδοχή από τον οφειλέτη και 
η υπογραφή της σχετικής σύμβασης αναδιάρθρωσης δανείων. Στις 22 αιτήσεις 
έχουν ψηφίσει αρνητικά οι τράπεζες και διαχειριστές δανείων, κυρίως εξαιτίας της 
μη συναίνεσης του εγγυητή για άρση απορρήτου και συνεπακόλουθα αδυναμία 
ελέγχου της περιουσιακής του κατάστασης, με σκοπό την πρόληψη και 
αντιμετώπιση στρατηγικών κακοπληρωτών. 
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«Καλή χρονιά» με ένα νέο, απίστευτο… χαράτσι, εύχονται 
στους πελάτες τους και μη, τα «λευκά κολλάρα» της 
Εθνικής Τράπεζας. Όπως σημειώνει το zonews.gr η 
διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προετοίμαζε γι’ αυτό το 
απίστευτο χαράτσι -στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω- 
τους συναλλασσόμενους του δικτύου της, από το 
φθινόπωρο του 2021. Πρώτα, γινόταν η σχετική ενημέρωση 
στους άμεσα ενδιαφερόμενους, υπήρχε όμως ακόμη 
εναλλακτική επιλογή χωρίς χρέωση μέχρι και το τέλος του 
2021, ωστόσο από το 2022 το νέο χαράτσι είναι πλέον εδώ. 
Τι αφορά όμως αυτό το νέο χαράτσι; Μιλάμε για την 

ρομήθεια που θα υπάρχει πλέον, 
όταν κάποιος μη πελάτης της 
Εθνικής Τράπεζας θέλει να 

καταθέσει ένα χρηματικό ποσό  
κάτω των 1000 ευρώ σε λογαριασμό  
πελάτη της Εθνικής Τράπεζας. 
Η συγκεκριμένη επιβάρυνση, που δεν μπορεί να αποφύγει 
πλέον κανείς, θα είναι 1 ευρώ για τον καταθέτη και 3 ευρώ 
για τον πελάτη της Εθνικής Τράπεζας που θα λαμβάνει τα 
χρήματα! Ας τα πιάσουμε όμως από την αρχή: Είναι 
γνωστό, πως μέχρι τώρα υπήρχαν 2+1 επιλογές για την 
συγκεκριμένη συναλλαγή: Είτε αυτό να γίνει μέσω e-
banking, όπου εκεί πράγματι υπήρχε η συγκεκριμένη 
προμήθεια για τη συναλλαγή, είτε να γίνει χωρίς προμήθεια 
μέσω των μηχανημάτων, των λεγόμενων Κέντρων 
Αυτόματων Συναλλαγών (όχι τα ΑΤΜ, αλλά τα μηχανήματα 
που βρίσκονται εντός των τραπεζικών καταστημάτων). Ο 
τρίτος, ο κλασσικός για δεκαετίες τρόπος κατάθεσης των 
χρημάτων, αυτός στο γκισέ, είχε καταργηθεί -για ποσά 
κάτω των 1000 ευρώ- εδώ και καιρό λόγω των μέτρων για 
την καταπολέμηση της πανδημίας και την αποφυγή 
προσέλευσης στα ταμεία. Όποιος λοιπόν είτε δεν είχε e-
banking, είτε δεν ήθελε να πληρώνει προμήθειες, πήγαινε 
πολύ απλά στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών και έβαζε 
τα χρήματα στον λογαριασμό του πελάτη της Εθνικής 
Τράπεζας. Αυτά τα μηχανήματα τα έχουν όλες οι τράπεζες 
και μπορεί ένας συναλλασσόμενος να πληρώσει 
λογαριασμούς, αλλά και να κάνει κατάθεση χρημάτων σε 

πελάτες της τράπεζας, χωρίς να είναι ο ίδιος ο καταθέτης 
πελάτης της τράπεζας, δηλαδή χωρίς να έχει λογαριασμό 
στην συγκεκριμένη τράπεζα, ενώ επαναλαμβάνουμε (στην 
περίπτωση της κατάθεσης χρημάτων σε λογαριασμό), δεν 
πλήρωνε προμήθεια κανείς, ούτε ο καταθέτης, ούτε ο 
πελάτης της Εθνικής Τράπεζας, που θα λάμβανε τα 
χρήματα. Όπως είναι εύκολα κατανοητό,  

συγκεκριμένη τραπεζική 
συναλλαγή αφορά πολλές 
περιπτώσεις και είναι συχνή. 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις, η κατάθεση ενοικίου, η 
εξόφληση μηνιαίων μικρουποχρεώσεων μεταξύ ιδιωτών, 
γενικά συναλλαγές κάτω των 1000 ευρώ μεταξύ ιδιωτών 
κ.α. Ήδη όμως από το Φθινόπωρο του 2021, υπάλληλοι της 
Εθνικής Τράπεζας, προσέγγιζαν τους συναλλασσόμενους 
στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών και τους ζητούσαν να 
τους ενημερώσουν «για τη νέα διαδικασία» που θα 
εφαρμοζόταν στο άμεσο μέλλον. Ποια θα ήταν η «νέα 
διαδικασία»; Πολύ απλά, σύμφωνα με την ενημέρωση που 
γινόταν, στο άμεσο μέλλον για να μπορούσε κάποιος να 
συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα Κέντρα Αυτόματων 
Συναλλαγών, θα έπρεπε να διαθέτει σχετική κάρτα της 
Εθνικής Τράπεζας, δηλαδή να ανοίξει λογαριασμό στην 
Εθνική Τράπεζα και να γίνει πελάτης της. Εάν δεν γινόταν 
αυτό, τότε δεν θα μπορούσε πλέον να χρησιμοποιεί τα 
Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών. Και φτάνουμε στο τέλος  
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του 2021, όπου πράγματι η Εθνική Τράπεζα εφαρμόζει 
πλέον αυτήν την απαράδεκτη πρακτική και δεν αφήνει 
καμία άλλη επιλογή σε κάποιον μη πελάτη της να καταθέσει 
χρήματα σε λογαριασμό τρίτου, πελάτη της Εθνικής 
Τράπεζας, παρά μόνο να πληρώσει προμήθεια και αυτός 
και ο πελάτης της Εθνικής Τράπεζας, στον λογαριασμό του 
οποίου θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων! Προσωπικό 
παράδειγμα, της 30ης Δεκεμβρίου 2021: Τρεις 
συναλλασσόμενοι, θέλουν να κάνουν αυτήν ακριβώς την 
διαδικασία: Ο πρώτος θέλει να καταθέσει 100 ευρώ σε 
λογαριασμό ηλικιωμένου, που διαθέτει λογαριασμό στην 
Εθνική Τράπεζα, ως βοήθημα για τις γιορτές. Η δεύτερη 
θέλει να καταθέσει το ενοίκιο του σπιτιού της στην 
ιδιοκτήτρια του ακινήτου που διαθέτει λογαριασμό στην 
Εθνική Τράπεζα. Ο τρίτος θέλει να καταθέσει 500 ευρώ σε 
λογαριασμό γνωστού του, που διαθέτει λογαριασμό στην 
Εθνική Τράπεζα, για χρήματα που του όφειλε. Δεν 
εξυπηρετήθηκε κανείς. Το προσωπικό τους ενημέρωνε 

πως είτε πρέπει να ανοίξουν λογαριασμό στην Εθνική 
Τράπεζα, είτε να κάνουν τη συναλλαγή μέσω e-banking. 
Φυσικά, κάπου εδώ υπάρχει και φυσικό ερώτημα – ακόμη 
και κάποιος δεχθεί να πληρώσει προμήθεια, αλλά δεν έχει 
e-banking, πώς ακριβώς θα γίνει η συναλλαγή; Η 
απάντηση βρίσκεται στο ότι θα πρέπει να πάει στο 
υποκατάστημα τράπεζας που έχει ο ίδιος λογαριασμό και 
να γίνει από εκεί δια-τραπεζική συναλλαγή… Μιλάμε για 
απίστευτές πραγματικά, καταστάσεις. Αυτό που δεν είναι 
ακόμη γνωστό, είναι εάν αυτή η φαεινή ιδέα από τα «λευκά 
κολλάρα» της Εθνικής Τράπεζας, αποτελεί ουσιαστικά τον 
«λαγό» και για τις άλλες τράπεζες. Είναι γνωστό, πως εδώ 
και χρόνια, οι προμήθειες αποτελούν βασικό έσοδο των 
τραπεζών. Ωστόσο, αυτή η τακτική της Εθνικής Τράπεζας 
είναι από πολλές απόψεις απαράδεκτη, καθώς μεταξύ 
άλλων, δεν αφήνει καμία εναλλακτική για μία πολύ βασική 
τραπεζική συναλλαγή. 

 
Ενημερωτικά e-mails κάθε μήνα αποστέλλει πλέον η Alpha 
Bank στους πελάτες τους, αναφορικά με τη δυνατότητά 
τους να αμφισβητήσουν συναλλαγές με κάρτες τους. 
Σύμφωνα με το moneyonline.gr τους καλεί να ελέγξουν τις 
συναλλαγές που πραγματοποιήσαν τον αμέσως 
προηγούμενο μήνα με χρεωστικές και προπληρωμένες 
κάρτες. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο μέσω του myAlpha Web, 
όσο και μέσω του myAlpha Mobile. Δεν αφορά σε καμία 

περίπτωση τις πιστωτικές κάρτες. Εάν διαπιστώσετε μέσα 
στις πρώτες 30 ημέρες από την παραλαβή του e-mail της 
Alpha Bank κάποια χρέωση που δεν έγινε από εσάς, 
μπορείτε να την αμφισβητήσετε, υποβάλλοντας σχετικό 
αίτημα. Στη συνέχεια η τράπεζα εξετάζει το αίτημά σας, για 
να αποφανθεί εάν θα σας επιστραφούν τα χρήματα των 
επίμαχων πληρωμών.  

άν όμως σε αυτό το διάστημα των 
30 ημερών δεν προχωρήσετε στην 
αποστολή έγγραφων αντιρρήσεων 

σας για τις συναλλαγές σας,  
σημαίνει ότι τις αναγνωρίζετε  
όλες ανεπιφύλακτα!!! 
Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα έχει το δικαίωμα να μην 
εξετάσει καν το αίτημά σας. 

 

Σύμφωνα με το itspossible.gr: «Το Εργατικό Κέντρο 
Αθήνας καταγγέλλει την Τράπεζα Πειραιώς και την ICAP, 
που προχώρησαν σε απολύσεις στη θυγατρική- 
εργολαβική εταιρία PDS. Με τηλεφωνική επικοινωνία 

ην παραμονή των Χριστουγέννων 
ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι 
πως μπορούν να διαλέξουν 

ανάμεσα στην απόλυση ή  
την εθελοντική παραίτηση!!! 
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Οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εργαζόμενοι μέσω μιας 
εικονικής εργολαβίας στην τράπεζα, μετά από 15, 20, 
ακόμα και 21 χρόνια δουλειάς με χαμηλούς μισθούς 
οδηγούνται στην ανεργία. Εκτελούν καθαρά τραπεζικό 
έργο, αλλά δεν αναγνωρίζονται ως τραπεζοϋπάλληλοι και 
δεν καλύπτονται από τη συλλογική σύμβαση του κλάδου. 
Ήδη πριν από έναν χρόνο περίπου 25 συνάδελφοι 

οδηγήθηκαν στην έξοδο με παρόμοιο τρόπο». Το ΕΚΑ ζητά 
να μην χάσει κανένας εργαζόμενος τη δουλειά του, πόσο 
μάλλον σε μια κερδοφόρα επιχείρηση που έχει 
ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Οι 
επιθέσεις των εργοδοτών απέναντι σε εργολαβικούς και 
τακτικό προσωπικό συνεχίζονται και πρέπει να μας βρουν 
ενωμένους και πιο δυνατούς». 

 
Το radar.gr αποκαλύπτει: «Σε μια εποχή κατά την οποία 
κόκκινα δάνεια, πλειστηριασμοί, ρυθμίσεις, haircut, 
απευθείας αναθέσεις του μάνατζμεντ ξενοδοχείων, 
νταραβέρια με οικόπεδα και ακίνητα – φιλέτα, δίνουν και 
παίρνουν, αναδεικνύεται ο ύποπτος και τουλάχιστον 
ιδιότυπος ρόλος των τραπεζιτών και των εταιρειών 
διαχείρισης κόκκινων δανείων, καθώς και οι μυστηριώδεις 
σχέσεις τους με ξενοδόχους, αλλά και με το καρτέλ του real 
estate που εσχάτως έχει δημιουργηθεί! Σε απλά λόγια στην 
πιάτσα οι κακές γλώσσες μιλούν για το «τετράγωνο της 
αμαρτίας»! Με πρωταγωνιστές πρώτον, τους τραπεζίτες 
που κινούν τα νήματα, διαπλέκονται και καθορίζουν 
καταστάσεις. Δεύτερον, τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων 
δανείων που παίζουν ύποπτο παιχνίδι (από κοινού και με 
τη συγκατάθεση των τραπεζιτών), κατευθύνουν 
καταστάσεις, θέτουν όρους και προϋποθέσεις και στο τέλος 
τα ακίνητα – φιλέτα ή τα ξενοδοχεία ή τα δάνεια 
εφοπλιστών, επιχειρηματιών και βιομηχάνων 
καταλήγουν… εκεί που πρέπει, βάσει του σχεδιασμού, στο 
20% της τιμής! Τρίτον, τους ξενοδόχους, κυρίως τους 
παλιούς που απολαμβάνουν ρυθμίσεων πρωτοφανών, 
ασυλίας εξωπραγματικής όπου αντί να τους βγάλουν τα 
ακίνητα στο σφυρί μέσα από καταγγελίες δανείων και 
πλειστηριασμούς, τους βάζουν πλάτη και κλείνουν τα μάτια 
στην καταστρατήγηση κάθε δανειακής σύμβασης, 
ρύθμισης ή δέσμευσης καταβολών! Και επιπροσθέτως, 
ορισμένοι εξ αυτών καθίστανται προνομιακοί και 
απολαμβάνουν απευθείας αναθέσεις του μάνατζμεντ 
άλλων ξενοδοχείων που έχουν περιέλθει στην κατοχή των 
τραπεζών! Τέταρτον, το καρτέλ του real estate, τα «καλά 
παιδιά» της αστικής ανάπτυξης, που από κοινού, μπαίνουν 
σε όλες τις δουλειές, χτυπάνε και μοιράζονται τους 
διαγωνισμούς, είτε υποβάλλοντας διαφορετικές 

προσφορές, είτε κατεβαίνοντας σε κοινοπρακτικά 
σχήματα! Επί της ουσίας,  

το real estate έχει δημιουργηθεί 
ένα άτυπο καρτέλ όπου 
συνωστίζονται κάθε λογής 

επιχειρηματικά συμφέροντα,  
ενώ υπάρχει σαφής συσχέτιση με 
τραπεζικά ιδρύματα! 
Και γι’ αυτό στην πιάτσα, τους επώνυμους εκφραστές 
αυτής της ιδιότυπης επιχειρηματικής φράξιας που λέγεται 
ότι… διαπλέκεται, τους αποκαλούν ως «Νέους Βωβούς» 
της αστικής – ξενοδοχειακής – κάθε χρήσης ανάπτυξη! 
Ελπίζουμε, να μην έχουν την δική του κατάληξη…». 
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Συγκεντρωμένος σε λιγοστά χέρια είναι ο «ανθός» του 
πλούτου των καταθέσεων των Ελλήνων. Γεγονός το οποίο 
έρχεται να επιβεβαιωθεί με τον πλέον παραστατικό τρόπο, 
από ειδική έρευνα που πραγματοποίησε για πρώτη φορά 
το Ταμείο Εγγύησης των καταθέσεων (ΤΕΚΕ). Σύμφωνα με 
το mononews.gr όπως λοιπόν δείχνουν τα στοιχεία,  

το 0,6% των λογαριασμών 
που τηρούνται ανά τράπεζα, 
εμπεριέχεται το 36,5% του 

συνόλου των καταθέσεων. 

Με άλλα λόγια, η οικονομική δύναμη της «ελίτ» των 
καταθετών είναι σχεδόν…61 φορές μεγαλύτερη σε 
σύγκριση με το πληθυσμιακό τους μερίδιο. Η εικόνα της 
κατανομής των αποταμιευτικών κεφαλαίων αποτυπώνεται 
στον περσινό, ετήσιο απολογισμό-ισολογισμό, του φορέα 
διαχείρισης του συστήματος εγγύησης των τραπεζικών 
καταθέσεων και επενδυτικών υπηρεσιών. Το ΤΕΚΕ 
λαμβάνει ως βάση τις λεγόμενες επιλέξιμες καταθέσεις, στις 
οποίες μεταξύ των άλλων δεν περιλαμβάνονται αυτές του 
Δημόσιου τομέα, ούτε κι εκείνες που αφορούν τους ίδιους 
λογαριασμούς των τραπεζών. Με αυτά τα δεδομένα, το 
συνολικό απόθεμα των καταθέσεων αγγίζει τα 161 δισ. 
ευρώ. Συνακόλουθα, εκείνο που προκύπτει υπολογιστικά 
είναι ότι το 36,5% των καταθετικών αυτών κεφαλαίων, που 
είναι στο 0,6% των τραπεζικών λογαριασμών, 
μεταφράζεται σε 58,8 δισ. ευρώ. Δικαιούχοι των οποίων 
είναι οι Έλληνες ιδιώτες ως φυσικά πρόσωπα, καθώς 
επίσης και οι επιχειρήσεις. Το Ταμείο Εγγύησης των 
καταθέσεων ορίζει ως κορυφαία βαθμίδα της κλίμακας, τα 
πόσα άνω των 100.000 ευρώ, ανά λογαριασμό. Το 
ποσοστό των λογαριασμών αυτών υπολογίζεται ανά 
τράπεζα, χωρίς να γίνεται γνωστή η μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε στη συγκέντρωση των στοιχείων της 
έρευνας. Ώς εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το 
πιθανότατο ενδεχόμενο της κατανομής αποταμιευτικών 
κεφαλαίων σε περισσότερες από μία τράπεζες, μπορεί να 
«κρύβονται» διαφοροποιήσεις. Κυρίως σε ότι αφορά τις 
βαθμίδες «αξιολόγησης» των λογαριασμών, το συνολικό 
περιεχόμενο των οποίων μπορεί να είναι στην 
πραγματικότητα μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται ανά 
τράπεζα. Από την άλλη πλευρά δεν διευκρινίζεται, ούτε το 
πώς μετρήθηκαν οι κοινοί λογαριασμοί. Το ΤΕΚΕ, επίσης 
δεν προχωρά σε περαιτέρω ποσοτικοποιήσεις, έτσι ώστε 
να απεικονιστεί αριθμητικά η καταθετική «ελίτ». Από τα 
στοιχεία της τραπέζης της Ελλάδος, προκύπτει ότι το 

σύνολο των λογαριασμών στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, φτάνει στα 35,8 εκατομμύρια… Αν 
συνυπολογιστεί ο πληθυσμός της χώρας (10,8 εκατ. 
μόνιμοι κάτοικοι) καθώς επίσης και ο αριθμός των 
επιχειρήσεων ( περίπου 700.000) τότε η ανά κεφαλήν 
αναλογία είναι 3 λογαριασμοί καταθέσεων. Επίσης αν 
προβληθεί το 0,6% των λογαριασμών στο γενικό σύνολο, 
προκύπτει ότι σχεδόν 215.000 από αυτούς απαρτίζουν το 
«ρετιρέ» των καταθετών, καθώς έχουν πάνω από 100.000 
ευρώ αποταμιευτικά διαθέσιμα ο καθένας. Είτε ανήκει σε 
Έλληνες ιδιώτες (αλλά και ξένους) είτε σε επιχειρήσεις, οι 
συνολικές καταθέσεις των οποίων ήταν στα τέλη του 2020, 
περί τα 37 δισ. ευρώ. Από τη στιγμή κατά την οποία η 
πρώτη κατηγορία των καταθετών συγκεντρώνει 58,8 δισ. 
εν συνόλω, τότε τα «ανα κεφαλήν» διαθέσιμα 
υπολογίζονται στην περιοχή των 273 χιλιάδων ευρώ. 
Άλλωστε μέχρι τώρα δεν έχει αναλυθεί επίσημα και τόσο 
διεξοδικά η «μορφολογία» των καταθέσεων στην Ελλάδα. 
Όπως και να’ χει στην έρευνα του Ταμείου Εγγύησης των 
καταθέσεων, δεν υπάρχουν μόνο οι…πατρίκιοι αλλά και οι 
πληβείοι. Καθώς με την οικονομική έννοια του όρου,  

αταθέσεις μέχρι 1.000 ευρώ έχει 
το 71,9% των τηρουμένων ανά 
τράπεζα λογαριασμών που με  

τη σειρά τους ελέγχουν το μόλις  
1,7% των καταθέσεων 
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, υπολογιζόμενης αξίας 2,7 δισ. ευρώ. Κάτι που σημαίνει 
πώς αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία καταθετών έχει 42 
φορές μικρότερη κεφαλαιακή δύναμη από ότι το 
πληθυσμιακό τους εκτόπισμα… Και στην περίπτωση αυτή 
όμως (όπως και σε όλες τις άλλες) οι πιθανές καταθέσεις σε 
περισσότερες τράπεζες είναι σε θέση να ανεβάσουν 
(αθροιστικά) την πραγματική στάθμη των καταθέσεων ανά 
λογαριασμό. Ενδεχόμενο σφόδρα πιθανόν και ειδικά σε ότι 
αφορά τα ανά δικαιούχο αποταμιευτικά δεδομένα, στην 
περίπτωση που αυτός έχει πολλούς λογαριασμούς. Το τι 
διαφοροποιήσεις ενδέχεται να υπάρχουν δεν μπορεί εκ 
των πραγμάτων να προσδιοριστεί, αλλά μάλλον το 
ποσοστό των …πληβείων, θα πρέπει να είναι χαμηλότερο 
από το σχεδόν «επτά στους 10», που φαίνεται τώρα. Χωρίς 
επίσης ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι και η απόπειρα 
αναγωγής στο γενικό σύνολο των λογαριασμών που έχει 
στα στοιχεία της η τράπεζα της Ελλάδος. Καθώς οδηγεί σε 
ένα πέλαγος… 25,7 εκατ. λογαριασμών. Ενδεικτικά και 
μόνο, αν διαιρεθεί το συνολικό απόθεμα των μικρών 
καταθετών (2,7 δισ.) με 500 ευρώ υπόλοιπο ανά 
λογαριασμό, δίνει ένα μέγεθος της τάξεως των 5,4 εκατ. 
λογαριασμών, για τους Έλληνες ιδιώτες. 

Πέραν τούτων και με βάση την έρευνα του ΤΕΚΕ, 
καταθέσεις από 1.001-5.000 ευρώ έχει το 13,8% των 
τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι και κατέχουν το 6,5% 
των καταθέσεων. Όπερ εστί μεθερμηνευόμενο περί τα 10,5 
δισ. ευρώ. Ακολουθεί η κατηγορία που εκφράζει το 12,5% 
των λογαριασμών, με τραπεζικές καταθέσεις από 5.001-
50.000 ευρώ, η οποία λόγω του μεγάλου οικονομικού 
εύρους, συγκεντρώνει το 38,9% των καταθέσεων. Δηλαδή 
62,6 δισ. ευρώ εν συνόλω. Στην αμέσως ανώτερη βαθμίδα 
είναι οι καταθέτες με ποσά από 50.001-100.000 ευρώ, των 
οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί αντιστοιχούν στο 1,2% 
του συνόλου. Ελέγχουν όμως το 16,4% των καταθέσεων, 
ήτοι 26,4 δισ. ευρώ. Στο υποθετικό σενάριο που οι μέσες 
καταθέσεις αυτής της κατηγορίας είναι στα 75.000 ευρώ, 
ανάγονται με βάση το ύψος των καταθέσεων, σε 352 
χιλιάδες λογαριασμούς. Αντίστοιχα με καταθετικό μέσο όρο 
τα 26.000 της αμέσως προηγούμενης κατηγορίας, 
προκύπτει ένα δυνητικό πλήθος 2,3 εκατ. τραπεζικών 
λογαριασμών. Κατανεμημένων και στις δύο αυτές 
περιπτώσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, στις οποίες και 
πάλι εκφράζονται φυσικά πρόσωπα. Ούτως ή άλλως οι 
καταθέσεις είναι υποσύνολο των περιουσιακών στοιχείων 
των Ελλήνων. Όπου η ανισότητα είναι εκ των πραγμάτων 
σύμφυτη, αν και όχι οφθαλμοφανής στην πραγματική της 
διάσταση. 

 
Πόσες φορές έχεις κοιτάξει τον λογαριασμό της τράπεζάς 
σου, νιώθοντας αγχωμένος πως «κάτι δεν πάει καλά»; 
Μπορεί τα χρήματα, που έχεις μέσα, να σου φαίνεται λίγα ή 
πολλά, ανάλογα με τις ανάγκες σου ή τους στόχους σου. 
Εννιά στις δέκα φορές, βέβαια, συμβαίνει το πρώτο. Όπως 
τονίζει το gazzetta.gr η αλήθεια είναι πως στην Ελλάδα, 
ειδικά τα τελευταία 10-11 χρόνια, η λέξη «αποταμίευση» 
βγήκε από πολλά λεξιλόγια.  

 νέα γενιά δυσκολεύεται όλο και 
περισσότερο να βάλει κάποια 
χρήματα στην άκρη, όπως έκαναν 

οι μεγαλύτεροι, μιας και τα έξοδα 
«τρέχουν», ενώ τα έσοδα μειώνονται. 

Αν μπορούμε, όμως, να πούμε ότι έχει κάνει κάτι καλό η 
πανδημία είναι πως έκανε κάποιους να μείνουν 
περισσότερο σπίτι, κρατώντας μερικά χρήματα για να 
πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους στο μέλλον, όπως 
ταξίδια ή νέα επιχειρηματικά πρότζετκς. Και φτάνουμε 
τώρα σε ένα βασικό ερώτημα, το οποίο δεν έχει μία 
συγκεκριμένη απάντηση. «Πόσα χρήματα πρέπει να έχω 
αποταμιεύσει στα 30, στα 40 ή στα 50 μου;». Αν και μιλάμε 
για μια καθαρά προσωπική υπόθεση, το περιοδικό TIME 
προσπάθησε με τη βοήθεια κάποιων ειδικών γύρω από τα 
χρηματοοικονομικά, να δώσει μια απάντηση. Αυτό έγινε σε 
γενικό πλαίσιο και αφορά ένα χρονοδιάγραμμα  

 

Η 
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αποταμίευσης ανάλογα με την ηλικία μας. Βέβαια, για τα 
ελληνικά δεδομένα ίσως είναι και λίγο ουτοπικό. Δεν 
χάνουμε, όμως, και κάτι να το μελετήσουμε. Σύμφωνα, 
λοιπόν, με τους experts του ΤΙΜΕ σε κάθε δεκαετία της ζωής 
μας, θα πρέπει να αφήνουμε στην άκρη ένα συγκεκριμένο 
ποσό, το οποίο υπολογίζεται πάνω κάτω όσο ο ετήσιος 
μισθός μας. Έτσι, από στη δεκαετία 20-30, καλό θα ήταν να 
έχουμε καταφέρει να βάλουμε στην άκρη μια φορά τον 
ετήσιο μισθό μας. Ίσως ένα ποσό γύρω στα 9.000 ευρώ να 
ήταν καλά. Την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα πάντα με την 
έρευνα του ΤΙΜΕ, αυτό το ποσό θα πρέπει να έχει 
τριπλασιαστεί. Βέβαια, όπως σημειώνεται, αυτή είναι και η 
πιο «ακριβή» δεκαετία της ζωή μας, καθώς πολλοί 
αποφασίζουν να παντρευτούν, να αγοράσουν σπίτι ή 
αυτοκίνητο. Στα 40-50 το αρχικό ποσό πρέπει να έχει 

εξαπλασιαστεί, ενώ στη δεκαετία 50-60 ο στόχος είναι να 
διατηρήσει κάποιος στην άκρη οκτώ φορές τον ετήσιο 
μισθό του. Τέλος μετά τα εξήντα όπου βρίσκεται στην ηλικία 
της σύνταξης υποτίθεται πως κάποιος θα έχει καταφέρει να 
βάλει αρκετά χρήματα στην άκρη, προκειμένου να μην 
αγχώνεται να κάνει όλα εκείνα, που θέλει τόσα χρόνια. 
Είπαμε, πρόκειται για ένα σενάριο κάπως μακρινό για την 
Ελλάδα, ωστόσο μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις. Όπως για 
παράδειγμα να ξεκινήσεις με τη νέα χρονιά, να αφήνεις ένα 
ελάχιστο ποσό στην άκρη, προκειμένου να «χτίσεις» ένα 
απόθεμα. Ένα επίσης καλό σχέδιο είναι να ακολουθήσεις 
τον κανόνα 50-30-20, για τον οποίο είχαμε γράψει στο 
παρελθόν. Όπως και να 'χει, εσύ και οι συνθήκες στις 
οποίες ζεις, το ορίζετε αυτό. 

  

 

πενδύσεις που συμβάλουν στην 
«πράσινη ανάπτυξη», προτάσεις  
για ψηφιακή αναβάθμιση μιας 

επιχείρησης, σχέδια με αντικείμενο 
την καινοτομία – έρευνα, ανάπτυξη 
οικονομιών κλίμακας μέσω 
συνεργασιών και συνενώσεων θα 
εγκρίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και θα τυγχάνουν χρηματοδότησης. 
Όπως μεταδίδει το newmoney.gr το νέο και ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά, εδώ και 
πολλά χρόνια, οι τράπεζες θα μπορούν, να χορηγούν 
χαμηλότοκα δάνεια για την ενίσχυση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων αλλά και για δράσεις προβολής τους μέσω 
διαφήμισης, marketing κ.λπ. Συγκεκριμένα, στα εν λόγω 
δάνεια, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, θα θεωρούνται ως 
επιλέξιμες οι δαπάνες (μέχρι και 30% του επενδυτικού 
σχεδίου) που αφορούν σε κεφάλαιο κίνησης ή και σε 
marketing. δισ. Η δανειακή χρηματοδότηση θα προέρχεται 
από τους πόρους του Ταμείου (που διαχειρίζεται το 
υπουργείο Οικονομικών), θα διατίθεται μεσω των 
τραπεζών και θα συμπληρώνεται με την συμμετοχή των 
ιδιωτών. Σε πρώτο στάδιο θα διατεθεί ποσό ύψους 1,57 δισ. 
ευρώ που θα διατεθεί άμεσα προς έξι ελληνικές τράπεζες, 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
για να ξεκινήσει η χρηματοδότηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων από το σκέλος των δανείων του Ταμείου 
Ανάκαμψης. Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε 
πρόσφατα στην υπογραφή των επιχειρησιακών 

συμφωνιών με έξι ελληνικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, 
Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank και 
Παγκρήτια Τράπεζα) με το ποσό που θα εκταμιευθεί άμεσα 
να ανέρχεται σε 970 εκατ. Ευρώ. Έχει προηγηθεί η 
υπογραφή ανάλογων συμβάσεων με δύο διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, για τα οποία αναμένεται η 
εκταμίευση επιπλέον 600 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την νέα 
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Θ. 
Σκυλακάκη,  

ο 20% της επένδυσης θα πρέπει  
να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, 
τουλάχιστον το 30% με δάνειο από 

τις τράπεζες και το υπόλοιπο έως και 
50%, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Βασική προϋπόθεση για να εγκριθεί μια επένδυση είναι να 
προάγει την πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, την εξωστρέφειας, την καινοτομία και τη 
δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών 
σχημάτων μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και  

 

Ε 
T 
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συνεργασιών. Όσον αφορά την ιδιωτική συμμετοχή, αυτή 
μπορεί να καλυφθεί με κεφάλαια από τα ίδια χρηματικά 
διαθέσιμα ή και δάνεια μειωμένης εξοφλητικής 
προτεραιότητας που λαμβάνει ο φορέας του επενδυτικού 
σχεδίου από τους μετόχους ή εταίρους ή άλλες εταιρείες 
συνδεδεμένες με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, 
καθώς και με εισφορά σε είδος που συνδέεται ευθέως με 
την επιλέξιμη επένδυση και αποτιμάται σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. 

 

Για τον έλεγχο των αιτήσεων συστήνεται και συγκροτείται 
τριμελές γνωμοδοτικό όργανο, «Επιτροπή Εξέτασης 
Αιτήσεων». Ως μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων 
ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις ή 
συμπληρωματικά στοιχεία επί των υποβληθέντων από 
τους υποψηφίους φακέλων. Κατόπιν η Επιτροπή 
υποβάλλει το σχετικό πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης 
της αίτησης, στον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό, προς έγκριση. 
Κάθε υποψήφιο πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να υποβάλλει 
ένσταση κατά της απορριπτικής απόφασης. Η Επιτροπή 
συντάσσει σχετικό πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης των 
ενστάσεων το οποίο υποβάλλεται στον αρμόδιο για την 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 
Υπουργό προς έγκρισή του. Η σχετική απόφαση 
κοινοποιείται εντός 10 ημερών από την λήξη της σχετικής 
ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων. Επισημαίνεται ότι η 
προθεσμία και άσκηση των ενστάσεων δεν αναστέλλει την 
εξέλιξη της διαδικασίας της πρόσκλησης. Η κατάθεση των 
κεφαλαίων λαμβάνει χώρα τμηματικά και δύναται να 
συναρτάται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή/και 
δεικτών απόδοσης από το πιστωτικό ίδρυμα ή τον 
ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό θεσμό, όπως θα ορίζονται 
στη σύμβαση. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα, 
προκειμένου να αιτηθούν τη διάθεση περαιτέρω 
κεφαλαίων, κατόπιν της εκταμίευσης του πρώτου ποσού, 
σύμφωνα με την οικεία επιχειρησιακή σύμβαση, θα πρέπει 
σωρευτικά: α) να έχουν συνάψει συμβάσεις για Δάνεια ΤΑΑ 
για συνολικό ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον εξήντα 
τοις εκατό (60%) της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ, β) να 
έχουν εκταμιεύσει βάσει τέτοιων συμβάσεων προς τους 
Δικαιούχους ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις 
εκατό (5%) της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ, και γ) οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές εκ των χορηγηθέντων από την 

Τράπεζα Δανείων ΤΑΑ που βρίσκονται σε καθυστέρηση 
μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών δεν υπερβαίνει το 
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του κεφαλαίου των 
χορηγηθέντων δανείων αυτών. 

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να περιλαμβάνονται 
στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται είναι όσες 
πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και 
περιλαμβάνουν: α. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση 
(αποσβέσεις / μισθώσεις), διαμόρφωση γηπέδων. Η αγορά 
γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το 
επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων 
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. β. Κτήρια αγορά / 
κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις). γ. 
Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση 
(αποσβέσεις / μισθώσεις). δ. Μεταφορικά μέσα αγορά, 
μεταφορικά μέσα χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις). ε. Άυλα 
αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις / συνδρομές). 
στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο 
(όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ2). ζ. Μετακινήσεις / 
εξοδολόγια. η. Υπηρεσίες τρίτων. θ. Αναλώσιμα. ι. 
Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, 
μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.). ια. Κόστος 
κεφαλαίων. ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, 
δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της 
επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.). ιγ. Δαπάνες προώθησης και 
επικοινωνίας (Marketing). Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη 
εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν 
ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού 
σχεδίου.  
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Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών 
προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν 
το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 
Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 
χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού 
του δανείου συγχρηματοδότησης, προκειμένου να 
καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. 

Από τη χρηματοδότηση μέσω των δανείων αποκλείονται 
επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν: α. Δραστηριότητες 
που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία. β. 
Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα 
και τις ατομικές ελευθερίες ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. γ. Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, 
η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και 
τεχνολογιών που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές 
δίκαιο. δ. Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με 
τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο). 
ε. Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού Horizon 
Europe. στ. Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες 
παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, 
εμπορίου ή λογισμικού). ζ. Εμπόριο του σεξ και συναφείς 
υποδομές, υπηρεσίες και μέσα. η. Δραστηριότητες που 
αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς 
σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη 
συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση. θ. 
Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων, ωστόσο, οι 
δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων που σχετίζονται 
με τους στόχους του ΤΑΑ και εντάσσονται σε έναν εκ των 
πέντε πυλώνων του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, 
είναι επιλέξιμες. ι. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που 
αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων καθώς 
και δραστηριότητες τραπεζικών ιδρυμάτων και 
συνδεδεμένων με αυτά επιχειρήσεων που ασκούν 
χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Κατ’ 
εξαίρεση επιτρέπεται η χρηματοδότηση μέσω δανείων του 
ΤΑΑ συνδεδεμένων επιχειρήσεων των τραπεζικών 
ιδρυμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν 
χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και 
ότι οι σχετικές πιστοδοτικές συμβάσεις συνάπτονται με 
τρίτο τραπεζικό ίδρυμα, διαφορετικό από εκείνο με το 
οποίο οι επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες. ια. 
Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή 
πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. ιβ. 
Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται 
με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταγενέστερης χρήσης. Εξαιρούνται τα έργα για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς 

και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με 
χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης 
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01). ιγ. Δραστηριότητες και 
περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την 
επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους 
σχετικούς δείκτες αναφοράς που ορίζονται στον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής. ιδ. 
Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται 
με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 
αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για επενδύσεις 
σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την 
επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, 
και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι επενδύσεις αυτές 
αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, 
στην δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση 
ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις δεν οδηγούν 
σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των 
μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων. 
Για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε 
επίπεδο μονάδας. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, 
μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις θα εξασφαλίσουν φθηνό 
δανεισμό, ανέρχονται σε 12,7 δισ. ευρώ. Η τραπεζική 
χρηματοδότηση διαμορφώνεται περίπου στα 12,7 δισ., στα 
οποία περιλαμβάνονται 5 δισ. που έχει δεσμευθεί ότι θα 
εισφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και 
άλλα 500 εκατ. ευρώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Η ιδιωτική συμμετοχή 
διαμορφώνεται στα 6,6 δισ., ανεβάζοντας το συνολικό ύψος 
των κεφαλαίων που θα μοχλευθούν έως το 2026 στα 32 δισ. 
Αυτό που διαμηνύουν από το υπουργείο Οικονομικών είναι 
πως τα προνομιακά δάνεια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης 
θα μοιράζονται «κομμάτια» προς τις τράπεζες με 
προκηρύξεις πχ από 200 εκατ. ευρώ ή 500 εκατ. ευρώ. Η 
αρχή γίνεται με το πρώτο πακέτο των 1,5 δισ. ευρώ. Οι 
τράπεζες για να μπορούν να πάρουν ξανά «πακέτο» 
δανείων, θα πρέπει να έχουν προωθήσει τουλάχιστον το 
70% των όσων ήδη έλαβαν. Αν δεν το καταφέρουν, οι πόροι 
αποδεσμεύονται και επιστρέφουν στο Ταμείο. Μαζί με τα 
επόμενες προκηρύξεις δανείων που θα ετοιμάζει ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος 
Σκυλακάκης εκτιμάται ότι θα συγχρηματοδοτηθούν 
επενδύσεις συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ έως το τέλος του 
2022! 
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