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του Γιάννη Ντάσκα 
Δημοσιογράφου 

 

Δείτε την επικαιρότητα των 
τελευταίων ημερών: 1. Ένας πολίτης 
έχει ζητήσει από τη Δικαιοσύνη να 
θέσει στο αρχείο μια καταδίκη του σε 
χρηματική ποινή  δυο χιλιάδων 
ευρώ διότι από την καταδίκη του το 
2007 πέρασαν 15 χρόνια και ο 
ποινικός Κώδικας (άρθρο 118) 
προβλέπει ότι αν η ποινή δεν 
εκτελεσθεί παραγράφεται σε 10 
χρόνια. Δηλαδή το 2017 εν 
προκειμένω. Η  χρηματική ποινή 
είναι φυσικά ποινή του Ποινικού 
Κώδικα. Το κράτος την θεωρεί, όταν 
είναι χρηματική, ότι είναι (και) 
δημόσιο έσοδο. Σε τέτοια ποινή 
καταδικαστήκαμε και εμείς για 
απείθεια. Μας έβαλε το δικαστήριο 
150 ευρώ, όπως και σε έναν πρώην 
Υπουργό, δυο δικηγόρους, έναν 
οικονομολόγο γιατί απουσιάζαμε 
(απείθεια) από το δικαστήριο την 
ημέρα που μας κάλεσε να 
καταθέσουμε ως μάρτυρες στο 

σκάνδαλο Ψυχάρη. Δηλαδή τα 
δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ 
και την δήλωση Ψυχάρη στη Βουλή 
περί αέρα… 

Δικαιοσύνη  
έκανε έρευνα και 
κατηγορητήριο  

γι’ αυτή την υπόθεση 
και αντί να καλέσει 
ειδικούς, τραπεζικούς, 
πραγματογνώμονες 
κλπ κατέληξε ότι μόνοι 
μάρτυρες που έπρεπε 
να καλέσει είναι ο 
Νίκος Νικολόπουλος,  
ο Κυριάκος Τόμπρας,  
ο Γιώργος Νούλας  
και εμείς! 

 
Να στηρίξουμε εμείς το 
κατηγορητήριο για δημόσιο χρήμα 
κλπ και ΚΑΝΕΙΣ άλλος. Ούτε το 
κράτος να παρίσταται αν και 
παρίσταται εναντίον ενός δημοσίου 
υπαλλήλου που κατηγορήθηκε για 
10 χιλιάρικα τα οποία δεν πήρε 
ποτέ!!! Κράτος Δικαίου έτος 2022… 
Τα δημόσια έσοδα εισπράττονται με 
τον Κώδικα εισπραξης δημοσίων 
Εσόδων, τον  ΚΕΔΕ. Αυτός 
προβλέπει τα εξής: «Καμία 
χρηματική απαίτηση του Δημοσίου 
δεν υπόκειται σε παραγραφή πριν να 
βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη 
ως δημόσιο έσοδο στην αρμόδια 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή το  

 
αρμόδιο Τελωνείο (βεβαίωση εν 
στενή έννοια). Ο κανόνας αυτός δεν 
αλλοιώνεται από την τυχόν βραδεία 
τοιαύτη βεβαίωση. Η χρηματική 
απαίτηση του Δημοσίου μετά των 
συμβεβαιουμένων προστίμων 
παραγράφεται μετά πενταετία από τη 
λήψη του οικονομικού έτους μέσα 
στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή 
εννοία και κατέστη αυτή 
ληξιπρόθεσμη…». Δηλαδή 
παραγράφεται αυτή η απόφαση σε 5 
χρόνια. Αν βεβαιώθηκε το 2007 
παραγράφεται το 2012. Σε αυτές τις 
κατηγορίες παραγραφής υπάγονται 
όλοι οι πολίτες σε ένα κράτος 
Δικαίου. 

αρακτηριστικό  
του κράτους  
δικαίου είναι και η 

επιείκεια. Πρωτίστως 
στους αδύναμους και 
ανήμπορους και σε… 
άσχετους με τις πράξεις 
άλλων, όπως π.χ.  
οι μάρτυρες σε  
ένα σκάνδαλο. 
Πρόσφατα το Εφετείο της Αθήνας 
έκρινε (Εισαγγελέας Ποινών) ότι 
αυτά τα δυο χιλιάρικα που ήταν 
χρηματική ποινή σε έναν πολίτη της  
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«διπλανής πόρτας», άγνωστο μεταξύ αγνώστων 
παραγράφονται σε… είκοσι χρόνια!!! Ως τότε θα είναι 
αιχμάλωτος γιατί η εφορία τα βεβαίωσε το 2007 στον ΚΕΔΕ 
ως δημόσιο έσοδο και έστειλε στο Εφετείο έγγραφο ότι 
παραγράφονται σε 20 χρόνια!!! Και εξήγησε ότι τέτοιους 
αιχμαλώτους έχει χιλιάδες και «δεν πρέπει να 
παραγραφούν διότι θεωρούνται δημόσια έσοδα και 
αυξάνουν την περιουσία του δημοσίου». Όταν θέλει να 
εμφανίσει έσοδα προς τους κουτόφραγκους δηλαδή… 
Αλλά αγαπάει ο θεός τον κλέφτη… Πρόσφατα έγινε γνωστό 
ότι ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αναίρεση του… 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος υποστήριξε ότι 
είναι αντισυνταγματική η παραγραφή σκανδάλων 
δισεκατομμυρίων ευρώ όχι σε 20 ή σε 10 ή σε πέντε χρόνια, 
αλλά σε… τρεις μήνες!  

ε αισχρό νόμο που δεν 
κατάργησε καμία από τις 
τελευταίες κυβερνήσεις της 

10ετίας προβλέπεται παραγραφή των 
δισεκατομμυρίων, αν οι τράπεζες κλπ 
δεν έκαναν μήνυση εντός τριών μηνών 
κατά των… δικών τους διοικήσεων! 

 
Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Πλιώτας ζήτησε να μην 
ισχύσει τέτοια αισχρή διάταξη ως αντίθετη στο Σύνταγμα 

αφού καθιερώνει μέτρα και σταθμά ατιμωρησίας για τους 
ισχυρούς. Τρεις αρεοπαγίτες έβγαλαν την περασμένη 
εβδομάδα απόφαση (227/22) και παραγράφουν την 
υπόθεση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι 
παραγράφονται κι άλλες συνολικού ύψους 
δισεκατομμυρίων. Οι πολιτικοί ψήφισαν παραγραφή τριών 
μηνών!!! Στο προηγούμενο θέμα μας παρουσιάσαμε 
σκάνδαλο στον ΕΟΦ. Πίσω από μια παράνομη εξαγωγή 
πολύτιμων για τους ασθενείς μας φαρμάκων κρύβεται μίζα 
ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Από την Τράπεζα 
Πειραιώς έφυγαν τα χρήματα και κατέληξαν στη… 
Ρουμανία, στην ΑΛΦΑ! 

 

Νέα Δημοκρατία διέγραψε τον 
Γιώργο Κύρτσο γιατί ισχυρίστηκε 
ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει 

κράτος Δικαίου. Κάτι ξέρουν αυτοί  
που συνεχίζουν το φαγοπότι. 
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Μπορεί το Κράτος Δικαίου να χάνει αυτά τα δις αλλά μέχρι 
το 2041 θα κυνηγάει τον Νίκο Νικολόπουλο, εμάς και τους 
άλλους για 150 ευρώ στα οποία μας καταδίκασε, επειδή δεν 
αψηφήσαμε τους 43 βαθμούς Κελσίου που είχε (30/7/20) 
στην καρδιά του καλοκαιριού να πάμε να καταθέσουμε ότι 
εμείς δεν κάναμε υπηρεσιακή έρευνα για την υπόθεση 
Ψυχάρη και ότι μάρτυρες πρέπει να είναι υπηρεσιακοί 
παράγοντες ερευνητές. Τέτοιοι ΔΕΝ υπάρχουν. Και 
περιμένουν από 1-2 δημοσιογράφους, έναν πρώην 
υπουργό, έναν δικηγόρο να καταθέσουν για πολύπλοκά 
ζητήματα δανείου!!! Η αρχή της επιείκειας λέει, κατισχύει 
στα κράτη Δικαίου. Αυτήν εφάρμοσαν και στους 
επώνυμους των δισεκατομμυρίων και όρισαν παραγραφή 
εντός… τριών μηνών. Όχι όμως και στον φουκαρά των 2 
χιλιάδων.  

 
Ιδού τι είπε, μεταξύ άλλων, προχθές ο τέως Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος για την 
αρχή της Επιείκειας σε εκδήλωση του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου: «…Κατ’ Αριστοτέλη, η ρήτρα της 
Επιείκειας εντάσσεται μεν στο γενικό πλαίσιο του Δικαίου. 
Πλην όμως δεν ταυτίζεται απολύτως με τον θεσπισμένο 
γραπτό νόμο, αλλά μπορεί και πρέπει να γίνεται χρήση της 
όταν ο ως άνω νόμος, λόγω των κενών ή και των 
ρυθμιστικών «αστοχιών» που γεννά, μοιραίως, η 
γενικότητά του, είναι ανάγκη να «διορθωθεί», μέσω της 
κατάλληλης ερμηνείας, ώστε ν’ ανταποκρίνεται πλέον, όσο 
το δυνατόν περισσότερο, στο σύνολο των προταγμάτων 
του Δικαίου και της Δικαιοσύνης. Με βάση τις κατά τ’ 
ανωτέρω διαπιστώσεις του, ο Αριστοτέλης καταλήγει σ’ 
ένα είδος φιλοσοφικονομικού ορισμού της Επιείκειας, ο 
οποίος παραμένει, και σήμερα, κλασικός: «Ἔστιν δὲ 
ἐπιεικὲς τὸ παρὰ τὸν γεγραμμένον νόμον δίκαιον» 
(Ρητορική, 1374α, 28-29). Έχει από ορισμένους συγγραφείς 
υποστηριχθεί η άποψη ότι στον «ορισμό» του αυτό ο 
Αριστοτέλης «αντιπαραθέτει», εν τέλει, την Επιείκεια προς 
το θεσπισμένο γραπτό Δίκαιο. Η άποψη όμως αυτή είναι 
εσφαλμένη και δείχνει ουσιώδη έλλειψη κατανόησης της εν 
προκειμένω αυθεντικής θεώρησης του Αριστοτέλους. Κατ’ 
ακρίβεια ο Αριστοτέλης, συνεπής με όλες τις εν προκειμένω 
προμνημονευόμενες αναλύσεις του, τις συνοψίζει, με 
άψογη λογική ακρίβεια, διευκρινίζοντας ότι το «επιεικές» 
δεν βρίσκεται «απέναντι» στους κανόνες του γραπτού 
νόμου. Αλλά ενδεχομένως βαίνει, ακολουθώντας 
παράλληλη πορεία ως προς την υπεράσπιση του Δικαίου 
και της Δικαιοσύνης, και πέραν αυτού, εφόσον τούτο είναι 
επιβεβλημένο για την πραγμάτωση του αυθεντικού 
νοήματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης. 
Χρησιμοποιώντας τα «εργαλεία» της σύγχρονης νομικής 

ορολογίας, μπορούμε και είναι χρήσιμο να δεχθούμε ότι 
στο πλαίσιο του ως άνω «ορισμού» του ο Αριστοτέλης 
θεωρεί πως η Επιείκεια, κατά την ίδια την φιλοσοφική και 
θεσμική ιδιοσυστασία της, λειτουργεί ως ρήτρα που 
παράγει τα έννομα αποτελέσματά της κατά την ερμηνεία 
και εφαρμογή των κανόνων του Δικαίου όχι contra legem, 
αλλά praeter legem. Με άλλες λέξεις,  

προσφυγή στην ρήτρα της 
Επιείκειας δεν θέτει, κατ’ ουδένα 
τρόπο, «εκποδών» τον γραπτό 

κανόνα δικαίου, αλλά επιτελεί,  
υπέρ του Δικαίου και της Δικαιοσύνης,  
την ερμηνευτική λειτουργία της 
συμπλήρωσης ή και διόρθωσής  
του, κατά την εφαρμογή του.  
Και τούτο είτε για να καλύψει τα κενά του είτε για να 
διορθώσει τις ρυθμιστικές «αστοχίες» του, όταν και όπου η 
αδήριτη γενικότητά του, κατά τ’ ανωτέρω, αφήνει τέτοια 
κενά ή καταλήγει σε τέτοιες «αστοχίες». Σε ό,τι αφορά τις 
μεθόδους αξιοποίησης στην πράξη της ρήτρας της 
Επιείκειας, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί, ως προς την 
πρωτοτυπία της διατύπωσής της για τα δεδομένα της 
εποχής εκείνης, η ανάλυση του Αριστοτέλους για τον θεσμό 
της Διαιτησίας, ως διαδικασίας απονομής της Δικαιοσύνης 
η οποία λειτουργεί, κατά κάποιον τρόπο, παραλλήλως 
προς την δικαιοδοσία του δικαστή, ως οργάνου της 
Πολιτείας εξουσιοδοτημένου «επισήμως» να επιλύει τις 
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μεταξύ των μελών του κοινωνικού συνόλου διαφορές. 
Συγκεκριμένα, εισάγοντας την ρήτρα της Επιείκειας στο 
θεσμικό πλαίσιο της άσκησης της, αυστηρώς πολιτειακής 
προέλευσης, δικαιοδοτικής λειτουργίας, ο Αριστοτέλης 
παρατήρησε, μεταξύ άλλων: «Και τό εἰς δίαιταν μᾶλλον ἤ 
εἰς δίκην βούλεσθαι ἱέναι · ὁ γάρ διαιτητής τό ἐπιεικές ὁρᾶ, 
ὁ δέ δικαστής τόν νόμον · καί τούτου ἕνεκα διαιτητής 
εὑρέθη, ὅπως το ἐπιεικές ἰσχύη» (Ρητορική, Α, 13, 1374 β, 
18-22). Με την ως άνω παρατήρησή του ο Αριστοτέλης 
δέχεται, σε γενικές γραμμές, ότι πέραν της «επίσημης» 
κρατικής δικαιοδοτικής λειτουργίας υφίσταται - 
οπωσδήποτε όμως υπό την θεσμική και πολιτική «ανοχή» 
της Πολιτείας- και ο θεσμός της Διαιτησίας, ως διαδικασίας 
επίλυσης των διαφορών μεταξύ των μελών του κοινωνικού 
συνόλου, ύστερα από επιλογή των αντίδικων μερών. Και 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επιλογή της Διαιτησίας 
συνιστά μια μορφή αξιοποίησης της ρήτρας της Επιείκειας 
στην πράξη για την απονομή της Δικαιοσύνης. Δηλαδή, 
κατ’ Αριστοτέλη, η Διαιτησία είναι, κατ’ αποτέλεσμα, 
θεσμός αρρήκτως συνδεδεμένος με την Δικαιοσύνη. Και 
τούτο διότι στο μεν πλαίσιο της από την Πολιτεία 
οργανωμένης δικαιοδοτικής λειτουργίας ο δικαστής 
στηρίζεται πολύ περισσότερο -αν όχι αποκλειστικώς- στον 
νόμο, ήτοι στους θεσπισμένους από την Πολιτεία κανόνες 
του Δικαίου. Ενώ στο πλαίσιο της Διαιτησίας ο δικαστής, 
ως δικαιοδοτικό όργανο κατ’ επιλογή των αντίδικων 
μερών, στηρίζεται κατ’ εξοχήν στις μεθόδους απόφανσης, 
οι οποίες απορρέουν από την προσφυγή στην ρήτρα της 
Επιείκειας. Και ο Αριστοτέλης φθάνει στο συμπέρασμα του 
όλου συλλογισμού του διατυπώνοντας την θέση, ότι ο 
κύριος λόγος, για τον οποίο επινοήθηκε ο θεσμός της 
Διαιτησίας, είναι για να επιλύονται οι μεταξύ των αντίδικων 
μερών διαφορές με βασικό γνώμονα την χρήση της ρήτρας 
της Επιείκειας…». Ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε κυρίως  
στα εθνικά μας δίκαια στην εκδήλωση αυτή  και ιδιαίτερα 
στον-κατά Αριστοτέλη- θεσμό της διαιτησίας για τα θέματα 
αυτά. Όμως δανειζόμαστε τις σκέψεις του για να ρίξουμε 
ματιά στα εντός των τειχών.  

το κατά πόσον δηλαδή η Ελλάδα 
είναι κράτος Δικαίου, όπως 
υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης και 

κατά μείζονα λόγο στο πώς εννοεί  
την αρχή της Επιείκειας έναντι  
των δικών του πολιτών.  

Με δυο μέτρα και δυο σταθμά δηλαδή. Ένα επιεικές για τους 
ισχυρούς και επώνυμους και μια σιδηρογροθιά για τους μη 
έχοντες «μέσον»… Ενδεικτικό το κλείσιμο της ομιλίας του 
κ. Παυλόπουλου: «…Υπό τα δεδομένα αυτά της 
επικαιρότητας της σκέψης του Αριστοτέλους περί 
Επιείκειας και Διαιτησίας στο σύγχρονο Διεθνές Δίκαιο, η 
«αειθαλής» φιλοσοφικώς, θεσμικώς και πολιτικώς, σκέψη 
του Σταγειρίτη αποδεικνύει, με αμάχητα ιστορικώς και 
επιστημονικώς τεκμήρια, ότι το Ελληνικό Πνεύμα, υφ’ όλες 
του τις επόψεις και εκφάνσεις, εξακολουθεί να 
«καταυγάζει» την πορεία, την οποία οφείλουμε ν’ 
ακολουθήσουμε, μ’ επίγνωση και συνέπεια, για την 
εμπέδωση του Δικαίου και της Δικαιοσύνης -άρα της 
Δημοκρατίας και του σύμφωνου με τις επιταγές της 
Πολιτισμού μας- σε παγκόσμιο επίπεδο. Εν τέλει δε για την 
καταξίωση του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον προορισμό 
του». 

 

ίναι κράτος Δικαίου η Ελλάδα  
στο εσωτερικό της; Ρητορικό  
είναι το ερώτημα… 

Σ 

E 
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 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο η περιβαλλοντική αγωγή και η 
πράσινη οικονομία έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη 
δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
μεταχειρισμένων ενδυμάτων. Στην Ελλάδα η εισαγωγή 
καλών πρακτικών αξιοποίησης των ενδυμάτων βασίζεται 
στην οργάνωση των διαδικασιών που σχετίζονται με 
επαναχρησιμοποίηση, μεταποίηση και ανακύκλωση του 
ρουχισμού, ως πρώτη ύλη και όχι ως απόβλητο. Η 
εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, η μείωση του 
ανθρακικού αποτυπώματος, η διαμόρφωση οικολογικής 
συνείδησης και νοοτροπίας αποτελούν κοινωνικό 
ζητούμενο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής. Η βιομηχανία της ένδυσης χρειάζεται 
να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με την ηθική εργασία 
και την προστασία του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή νέων, 
φιλικών ως προς το περιβάλλον τεχνολογιών προϋποθέτει 
την συστηματοποίηση των μηχανισμών παραγωγής 
καθαρής πρώτης ύλης. 

 

Τα παλιά μας ρούχα και υφάσματα 
επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται. 

ποιοδήποτε ρούχο είναι σε καλή 
κατάσταση μπορεί να δοθεί  
σε οργανώσεις και φορείς 

ώστε να ενισχύονται ευπαθείς  
κατηγορίες πολιτών αντί να 
πετιούνται επιβαρύνοντας το  
σύστημα διαχείρισης αποβλήτων. 
Τα παλιά, φθαρμένα ρούχα μπορούν να φανούν χρήσιμα 
και να ανακυκλωθούν μιας και η πρώτη ύλη τους μπορεί να 
επιστρέψει στην βιομηχανία. Ένα καλό παράδειγμα είναι η 
ανακύκλωση παλιών τζιν, που δίνει άριστης ποιότητας 
πρώτη ύλη για μονωτικά υλικά. Δυστυχώς το 85% των 
ρούχων καταλήγει στις χωματερές. 

Σας ενδιαφέρει η ανακύκλωση ρούχων; Ζείτε εναλλακτικά  

 

Ο 
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και φιλικά προς το περιβάλλον; Σε λίγο θα έρθει η Άνοιξη 
και σιγά σιγά όλοι μας θα βρεθούμε αντιμέτωποι με… τον 
«χαμό» της ντουλάπας μας! Η αλλαγή του καιρού μας 
αρέσει, αλλά παράλληλα μας αναγκάζει να ντυνόμαστε πιο 
ελαφριά, συνεπώς ήρθε η ώρα να αδειάσουμε την 
ντουλάπα από τα χειμερινά, χοντρά ρούχα και να την 
γεμίσουμε με τα ανοιξιάτικα ίσως και κάποια καλοκαιρινά. 
Καθώς θα αφιερώσετε κάποιο χρόνο- θέλοντας και μη- με 
τα ρούχα της σεζόν που πέρασε αλλά και της τρέχουσας, 
σίγουρα θα βρείτε κάποια που δεν τα χρειάζεστε πια, 
κάποια άλλα που τα έχετε βαρεθεί, καθώς και κάποια που 
έχετε να τα φορέσετε πάνω από ένα χρόνο. Έχετε 
αναρωτηθεί ποτέ αν αυτά τα ρούχα έχουν θέση στην 
ντουλάπα σας; Ίσως είναι δύσκολο να τα αποχωριστείτε, 
αλλά αν έχετε χρόνια να τα φορέσετε, γιατί να πιάνουν 
πολύτιμο χώρο; Μόλις πάρετε τη «μεγάλη» απόφαση, 
έπειτα θα αναρωτηθείτε: «Και τώρα… Τι θα τα κάνω; Να τα 
πετάξω; Ζήτημα να τα έχω φορέσει δυο φορές!». Φυσικά 
και δεν θα τα πετάξετε! Για σας μπορεί να είναι κάτι 
άχρηστο, αλλά για κάποιον άλλον μπορεί να είναι 
θησαυρός. 

 

κόμη κι αν κάποια ρούχα είναι 
«ταλαιπωρημένα» και δεν 
φοριούνται πια, ο κάδος  

των σκουπιδιών δεν τους αξίζει. 

1. Στους κόκκινους κάδους της Recycom μπορείτε να ρίξετε 
εκτός από ρούχα, ζευγαρωμένα παπούτσια, τσάντες, ζώνες 
και λευκά είδη (π.χ. κουρτίνες, σεντόνια). Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε εδώ recycom.gr. 2. Στην ανθρωπιστική 
μη κυβερνητική οργάνωση «Γιατροί του κόσμου». 
(Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα, τηλ. 210 3213150, 
mdmgreece.gr). 3. Στο Χαμόγελο του παιδιού. (Τηλ: 
2107609550, hamogelo.gr). 4. Στον Φιλανθρωπικό 
Οργανισμό «Θεόφιλος», που στηρίζει πολύτεκνες 
οικογένειες. (Παπαφλέσσα 9, 111 46 Γαλάτσι, Αθήνα, 
Τηλέφωνο: 210-8819397, theophilos.gr). 5. Στον μη 
Κερδοσκοπικό Οργανισμό Praksis. (Στουρνάρη 57, 104 32, 
Αθήνα , τηλ. 210 5205200, praksis.gr). 6. Στο Κέντρο 
Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ). 
(Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70, Τηλέφωνο: 210 5246516).  7. 
Στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. (Σολωμού 
25, τηλ.: 210 33.200.06, gcr.gr).  8. Μπορείτε να δείτε όλες 
τις οργανώσεις ανά την Ελλάδα που δέχονται 
μεταχειρισμένα ρούχα εδώ: http://www.ecorec.gr. 9. Σε όλα 
τα καταστήματα Η&Μ στους ειδικούς κάδους- μπορείτε να 
δώσετε και «ταλαιπωρημένα» ρούχα- εξασφαλίζοντας 
εκπτωτικό κουπόνι για τις αγορές σας. 10. Σε καταστήματα 
που πωλούν μεταχειρισμένα είδη. Αν τα ρούχα ΔΕΝ είναι 
σε καλή κατάσταση ή είναι κατεστραμμένα επικοινώνησε 
με τη Βιοτεχνία Ανακύκλωσης Ρούχων, Υφασμάτων και 
Παλαιών ειδών «Freedom». Ανακυκλώνει ότι είναι σχετικό 
με ύφασμα. (Νάξου 27, Καμίνια, 210 4813802). 

Α 

http://www.ecorec.gr/
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Στα αστικά στερεά απόβλητα περιέχονται ποσότητες 
αποβλήτων ρουχισμού (ρούχα, λευκά είδη, τσάντες, 
παπούτσια κλπ) οι οποίες προσεγγίζουν περίπου το 3% 
κατά βάρος. Στα Χανιά υφίστανται εν μέρει, διαχείριση 
μεταχειρισμένων ρούχων από διάφορους φορείς 
(μητροπόλεις, σύλλογοι κλπ), οι οποίοι τα συλλέγουν και 
τα διανέμουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Είναι 
αξιέπαινη προσπάθεια, η οποία όμως καλύπτει μέρος των 
ενδυμάτων και υποδημάτων που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν ενώ παράλληλα το σύνολο του 
άχρηστου ρουχισμού απορρίπτεται στα απορρίμματα. Υπό 
το πρίσμα αυτό, προέκυψε άμεση αναγκαιότητα 
αναζήτησης λύσης μέσα από την συνεργασία μας με την 
ΔΕΔΙΣΑ και την εταιρία RECYCOM για την δημιουργία 
δικτύου συλλογής ενδυμάτων και υποδημάτων ώστε να 
ελαττωθεί το ποσοστό που οδηγείται στα απορρίμματα και 
κατ’ επέκταση για υγειονομική ταφή.  

RECYCOM έχει αναλάβει όλο  
το κόστος που σχετίζεται με την 
αγορά κάδων, την εγκατάστασή 

τους, τον καθαρισμό τους, την 
συντήρηση και αντικατάστασή τους. 

 
Επίσης, αναλαμβάνει χωρίς κόστος για την ΔΕΔΙΣΑ ή τον 
δήμο, την συλλογή και μεταφορά του ρουχισμού στις 
εγκαταστάσεις της. Πρωταρχικός στόχος των πολιτών θα 
πρέπει να παραμείνει η δωρεά ενδυμάτων και υποδημάτων 
σε κοινωνικές δομές οι οποίες τα έχουν ανάγκη. Οι 

ποσότητες που δεν μπορούν να οδηγηθούν στις 
κοινωνικές δομές θα πρέπει να τοποθετούνται στους 
κόκκινους κάδους.  

Μετά από διαλογή μέρος των ενδυμάτων και υποδημάτων 
προσφέρονται δωρεάν σε άπορα άτομα στην Ελλάδα, σε 
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου ή σε φιλανθρωπικούς 
φορείς. Επιπλέον, ενδύματα και υποδήματα διατίθεται για 
αποστολή σε χώρες, όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη, 
όπως φυσική καταστροφή, πόλεμος κ.ο.κ. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό εξάγεται με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση. 

α ακατάλληλα για επανα-
χρησιμοποίηση ενδύματα και 
υποδήματα, ανακυκλώνονται  

για δημιουργία ρούχων καθαρισμού, 
στουπιών & μονωτικού υλικού. 
Τι τοποθετούμε στους κόκκινους κάδους: Ενδύματα και 
υποδήματα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, Λευκά είδη, 
όπως κουρτίνες και σεντόνια κ.λπ., Τσάντες και Ζώνες. 

Νέα έρευνα παρουσιάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
της βιομηχανίας της μόδας, αποκαλύπτοντας εντυπωσιακά 
στοιχεία. Σε μια προσπάθεια μείωσης των επιπτώσεων της 
βιομηχανίας της μόδας στο περιβάλλον, τα τελευταία 
χρόνια εμφανίστηκαν υπηρεσίες ενοικίασης ενδυμάτων ως 
μια απάντηση στο πρόβλημα. Ωστόσο, μια νέα μελέτη που 
δημοσιεύθηκε από το φινλανδικό επιστημονικό περιοδικό 
Environmental Research Letters καταλήγει στο  

 

Η 

Τ 
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συμπέρασμα ότι η ενοικίαση ρούχων, είναι στην 
πραγματικότητα χειρότερη για το περιβάλλον. Αφού 
ερεύνησε διαφορετικά «σενάρια» για τα ρούχα – 
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, της 
μεταπώλησης και της ενοικίασης – η ομάδα, η οποία 
εκπόνησε τη μελέτη, διαπίστωσε ότι η ενοικίαση ήταν η 
χειρότερη επιλογή για το περιβάλλον λόγω της μεταφοράς 
τους προς διάφορους πελάτες και της πρακτικής στεγνού 
καθαρίσματος, μεταξύ της διαδικασίας. 

π’ όλες τις επιλογές, ως καλύτερη 
και πλέον βιώσιμη, αναδείχθηκε, 
η όσον το δυνατόν ευρύτερη 

χρήση των ρούχων πριν αυτά 
φθαρούν εντελώς και δεν μπορούν 
πια να ξαναφορεθούν. 
Η έρευνα από το Ίδρυμα Ellen MacArthur αναφέρει 
χαρακτηριστικά ότι ενώ η παραγωγή ενδυμάτων συνεχίζει 
να αυξάνεται – έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 15 
χρόνια – ενώ ταυτόχρονα, κατά μέσο όρο έχουν μειωθεί 
κατά 36% οι φορές που φοριούνται τα ενδύματα που 
αγοράζονται. Ωστόσο, δεν είναι όλα αρνητικά, με τους 
ερευνητές να προτείνουν η ενοικίαση μόδας να γίνεται με 
έναν τρόπο που είναι ελαφρώς καλύτερος εάν 
χρησιμοποιούνται τρόποι μεταφοράς των ρούχων με 
χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Για να επιλυθεί η 
περιβαλλοντική κρίση όπως δηλώνει η Ντάνα Τόμας 
συγγραφέας του βιβλίου «Fashionopolis: The Price of Fast 
Fashion and the Future of Clothes» στην εφημερίδα The 
Guardian, η ενοικίαση ρούχων δεν μπορεί να γίνεται 
συνεχώς, αλλά περιστασιακά, όταν προκύπτει ανάγκη, για 
παράδειγμα σε γιορτές ή γάμους. Η νέα μελέτη δείχνει ότι 
εάν οι εταιρείες ενοικίασης αλλάξουν την εφοδιαστική τους 
και την κάνουν πιο φιλική προς το περιβάλλον, η ενοικίαση 
θα φτάσει στο επίπεδο της μεταπώλησης όσον αφορά την 
προστασία του περιβάλλοντος. Ο πιο βιώσιμος τρόπος 
κατανάλωσης στον τομέα της μόδας είναι η αγορά 
λιγότερων ειδών, τα οποία φοριούνται όσο το δυνατόν 
περισσότερο χρονικό διάστημα, επισημαίνεται. 

Στο χρονικό διάστημα του έτους 2020 αποτράπηκαν 
2.387.022 κιλά ενδυμάτων & υποδημάτων που υπό άλλες 
συνθήκες θα κατέληγαν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής 
(ΧΥΤΑ)!  

RECYCOM συνεργάζεται πλέον  
με 62 φορείς, ενώ έχει 
τοποθετημένους 1.100 κάδους  

σε διάφορα μέρη της Ελλάδας! 

 

Με γνώμονα «Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά», 
συμβάλλαμε ενεργά στην εδραίωση και προώθηση της 
φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης και της 
επαναχρησιμοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών, στην 
ενίσχυση της συνείδησης για μία βιώσιμη ανάπτυξη και 
στην εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων από 
τους δήμους. Βέβαια, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι 
παρείχαν βοήθεια σε πάνω από 42.000 συνανθρώπους 
που το είχαν πραγματικά ανάγκη με την προσφορά 
ρουχισμού αλλά και τροφίμων. Στη συνολική κατάταξη 50 
δήμων σχετικά με την συγκομιδή ενδυμάτων –  

 

Α 
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υποδημάτων, οι 5 πρώτοι δήμοι είναι οι εξής: 1η) Δήμος 
Ηρακλείου 2η) Δήμος Αθηναίων 3η) Δήμος Γλυφάδας 4η) 
Δήμος Αλίμου 5η) Δήμος Ηλιούπολης. «Όλα όσα 
καταφέραμε μέσα στην περασμένη χρονιά δε θα 
μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα αν δεν είχαμε την 
υποστήριξη και την αγάπη όλων εσάς που με πράξεις 
προσφέρετε καθημερινά στους κόκκινους κάδους. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ξεχωριστά τους 62 συνεργαζόμενους 
φορείς, τα κοινωνικά παντοπωλεία, τις κοινότητες, τα 
σχολεία, τις εκκλησίες και τους δεκάδες χιλιάδες πολίτες 
που, αναγνωρίζοντας την προσφορά της RECYCOM, 
προσφέρουν απλόχερα τον ρουχισμό που δεν χρειάζονται 
τοποθετώντας τον στους κόκκινους κάδους ανακύκλωσης 
σε όλη την Ελλάδα», τονίζει η RECYCOM. 

ξίζει να σημειωθεί ότι ο Άλιμος 
είναι από τους πρώτους Δήμους 
που ξεκίνησαν την ανακύκλωση 

ρούχων, υποδημάτων, υφασμάτων και 
λοιπών υλικών, εγκαθιστώντας τούς 
κόκκινους κάδους σε αρκετά σημεία  
, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων. 
Χάρη στη συμμετοχή όλων των Αλιμιωτών, ο Άλιμος ήρθε 
4ος ανάμεσα σε όλους τους Δήμους, συγκρινόμενος 
μάλιστα με πολύ μεγαλύτερες σε πληθυσμό πόλεις, όπως 
η πρωτεύουσα (Δήμος Αθηναίων). Υπενθυμίζεται ότι τα 
ρούχα και τα αγαθά που πέφτουν στους κόκκινους κάδους 
είτε διανέμονται σε ευπαθείς ομάδες (όταν είναι σε πολύ 
καλή κατάσταση) είτε οδηγούνται στην ανακύκλωση, με 
πολλαπλά οφέλη για όλους και δεν επιβαρύνεται το 
περιβάλλον, δεν επιβαρύνεται οικονομικά ο Δήμος με τέλη 
ταφής και το Κοινωνικό Παντοπωλείο λαμβάνει 
ανταποδοτικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης από την 
εταιρεία που μαζεύει το περιεχόμενο των κόκκινων κάδων. 
Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης δίνει πολλά 
«Μπράβο» στους κατοίκους του Αλίμου, που με την ενεργή 
συμμετοχή τους στην ανακύκλωση ρούχων, και το 
περιβάλλον προστατεύουν και τις κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες της πόλης ενισχύουν! Στόχος για του χρόνου η 
πρώτη θέση στην ανακύκλωση ρούχων (κόκκινοι κάδοι), 
αλλά και στην ανακύκλωση συσκευασιών (χαρτί, γυαλί, 
μέταλλο στους μπλε κάδους)». 

Το Γραφείο Επικοινωνίας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 
σημειώνει: Η πρώτη αποστολή της Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης ρούχων, υποδημάτων και λευκών ειδών, 
μετά από τη μετάβασή της στη Διεύθυνση Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Οκτώ (8) 
τόνοι και εκατό (100) κιλά ρούχα απεστάλησαν στην 
συνεργαζόμενη εταιρεία RECYCOM, τα οποία θα 
«επιστρέψουν» με τη μορφή δωροεπιταγών τροφίμων. Οι 
δωροεπιταγές πρόκειται να διατεθούν μέσω της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας και των δύο εκκλησιών της Σύρου 
στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη στήριξης τις 
Άγιες Ημέρες του Πάσχα. Σε δεκαπέντε μόλις μήνες, έχουν 
συγκεντρωθεί πάνω από τριάντα τέσσερις (34) τόνοι 
ρούχων. Υπενθυμίζουμε ότι οι κόκκινοι κάδοι 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, οι οποίοι δέχονται καθαρά 
ρούχα και άλλα συναφή υλικά, κλεισμένα σε σακούλες, 
είναι τοποθετημένοι σε δύο σημεία του νησιού μας: στην 
Ερμούπολη (στον δημοτικό χώρο στάθμευσης πλησίον 
Σκλαβενίτη) και στον Φοίνικα (έμπροσθεν του αγροτικού 
ιατρείου). Ιδιαίτερα, όμως, ευχαριστούμε όλους τους 
ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας, που έφεραν το νησί 
μας στην πρώτη θέση της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 
από τον πρώτο κιόλας χρόνο, στηρίζοντας έμπρακτα τις 
προσπάθειές μας και αποδεικνύοντας τόσο την οικολογική 
τους συνείδηση όσο και την κοινωνική τους αλληλεγγύη. 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος Ελλάδος 

 
Το πολιτικό έργο του «Να φύγουν 
αυτοί» το έχουμε δει πολλές φορές 
κατά τη διάρκεια της 
μεταπολίτευσης και μάλιστα στην 
τωρινή χρονική συγκυρία το κύμα 
ακρίβειας, που βυθίζει την ήδη 
προβληματική οικονομική 
κατάσταση των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων βοηθάει στο να την 
ξαναζήσουμε σύντομα όπως 
δείχνουν οι τελευταίες 
δημοσκοπήσεις. 

ίναι αλήθεια ότι 
σπάει κάθε ρεκόρ 
αναποτελεσματι-

κότητας το «επιτελικό» 
κράτος του Μητσοτάκη. 
Πάνω από 80% των πολιτών στην 
τελευταία δημοσκόπηση της Alco 
θεωρούν ότι η κυβέρνηση απέτυχε 
στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. 
Επίσης πάνω από το 75% θεωρούν 
ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης του 
Ιανουαρίου. Επίσης ένα συντριπτικό  

 
82,5% κρίνει ως ανεπαρκή τα μέτρα Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της 
ακρίβειας που μαστίζει ήδη τα ελληνικά νοικοκυριά! Μαύρα λοιπόν κατάμαυρα τα 
σύννεφα στον Μητσοτακικό ορίζοντα… Υπάρχει όμως και ένας παράγοντας που 
επιταχύνει τη δυναμική πολιτικής φθοράς του κυβερνώντος κόμματος και που θα 
κρίνει τις επόμενες εκλογές και έχει να κάνει με την τσέπη των Ελλήνων… Είναι 
δηλαδή η μείωση του πραγματικού εισοδήματος που θα μειώνεται μέρα με την 
ημέρα κυρίως από τα πολύ μεγάλα λάθη του πρωθυπουργού!  
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Τα πολιτικά λάθη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πολλά και 
εγκληματικά, αλλά λόγω της ενεργειακής κρίσης και της 
βλακώδους και εγκληματικής εμμονής του στις ΑΠΕ, με 
αποκλεισμό του λιγνίτη και της μη εξόρυξης του φυσικού 
αερίου της Κρήτης, δεν θα ήταν κάποιος μάντης κακών αν 
έλεγε για το πού οδηγείται η πατρίδα μας και ο λαός μας, 
μιας και στη γωνία μας περιμένουν ήδη οι εταίροι και 
δανειστές μας για νέα μνημόνια μετά το τέλος της 
πανδημίας!!! Δεκαπέντε (15) δισ. m3 φυσικού αερίου θα 
λαμβάναμε μέσω Εast Μed κ άλλα 8-10 δισ. m3 από τα 20 
οικόπεδα του Ιονίου και Νότια της Κρήτης! Η Ελλάδα 
σήμερα χρειάζεται εξ (6) δισ. m3 για τις ενεργειακές ανάγκες 
της! Δηλαδή θα μπορούσαμε να γίνουμε ακόμα και 
παραγωγός χώρα και να το εξάγουμε! Αλλά όταν έχεις 
εκχωρήσει ακόμα και την βούληση σου στους έξω τι καλό 
να περιμένεις… Παρά ταύτα ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να 
μας κοροϊδεύει λέγοντας ότι πασχίζει και θέλει να γίνουμε 
«Δανία του Νότου» Πώς θα γίνουμε;;; 

 

έση τιμή λίτρου βενζίνης στη 
Δανία 1,89 ευρώ με ετήσιο  
κατά κεφαλήν ΑΕΠ 67.920 δολ. 

και μέση τιμή στην Ελλάδα 1,85  
ευρώ με ετήσιο κατά κεφαλή 
εισόδημα μόλις 19.827… 
Και όμως ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, τα 
φιλαράκια του Κυριάκου κινούνται στα βήματα του Φλώρου 
και του Μηλιώνη του σκανδάλου Energa. Με την ανοχή του 
ίδιου του Μητσοτάκη, δυο πάροχοι που πουλάνε ηλεκτρικό 
ρεύμα στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, 
χρωστάνε 650 εκατ. ευρώ και κάνουν στάση πληρωμών 7 
μήνες, ενώ εισπράττουν κανονικά τους λογαριασμούς από 
τους πελάτες τους!!! Αν τελικά βαρέσουν κανόνι, τότε θα 
προκληθούν επικίνδυνοι τριγμοί σε όλη την αγορά 
ενέργειας. Εδώ θα πρέπει ασφαλώς να λάβουμε σοβαρά 
υπόψη μας ότι η αναγνώριση της ανεξαρτησίας του 
Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ από την Ρωσία φέρνει ντόμινο 
εξελίξεων που θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες 
αναταράξεις στις τιμές ενέργειας. Ήδη οι τιμές του 
πετρελαίου ανεβαίνουν λόγω των φόβων ότι η κρίση 
Ουκρανίας-Ρωσίας θα διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού 
σε όλο τον κόσμο. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent 
έφτασε στο υψηλό επταετίας στα 97,44 δολάρια το βαρέλι 

την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες μετά το διάγγελμα 
του Βλαντίμιρ Πούτιν και είναι θέμα χρόνου να περάσει τα 
100 δολάρια! Έχουμε όμως μπροστά μας και μια ευκαιρία 
για τον ελληνισμό να αντιτάξει στα κροκοδείλια δάκρυα της 
Δύσης, ΗΠΑ και Ε.Ε. την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο 
ως μεγαλύτερη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από αυτήν 
της Ρωσίας στην Ουκρανία. Άλλωστε ποτέ οι 
Τουρκοκύπριοι δεν χρειάστηκαν την επέμβαση της 
Τουρκίας όπως οι Φιλορώσοι της Ρωσίας. Αλλά τι μπορεί 
να περιμένει κανείς από έναν μικρό Μητσοτάκη που είναι 
για τα «θελήματα» και που διασύρεται νομίζοντας πως θα 
τρομάξει τον Πούτιν… Έναν ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΟ όπου κατά 
τη συνάντηση του με την αμερικανίδα αντιπρόεδρο που 
έλαβε χώρα στο περιθώριο της Διάσκεψης για την 
Ασφάλεια στο Μόναχο αφού πρώτα την τάραξε στα 
κομπλιμέντα στη συνέχεια την άκουσε με προσοχή να του 
ξεκαθαρίζει πως θα πρέπει να ψηφιστούν τα μνημόνια με 
την «Βόρεια Μακεδονία» πάση θυσία ακόμη και χρειαστεί 
να διαλυθεί η μισή Νέα Δημοκρατία, ενώ επίσης σχετικά με 
το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης η Καμάλα Χάρις έδωσε 
γραμμή στον Κυριάκο Μητσοτάκη να υλοποιήσει τις 
αποφάσεις των Αμερικανών, χρησιμοποιώντας το 
ελληνικό λιμάνι για τη μεταφορά δυνάμεων και υλικού στην 
Ανατολική Ευρώπη σε περίπτωση που η Ρωσία εισβάλει 
στην Ουκρανία! Τι να περιμένεις λοιπόν από έναν 
φοβισμένο Πρωθυπουργό «με θεωρία επισκόπου και 
καρδιά μυλωνά» που δεν τολμά να διανοηθεί, να ζητήσει 
ανταλλάγματα ή να πράξει ότι ο Κώστας Καραμανλής στο 
Βουκουρέστι… Αρκετά πετυχημένα θα έλεγα αυτά που 
έγραψε επί λέξει ο δικός του πρώην μυστικοσύμβουλος και 
ευρωβουλευτής Γιώργος Κύρτσος: «Ο σούπερ manager 
Μητσοτάκης συγκαλεί ΚΥΣΕΑ για την ουκρανική κρίση. 
Έβαλε τέλος σε λιγνίτη, ενεργειακή αυτονομία. Έκανε 
παιχνίδι με φυσικό αέριο. Τον ψάχνει όλη η Ελλάδα για τις 
αυξήσεις σοκ στο ηλεκτρικό. Πρόβλεψε.. γρήγορο τέλος 
ενεργειακής κρίσης, πληθωρισμό 0,8% για 2020. Άριστος!». 
Εν κατακλείδι η ελληνική κυβέρνηση διακατέχεται από 
πολύ μεγάλη ανησυχία για τις εξελίξεις στην Ουκρανική 
κρίση. Ήδη η ατμόσφαιρα είναι πολύ βαριά, είναι όμως 
πολύ πιθανό να εκτροχιαστεί πλήρως εάν η κατάσταση στο 
Ντονμπάς εξελιχθεί σε σύρραξη! Η εκτόξευση των τιμών 
ενέργειας σε μια αγορά που είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη 
και με τα ελληνικά νοικοκυριά να υποφέρουν μόλις 
ανοίγουν τους λογαριασμούς, θα προκαλέσει πιθανότατα 
μια αλυσίδα ανεξέλεγκτων αρνητικών επιπτώσεων και θα 
επηρεάσουν αναμφίβολα τον πολιτικό/εκλογικό κύκλο που 
έχει ήδη ξεκινήσει και απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι και 
παρατεταμένος και ασταθής!!! 
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του Γιώργου Νούλα 
Δικηγόρου – Διεθνολόγου 
Diplome en Relations  
Internationales et  
Science Politique 
Διδάκτορα Πανεπιστημίου 
Αιγαίου Νομικού Συμβούλου 
ΠΑΔΕΕ Βουλής 
(Ελληνικής Καταγωγής 
Βουλευτών ανά τον κόσμο) 
Αντιπροέδρου Υπέρβασης 

 

ε μια από τις  
πιο πρόσφατες 
προκλήσεις της  

η Τουρκία άρχισε,  
πάντα στο πλαίσιο της  
πάγιας τακτικής της να 
προσθέτει ανύπαρκτα 
ζητήματα προς 
διαπραγμάτευση με  
την Ελλάδα -και, 
συνακόλουθα,  
ν’ αμφισβητεί την 

αδιαπραγμάτευτη Εθνική μας Θέση, ότι μεταξύ μας 
υφίσταται μια,  
και μόνη, διαφορά, εκείνη της οριοθέτησης  
της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας  
και των αντίστοιχων θαλάσσιων ζωνών 
- να εγείρει εκ νέου και ζήτημα ως προς το αν η Ελλάδα έχει δικαίωμα να θωρακίζει 
αμυντικώς όλα, ανεξαιρέτως, τα Νησιά της στο Αιγαίο, και μάλιστα ανεξαρτήτως 
του ποια είναι η έκτασή τους και αν κατοικούνται ή όχι. Είναι δε άκρως 
χαρακτηριστικό της προκλητικότητάς της, το ότι η Τουρκία εγείρει το ζήτημα αυτό 
είτε διαστρεβλώνοντας πλήρως το νόημα συγκεκριμένων διατάξεων της 
Συνθήκης της Λωζάνης. Είτε επικαλούμενη Διεθνείς Συμβάσεις, στις οποίες δεν 
είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως π.χ. την Σύμβαση των Παρισίων του 1947 για τα 
Δωδεκάνησα, που αποτελεί για την Τουρκία «res inter alios acta». 

 

τις αδιανόητες, θεσμικώς και πολιτικώς, αυτές 
προκλήσεις της Τουρκίας η Ελλάδα παγίως 
απαντά, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο -και 

ενεργώντας επιπλέον και για λογαριασμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού το έδαφος και τα  
σύνορα της Ελλάδας είναι έδαφος και σύνορα  
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
- ότι έχει όχι μόνο θεμελιωμένο δικαίωμα αλλά και εξίσου θεμελιωμένη υποχρέωση 
αμυντικής θωράκισης όλων, ανεξαιρέτως και δίχως οιαδήποτε διάκριση, των 
Νησιών της στο Αιγαίο. Επιπλέον, το δικαίωμα αυτό της Ελλάδας βρίσκει σταθερό 
έρεισμα και στις διατάξεις του πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δικαίου, δοθέντος ότι 
συγκεκριμένοι κανόνες της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και της 
Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) το εγγυώνται, ιδίως όταν 
εφαρμόζονται σε συνδυασμό με αντίστοιχες διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου -εν 
προκειμένω του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ- που ήδη αποτελούν μέρος του 
Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.
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Προκαταρκτικώς διευκρινίζεται, ότι το καθεστώς της 
τελικής παραχώρησης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα 
διέπεται από τις διατάξεις της Συνθήκης Ειρήνης των 
Παρισίων (Απρίλιος του 1947) μεταξύ των Συμμάχων, 
νικητών του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, και της Ιταλίας. 
Ιδιαίτερη σημασία, εντός αυτού του θεσμικού πλαισίου, 
έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 της ως άνω Συνθήκης, 
σύμφωνα με τις οποίες: «1. Η Ιταλία εκχωρεί εις την Ελλάδα 
εν πλήρει κυριαρχία τας νήσους της Δωδεκανήσου τας 
κατωτέρω απαριθμουμένας, ήτοι: Αστυπάλαιαν, Ρόδον, 
Χάλκην, Κάρπαθον, Κάσον, Τήλον, Νίσυρον, Κάλυμνον, 
Λέρον, Πάτμον, Λιψόν, Σύμην, Κω και Καστελλόριζον ως 
και τας παρακειμένας νησίδας. 2. Αι ανωτέρω νήσοι θα 
αποστρατιωτικοποιηθώσι και θα παραμείνωσιν 
αποστρατιωτικοποιημέναι». Από τις διατάξεις αυτές, 
ερμηνευόμενες με βάση το σύνολο του Διεθνούς και του 
Ευρωπαϊκού Δικαίου -άρα και με βάση τις γενικές αρχές 
που διέπουν την ερμηνεία του Διεθνούς και του 
Ευρωπαϊκού Δικαίου- συνάγονται και τ’ ακόλουθα, ως 
προς το σημερινό καθεστώς των Δωδεκανήσων. 

 

Η διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 14 της Συνθήκης Ειρήνης είναι τόσο σαφής, ώστε 
δεν αφήνει περιθώριο αμφιβολίας ως προς την ουσία και 
την έκταση της Κυριαρχίας της Ελλάδας επί των 
Δωδεκανήσων. Ειδικότερα: 1. Η Κυριαρχία αυτή είναι 
«πλήρης», πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ουδένα 
περιορισμό επιδέχεται κατά την άσκησή της. Το δε 
περιεχόμενο της «πλήρους» Κυριαρχίας προσδιορίζεται, 
ως προς τα Δωδεκάνησα, με βάση τους κανόνες του 
ισχύοντος Ελληνικού Συντάγματος περί Κυριαρχίας, καθώς 
και με βάση τις περί Κυριαρχίας των Κρατών-Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διατάξεις ιδίως του άρθρου 4 παρ. 2 
της ΣΕΕ. Οιαδήποτε, λοιπόν, αμφισβήτηση της ερμηνείας 
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 της 
Συνθήκης Ειρήνης συνιστά, αυτοθρόως, παραβίαση του 
Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. 2. Η Κυριαρχία της 
Ελλάδας, με την ως άνω έννοια, εκτείνεται όχι μόνο σε όλα 
τα Νησιά που αναφέρονται ρητώς στις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 14 της Συνθήκης Ειρήνης αλλά, 
κατά την κατηγορηματική διατύπωση της κατά τ’ ανωτέρω 
παραγράφου, και επί των «παρακειμένων νησίδων», στο 
σύνολό τους. Επειδή δε οι διατάξεις αυτές ουδεμία διάκριση 
κάνουν εν προκειμένω, η διατύπωσή τους καταλαμβάνει τις 
κάθε είδους «παρακείμενες νησίδες», ανεξαρτήτως 
μεγέθους τους ή άλλου χαρακτηριστικού τους (π.χ. αν είναι  
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κατοικημένες ή μη). Υπό το πρίσμα δε αυτό είναι προφανές 
πως και στην περιοχή των Δωδεκανήσων δεν είναι νοητές, 
από πλευράς Διεθνούς Δικαίου, «γκρίζες ζώνες», 
αναφορικά με την έκταση και το περιεχόμενο της Ελληνικής 
Κυριαρχίας στην ως άνω περιοχή. Επιπλέον ως προς την 
αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων, την οποία 
προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 της 
Συνθήκης Ειρήνης, με βάση τους κανόνες του Διεθνούς 
Δικαίου ισχύουν τα εξής: 1. Τα περί 
αποστρατιωτικοποίησης των Δωδεκανήσων, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 της Συνθήκης Ειρήνης, 
πρέπει να ερμηνεύονται και υπό το φως της εκ μέρους της 
Ελλάδας άσκησης, έναντι της Τουρκίας, του δικαιώματος 
«νόμιμης άμυνας» Κράτους-Μέλους του ΟΗΕ, όπως 
αναλύεται εκτενέστερα στην συνέχεια.  2. Πέραν όμως της 
ως άνω επιχειρηματολογίας, η Τουρκία δεν έχει, εν πάση 
περιπτώσει, δικαίωμα να επικαλείται την Συνθήκη Ειρήνης 
των Παρισίων του 1947. Και αυτό διότι: α) Οι διατάξεις των 
άρθρων 34, 35 και 36 της Συνθήκης της Βιέννης περί του 
Δικαίου των Διεθνών Συνθηκών (1969) ορίζουν, μεταξύ 
άλλων, και ότι: Κάθε Συνθήκη ισχύει –δηλαδή δημιουργεί 
δικαιώματα και υποχρεώσεις- μόνον μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών. Έναντι, λοιπόν, τρίτων κρατών η 
Συνθήκη συνιστά «res inter alios acta». 

 
Εξ αυτού του λόγου, μια Συνθήκη ισχύει έναντι τρίτου 
κράτους μόνον υπό την διπλή προϋπόθεση ότι από την μια 
πλευρά αυτή είναι η πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών. 
Και, από την άλλη πλευρά, το τρίτο κράτος έχει αποδεχθεί 
την υποχρέωση ρητώς και εγγράφως. Κατά λογική νομική 
ακολουθία, μια Συνθήκη δημιουργεί δικαίωμα για τρίτο 
κράτος μόνον υπό την, επίσης διπλή, προϋπόθεση ότι από 
την μια πλευρά τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν με την 
Συνθήκη εκχώρηση δικαιώματος στο τρίτο κράτος. Και, 

από την άλλη πλευρά, το τελευταίο συγκατατίθεται προς 
τούτο, ρητώς και εγγράφως. 

ίναι προφανές ότι η Τουρκία δεν 
είναι, υφ’ οιανδήποτε νομικώς 
παραδεκτή έννοια, συμβαλλόμενο 

μέρος στην Συνθήκη Ειρήνης του 1947. 
Άρα η Συνθήκη αυτή, ως προς την  
οποία η Τουρκία είναι τρίτο κράτος,  
δεν δημιουργεί δικαιώματα  
ή υποχρεώσεις υπέρ ή εις  
βάρος της αντιστοίχως. 
Επιπλέον: Ουδεμία διάταξη της Συνθήκης Ειρήνης -όπως 
άλλωστε αποδεικνύει η έως τώρα εφαρμογή της- 
τεκμηριώνει, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη επιδίωξαν δι’ 
αυτής να εκχωρήσουν οιοδήποτε δικαίωμα στην Τουρκία, 
πόσο περισσότερο δικαίωμα σχετικό με την 
αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων. Πραγματικά, 
όπως προκύπτει από τις περιστάσεις, υπό τις οποίες είχε 
συναφθεί η Συνθήκη Ειρήνης το 1947, η 
αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων 
αποφασίσθηκε ύστερα από πρόταση της τότε Σοβιετικής 
Ένωσης, προκειμένου αυτή να δεχθεί την παραχώρησή 
τους στην Ελλάδα, λόγω των επιφυλάξεων της σοβιετικής 
πλευράς αναφορικά με την χρησιμοποίησή τους για 
στρατιωτικούς λόγους από Χώρα του δυτικού μπλοκ, όπως 
η Ελλάδα. 

υδεμία, δηλαδή, σχέση  
είχε η πρόβλεψη της 
αποστρατιωτικοποίησης των 

Δωδεκανήσων με την Τουρκία και  
την ασφάλειά της. Τ’ ανωτέρω 
ενισχύονται και από το ότι ουδέποτε 
ζητήθηκε συγκατάθεση της Τουρκίας 
για εκχώρηση τέτοιου δικαιώματος 
και ουδέποτε, κατά συνέπεια, υπήρξε 
εκ μέρους της τέτοια συγκατάθεση. 
Την ακρίβεια του επιχειρήματος τούτου τεκμηριώνει, και δη 
αμαχήτως, η ίδια η συμπεριφορά της Τουρκίας. 
Πραγματικά, π.χ. το 1975 η Τουρκία είχε απευθυνθεί –βλ. το 
τουρκικό Aide Memoire της 3ης Απριλίου 1975- στα 
συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης Ειρήνης  
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καταγγέλλοντας δήθεν παραβιάσεις της, εκ μέρους της 
Ελλάδας, στην ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων. Η 
καταγγελία της αυτή κατέληγε με το εξής: «Εναπόκειται στις 
κυβερνήσεις των συμβαλλομένων χωρών… να 
απαιτήσουν από την Ελληνική Κυβέρνηση να 
συμμορφωθεί στο πνεύμα και στο γράμμα» της Συνθήκης 
Ειρήνης. Και μόνο από την διατύπωση αυτή προκύπτει, 

καταφανώς, πως ούτε η ίδια η Τουρκία ισχυρίσθηκε ότι 
αντλεί δικαίωμα προερχόμενο εκ της Συνθήκης Ειρήνης, ως 
προς το καθεστώς των Δωδεκανήσων. Η δε 
«εκκωφαντική» σιωπή των συμβαλλόμενων μερών σε αυτή 
την «καταγγελία» της Τουρκίας βεβαιώνει του λόγου το 
ασφαλές. 

 
Πέραν των λοιπών νομικών θεμελίων, κατά τις ειδικότερες 
διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, η Ελλάδα νομιμοποιείται να 
θωρακίζει αμυντικώς και τα Νησιά της στο Αιγαίο, 
ασκώντας το σχετικό δικαίωμα που της παρέχουν ειδικές 
διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Α. Το νομικό 
θεμέλιο των διατάξεων του άρθρου 51 του Καταστατικού 
Χάρτη του ΟΗΕ.  

ρόκειται για δικαίωμα, το οποίο 
έχει γεννηθεί υπέρ της Ελλάδας 
προ πολλών δεκαετιών, 

δεδομένης της διαχρονικής τουρκικής 
επιθετικότητας και προκλητικότητας.  
Ιδίως όμως έχει θεμελιωθεί, με αμάχητα τεκμήρια, ύστερα 
από την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, το 1974, 
κατεξοχήν δε μετά την «σύναψη», το 2019, του λεγόμενου 
«τουρκολιβυκού μνημονίου», μεταξύ της Τουρκίας και του 
φερόμενου ως πρωθυπουργού της Λιβύης. Αυτή και μόνη 
η τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο -και για όσο 
χρονικό διάστημα συνεχίζεται -συνιστά, οπωσδήποτε, 
απροκάλυπτη «επικείμενη απειλή» κατά της Ελλάδας ή και 
σαφή «απειλή χρήσης βίας» εναντίον της. α) Ενώ η 
διαρκώς διευρυνόμενη τουρκική προκλητικότητα και 
επιθετικότητα στο Αιγαίο, κυρίως σε ό,τι αφορά την 
αμφισβήτηση των κυριαρχικών και άλλων δικαιωμάτων 
της Ελλάδας ως προς την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες 
ζώνες- με αποκορύφωμα την Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη- διαιωνίζει και επιτείνει την προμνημονευόμενη 
«επικείμενη απειλή» εκ μέρους της. β) Ιδίως δε μετά την 
«σύναψη» του νομικώς ανυπόστατου «τουρκολιβυκού 
μνημονίου», η συμπεριφορά της Τουρκίας έχει υπερβεί 
κάθε όριο προκλητικότητας και ωμής  παραβίασης του 

Διεθνούς Δικαίου, κυρίως δε του Δικαίου της Θάλασσας 
κατά την Συνθήκη του Montego Bay του 1982. Συνθήκη, η 
οποία δεσμεύει, ως προς όλες τις διατάξεις της, και την 
Τουρκία, μολονότι δεν έχει προσχωρήσει σε αυτή. Και 
τούτο διότι η ως άνω Συνθήκη, λόγω του μεγάλου αριθμού 
των Κρατών-Μελών του ΟΗΕ που έχουν προσχωρήσει σε 
αυτήν -ως και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσχωρήσει, ως 
αυτοτελές νομικό πρόσωπο, ήδη από το 1998- παράγει, 
σύμφωνα με την νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της 
Χάγης, γενικώς δεσμευτικούς εθιμικούς κανόνες ή, κατά την 
ορθότερη άποψη, εξίσου δεσμευτικούς «γενικώς 
παραδεδεγμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου». 

ο δικαίωμα αυτό της Ελλάδας 
θεμελιώνεται στις διατάξεις του 
άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη 

του ΟΗΕ, οι οποίες καθιερώνουν το 
δικαίωμα της «νόμιμης άμυνας» 
Κράτους-Μέλους του ΟΗΕ και σε 
περίπτωση «επικείμενης απειλής», 
πολλώ δε μάλλον σε περίπτωση 
«απειλής χρήσης βίας». 
Παρά την διατύπωση των ως άνω διατάξεων που, prima 
faciae, φαίνεται να θέτουν ως προϋπόθεση προσφυγής 
στην διαδικασία της κατά τ’ ανωτέρω «νόμιμης άμυνας» την 
εκδηλωμένη ένοπλη επίθεση, η μεγάλη πλειοψηφία των 
διεθνολόγων αλλά και η ίδια η διεθνής πρακτική δέχονται, 
ότι για την άσκηση του δικαιώματος τούτου αρκεί και η 
«επικείμενη απειλή», πολλώ μάλλον η «απειλή χρήσης  
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βίας», η οποία και συνιστά ευθεία παραβίαση των 
διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του Καταστατικού Χάρτη 
του ΟΗΕ. Έτσι π.χ. οι ΗΠΑ, μετά τις τρομοκρατικές 
επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, προσέφυγαν στην 
άσκηση του δικαιώματος «νόμιμης άμυνας» –και μάλιστα 
χωρίς χρονικό περιορισμό, αφού η απειλή εμφανίσθηκε 
επικείμενη επ’ αόριστο- ως νόμιμης προληπτικής δράσης 
λόγω επικείμενης απειλής και, κατ’ ακολουθία, επικείμενης 
επίθεσης. Την άποψη αυτή υιοθέτησε πλήρως ο ίδιος ο 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, δηλώνοντας –στις 21 
Μαρτίου 2005- μεταξύ άλλων και ότι: «Επικείμενες απειλές 
καλύπτονται πλήρως από το άρθρο 51, το οποίο 
διασφαλίζει το φυσικό δικαίωμα των κυρίαρχων κρατών να 
αμυνθούν εναντίον ένοπλης επίθεσης». Ενόψει των 
προεκτεθέντων, η Ελλάδα νομιμοποιείται, όταν και εφόσον 
το κρίνει σκόπιμο για την άμυνά της, να κάνει χρήση και ως 
προς τα Νησιά της στο Αιγαίο, εν γένει, του κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ 
δικαιώματος «νόμιμης άμυνας» έναντι της Τουρκίας, δίχως 
μάλιστα χρονικό περιορισμό. Και τούτο διότι, ιδίως μετά το 
1974, κατά τ’ ανωτέρω, η «απειλή χρήσης βίας» εκ μέρους 
της Τουρκίας –άρα και η συνακόλουθη «επικείμενη 
απειλή»- είναι αφενός κάτι παραπάνω από προφανής, και 
δη με επανειλημμένες και διαφόρων μορφών προκλήσεις. 
αφετέρου, διαρκής, όπως καταδεικνύει ακόμη και η 
σημερινή τουρκική συμπεριφορά στο Αιγαίο, ιδίως μετά 
την «σύναψη» του νομικώς ανυπόστατου «τουρκολιβυκού 
μνημονίου». Συμπεριφορά, η οποία λόγω της αυθαίρετης 
προσπάθειας της Τουρκίας να εφαρμόσει στην πράξη το 
νομικώς ανυπόστατο «τουρκολιβυκό μνημόνιο», φέρει όλα 
τα χαρακτηριστικά και της «απειλής χρήσης βίας», υπό την 
ανωτέρω εκτεθείσα έννοια. Πρόσθετη απόδειξη αυτών 
συνιστά και το γεγονός του, εντελώς αντίθετου με κάθε 
έννοια του Διεθνούς Δικαίου, «casus belli» της Τουρκίας, 
ως προς την επέκταση της Αιγιαλίτιδας Ζώνης της 
Ελλάδας. Το ως άνω «casus belli», πέραν του ότι 
αποφασίσθηκε -στις 8.6.1995, αμέσως μετά την θέση σε 
ισχύ της Συνθήκη του Montego Bay του 1982 για το Δίκαιο 
της Θάλασσας- από την τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά 
τρόπο αντίθετο ακόμη και με αυτό τούτο το σύνταγμα της 
Τουρκίας, συνιστά έκτοτε διαρκή «απειλή χρήσης βίας» 
εναντίον της Ελλάδας για τον εξής λόγο: Στην ουσία, η 
Τουρκία δηλώνει μέσω αυτού ότι αποτελεί «αιτία πολέμου» 
η εκ μέρους της Ελλάδας άσκηση του αναφαίρετου, κατά το 
Δίκαιο της Θάλασσας, δικαιώματός της να επεκτείνει την 
Αιγιαλίτιδα Ζώνη της στα 12 ναυτικά μίλια. Υπό τα 
δεδομένα αυτά, το ανωτέρω «casus belli» αποτελεί 
«επιτομή» της «απειλής χρήσης βίας», κατά το Διεθνές 
Δίκαιο, ιδίως δε κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 του 
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.  Τέλος, την 
προαναφερόμενη «επικείμενη απειλή» ή και «απειλή 
χρήσης βίας», εκ μέρους της Τουρκίας και εναντίον της 
Ελλάδας, ολοκληρώνει ο σχηματισμός της λεγόμενης 
τουρκικής «Στρατιάς του Αιγαίου», τον Ιούλιο του 1975, και 
μάλιστα με πολυάριθμες αμφίβιες δυνάμεις. Πρόκειται για 
μετεξέλιξη και μετονομασία της 4ης Στρατιάς (4. Ordu) της 
Τουρκίας, η οποία εδρεύει στην Σμύρνη και, στην 
πραγματικότητα, έχει οργανωθεί προκειμένου να 
εκπαιδεύει τον τουρκικό στρατό για ενδεχόμενη επίθεση 
εναντίον των Ελληνικών Νησιών του Αιγαίου. Β. Οι 
διατάξεις του άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ 
ως μέρος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και οι έννομες 
συνέπειες για την αμυντική θωράκιση των Ελληνικών 
Νησιών του Αιγαίου. Οι προαναφερόμενες διατάξεις του 

άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, πέραν της 
κατά τ’ ανωτέρω αυτοτελούς κανονιστικής τους ισχύος από 
πλευράς Διεθνούς Δικαίου, παράγουν έννομα 
αποτελέσματα και ως μέρος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. 
Και τούτο διότι οι διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 7 εδ. α΄ της 
ΣΕΕ παραπέμπουν ευθέως στις διατάξεις του άρθρου 51 
του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, κατά την οργάνωση και 
θέση σε λειτουργία της ρήτρας «αμοιβαίας άμυνας» μεταξύ 
των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι 
προφανές, η «όσμωση» αυτή Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
Δικαίου, στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 
51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, έχει σημαντικές 
έννομες συνέπειες ως προς την Ελλάδα. Αυτό μάλιστα 
τόσο σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση της ρήτρας 
«Αμοιβαίας Άμυνας» απέναντι στην «επικείμενη απειλή» ή 
και στην «απειλή χρήσης βίας» εκ μέρους της Τουρκίας, 
όσο και σε ό,τι αφορά την ίδια την αμυντική θωράκιση των 
Ελληνικών Νησιών του Αιγαίου τα οποία, αυτονοήτως, 
αποτελούν μέρος και της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. 
Συγκεκριμένα: 1. Την προμνημονευόμενη ρήτρα 
«Αμοιβαίας Άμυνας» («Mutual Defence» clause), στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαίου, διαμορφώνουν 
ρυθμιστικώς, στην ολοκληρωμένη μορφή της που 
συμπεριλαμβάνει -φυσικά συμπληρωματικώς, και με 
εντελώς δευτερεύουσα σημασία στην προκείμενη 
περίπτωση- και την ρήτρα «Αλληλεγγύης» («Solidarity» 
clause), οι διατάξεις: α) Του άρθρου 42 παρ. 7 εδ. α΄ της 
ΣΕΕ, κατά τις οποίες: «Σε περίπτωση κατά την οποία 
κράτος-μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα 
άλλα κράτη-μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και 
συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών». β) Του άρθρου 222 παρ. 1 της ΣΛΕΕ, 
κατά τις οποίες: «Η Ένωση και τα κράτη μέλη της ενεργούν 
από κοινού, με πνεύμα αλληλεγγύης, εάν ένα κράτος μέλος 
δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή 
ανθρωπογενή καταστροφή.  

Ένωση κινητοποιεί όλα τα   
μέσα που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων των 

στρατιωτικών μέσων που θέτουν  
στη διάθεσή της τα κράτη μέλη 
, για: α) την πρόληψη τρομοκρατικής απειλής στο έδαφος 
των κρατών μελών, την προστασία των δημοκρατικών 
θεσμών και του άμαχου πληθυσμού από ενδεχόμενη 
τρομοκρατική επίθεση, την παροχή συνδρομής σε κράτος 
μέλος στο έδαφός του, μετά από αίτηση των πολιτικών του 
αρχών, σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης, β) την 
παροχή συνδρομής σε κράτος μέλος στο έδαφός του μετά 
από αίτηση των πολιτικών του αρχών, σε περίπτωση 
φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής». 

Η 
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Αγαπητοί πολίτες της Ρωσίας! Αγαπητοί φίλοι! Το θέμα της 
ομιλίας μου αφορά τα γεγονότα στην Ουκρανία και τους 
λόγους για τους οποίους είναι τόσο σημαντικά για εμάς, για 
τη Ρωσία. Φυσικά, το διάγγελμά μου απευθύνεται επίσης 
και στους συμπατριώτες μας στην Ουκρανία. Θα πρέπει να 
κάνω εκτενή και λεπτομερή αναφορά. Το θέμα είναι πολύ 
σοβαρό. Η κατάσταση στο Ντονμπάς έχει καταστεί και πάλι 
κρίσιμη και οξυμένη. Και σήμερα απευθύνομαι απευθείας 
σε εσάς όχι μόνο για να σας παρουσιάσω μια εκτίμηση των 
όσων συμβαίνουν, αλλά και για να σας ενημερώσω για τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται και τα πιθανά περαιτέρω 
βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου να 
τονίσω για άλλη μια φορά ότι  

Ουκρανία δεν είναι απλώς  
μια γειτονική χώρα για εμάς. 
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  

της ιστορίας, του πολιτισμού και  
του πνευματικού μας χώρου.  
Πρόκειται για τους συντρόφους  
και τους αγαπημένους μας 
, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των συναδέλφων, των 
φίλων και των πρώην συναγωνιστών, αλλά και των 
συγγενών μας και των ανθρώπων που συνδέονται μαζί μας 
με δεσμούς συγγένειας και αίματος. Για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, οι κάτοικοι των νοτιοδυτικών παραδοσιακών 
αρχαίων Ρωσικών εδαφών αποκαλούσαν τους εαυτούς 
τους Ρώσους και ορθόδοξους χριστιανούς. Αυτό συνέβαινε 
τόσο πριν όσο και μετά τον 17ο αιώνα, όταν τμήματα αυτών 
των εδαφών επανενώθηκαν με το Ρωσικό κράτος. Νομίζω 
ότι κατ’ αρχήν όλοι το γνωρίζουμε αυτό, ότι μιλάμε για 

γνωστά γεγονότα. Ωστόσο, για να κατανοήσουμε τι 
συμβαίνει σήμερα, για να εξηγήσουμε τα κίνητρα πίσω από 
τις ενέργειες της Ρωσίας και τους στόχους που 
επιδιώκουμε, είναι απαραίτητο να πούμε τουλάχιστον λίγα 
λόγια για την ιστορία του θέματος. Συνεπώς, επιτρέψτε μου 
να ξεκινήσω λέγοντας ότι η σύγχρονη Ουκρανία 
δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τη Ρωσία ή ακριβέστερα, 
από την μπολσεβίκικη, τη κομμουνιστική Ρωσία. Αυτή η 
διαδικασία ξεκίνησε σχεδόν αμέσως μετά την επανάσταση 
του 1917, με τον Λένιν και τους συνεργάτες του να το 
επιχειρούν με πολύ ωμό τρόπο στην ίδια τη Ρωσία, με την 
απόσχιση, την απόσπαση μέρους των ιστορικών εδαφών 
της. Φυσικά, κανείς δεν ρώτησε τίποτα από τα εκατομμύρια 
των ανθρώπων που ζούσαν εκεί. Εκείνη την περίοδο, στις 
παραμονές και μετά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, ο 
Στάλιν είχε ήδη προσαρτήσει στην ΕΣΣΔ και είχε 
παραδώσει στην Ουκρανία ορισμένα εδάφη που 
προηγουμένως ανήκαν στην Πολωνία, στη Ρουμανία και 
στην Ουγγαρία. Ταυτόχρονα, ως ένα είδος αποζημίωσης, ο 
Στάλιν παραχώρησε στην Πολωνία μέρος των πρώην 
γερμανικών εδαφών και  

ο 1954 ο Χρουστσόφ πήρε για 
κάποιο λόγο την Κριμαία από  
τη Ρωσία και την προσέφερε 

χαριστικά στην Ουκρανία. Στην 
πραγματικότητα, με αυτό τον τρόπο 
διαμορφώθηκε το έδαφος  
της Σοβιετικής Ουκρανίας. 
Ωστόσο, σήμερα θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην 
αρχική περίοδο της δημιουργίας της ΕΣΣΔ. Νομίζω ότι αυτό 
είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς. Θα πρέπει να 
ξεκινήσουμε, όπως λένε, από το μακρυνό παρελθόν. 
Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι μετά την βίαια 
ανατροπή του καθεστώτος τον Οκτώβριο του 1917 και τον 
εμφύλιο πόλεμο που ακολούθησε, οι Μπολσεβίκοι 
ξεκίνησαν την ανοικοδόμηση μιας νέας κρατικής οντότητας  

 

Η 

Τ 
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και ανάμεσά τους υπήρξαν αρκετές διαφωνίες. Ο Στάλιν, ο 
οποίος το 1922 συνδύαζε τα αξιώματα του Γενικού 
Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ (Μπ.) και 
του Λαϊκού Κομισάριου των Εθνοτήτων, πρότεινε την 
οικοδόμηση της χώρας με βάση τις αρχές της αυτονομίας, 
δηλαδή την εκχώρηση ευρέων εξουσιών στις δημοκρατίες, 
δηλαδή τις μελλοντικές διοικητικές-εδαφικές μονάδες, κατά 
την ένταξή τους στο ενιαίο κράτος. Ο Λένιν επέκρινε αυτό 
το σχέδιο και πρότεινε να γίνουν παραχωρήσεις στους 
εθνικιστές, στους «ανεξάρτητους», όπως τους αποκαλούσε 
τότε. Αυτές οι λενινιστικές ιδέες μιας ουσιαστικά 
συνομοσπονδιακής κρατικής δομής και το σύνθημα για το 
δικαίωμα των εθνών στην αυτοδιάθεση μέχρι και την 
απόσχιση αποτέλεσαν τη βάση της σοβιετικής κρατικής 
υπόστασης: κατοχυρώθηκαν για πρώτη φορά στη 
Διακήρυξη του 1922 για την Ένωση Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και στη συνέχεια, μετά το 
θάνατο του Λένιν, στο Σύνταγμα της ΕΣΣΔ του 1924. Σε αυτό 
το σημείο προκύπτουν αμέσως πολλά ερωτήματα. Και το 
πρώτο, και μάλιστα το πιο σημαντικό, είναι γιατί ήταν 
απαραίτητο να εξυπηρετηθούν οι όποιες, απείρως 
αυξανόμενες εθνικιστικές φιλοδοξίες στις παρυφές της 
πρώην αυτοκρατορίας; Να μεταβιβάζονται τεράστια, συχνά 
άσχετα μεταξύ τους εδάφη στις νεοσύστατες, συχνά 
αυθαίρετα σχηματισμένες, διοικητικές μονάδες, τις 
ενωτικές δημοκρατίες. Επαναλαμβάνω, να μεταβιβάζονται 
μαζί με τον πληθυσμό της ιστορικής Ρωσίας. Επιπλέον, 
στην πραγματικότητα, οι διοικητικές αυτές μονάδες είχαν 
το καθεστώς και τη μορφή εθνικών κρατικών οντοτήτων. 
Για άλλη μια φορά, αναρωτιέμαι: Γιατί θα έπρεπε να δοθούν 
τόσο γενναιόδωρα ανταλλάγματα, τα οποία οι πιο ένθερμοι 
εθνικιστές δεν είχαν καν ονειρευτεί προηγούμενα, γιατί θα 
έπρεπε να δοθεί στις δημοκρατίες το δικαίωμα να 
αποσχιστούν από το ενιαίο κράτος χωρίς όρους; Με μια 
πρώτη ματιά δεν βγαίνει νόημα, είναι τρελό. Αλλά έτσι 
φαίνεται μόνο με την πρώτη ματιά. Ωστόσο υπάρχει 

εξήγηση. Μετά την επανάσταση, ο κύριος στόχος των 
Μπολσεβίκων ήταν να κρατηθούν στην εξουσία με 
οποιοδήποτε κόστος, ακριβώς με οποιοδήποτε κόστος. Θα 
έκαναν λοιπόν τα πάντα γι’ αυτό: θα αποδέχονταν τους 
ταπεινωτικούς όρους της Συνθήκης του Μπρεστ σε μια 
εποχή που η Γερμανία του Κάιζερ και οι σύμμαχοί της 
βρίσκονταν σε δεινή στρατιωτική και οικονομική 
κατάσταση και η έκβαση του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν 
στην πραγματικότητα δεδομένη και θα ικανοποιούσαν κάθε 
απαίτηση, κάθε επιθυμία των εθνικιστών στο εσωτερικό 
της χώρας. Όσον αφορά την ιστορική μοίρα της Ρωσίας και 
των λαών της, οι λενινιστικές αρχές της κρατικής 
οικοδόμησης δεν ήταν απλώς ένα λάθος, ήταν, όπως λένε, 
πολύ χειρότερο από ένα λάθος. Μετά την κατάρρευση της 
ΕΣΣΔ το 1991, αυτό έγινε απολύτως σαφές. Φυσικά, τα 
γεγονότα του παρελθόντος δεν μπορούν να αλλάξουν, 
αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να μιλήσουμε γι’ αυτά με 
ευθύτητα και ειλικρίνεια, χωρίς επιφυλάξεις και χωρίς 
πολιτική χροιά. Μπορώ μόνο να προσθέσω ότι οι 
εκτιμήσεις της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης, όσο 
εντυπωσιακές και επωφελείς και αν φαίνονται σε μια 
δεδομένη στιγμή, δεν πρέπει και δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να αποτελέσουν τη βάση των θεμελιωδών 
αρχών της κρατικής υπόστασης. Δεν κατηγορώ κανέναν 
για τίποτα αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στη χώρα εκείνη 
την εποχή και μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, στις παραμονές 
του, ήταν απίστευτα δύσκολη και κρίσιμη. Το μόνο που 
θέλω να πω σήμερα είναι ότι αυτό είναι ακριβώς, αυτό 
συνέβη τότε. Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Στην 
πραγματικότητα, όπως έχω ήδη πει, η μπολσεβίκικη 
πολιτική είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία της 
Σοβιετικής Ουκρανίας, η οποία ακόμη και σήμερα μπορεί 
δικαιολογημένα να αποκαλείται «Ουκρανία του Βλαντιμίρ 
Λένιν». Είναι ο δημιουργός και αρχιτέκτονάς της. Αυτό 
τεκμηριώνεται απόλυτα από αρχειακά έγγραφα, 
συμπεριλαμβανομένων και των σκληρών λενινιστικών 
οδηγιών σχετικά με το Ντονμπάς, το οποίο κυριολεκτικά 
στριμώχτηκε στην Ουκρανία. Και τώρα οι «ευγνώμονες 
απόγονοι» κατεδάφισαν τα μνημεία του Λένιν στην 
Ουκρανία. Κι αυτό το αποκαλούν 
αποκομμουνιστικοποίηση. 

 
Αλλά δεν πρέπει, όπως λένε, να σταματήσουμε στα μισά 
του δρόμου. Είμαστε έτοιμοι να σας δείξουμε τι σημαίνει 
πραγματική αποκομμουνιστικοποίηση για την Ουκρανία. 
Επιστρέφοντας στα ιστορικά γεγονότα, το 1922 
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διαμορφώθηκε η ΕΣΣΔ στον χώρο της μέχρι τότε Ρωσικής 
Αυτοκρατορίας. Πλην όμως η ίδια η ζωή έδειξε αμέσως ότι 
δεν ήταν δυνατόν να διατηρηθεί μια τόσο μεγάλη και 
πολύπλοκη επικράτεια, ούτε να κυβερνηθεί με βάση τις 
προτεινόμενες αδιαμόρφωτες, αρχές της 
συνομοσπονδιοποίησης, που στην πραγματικότητα ήταν 
ανεφάρμοστες. Ήταν εντελώς αποκομμένες από την 
πραγματικότητα και την ιστορική παράδοση. Η κόκκινη 
τρομοκρατία και η ταχεία μετάβαση στη σταλινική 
δικτατορία, η κυριαρχία της κομμουνιστικής ιδεολογίας και 
το μονοπώλιο της εξουσίας από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 
οι εθνικοποιήσεις και το σύστημα σχεδιασμού της εθνικής 
οικονομίας, όλα αυτά στην πραγματικότητα έχουν 
μετατρέψει τις διακηρυγμένες αλλά ανεφάρμοστες αρχές 
της κρατικής υπόστασης σε μια απλή διακήρυξη, σε μια 
τυπική διαδικασία. Στην πραγματικότητα ουδέποτε 
παραχωρήθηκαν κυριαρχικά δικαιώματα στις ενωσιακές 
δημοκρατίες, απλώς δεν υπήρχαν. Στην πράξη, 
δημιουργήθηκε ένα αυστηρά συγκεντρωτικό και απόλυτα 
ενοποιημένο κράτος. Ο Στάλιν, στην πραγματικότητα, 
υλοποίησε πλήρως στην πράξη όχι τις ιδέες του Λένιν, 
αλλά τις δικές του ιδέες περί κρατικής υπόστασης. 
Εντούτοις, δεν προέβη σε σχετικές αλλαγές σε έγγραφα 
που αφορούσαν τις ιδρυτικές αρχές, στο σύνταγμα της 
χώρας, δεν αναθεώρησε επίσημα τις διακηρυγμένες 
λενινιστικές αρχές για την οικοδόμηση της ΕΣΣΔ. Πράγματι, 
κατά τα φαινόμενα, αυτό δεν φαινόταν ότι ήταν απαραίτητο 
– όλα λειτουργούσαν υπό το ολοκληρωτικό καθεστώς 
όπως ήταν, και εξωτερικά φαινόταν όμορφο, ελκυστικό, 
μέχρι και υπερδημοκρατικό. Και όμως, είναι κρίμα που οι 
απεχθείς, ουτοπικές αντιλήψεις εμπνευσμένες από την 
επανάσταση, αλλά απολύτως καταστροφικές για κάθε 
φυσιολογική χώρα, δεν απαλείφθηκαν αμέσως από τα 
βασικά, τυπικά νομικά θεμέλια πάνω στα οποία 
οικοδομήθηκε ολόκληρη η κρατική μας υπόσταση. Κανείς 
δεν σκέφτηκε το μέλλον, όπως συνέβαινε συχνά κατά το 
παρελθόν, στη χώρα μας. Οι ηγέτες του Κομμουνιστικού 
Κόμματος φαίνονταν να πιστεύουν ότι είχαν καταφέρει να 

εγκαθιδρύσουν ένα σταθερό σύστημα διακυβέρνησης, ότι 
είχαν επιλύσει τελικά το εθνικό ζήτημα μέσω των πολιτικών 
τους. Αλλά η παραποίηση, η αντικατάσταση εννοιών, η 
χειραγώγηση της δημόσιας συνείδησης και η εξαπάτηση 
κοστίζουν ακριβά. Ο ιός των εθνικιστικών φιλοδοξιών δεν 
είχε εξαφανιστεί από πουθενά και η βασική νάρκη που 
υπονόμευε την άμυνα του κράτους απέναντι στη νόσο του 
εθνικισμού περίμενε απλώς να εκραγεί. Μια τέτοια νάρκη, 
επαναλαμβάνω, ήταν το δικαίωμα της απόσχισης από την 
ΕΣΣΔ. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, με φόντο τα 
αυξανόμενα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και την 
προφανή κρίση της σχεδιασμένης οικονομίας, το εθνικό 
ζήτημα, η ουσία του οποίου δεν ήταν οι όποιες ελπίδες και 
ανεκπλήρωτες προσδοκίες των λαών της Ένωσης, αλλά 
κυρίως η αυξανόμενη όρεξη των τοπικών ελίτ, γινόταν όλο 
και πιο έντονο. Ωστόσο, η ηγεσία του ΚΚΣΕ αντί να 
αναλύσει σε βάθος την κατάσταση, να λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα, κυρίως στην οικονομία, καθώς και να προχωρήσει 
σ’ έναν σταδιακό, μελετημένο και ισορροπημένο 
μετασχηματισμό του πολιτικού συστήματος και της 
κρατικής δομής, περιορίστηκε σε μια ξεκάθαρη φλυαρία για 
την αποκατάσταση της λενινιστικής αρχής της εθνικής 
αυτοδιάθεσης. Επιπλέον, καθώς εκτυλισσόταν ο αγώνας 
για την εξουσία μέσα στο ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα, 
κάθε μια από τις αντιμαχόμενες πλευρές, προκειμένου να 
διευρύνει τη βάση υποστήριξής της, άρχισε απερίσκεπτα 
να διεγείρει, να ενθαρρύνει και να εκμεταλλεύεται το 
εθνικιστικό αίσθημα, υποσχόμενη στους δυνητικούς 
υποστηρικτές της, ό,τι επιθυμούσαν. Μέσα σε επιφανειακές 
και λαϊκίστικες φλυαρίες για δημοκρατία και ένα λαμπρό 
μέλλον χτισμένο στη βάση είτε μιας οικονομίας της αγοράς 
είτε μιας σχεδιασμένης οικονομίας, αλλά σε συνθήκες 
πραγματικής εξαθλίωσης και απόλυτου ελλείμματος, 
κανείς από τους κυβερνώντες δεν σκέφτηκε τις 
αναπόφευκτες τραγικές συνέπειες για τη χώρα. Και στη 
συνέχεια ακολούθησαν την καθιερωμένη οδό της 
ικανοποίησης των φιλοδοξιών των εθνικιστικών ελίτ, που 
καλλιεργήθηκαν στις τάξεις του κόμματός τους, ξεχνώντας  
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ότι το ΚΚΣΕ δεν είχε πλέον, και δόξα τω Θεώ γι’ αυτό, τέτοια 
μέσα για να κρατήσει την εξουσία και την ίδια τη χώρα, 
όπως η κρατική τρομοκρατία και μια δικτατορία τύπου 
Στάλιν στη διάθεσή του. Και ότι ακόμη και ο περιβόητος 
πρωταγωνιστικός ρόλος του κόμματος, σαν πρωινή 
ομίχλη, είχε εξαφανιστεί χωρίς καν ν’ αφήσει ούτε ίχνος, 
μπροστά στα μάτια τους. Τον Σεπτέμβριο του 1989, η 
ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ υιοθέτησε 
ένα ουσιαστικά μοιραίο έγγραφο – τη λεγόμενη εθνική 
πολιτική του Κόμματος στις σύγχρονες συνθήκες, την 
πλατφόρμα του ΚΚΣΕ. Περιελάμβανε τις ακόλουθες 
διατάξεις: «Οι Δημοκρατίες της Ένωσης έχουν όλα τα 
δικαιώματα που αντιστοιχούν στο καθεστώς τους ως 
κυρίαρχα σοσιαλιστικά κράτη». Ένα άλλο σημείο υπήρξε 
επίσης το ακόλουθο: «Τα ανώτατα αντιπροσωπευτικά 
όργανα των δημοκρατιών της Ένωσης μπορούν να 
προσβάλλουν και να αναστέλλουν τα διατάγματα και τις 
εντολές της κυβέρνησης της Ένωσης στην επικράτειά 
τους». Τέλος: «Κάθε Ενωσιακή Δημοκρατία διατηρεί τη δική 
της ιθαγένεια, η οποία ισχύει για όλους τους κατοίκους 
της». Άραγε δεν ήταν προφανές πού θα οδηγούσαν τέτοιου 
είδους διατυπώσεις και αποφάσεις; Δεν είναι ούτε ο 
κατάλληλος χρόνος ούτε ο κατάλληλος τόπος για να 
υπεισέλθουμε σε ζητήματα πολιτειακού ή συνταγματικού 
δικαίου, για να ορίσουμε την ίδια την έννοια της ιθαγένειας. 
Αλλά και πάλι τίθεται το ερώτημα: σε αυτές τις ήδη 
δύσκολες συνθήκες, γιατί έπρεπε η χώρα να κλονιστεί 
περαιτέρω με αυτόν τον τρόπο; Ωστόσο «Ό γέγονε 
γέγονε». Ακόμη και δύο χρόνια πριν από την κατάρρευση 
της ΕΣΣΔ, η μοίρα της είχε ουσιαστικά σφραγιστεί. Σήμερα 
είναι οι ριζοσπάστες και οι εθνικιστές, μεταξύ άλλων και 
κυρίως στην Ουκρανία, που παίρνουν τα εύσημα για την 
επικράτηση της ανεξαρτησίας. Όπως διαπιστώνουμε, 
όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. 

κατάρρευση της ενωμένης χώρας 
μας προκλήθηκε από ιστορικά, 
στρατηγικά λάθη των 

μπολσεβίκων ηγετών, της ηγεσίας  
του ΚΚΣΕ, που έγιναν σε διαφορετικές 
χρονικές στιγμές στα στάδια της 

κρατικής συγκρότησης, της 
οικονομικής και εθνικής πολιτικής. 
Η κατάρρευση της ιστορικής Ρωσίας που ονομάζεται ΕΣΣΔ 
βαρύνει τη συνείδησή τους. Παρ’ όλες αυτές τις αδικίες, την 
εξαπάτηση και την απροκάλυπτη λεηλασία της Ρωσίας, ο 
λαός μας, συγκεκριμένα ο λαός, αναγνώρισε τα νέα 
γεωπολιτικά δεδομένα που προέκυψαν μετά την 
κατάρρευση της ΕΣΣΔ, αναγνώρισε τα νέα ανεξάρτητα 
κράτη. Και όχι μόνο αναγνώρισε, η ίδια η Ρωσία, σε μια 
πολύ δύσκολη κατάσταση εκείνη την εποχή, αλλά 
επιπλέον βοήθησε τους εταίρους της στην Κοινοπολιτεία 
των Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), συμπεριλαμβανομένων 
των Ουκρανών συναδέλφων της, από τους οποίους 
άρχισαν να καταφθάνουν πολυάριθμα αιτήματα για υλική 
υποστήριξη, από τη στιγμή κιόλας της ανακήρυξης της 
ανεξαρτησίας της. Και πράγματι, η χώρα μας παρείχε αυτή 
τη στήριξη με σεβασμό απέναντι στην αξιοπρέπεια και 
στην κυριαρχία της Ουκρανίας. 

ύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
εμπειρογνωμόνων, οι οποίες 
επιβεβαιώνονται από έναν απλό 

υπολογισμό των τιμών της ενέργειας, 
του όγκου των προνομιακών δανείων 
και των οικονομικών και εμπορικών 
διευκολύνσεων που παρείχε η Ρωσία 
στην Ουκρανία, το συνολικό όφελος 
για τον προϋπολογισμό της Ουκρανίας 
από το 1991 έως το 2013 ήταν περίπου 
250 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά 
δεν ήταν μόνο αυτό. Στα τέλη του 1991, 
η ΕΣΣΔ είχε χρέη προς ξένες χώρες και 
διεθνή ταμεία ύψους περίπου 100 
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ενώ 
αρχικά αυτά τα δάνεια έπρεπε να 
αποπληρωθούν από όλες τις πρώην 
σοβιετικές δημοκρατίες σε ένδειξη 
αλληλεγγύης, ανάλογα με τις 
οικονομικές τους δυνατότητες, 
εντούτοις, η Ρωσία ανέλαβε εξ 
ολοκλήρου την αποπληρωμή του 
συνόλου του σοβιετικού χρέους και το 
ρύθμισε πλήρως. Τελικά ολοκλήρωσε 
τη διαδικασία αυτή το 2017. 

Η 

Σ 
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Σε αντάλλαγμα, τα νέα ανεξάρτητα κράτη θα εγκατέλειπαν 
το μερίδιό τους Σοβιετικό εξωτερικό ενεργητικό και οι 
σχετικές συμφωνίες με την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν τον 
Δεκέμβριο του 1994.  

στόσο, το Κίεβο δεν επικύρωσε 
αυτές τις συμφωνίες και 
αργότερα απλώς αρνήθηκε να  

τις εφαρμόσει, διεκδικώντας το 
ταμείο αδαμάντων, το απόθεμα 
χρυσού, καθώς και ακίνητα και άλλα 
περιουσιακά στοιχεία της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης στο εξωτερικό.  
Και όμως, παρά τα γνωστά προβλήματα, η Ρωσία 
συνεργάζεται πάντα με την Ουκρανία με διαφάνεια, 
ειλικρίνεια και, επαναλαμβάνω, με σεβασμό στα 
συμφέροντά της, ενώ οι μεταξύ μας σχέσεις έχουν κι αυτές 
εξελιχθεί σε διάφορους τομείς. Έτσι, το 2011, ο κύκλος 
εργασιών του διμερούς εμπορίου ξεπέρασε τα 50 
δισεκατομμύρια δολάρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
όγκος του εμπορίου της Ουκρανίας με το σύνολο των 
χωρών της ΕΕ για το 2019, δηλαδή ακόμη και πριν από την 
πανδημία, ήταν κατώτερος από αυτό το μέγεθος. 
Ταυτόχρονα, ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι 
ουκρανικές αρχές προτίμησαν να ενεργήσουν με τέτοιο 
τρόπο ώστε να έχουν όλα τα δικαιώματα και τα οφέλη στις 
σχέσεις τους με τη Ρωσία, αλλά χωρίς να αναλάβουν καμία 
υποχρέωση. Στη θέση της εταιρικής σχέσης επικράτησε η 
εξάρτηση, η οποία κατά καιρούς πήρε έναν απολύτως 
αδέξιο χαρακτήρα εκ μέρους των επίσημων αρχών του 
Κιέβου. Αρκεί να θυμηθούμε τους μόνιμους εκβιασμούς 

στον τομέα της διαμεταφοράς ενέργειας και την τετριμμένη 
πλέον υποκλοπή του φυσικού αερίου. Θα πρέπει να 
προσθέσω ότι το Κίεβο προσπάθησε να χρησιμοποιήσει 
το διάλογο με τη Ρωσία ως πρόσχημα για να 
διαπραγματευτεί με τη Δύση, εκβιάζοντάς την με το 
ενδεχόμενο να προσεγγίσει περισσότερο τη Μόσχα, 
κερδίζοντας οφέλη για λογαριασμό του, εκμεταλλευόμενο 
την προοπτική της αύξησης της ρωσικής επιρροής στην 
Ουκρανία. Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές εξαρχής, και 
θέλω να το τονίσω αυτό, από τα πρώτα κιόλας βήματα, 
άρχισαν να οικοδομούν την κρατική τους υπόσταση, 
βασιζόμενες στην άρνηση όλων όσων μας ενώνουν, 
προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν τη συνείδηση και την 
ιστορική μνήμη εκατομμυρίων ανθρώπων, ολόκληρων 
γενεών που ζουν στην Ουκρανία.  

πως ήταν αναμενόμενο,  
η ουκρανική κοινωνία 
αντιμετώπισε μια άνοδο  

του ακραίου εθνικισμού, ο οποίος 
γρήγορα πήρε τη μορφή επιθετικής 
Ρωσοφοβίας και νεοναζισμού.  
Εξ ου και η συμμετοχή ουκρανών 
εθνικιστών και νεοναζί σε 
τρομοκρατικές συμμορίες στον Βόρειο 
Καύκασο και οι ολοένα και πιο  
έντονες εδαφικές διεκδικήσεις  
έναντι της Ρωσίας.  

 
Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι δυνάμεις από το 
εξωτερικό, οι οποίες χρησιμοποίησαν ένα εκτεταμένο 
δίκτυο ΜΚΟ και ειδικών υπηρεσιών με σκοπό να 
προσελκύσουν την πελατεία τους στην Ουκρανία και να 
προωθήσουν τους εκπροσώπους τους στην εξουσία. Είναι 
επίσης σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η Ουκρανία δεν 
είχε ποτέ μια σταθερή παράδοση γνήσιας κρατικής 
υπόστασης. Και από το 1991 κι έπειτα, ακολούθησε μια 
πορεία μηχανικής αντιγραφής ξένων μοντέλων, 
αποκομμένη τόσο από την ιστορία, όσο και από την 
ουκρανική πραγματικότητα. Οι πολιτικοί κρατικοί θεσμοί 
επανασχεδιάζονται συνεχώς για να εξυπηρετήσουν τις 
ταχέως αναδυόμενες φατρίες εξυπηρετώντας τα δικά τους 
συμφέροντα που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα 

Ω 
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του λαού της Ουκρανίας. Όλο το νόημα της λεγόμενης 
επιλογής της ολιγαρχικής κυβέρνησης της Ουκρανίας υπέρ 
του δυτικού πολιτισμού δεν ήταν και δεν είναι η δημιουργία 
καλύτερων συνθηκών για την ευημερία του λαού, αλλά 
μάλλον η υποταγή στους γεωπολιτικούς αντιπάλους της 
Ρωσίας  

ε τη διαφυγή των 
δισεκατομμυρίων δολαρίων 
που έχουν κλαπεί από τους 

Ουκρανούς και έχουν καταχωνιαστεί 
από τους ολιγάρχες σε δυτικούς 
τραπεζικούς λογαριασμούς. 
Ορισμένοι βιομηχανικοί χρηματοπιστωτικοί όμιλοι, που 
χρησιμοποιούνται για την εξαγορά του κόμματος και των 
πολιτικών, στηρίχθηκαν αρχικά σε εθνικιστές και 
ριζοσπάστες. Άλλοι πάλι εμφανίστηκαν ως θιασώτες των 
καλών σχέσεων με τη Ρωσία και υπερασπιστές της 
πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και ανέβηκαν 
στην εξουσία με τις ψήφους των πολιτών που υποστήριξαν 
ολόψυχα αυτές τις φιλοδοξίες, συμπεριλαμβανομένων και 
εκατομμυρίων πολιτών στις νοτιοανατολικές περιοχές της 
χώρας. Παρ’ όλα αυτά, μόλις ανέλαβαν τα καθήκοντά τους, 
πρόδωσαν αμέσως τους ψηφοφόρους τους, εγκατέλειψαν 
τις προεκλογικές τους υποσχέσεις και εφάρμοσαν την 
πραγματική τους πολιτική κατ’ εντολή των ριζοσπαστών, 
μερικές φορές εξαπολύοντας διώξεις εναντίον των πρώην 
συμμάχων τους, δηλαδή τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που ήταν υπέρ της χρήσης των δυο γλωσσών και 
της συνεργασίας με τη Ρωσία. Εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός 
ότι οι άνθρωποι που τους υποστήριζαν ήταν συνήθως 
νομοταγείς, μετριοπαθείς, συνηθισμένοι να εμπιστεύονται 
τις αρχές, δεν έδειχναν επιθετικότητα, σε αντίθεση με τους 
ριζοσπάστες, που κατέφευγαν σε παράνομες ενέργειες. Οι 
ριζοσπάστες, με τη σειρά τους, αποθρασύνονταν όλο και 
περισσότερο, ενόσω οι διαμαρτυρίες τους μεγάλωναν 
χρόνο με το χρόνο. Διαπίστωσαν ότι ήταν εύκολο να 
επιβάλλουν επανειλημμένα τη θέλησή τους σε μια αδύναμη 
κυβέρνηση που είχε και η ίδια μολυνθεί από τον ιό του 
εθνικισμού και της διαφθοράς και αντικατέστησαν επιδέξια 
τα αληθινά πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά 
συμφέροντα του λαού και την πραγματική κυριαρχία της 
Ουκρανίας με διάφορα είδη κερδοσκοπίας με εθνικά 
επιχειρήματα και χρησιμοποιώντας εθνογραφικές ετικέτες 
ως προσχήματα. 

εν υφίσταται βιώσιμη κρατική 
υπόσταση στην Ουκρανία και οι 
πολιτικές, εκλογικές διαδικασίες 

χρησιμεύουν μόνο ως προκάλυμμα, 
ως προπέτασμα για την αναδιανομή 
της εξουσίας και της περιουσίας 
μεταξύ των διαφόρων  
ολιγαρχικών φατριών. 

Η διαφθορά, η οποία αποτελεί αναμφίβολα πρόκληση και 
πρόβλημα για πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και 
της Ρωσίας, έχει αποκτήσει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην 
Ουκρανία. Έχει κυριολεκτικά διαποτίσει, διαβρώσει την 
ουκρανική κρατική υπόσταση, ολόκληρο το σύστημα, 
όλους τους τομείς της εξουσίας. Οι ριζοσπάστες 
εκμεταλλεύτηκαν τη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια του 
λαού, υπονόμευσαν το κίνημα διαμαρτυρίας και 
μετέτρεψαν το Μαϊντάν σε πραξικόπημα το 2014. Για τον 
σκοπό αυτό, υποβοηθήθηκαν άμεσα από κυβερνήσεις 
ξένων χωρών. Η υλική υποστήριξη του λεγόμενου 
καταυλισμού διαμαρτυρίας στην πλατεία Ανεξαρτησίας στο 
Κίεβο από την πρεσβεία των ΗΠΑ φέρεται να ανερχόταν σε 
ένα εκατομμύριο δολάρια την ημέρα. Επιπλέον πολύ 
μεγάλα χρηματικά ποσά μεταφέρθηκαν απροκάλυπτα 
απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ηγετών 
της αντιπολίτευσης. Και αναφερόμαστε σε δεκάδες 
εκατομμύρια δολάρια. Και πόσα έλαβαν τελικά όσοι 
πραγματικά τραυματίστηκαν, οι οικογένειες όσων έχασαν 
τη ζωή τους στις συγκρούσεις που προκλήθηκαν στους 
δρόμους και τις πλατείες του Κιέβου και άλλων πόλεων; 
Καλύτερα να μην ρωτήσετε γι’ αυτό. Οι ριζοσπάστες που 
είχαν πλέον καταλάβει την εξουσία εξαπέλυσαν διώξεις, μια 
πραγματική τρομοκρατία εναντίον όσων εκφράζονταν κατά 
των αντισυνταγματικών ενεργειών. Πολιτικοί, 
δημοσιογράφοι και δημόσια πρόσωπα χλευάστηκαν και 
ταπεινώθηκαν δημόσια. Οι Ουκρανικές πόλεις έχουν 
κατακλυστεί από ένα κύμα πογκρόμ και βίας, μια σειρά από 
καλοστημένες δολοφονίες, που παραμένουν ατιμώρητες. 
Δεν μπορεί κανείς παρά να ανατριχιάσει από την τρομερή 
τραγωδία στην Οδησσό, όπου ειρηνικοί διαδηλωτές 
δολοφονήθηκαν βάναυσα και κάηκαν ζωντανοί στην έδρα 
των Εργατικών Σωματείων (στο σπίτι κτίριο των  

 

Μ 

Δ 



 

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 26-27 Φεβρουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 221 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 24 

 
Συνδικάτων). Οι εγκληματίες που διέπραξαν αυτή τη 
θηριωδία δεν έχουν τιμωρηθεί και κανείς δεν τους αναζητά. 
Εμείς όμως γνωρίζουμε τα ονόματά τους και θα κάνουμε 
ό,τι μπορούμε για να τους τιμωρήσουμε, να τους βρούμε 
και να τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Το Μαϊντάν δεν 
έφερε την Ουκρανία πιο κοντά στη δημοκρατία και την 
πρόοδο. Με το πραξικόπημα, οι εθνικιστές και οι πολιτικές 
δυνάμεις που τους υποστήριξαν έφεραν τελικά την 
κατάσταση σε αδιέξοδο και έσπρωξαν την Ουκρανία στην 
άβυσσο του εμφυλίου πολέμου. Οκτώ χρόνια μετά από 
αυτά τα γεγονότα, η χώρα εξακολουθεί να είναι διχασμένη. 
Η Ουκρανία βιώνει μια σοβαρή κοινωνικοοικονομική κρίση. 
Σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, το 2019 σχεδόν έξι 
εκατομμύρια Ουκρανοί, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι 
πρόκειται για περίπου 15%, όχι μόνον του ενεργού, αλλά 
ολόκληρου του πληθυσμού της χώρας, αναγκάστηκαν να 
μεταβούν στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας. Συχνά, 
απασχολούνται σε περιστασιακές, ανειδίκευτες εργασίες. 
Το ακόλουθο γεγονός είναι επίσης ενδεικτικό: από το 2020, 
στο πλαίσιο της πανδημίας περισσότεροι από 60.000 
γιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν 
εγκαταλείψει τη χώρα. Από το 2014, οι τιμές στους 
λογαριασμούς του νερού αυξήθηκαν σχεδόν κατά το ένα 
τρίτο, του ηλεκτρικού ρεύματος κατά πολλαπλάσια ποσά 
και του οικιακού αερίου κατά δεκάδες φορές. Πολλοί 
άνθρωποι απλά δεν έχουν τα χρήματα για να πληρώσουν 
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και προσπαθούν 
κυριολεκτικά να επιβιώσουν. 

ι ακριβώς συνέβη; Γιατί 
συμβαίνουν όλα αυτά; Η απάντηση 
είναι προφανής: επειδή η  

προίκα που έλαβε όχι μόνο από  
τη σοβιετική εποχή, αλλά και  
από τη Ρωσική Αυτοκρατορία,  
σπαταλήθηκε και μπήκε σε τσέπες.  
Δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας 
χάθηκαν, οι οποίες, χάρη, μεταξύ άλλων, και στη στενή 
συνεργασία με τη Ρωσία, εξασφάλιζαν στους ανθρώπους 
ένα σταθερό εισόδημα και απέφεραν φόρους στο δημόσιο 
ταμείο. Βιομηχανίες όπως στον τομέα της μηχανουργίας, 
της κατασκευής οργάνων, ηλεκτρονικών, της ναυπηγικής 

και των αεροσκαφών είτε υπολειτουργούν είτε έχουν 
καταστραφεί, ενώ κάποτε έκαναν περήφανη όχι μόνο την 
Ουκρανία, αλλά ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση. Το 2021, το 
ναυπηγείο της Μαύρης Θάλασσας στο Νικολάεφ, εκεί όπου 
ιδρύθηκαν τα πρώτα ναυπηγεία επί Αικατερίνης της 
Μεγάλης, διέκοψε τη λειτουργία του. Το διάσημο 
συγκρότημα Αντόνοφ (Antonov) δεν έχει κατασκευάσει 
ούτε ένα αεροσκάφος παραγωγής του, από το 2016 και το 
εργοστάσιο Γιουζμας (Yuzhmash), το οποίο ειδικεύεται 
στην παραγωγή πυραύλων και διαστημικού εξοπλισμού, 
έχει βρεθεί στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, όπως και το 
χαλυβουργείο Κρμεντσούκ (Kremenchuk). Αυτός ο 
θλιβερός κατάλογος θα μπορούσε να συνεχιστεί. Όσον 
αφορά το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου, το οποίο 
κατασκευάστηκε από ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση, είναι 
τόσο πεπαλαιωμένο που η λειτουργία του ενέχει μεγάλους 
κινδύνους και περιβαλλοντικό κόστος. Και γεννάται λοιπόν 
το ερώτημα: είναι η φτώχεια, η απελπισία και η απώλεια 
της βιομηχανικής και τεχνολογικής ικανότητας, η ίδια 
επιλογή του φιλοδυτικού πολιτισμού που ξεγελά και 
εξαπατά εκατομμύρια ανθρώπους εδώ και χρόνια, 
υποσχόμενος τους τον παράδεισο;  

πραγματικότητα είναι ότι η 
κατάρρευση της Ουκρανικής 
οικονομίας συνοδεύεται από 

απροκάλυπτη καταλήστευση  
των πολιτών της και ότι η ίδια η  
Ουκρανία έχει απλώς τεθεί υπό 
καθεστώς εξωτερικού ελέγχου. 
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Αυτός υλοποιείται όχι μόνο κατ’ εντολή των δυτικών 
χωρών, αλλά και, όπως λένε, απευθείας επί τόπου, μέσω 
ενός ολόκληρου δικτύου ξένων συμβούλων, ΜΚΟ και 
άλλων φορέων που έχουν εγκατασταθεί στην Ουκρανία. 
Ασκούν άμεση επιρροή στη λήψη όλων των σημαντικών 
αποφάσεων, σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα της 
κυβέρνησης, από την κεντρική έως τη τοπική 
αυτοδιοίκηση, ακόμη και στις κυριότερες κρατικές εταιρείες 
και οργανισμούς, όπως η Naftogaz1, η Ukrenergo2, οι 
Ουκρανικοί σιδηροδρόμοι, η Ukroboronprom3, η 
Ukrposhta4 και η Ουκρανική εταιρεία διαχείρισης 
θαλάσσιων λιμένων. Απλούστατα δεν υπάρχει ανεξάρτητο 
δικαστήριο στην Ουκρανία. Κατόπιν αιτήματος της Δύσης, 
οι αρχές του Κιέβου έδωσαν στους εκπροσώπους των 
διεθνών οργανισμών το δικαίωμα προτεραιότητας για την 
επιλογή των μελών των ανώτατων δικαστικών οργάνων, 
του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Δικαστών. Επιπλέον, η πρεσβεία των ΗΠΑ 
ελέγχει άμεσα την Εθνική Υπηρεσία για την Πρόληψη της 
Διαφθοράς, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς, την Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς και το Ανώτατο Δικαστήριο Καταπολέμησης 
της Διαφθοράς. Όλα αυτά γίνονται με το εύλογο πρόσχημα 
της αποτελεσματικότερης καταπολέμησης της διαφθοράς. 
Ωραία λοιπόν, αλλά πού είναι τα αποτελέσματα; Από τότε 
η διαφθορά βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, και εξακολουθεί 
να εξελίσσεται, όσο ποτέ άλλοτε. Γνωρίζουν άραγε, οι ίδιοι 
οι Ουκρανοί όλες αυτές τις μεθόδους διαχείρισης που 
λειτουργούν στη χώρα τους; Αντιλαμβάνονται ότι η χώρα 
τους δεν βρίσκεται καν υπό καθεστώς πολιτικού και 
οικονομικού προτεκτοράτου, αλλά έχει μετατραπεί σε 
αποικία με καθεστώς μαριονέτας; Η ιδιωτικοποίηση του 
κράτους έχει οδηγήσει σε μια κυβέρνηση που 
αυτοαποκαλείται «πατριωτική δύναμη», έχει χάσει τον 
εθνικό της χαρακτήρα και οδηγεί συστηματικά στην πλήρη 
αποκρατικοποίηση της χώρας. Η πορεία της απο-
Ρωσοποίησης και της αναγκαστικής αφομοίωσης των 
Ρωσόφωνων συνεχίζεται. Η Βερκχόβνα Ράντα (Verkhovna 
Rada)5 εκδίδει αδιάκοπα όλο και περισσότερες πράξεις 
που εισάγουν διακρίσεις και ένας νόμος για τους 
λεγόμενους αυτόχθονες πληθυσμούς έχει τεθεί ήδη σε ισχύ. 
Οι άνθρωποι που θεωρούν τους εαυτούς τους Ρώσους και 
θα ήθελαν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, τη γλώσσα 
τους και τον πολιτισμό τους, έχουν λάβει το σαφές μήνυμα 
ότι είναι ξένοι στην Ουκρανία. Οι νόμοι σχετικά με την 
εκπαίδευση και τη καθιέρωση της Ουκρανικής γλώσσας ως 
κρατικής γλώσσας έχουν αποκλείσει τη Ρωσική γλώσσα 
από τα σχολεία, από όλους τους δημόσιους χώρους, μέχρι 
και τα συνηθισμένα καταστήματα. Ο νόμος για τη λεγόμενη 

«εκκαθάριση» της εξουσίας, κατέστησε δυνατή την 
απομάκρυνση των ανεπιθύμητων δημοσίων υπαλλήλων. 
Πρόκειται για νομοθετικές πράξεις που δίνουν στις 
Ουκρανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου αφορμή για 
σκληρή καταστολή της ελευθερίας του λόγου και της 
διαφορετικής γνώμης και για διώξεις της αντιπολίτευσης. Ο 
κόσμος γνωρίζει τη θλιβερή πρακτική από την εφαρμογή 
των μονομερών παράνομων κυρώσεων σε βάρος άλλων 
κρατών, ξένων φυσικών και νομικών προσώπων. Η 
Ουκρανία όμως ξεπέρασε τους δυτικούς εντολοδότες της 
και εφηύρε ένα τέτοιο εργαλείο, όπως οι κυρώσεις εναντίον 
των ίδιων των πολιτών της, των επιχειρήσεων, των 
τηλεοπτικών καναλιών, των άλλων μέσων ενημέρωσης, 
ακόμη και των βουλευτών της. 

ο Κίεβο συνεχίζει να προετοιμάζει 
διώξεις σε βάρος της Ουκρανικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας  

του Πατριαρχείου της Μόσχας.  
Και η εκτίμηση αυτή δεν βασίζεται σε κάποια αίσθηση. Αυτό 
αποδεικνύεται από συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα. 
Οι ουκρανικές αρχές μετέτρεψαν κυνικότατα την τραγωδία 
της διάσπασης της εκκλησίας σε εργαλείο κρατικής 
πολιτικής. Η σημερινή ηγεσία της χώρας δεν 
ανταποκρίνεται στα αιτήματα των Ουκρανών πολιτών για 
την κατάργηση των νόμων που παραβιάζουν τα 
δικαιώματα των πιστών. Επιπλέον, νέα νομοσχέδια έχουν 
κατατεθεί στη Ράντα με στόχο τον κλήρο και εκατομμύρια 
ενορίτες της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του 
Πατριαρχείου Μόσχας. Θα αναφερθώ ξεχωριστά όσον 
αφορά την Κριμαία. Οι κάτοικοι της χερσονήσου άσκησαν 
το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής τους και αποφάσισαν 
να είναι με τη Ρωσία. Οι αρχές του Κιέβου δεν έχουν να 
αντιτάξουν απολύτως τίποτα σε αυτή την ξεκάθαρη 
βούληση του λαού, και ως εκ τούτου βασίζονται σε 
επιθετικές ενέργειες, στην ενεργοποίηση εξτρεμιστικών 
πυρήνων, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και 
ριζοσπαστικών ισλαμικών οργανώσεων, στην αποστολή 
ανατρεπτικών ομάδων για την πραγματοποίηση 
τρομοκρατικών επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές και 
απαγωγές Ρώσων πολιτών. Έχουμε άμεσες αποδείξεις ότι 
τέτοιες επιθετικές ενέργειες πραγματοποιούνται με την 
υποστήριξη ξένων μυστικών υπηρεσιών. Τον Μάρτιο του 
2021, η Ουκρανία υιοθέτησε μια νέα στρατιωτική 
στρατηγική. Το έγγραφο αυτό είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου 
αφιερωμένο στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία και 
αποσκοπεί στο να παρασύρει ξένα κράτη σε σύγκρουση με 
τη χώρα μας. Η στρατηγική αυτή προβλέπει ουσιαστικά την 
οργάνωση ενός τρομοκρατικού παρακράτους στη Ρωσική 
Κριμαία και στο Ντονμπάς. Σκιαγραφεί επίσης το 
περίγραμμα ενός επιδιωκόμενου πολέμου, ο οποίος θα 
πρέπει να καταλήξει, όπως εκτιμούν οι σημερινοί 
σχεδιαστές της στρατηγικής στο Κίεβο, και το επικαλούμαι 
περαιτέρω, «με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας και με 
ευνοϊκούς όρους για την Ουκρανία». Και επιπλέον, όπως 
υποστηρίζουν σήμερα στο Κίεβο – και σας το παραθέτω και 
αυτό εδώ, το σημείο, παρακαλώ ακούστε προσεκτικά: «με 
στρατιωτική υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα σε μια 
γεωπολιτική αντιπαράθεση με τη Ρωσική Ομοσπονδία». 
Στην ουσία, αυτό δεν είναι παρά προετοιμασία για ανάληψη 
στρατιωτικής δράσης εναντίον της χώρας μας, εναντίον της 
Ρωσίας. Γνωρίζουμε επίσης ότι έχουν ήδη υπάρξει δηλώ-
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σεις ότι η Ουκρανία πρόκειται να κατασκευάσει τα δικά της 
πυρηνικά όπλα και αυτό δεν αποτελεί έπαρση, στερούμενη 
δράσης. Η Ουκρανία διαθέτει πυρηνική τεχνολογία της 
Σοβιετικής εποχής και τα μέσα για την κατασκευή και την 
εκτόξευση τέτοιων όπλων, καθώς και τη δυνατότητα 
παραγωγής τακτικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς 
Tochka-U, επίσης σοβιετικής σχεδίασης, με βεληνεκές άνω 
των 100 χιλιομέτρων. Διατηρούν ακόμη κάποια 
εναπομείνουσα τεχνογνωσία από τη Σοβιετική εποχή. 
Συνεπώς, θα είναι πολύ πιο εύκολο για την Ουκρανία να 
αποκτήσει τακτικά πυρηνικά όπλα από ό,τι για ορισμένα 
άλλα κράτη -δεν θα τα κατονομάσω τώρα- που 
αναπτύσσουν πραγματικά τέτοια όπλα, ιδίως σε 
περίπτωση που θα υπάρξει επιπλέον τεχνολογική 
υποστήριξη από το εξωτερικό. Και δεν πρέπει να το 
αποκλείσουμε ούτε αυτό. Με την Ουκρανία να έχει όπλα 
μαζικής καταστροφής, η κατάσταση στον κόσμο, στην 
Ευρώπη, ειδικά για εμάς, για τη Ρωσία, θα αλλάξει 
δραματικά. Δεν μπορούμε να μην αντιδράσουμε σε αυτόν 
τον πραγματικό κίνδυνο, ιδίως, επαναλαμβάνω, επειδή οι 
δυτικοί προστάτες μπορεί να διευκολύνουν την 
εγκατάσταση τέτοιων όπλων στην Ουκρανία με στόχο να 
δημιουργήσουν άλλη μια απειλή για τη χώρα μας. 
Παρατηρούμε πόσο επιτακτικά υλοποιείται η επιχείρηση 
στρατιωτικής ενίσχυσης του καθεστώτος του Κιέβου. Από 
το 2014, μόνον οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαθέσει 
δισεκατομμύρια δολάρια για το σκοπό αυτό, 
συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής εξοπλισμού, 
καθώς και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Τους 
τελευταίους μήνες, τα δυτικά οπλικά συστήματα εισρέουν 
ανελλιπώς στην Ουκρανία, επιδεικτικά, μπροστά στα μάτια 
του κόσμου. Οι δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων 
και των ειδικών υπηρεσιών της Ουκρανίας καθοδηγούνται 
από ξένους συμβούλους. Αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά. 
Τα τελευταία χρόνια, στρατιωτικά τμήματα από χώρες του 
ΝΑΤΟ έχουν σχεδόν συνεχή παρουσία στο Ουκρανικό 
έδαφος με το πρόσχημα ασκήσεων. Το σύστημα διοίκησης 
και ελέγχου των Ουκρανικών στρατευμάτων είναι ήδη 
ενσωματωμένο στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι 
η διοίκηση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ακόμη 
και μεμονωμένων μονάδων και υπομονάδων, θα μπορούσε 
να ασκείται απευθείας από το αρχηγείο του ΝΑΤΟ.  

ι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν  
αρχίσει να εκμεταλλεύονται 
απροκάλυπτα το έδαφος της 

Ουκρανίας ως θέατρο πιθανών 
εχθροπραξιών. Οι τακτικές κοινές 

ασκήσεις έχουν σαφή αντιρωσικό 
προσανατολισμό. 
Μόνο πέρυσι, περισσότεροι από 23.000 στρατιώτες και 
περισσότερα από χίλια στρατιωτικά οχήματα έλαβαν μέρος 
σε αυτές. Έχει ήδη ψηφιστεί νόμος που επιτρέπει στις 
ένοπλες δυνάμεις άλλων κρατών να εισέλθουν στην 
Ουκρανία το 2022 για να συμμετάσχουν σε πολυεθνικές 
ασκήσεις. Είναι σαφές ότι μιλάμε πρωτίστως για 
στρατεύματα του ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον δέκα τέτοιες κοινές 
ασκήσεις έχουν προγραμματιστεί για φέτος. Είναι 
προφανές ότι τα γεγονότα αυτά χρησιμεύουν ως 
προκάλυμμα για την ταχύρρυθμη στρατιωτική ενίσχυση 
του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Πόσο μάλλον που το δίκτυο των 
αεροδρομίων που αναβαθμίστηκε χάρη στην αμερικανική 
βοήθεια – Μπορίσπολ, Ιβάνο-Φρανκούφσκ, Τσούγκουεφ, 
Οδησσός (Borispol, Ivano-Frankuvsk, Chuguev, 
Odessa)κ.ο.κ. – είναι ικανό να εξασφαλίσει τη μεταφορά 
στρατιωτικών μονάδων στον συντομότερο δυνατό χρόνο. 
Ο εναέριος χώρος της Ουκρανίας είναι ανοικτός σε πτήσεις 
αμερικανικών στρατηγικών και αναγνωριστικών 
αεροσκαφών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που 
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του Ρωσικού 
εδάφους. Θα πρέπει να προσθέσω ότι το αμερικανικής 
κατασκευής Κέντρο Ναυτικών Επιχειρήσεων στο Οτσάκοφ 
επιτρέπει στα πλοία του ΝΑΤΟ να επιχειρούν, 
συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης οπλικών 
συστημάτων ακριβείας εναντίον του Ρωσικού στόλου της 
Μαύρης Θάλασσας και των υποδομών μας κατά μήκος 
ολόκληρης της ακτής της Μαύρης Θάλασσας. Κάποτε, στο 
παρελθόν, οι ΗΠΑ σκόπευαν να δημιουργήσουν παρόμοιες 
εγκαταστάσεις στην Κριμαία, αλλά οι κάτοικοι της Κριμαίας 
και της Σεβαστούπολης ματαίωσαν αυτά τα σχέδια. Θα το  
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θυμόμαστε πάντα αυτό. Θα επαναλάβω, ότι σήμερα 
λειτουργεί ένα τέτοιο κέντρο, το οποίο έχει ήδη 
εγκατασταθεί στο Οτσάκοφ (Ochakov). Να σας θυμίσω ότι 
οι στρατιώτες του Αλεξάντερ Σουβόροφ (Aleksandr 
Suvorov) πολέμησαν για την πόλη αυτή τον 18ο αιώνα. 
Χάρη στο θάρρος τους, η πόλη αυτή ενσωματώθηκε τελικά 
στη Ρωσία. Παράλληλα, τον 18ο αιώνα, τα εδάφη της 
Μαύρης Θάλασσας, που προσαρτήθηκαν στη Ρωσία ως 
αποτέλεσμα των πολέμων με την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, ονομάστηκαν Νοβοροσία. Σήμερα αυτά τα 
ορόσημα της ιστορίας ξεχνιούνται, όπως και τα ονόματα 
των στρατιωτικών και πολιτικών ανδρών της Ρωσικής 
Αυτοκρατορίας, χωρίς τις προσπάθειες των οποίων 
πολλές μεγάλες πόλεις δεν θα ανήκαν στη σύγχρονη 
Ουκρανία και η πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα θα ήταν 
ούτε καν εφικτή. Ένα μνημείο του Αλεξάντερ Σουβόροφ 
κατεδαφίστηκε πρόσφατα στην Πολτάβα. Τι μπορώ να πω; 
Απαρνείστε λοιπόν το παρελθόν σας; Από τη λεγόμενη 
αποικιακή κληρονομιά της Ρωσικής Αυτοκρατορίας; Ωραία 
λοιπόν, τότε να είστε συνεπείς ως προς αυτό το θέμα. Οι 
χώρες του ΝΑΤΟ έχουν οργανώσει εκπαιδευτικές 
αποστολές στην Ουκρανία. Πρόκειται, στην 
πραγματικότητα, για ξένες στρατιωτικές βάσεις. Απλώς 
ονομάστε τη βάση «αποστολή» και έληξε το ζήτημα. Το 
Κίεβο έχει από καιρό διακηρύξει ότι ακολουθεί στρατηγική 
πορεία προς την ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Πράγματι, κάθε 
χώρα έχει φυσικά το δικαίωμα να επιλέγει το δικό της 
σύστημα ασφαλείας και να συνάπτει στρατιωτικές 
συμμαχίες. Και αυτό θα μπορούσε να ισχύει, αν δεν υπήρχε 
ένα «αλλά». Οι ισχύουσες διεθνείς συνθήκες 
κατοχυρώνουν ρητά την αρχή της ίσης και αδιαίρετης 
ασφάλειας, η οποία, όπως γνωρίζουμε, περιλαμβάνει την 
υποχρέωση του να μην ενισχύει κανείς την ασφάλεια του 
σε βάρος της ασφάλειας άλλων κρατών. Θα μπορούσα να 
αναφερθώ εν προκειμένω τόσο στη Χάρτα του ΟΑΣΕ για 
την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια του 1999 που υιοθετήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη όσο και στη Διακήρυξη του ΟΑΣΕ στην 
Αστάνα το 2010. Με άλλα λόγια, οι επιλογές ασφαλείας δεν 
πρέπει να αποτελούν απειλή για άλλα κράτη και η ένταξη 
της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί άμεση απειλή για την 
ασφάλεια της Ρωσίας. Υπενθυμίζω ότι τον Απρίλιο του 
2008, στη Σύνοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής 
Συμμαχίας στο Βουκουρέστι, οι ΗΠΑ προκάλεσαν την 
απόφαση σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία και, 
παρεμπιπτόντως, η Γεωργία θα γίνονταν μέλη του ΝΑΤΟ. 
Πολλοί Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ γνώριζαν ήδη καλά 
όλους τους κινδύνους μιας τέτοιας προοπτικής, αλλά 
έπρεπε να υπομείνουν τη θέληση του ανώτερου εταίρου 
τους. Οι Αμερικανοί απλά τους χρησιμοποίησαν για να 
ακολουθήσουν μια ξεκάθαρα αντι-Ρωσική πολιτική. 
Ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι πολύ 
επιφυλακτικά ως προς την ένταξη της Ουκρανίας στο 
ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή λαμβάνουμε ένα μήνυμα από 
ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που λέει: «Γιατί 
ανησυχείτε;». Δεν πρόκειται να συμβεί στην κυριολεξία 
αύριο κιόλας. Στην πραγματικότητα, οι Αμερικανοί εταίροι 
μας λένε το ίδιο πράγμα. «Εντάξει», λέμε εμείς, «όχι αύριο, 
αλλά μεθαύριο. Τι αλλάζει στην ιστορική προοπτική; Στην 
ουσία, τίποτα απολύτως». Επιπλέον, γνωρίζουμε τη στάση 
και τις διακηρύξεις της ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών 
σχετικά με το ότι οι ένοπλες συγκρούσεις στην ανατολική 
Ουκρανία δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ένταξης της 
χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί στα κριτήρια της Βορειοατλαντικής 
Συμμαχίας και να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Ωστόσο, 

προσπαθούν ξανά και ξανά να μας πείσουν ότι το ΝΑΤΟ 
είναι μια φιλειρηνική και καθαρά αμυντική συμμαχία. 
Ισχυρίζονται ότι δεν υφίστανται απειλές για τη Ρωσία. Για 
άλλη μια φορά μας διαβεβαιώνουν ότι πρέπει να 
πιστέψουμε στα λεγόμενά τους. Γνωρίζουμε όμως την 
πραγματική αξία αυτών των λόγων. Το 1990, όταν 
συζητούνταν η γερμανική ενοποίηση, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες υποσχέθηκαν στη σοβιετική ηγεσία ότι δεν θα 
υπάρξει επέκταση της δικαιοδοσίας ή της στρατιωτικής 
παρουσίας του ΝΑΤΟ ούτε μια ίντσα ανατολικότερα. Και ότι 
η γερμανική ενοποίηση δεν θα οδηγήσει στην επέκταση 
της στρατιωτικής διάρθρωσης του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. 
Αυτό είναι ένα απόσπασμα. Συνομίλησαν μαζί μας και μας 
έδωσαν προφορικές διαβεβαιώσεις και όλα αποδείχθηκαν 
ότι δεν ήταν ένα τίποτα. Αργότερα, μας διαβεβαίωσαν ότι η 
ένταξη των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 
στο ΝΑΤΟ μόνο που θα συντελούσε στη βελτίωση των 
σχέσεων τους με τη Μόσχα, ότι θα ανακούφιζε τις χώρες 
αυτές από τις ανησυχίες τους σχετικά με μια δυσάρεστη 
ιστορική κληρονομιά και ακόμη, επιπλέον, ότι θα 
δημιουργούσε μια ζώνη κρατών φιλικών προς τη Ρωσία. 
Αποδείχθηκε ακριβώς το αντίθετο. Ορισμένες κυβερνήσεις 
ανατολικοευρωπαϊκών χωρών, που διακινούσαν τη 
Ρωσοφοβία, μετέφεραν τα συμπλέγματα και τα στερεότυπά 
τους σχετικά με τη Ρωσική απειλή στη Συμμαχία και 
επέμειναν στη δημιουργία δυνατοτήτων συλλογικής 
άμυνας που θα έπρεπε να αναπτυχθούν, κυρίως εναντίον 
της Ρωσίας. Αυτό συνέβη στη δεκαετία του 1990 και στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν, χάρη στη πολιτική του 
ανοίγματος και στην καλή μας θέληση, οι σχέσεις μεταξύ 
της Ρωσίας και της Δύσης βρίσκονταν σε υψηλό επίπεδο. 
Η Ρωσία έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της, 
συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης των στρατευμάτων 
από τη Γερμανία και τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στο ξεπέρασμα 
της κληρονομιάς του Ψυχρού Πολέμου. Προσφέραμε 
σταθερά διάφορες επιλογές συνεργασίας, μεταξύ άλλων 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας και του ΟΑΣΕ. 
Επιπλέον, θα πω τώρα κάτι που δεν έχω πει ποτέ δημόσια, 
θα το πω για πρώτη φορά. Το 2000, κατά τη διάρκεια μιας 
επίσκεψης του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ 
Κλίντον στη Μόσχα, τον ρώτησα: «Πώς θα έβλεπε η 
Αμερική τη πιθανότητα να ενταχθεί η Ρωσία στο ΝΑΤΟ;». 
Δεν θα αποκαλύψω όλες τις λεπτομέρειες αυτής της 
συζήτησης, αλλά η αντίδραση του στην ερώτησή μου 
φαινόταν εξωτερικά, θα λέγαμε, πολύ συγκρατημένη, και το 
πώς αντέδρασαν οι Αμερικανοί σε αυτό το ενδεχόμενο  
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φαίνεται στην πράξη από τα πρακτικά τους βήματα 
απέναντι στη χώρα μας. Μερικά από αυτά είναι ενδεικτικά 
και περιλαμβάνουν την ανοιχτή υποστήριξη των 
τρομοκρατών στον Βόρειο Καύκασο, την αδιαφορία 
απέναντι στα αιτήματα και τις ανησυχίες μας σχετικά με 
θέματα ασφάλειας, που προέκυψαν στη πορεία στα 
πλαίσια της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, την απόσυρση από τη 
Συνθήκη ΑΒΜ και ούτω καθεξής. Μπαίνω λοιπόν στον 
πειρασμό να ρωτήσω: γιατί, γιατί όλα αυτά, για ποιο λόγο; 
Εντάξει, δεν θέλετε να μας βλέπετε ως φίλους και 
συμμάχους σας, αλλά γιατί να μας κάνετε εχθρούς; Υπάρχει 
μόνο μία απάντηση: δεν πρόκειται για το πολιτικό μας 
καθεστώς, δεν πρόκειται για τίποτα άλλο, απλά δεν 
χρειάζονται μια τόσο μεγάλη ανεξάρτητη χώρα όπως η 
Ρωσία. Αυτή είναι η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. Αυτή 
είναι η πηγή της παραδοσιακής αμερικανικής πολιτικής 
έναντι της Ρωσίας. Εξ ου και η στάση τους απέναντι σε όλες 
τις προτάσεις μας για την ασφάλεια. 

ήμερα, μια ματιά στο χάρτη αρκεί 
για να διαπιστώσει κανείς  
κατά πόσον οι δυτικές χώρες 

«κράτησαν» την υπόσχεσή τους,  
να μην επιτρέψουν στο ΝΑΤΟ να 
προχωρήσει προς τα ανατολικά. 
Απλώς μας εξαπάτησαν. Είχαμε  
πέντε κύματα επέκτασης του ΝΑΤΟ,  
το ένα μετά το άλλο.  

 
Η Πολωνία, η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Ουγγαρία 
προσχώρησαν στη Συμμαχία το 1999, η Βουλγαρία, η 
Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ρουμανία, η Σλοβακία 
και η Σλοβενία το 2004, η Αλβανία και η Κροατία το 2009, το 
Μαυροβούνιο το 2017 και η Βόρεια Μακεδονία το 2020. Ως 
αποτέλεσμα, η συμμαχία και η στρατιωτική της υποδομή 
έχουν φτάσει κατευθείαν στα σύνορα της Ρωσίας. Αυτό 
αποτέλεσε μία από τις βασικές αιτίες της κρίσης σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής ασφάλειας και είχε πολύ αρνητικό αντίκτυπο 
σε ολόκληρο το σύστημα των διεθνών σχέσεων, 
οδηγώντας σε απώλεια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η 
κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται, μεταξύ άλλων και 
στον στρατηγικό τομέα. Στη Ρουμανία και την Πολωνία, για 

παράδειγμα, υπάρχουν περιοχές στις οποίες 
εγκαθίστανται αντιπυραυλικά συστήματα στο πλαίσιο του 
σχεδίου παγκόσμιας αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ. 
Είναι γνωστό ότι οι εκτοξευτές που αναπτύσσονται εδώ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πυραύλους Κρουζ 
Tomahawk, που αποτελεί ένα επιθετικό σύστημα κρούσης. 
Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν έναν 
καθολικής ισχύος πύραυλο Standard-6, ο οποίος, εκτός 
από τη αμυντική του αποστολή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
προκειμένου να πλήξει στόχους στην επιφάνεια του 
εδάφους και της θάλασσας. Με άλλα λόγια, το υποτιθέμενο 
αμυντικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ 
επεκτείνεται και εμφανίζονται νέες επιθετικές δυνατότητες. 

ι πληροφορίες που διαθέτουμε 
μας δίνουν κάθε λόγο να 
πιστεύουμε ότι η ένταξη της 

Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η επακόλουθη 
επέκταση των υποδομών του ΝΑΤΟ  
στη χώρα αυτή είναι δεδομένη,  
απλώς είναι θέμα χρόνου. 
Αντιλαμβανόμαστε σαφώς ότι σε ένα τέτοιο σενάριο, το 
επίπεδο των στρατιωτικών απειλών προς τη Ρωσία θα 
αυξηθεί δραματικά, και μάλιστα κατά πολύ. Και εφιστώ 
ιδιαίτερα την προσοχή στο γεγονός ότι ο κίνδυνος μιας 
αιφνιδιαστικής επίθεσης στη χώρα μας θα αυξανόταν 
πολλαπλάσια. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω ότι τα 
έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού των ΗΠΑ (το δόγμα) 
προβλέπουν τη δυνατότητα ενός λεγόμενου προληπτικού 
πλήγματος κατά των εχθρικών πυραυλικών συστημάτων. 
Γνωρίζουμε επίσης ποιος είναι ο κύριος αντίπαλος των 
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Είναι η Ρωσία. Στα έγγραφα του ΝΑΤΟ, 
η χώρα μας χαρακτηρίζεται επισήμως ως η κύρια απειλή 
για την Ευρω-Ατλαντική ασφάλεια. Και η Ουκρανία θα 
χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για ένα τέτοιο χτύπημα. Εάν οι 
πρόγονοί μας είχαν ακούσει γι’ αυτό, μάλλον δεν θα το 
πίστευαν. Και εμείς οι ίδιοι δεν θέλουμε να το πιστέψουμε 
σήμερα, Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Θέλω αυτό να γίνει 
κατανοητό τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία. Πολλά 
Ουκρανικά αεροδρόμια βρίσκονται κοντά στα σύνορά μας. 
Τα τακτικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που θα αναπτυχθούν 
εδώ, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλοφόρων 
συστημάτων υψηλής ακρίβειας, θα μπορούν να πλήξουν το 
έδαφός μας μέχρι το Βόλγκογκραντ – το Καζάν – τη Σαμάρα 
– το Αστραχάν. Η εγκατάσταση εξοπλισμού αναγνώρισης 
με τη χρήση ραντάρ στην Ουκρανία θα επιτρέψει στο ΝΑΤΟ 
να ελέγχει αυστηρά τον Ρωσικό εναέριο χώρο μέχρι τα 
Ουράλια. Τέλος, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αθέτησαν τη 
Συνθήκη για τους πυραύλους μέσου και μικρότερου 
βεληνεκούς, το Πεντάγωνο προχωρά ήδη ανοιχτά στην 
ανάπτυξη μιας σειράς επίγειων επιθετικών οπλικών 
συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και βαλλιστικών 
πυραύλων ικανών να προσεγγίζουν στόχους σε 
αποστάσεις έως και 5.500 χιλιομέτρων. Σε περίπτωση που 
τα συστήματα αυτά εγκατασταθούν στην Ουκρανία, θα είναι 
σε θέση να πλήξουν στόχους σε όλη την ευρωπαϊκή 
επικράτεια της Ρωσίας, καθώς και πέρα από τα Ουράλια. Ο 
χρόνος πτήσης προς τη Μόσχα για τους πυραύλους Κρουζ 
Tomahawk θα είναι λιγότερο από 35 λεπτά, για τους 
βαλλιστικούς πυραύλους από την περιοχή του Χάρκοβο 7-
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8 λεπτά και για τα υπερηχητικά πλήγματα 4-5 λεπτά. Αυτό 
αποκαλείται ωμά «μαχαίρι στο λαιμό». Και δεν έχω καμία 
αμφιβολία ότι περιμένουν να υλοποιήσουν αυτά τα σχέδια, 
όπως έκαναν επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια, 
επεκτείνοντας το ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, μετακινώντας 
στρατιωτικές υποδομές και εξοπλισμό προς τα σύνορα της 
Ρωσίας, αγνοώντας πλήρως τις ανησυχίες, τις 
διαμαρτυρίες και τις προειδοποιήσεις μας. Συγγνώμη, αλλά 
απλώς αδιαφόρησαν και έκαναν ό,τι ήθελαν, ό,τι 
θεωρούσαν σωστό για τους ίδιους. Και φυσικά, είναι 
επίσης αναμενόμενο ότι θα συνεχίσουν να 
συμπεριφέρονται σύμφωνα με τη γνωστή παροιμία: «Ο 
σκύλος γαυγίζει, αλλά το καραβάνι προχωράει». Επιτρέψτε 
μου να πω ευθύς αμέσως ότι εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει 
σε αυτό και ποτέ δεν θα συμφωνήσουμε. Την ίδια στιγμή, η 
Ρωσία ήταν ανέκαθεν υπέρ της επίλυσης των πιο σύνθετων 
προβλημάτων με πολιτικά και διπλωματικά μέσα, στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έχουμε πλήρη επίγνωση 
της τεράστιας ευθύνης μας όσον αφορά την περιφερειακή 
και την παγκόσμια σταθερότητα. Το 2008, η Ρωσία υπέβαλε 
την πρωτοβουλία της σχετικά με τη σύναψη μιας Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Η βασική ιδέα ήταν ότι 
κανένα κράτος ή διεθνής οργανισμός στην Ευρωατλαντική 
περιοχή δεν θα έπρεπε να ενισχύσει την ασφάλειά του εις 
βάρος της ασφάλειας των άλλων. Η Ρωσία δεν πρέπει, 
λένε, να μπορεί αποκτήσει τη δυνατότητα να περιορίζει τις 
δραστηριότητες του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, μας ειπώθηκε ρητά 
ότι μόνο για τα μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας 
μπορούν να ισχύουν οι δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας 
σε νομικό επίπεδο. Τον περασμένο Δεκέμβριο διαβιβάσαμε 
στους δυτικούς εταίρους μας ένα σχέδιο συνθήκης μεταξύ 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς 
και ένα σχέδιο συμφωνίας σχετικά με τις ρυθμίσεις 
ασφαλείας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των 
κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Η απάντηση των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ περιείχε πολλές γενικόλογες διατυπώσεις. Υπήρχαν 
κάποια λογικά επιχειρήματα, αλλά όλα αφορούσαν 
δευτερεύοντα ζητήματα και φάνηκε ότι ήταν μια 
προσπάθεια εκτροπής της συζήτησης. Εμείς απαντήσαμε 
αναλόγως, επισημαίνοντας ότι είμαστε έτοιμοι να 
βαδίσουμε στο δρόμο των διαπραγματεύσεων, αλλά υπό 
τον όρο ότι όλα τα θέματα θα εξεταστούν συνολικά ως 
πακέτο, χωρίς να διαχωρίζονται από τις βασικές Ρωσικές 
προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές περιέχουν τρία βασικά 
σημεία. Η πρώτη συνίσταται στην αποτροπή της 
περαιτέρω διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Η δεύτερη προϋποθέτει 
την απόρριψη της πρόθεσης της Συμμαχίας να αναπτύξει 
οπλικά συστήματα ταχείας βολής στα Ρωσικά σύνορα. Η 
τελευταία αφορά, την επαναφορά των στρατιωτικών 

δυνάμεων και υποδομών του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη στο 
καθεστώς του 1997, όταν υπογράφηκε η ιδρυτική πράξη 
ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Αυτές είναι ακριβώς οι προτάσεις μας επί 
της αρχής, οι οποίες αγνοήθηκαν. Οι δυτικοί εταίροι μας, 
επαναλαμβάνω, εξέφρασαν για άλλη μια φορά την 
πεπατημένη φόρμουλα ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να 
επιλέγει ελεύθερα τον τρόπο με τον οποίο θα κατοχυρώσει 
την ασφάλειά του και να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε 
στρατιωτικές συνασπισμούς και συμμαχίες. Με άλλα λόγια, 
τίποτα δεν έχει αλλάξει όσον αφορά τη θέση τους, 
εξακολουθούν να επαναλαμβάνονται οι ίδιες αναφορές 
στην περιβόητη πολιτική των «ανοικτών θυρών» του 
ΝΑΤΟ. Επιπλέον, προσπαθούν να μας εκβιάσουν εκ νέου, 
απειλώντας μας και πάλι με κυρώσεις, τις οποίες, 
παρεμπιπτόντως, θα εξακολουθούν να επιβάλλουν όσο θα 
ενισχύεται η ανεξαρτησία της Ρωσίας και θα αυξάνει η ισχύς 
των Ενόπλων μας Δυνάμεων. 

αφορμή για μια νέα επίθεση με 
κυρώσεις θα βρίσκεται πάντα  
ή απλά θα κατασκευάζεται, 

ανεξάρτητα από την κατάσταση στην 
Ουκρανία. Ο στόχος είναι ο ίδιος, να 
περιοριστεί η ανάπτυξη της Ρωσίας. 
Και θα το κάνουν, όπως έκαναν και στο παρελθόν, ακόμη 
και χωρίς κανένα επίσημο πρόσχημα, μόνο και μόνο 
επειδή υπάρχουμε και δεν θα θέσουμε ποτέ σε κίνδυνο την 
κυριαρχία μας, τα εθνικά μας συμφέροντα και τις αξίες μας. 
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, για να το πω ευθέως, στην 
παρούσα κατάσταση, όταν οι προτάσεις μας για ισότιμο 
διάλογο σε θέματα αρχών έχουν μείνει αναπάντητες από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, όταν το επίπεδο των 
απειλών κατά της χώρας μας αυξάνεται σημαντικά, η 
Ρωσία έχει κάθε δικαίωμα να λάβει μέτρα αντιμετώπισης 
προκειμένου να κατοχυρώσει τη δική της ασφάλεια. Αυτό 
ακριβώς θα κάνουμε. Όσον αφορά την κατάσταση στο 
Ντονμπάς, βλέπουμε ότι η άρχουσα ελίτ στο Κίεβο δηλώνει 
συνεχώς και δημόσια την απροθυμία της να εφαρμόσει τη 
δέσμη μέτρων του Μινσκ για την επίλυση της σύγκρουσης 
και δεν ενδιαφέρεται για μια ειρηνική λύση. Αντιθέτως, 
προσπαθεί και πάλι να εξαπολύσει έναν αιφνιδιαστικό  

 

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 26-27 Φεβρουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 221 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 30 

 
πόλεμο στο Ντονμπάς, όπως έκανε ήδη το 2014 και το 
2015. Θυμόμαστε πώς τελείωσαν τότε αυτά τα εγχειρήματα. 
Σήμερα δεν περνάει σχεδόν ούτε μια μέρα χωρίς 
βομβαρδισμούς σε κατοικημένες περιοχές στο Ντονμπάς. 
Ένα μεγάλο τμήμα των στρατευμάτων χρησιμοποιεί 
συνεχώς επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βαρύ 
εξοπλισμό, πυραύλους, πυροβολικό και συστήματα 
πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων. Οι δολοφονίες 
αμάχων, ο αποκλεισμός, η κακοποίηση των ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των γυναικών και 
των ηλικιωμένων, συνεχίζονται αμείωτα. Όπως λέμε εμείς 
εδώ, δεν υπάρχει τέλος στον ορίζοντα. Και  

λεγόμενος πολιτισμένος κόσμος, 
του οποίου ως οι μοναδικοί 
εκπρόσωποι έχουν αυτο-

ανακηρυχθεί οι δυτικοί συνάδελφοί 
μας, προτιμά να μην τα παρακολουθεί 
όλα αυτά, σαν να μην συμβαίνει  
καν όλη αυτή η φρίκη 
, η γενοκτονία στην οποία έχουν υποβληθεί σχεδόν 4 
εκατομμύρια άνθρωποι, μόνο και μόνο επειδή διαφώνησαν 
με το υποστηριζόμενο από τη Δύση πραξικόπημα στην 
Ουκρανία το 2014, επειδή αντιτάχθηκαν στην 
υπερβάλλουσα κρατική επιλογή μιας πορείας προς τον 
επιθετικό εθνικισμό των σπηλαίων και τον νεοναζισμό. Οι 
άνθρωποι αυτοί αγωνίζονται για τα στοιχειώδη δικαιώματά 
τους, δηλαδή να ζουν στη δική τους γη, να μιλούν τη δική 
τους γλώσσα, να διατηρούν τον πολιτισμό και τις 
παραδόσεις τους. Για πόσο καιρό ακόμη μπορεί να 
συνεχιστεί αυτή η τραγωδία; Για πόσο καιρό ακόμα μπορεί 
να γίνει αυτό ανεκτό; Η Ρωσία έχει κάνει τα πάντα για να 
διαφυλάξει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και έχει 
αγωνιστεί επίμονα και υπομονετικά όλα αυτά τα χρόνια για 
την εφαρμογή της απόφασης 2202 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, η οποία 
κατοχύρωσε τη δέσμη μέτρων του Μινσκ της 12ης 
Φεβρουαρίου 2015, προκειμένου να επιλυθεί η κατάσταση 
στο Ντονμπάς. Δυστυχώς, όλα αυτά επί ματαίω. Οι 
πρόεδροι και οι βουλευτές της Ράντα αλλάζουν, αλλά η 
ουσία, ο επιθετικός, εθνικιστικός χαρακτήρας του ίδιου του 

καθεστώτος που έχει καταλάβει την εξουσία στο Κίεβο, δεν 
αλλάζει. Είναι εξ ολοκλήρου προϊόν του πραξικοπήματος 
του 2014, και όσοι πήραν τότε το δρόμο της βίας, της 
αιματοχυσίας και της ανομίας δεν αναγνώρισαν και δεν 
πρόκειται να αναγνωρίσουν άλλη λύση στο ζήτημα του 
Ντονμπάς εκτός από εκείνη με τη χρήση των όπλων.  

το πλαίσιο αυτό, θεωρώ 
απαραίτητο να ληφθεί η εδώ  
και καιρό καθυστερημένη 

απόφαση για την άμεση αναγνώριση 
της ανεξαρτησίας και της  
κυριαρχίας της Λαϊκής Δημοκρατίας 
του Ντονέτσκ και της Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ.  
Ζητώ από την Ομοσπονδιακή Συνέλευση της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας να υποστηρίξει αυτή την απόφαση και στη 
συνέχεια να επικυρώσει τις συνθήκες φιλίας και αμοιβαίας 
βοήθειας με τις δύο δημοκρατίες. Τα δύο αυτά έγγραφα θα 
ετοιμαστούν και θα υπογραφούν το συντομότερο δυνατό. 
Απαιτούμε από αυτούς που κατέλαβαν και κατέχουν 
σήμερα την εξουσία στο Κίεβο να σταματήσουν αμέσως τις 
εχθροπραξίες. Διαφορετικά, όλη η ευθύνη για την πιθανή 
συνέχιση της αιματοχυσίας θα βαρύνει αποκλειστικά τη 
συνείδηση του καθεστώτος που κυβερνά στο έδαφος της 
Ουκρανίας. Ανακοινώνοντας τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν σήμερα, είμαι βέβαιος για την υποστήριξη των 
πολιτών της Ρωσίας, όλων των πατριωτικών δυνάμεων 
της χώρας. Σας ευχαριστώ για την προσοχής σας. O 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας 
του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

εισβολή της 
Ρωσίας στην 
Ουκρανία και  

το σχίσμα στις  
σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ-
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Ρωσίας-Κίνας 
αναμένεται να 
προκαλέσουν μπαράζ 
καταιγιστικών 
γεωστρατηγικών 
εξελίξεων. 
Τραγικές γεωπολιτικές εξελίξεις που 
αναπόφευκτα θα επηρεάσουν 
ζωτικά εθνικά συμφέροντα της 
Ελλάδας. Από το 1945 και έως 
σήμερα, πρωτίστως οι ΗΠΑ και 
δευτερευόντως η Γερμανία 
αποτελούν τις προστάτιδες 
δυνάμεις της Ελλάδας, 
αποκαλούμενες στην 
καθομιλουμένη «Δυνάμεις 

Νταβατζήδων». Στο παρελθόν οι 
«προοδευτικές δημοκρατικές 
δυνάμεις» του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και 
της ευρύτερης αριστεράς 
βροντοφώναζαν σε μαζικές 
διαδηλώσεις συνθήματα, όπως 
«Έξω οι Βάσεις του Θανάτου», «ΕΟΚ 
και ΝΑΤΟ το Ίδιο Συνδικάτο», 
«Αμερικανοί Φονιάδες των Λαών», 
κ.ο.κ. Μετά το 1980 η κυβερνητική-
κρατική-τραπεζική εξουσία 
μετάλλαξε τις προοδευτικές 
δυνάμεις σε καθεστωτική 
νομενκλατούρα. Τα μνημόνια 
αποτέλεσαν το απόγειο της 
υποτέλειας. Το κομματικό 
κατεστημένο κυβερνητικής εξουσίας 
έβαλε «φαρδιά-πλατιά» την 
υπογραφή του στις επονείδιστες 
δανειακές μνημονιακές συμβάσεις, 
αλυσοδένοντας έτσι την Ελλάδα στο 
άρμα των ΗΠΑ και της Γερμανίας. Η 
ελληνική επικράτεια γέμισε 
αμερικανικές βάσεις. Κυριολεκτικά η 
Ελλάδα έχει καταστεί 
αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ. Το 
εθνικής σημασίας ερώτημα είναι: Η 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
και η κινεζικορωσική συμμαχία 
εκπέμπουν σήματα SOS στην 
Ελλάδα για αλλαγή πλεύσης στην 
εξωτερική της πολιτική; 

 

δημιουργία των 
BRICS (Brazil-
Russia-India-

China-South Africa) 
συνιστά μια γρανιτένια 
οντότητα που 
καθοριστικά επηρεάζει 
τις γεωπολιτικές και 
οικονομικές εξελίξεις 
ανά την υφήλιο. 

Ως γνωστόν, με πρωτοβουλίες της 
Ρωσίας από τα μέσα της δεκαετίας 
του 2000 και τη διεξαγωγή 
διαβουλεύσεων ανάμεσα στη 
Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και τη 
Βραζιλία, αποφασίστηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2009 η συγκρότηση 
του οικονομικο-πολιτικού 
συνασπισμού BRIC (Brazil-Russia-
India-China).  

 
Τον Δεκέμβριο του 2010 στην ομάδα 
των τεσσάρων προστέθηκε και η 
Νότια Αφρική, σχηματίζοντας την 
περίφημη συμμαχία των BRICS 
(Brazil-Russia-India-China-South 
Africa). Ένα από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
μετώπου των BRICS, είναι ότι 
εκάστη εκ των πέντε χωρών έχει 
δεσπόζουσα θέση, είτε στην ήπειρο 
που γεωγραφικά χωροθετείται, είτε 
με την ευρύτερη οικονομική-
πολιτική-στρατιωτική παρουσία της 
στο διεθνές στερέωμα. Το 
μεγαλύτερο συγκριτικό 
πλεονέκτημα της ομάδας των 
BRICS, είναι ότι αρκετές χώρες της 
υδρογείου που διάκεινται ευνοϊκά 
στην Κίνα και τη Ρωσία, θα ήθελαν ο 
σινορωσικός άξονας να έπαιρνε τα 
σκήπτρα από τις ΗΠΑ αποκτώντας 
έτσι κυρίαρχο ρόλο παγκοσμίως.  

κινεζικορωσικός 
άξονας αποτελεί 
την σπονδυλική 

στήλη των BRICS. 
Από την μια πλευρά, η Ρωσία 
προσδίδει στρατιωτική-ενεργειακή 
ισχύ, και από την άλλη, η Κίνα 
συνδράμει με την οικονομική-
τεχνολογική της παντοδυναμία. Η 
πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ απειλείται  

 

Η 

Η Ο 



 

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 26-27 Φεβρουαρίου 2022 | Αριθμός Φύλλου 221 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 32 

 
πλέον από τον συνασπισμό Κίνας-Ρωσίας. 
Αξιομνημόνευτο είναι ότι η γεωγραφική έκταση των BRICS 
ανέρχεται σε 39.714.605 τχλ2 (τετραγωνικά χιλιόμετρα) 
έναντι 14.066.782 τχλ2 που είναι η αντίστοιχη έκταση του 
πυλώνα ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία έχει 
έκταση 17.098.246 χλμ2 και θεωρείται η χώρα με την 
μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση από κάθε άλλη χώρα της 
υφηλίου. Επίσης, με κριτήριο τα στοιχεία της Βικιπαίδεια, 
το 2021 ο συνολικός πληθυσμός των BRICS ήταν 3.225 
εκατομ. άτομα έναντι 785 εκατομ. ατόμων που ήταν ο 
αντίστοιχος πληθυσμός των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Δηλαδή, από πληθυσμιακής άποψης, ο 
συνασπισμός των BRICS είναι υπερτετραπλάσιος από τον 
πληθυσμό του πόλου ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σημειωτέον ότι η Κίνα και η Ινδία συνιστούν τις 
πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου. Επίσης, ιδιαίτερη 
εντύπωση προκαλεί η στατιστική παρατήρηση ότι ο 
πληθυσμός των BRICS αντιπροσωπεύει το 41,3% του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Το κεφαλαιώδες συμπέρασμα 
που εξάγεται είναι ότι η ταχύτατη αναπτυξιακή πορεία των 
BRICS, το πληθυσμιακό τους δυναμικό, η άριστη 
δημοσιονομική τους κατάσταση, οι πελώριοι ενεργειακοί 
τους πόροι, η δυναμική του εξαγωγικού τους εμπορίου, 
κ.λπ., καθιστούν την συγκεκριμένη συμμαχία πανίσχυρη 
στη διεθνή οικονομία. Απεναντίας, ο πυλώνας ΗΠΑ-
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει αστάθεια λόγω του 
τερατώδους δημοσίου χρέους τους. 

ο αμερικανικό δημόσιο χρέος 
ξεπερνά σήμερα τα 30.000 δις $ 
(30 τρις $), που σημαίνει ότι 

ετησίως απαιτούνται τουλάχιστον 
2.000 δις $ για την εξυπηρέτησή του. 
Χώρες σαν την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, τη Νότια 
Κορέα, κ.ά., που έχουν αξιόλογα πλεονάσματα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών τους συναλλαγών, αποτελούν τους 
βασικούς πιστωτές των ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση των 
«δίδυμων ελλειμμάτων» της. Δηλαδή, οι χώρες αυτές 
δανείζουν τις ΗΠΑ για να χρηματοδοτεί τα υπερβολικά 
ελλείμματα τόσο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού 
όσο και του ισοζυγίου τρεχουσών της συναλλαγών. Το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ προσομοιάζεται με 
φούσκα. Το ωστικό κύμα από την αναμενόμενη ισχυρή 

γεωπολιτική σύγκρουση της Ρωσίας με τις ΗΠΑ 
προβλέπεται να προκαλέσει σφοδρή παγκόσμια 
οικονομική κρίση. Η φούσκα των παραγώγων του 
αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος ανά πάσα 
στιγμή μπορεί να εκραγεί. Τα πελώρια ελλείμματα στον 
κρατικό προϋπολογισμό και στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών απαιτούν κάθε χρόνο εκατοντάδες δις 
δολάρια για την χρηματοδότησή τους, με αναπόφευκτη 
συνέπεια την αχαλίνωτη άνοδο του αμερικανικού δημοσίου 
χρέους. 

Οι ΗΠΑ έχουν πλημμυρίσει το διεθνές χρηματοπιστωτικό 
σύστημα με κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα 
αξίας εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία 
είναι παρκαρισμένα σε hedge funds, χρηματιστήρια, 
θεσμικούς επενδυτές, πιστωτικά ιδρύματα επενδυτικού 
χαρακτήρα, κ.λπ. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η 
παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση της περιόδου 2007-
2009 ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και ζημίωσε την παγκόσμια 
οικονομία με αρκετά τρισεκατομμύρια δολάρια. Η 
αισχροκερδοσκοπία που επικρατεί στην αμερικανική 
αγορά παραγώγων και γενικότερα η προβληματική 
κατάσταση του τραπεζικοπιστωτικού συστήματος των 
ΗΠΑ, αποτελούν ωρολογιακές βόμβες στα θεμέλια της 
παγκόσμιας οικονομίας. Η υπερμεγέθης φούσκα του 
αμερικανικού κρατικού χρέους και της αγοράς παραγώγων 
κάποια στιγμή θα σκάσει, τινάζοντας στον αέρα το σαθρό 
αμερικανικό τραπεζικοπιστωτικό σύστημα. Η χειρουργική 
στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία  

 

Τ 
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σηματοδοτεί άμεσες γεωπολιτικές και οικονομικές 
εξελίξεις. ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση διαλαλούν ότι θα 
επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία. Μήπως 
συμβεί το αντίθετο; Μήπως, με γνώμονα την ελληνική 
παροιμία, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση «πάνε για μαλλί και 
βγουν κουρεμένες»; Οι έχοντες ορθολογικό σκεπτικό και 
γνώστες των μακροοικονομικών μεγεθών της παγκόσμιας 
οικονομίας κατανοούν ότι ουδεμία κύρωση δεν πρόκειται 
να αποτρέψει την στρατιωτική επέμβαση και μόνιμη 
παρουσία της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και τούτο γιατί η 
Ρωσία εκτός της δικής της οικονομικής ισχύος τυγχάνει της 
πολιτικοοικονομικής υποστήριξης της Κίνας. 

 

ο καίριο ερώτημα είναι: Ενδέχεται 
η Ουκρανία να αποτελέσει  
το Βατερλό της Δύσης;;; 

Ποιος αμφιβάλλει ότι σε συνθήκες αμείλικτου οικονομικού 
πολέμου, Ρωσία και Κίνα δεν πληρούν τις αντικειμενικές 
προϋποθέσεις για να εφαρμόσουν κυρώσεις που θα 
προκαλούσαν καταστροφικό πλήγμα στις οικονομίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως των ΗΠΑ; Το δημόσιο 
χρέος των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσεγγίζει 
τα 50.000 δις δολάρια (50 τρισεκατομμύρια). Ειδικότερα, το 
δημόσιο χρέος των ΗΠΑ εκτιμάται σήμερα σε 31.500 δις 
δολάρια εκ των οποίων τουλάχιστον 5.500 δις δολάρια (5,5 
τρισεκ/ρια) αντιπροσωπεύουν εξωτερικό δημόσιο χρέος 
των ΗΠΑ προς την Κίνα. Πασιφανές είναι ότι αν η Κίνα 
απαιτούσε «εδώ και τώρα» την εξόφληση του χρέους των 
5.500 δις δολαρίων, το εύθραυστο αμερικανικό 
τραπεζικοπιστωτικό σύστημα θα κατέρρεε σαν χάρτινος 
πύργος, προκαλώντας τον όλεθρο στην παγκόσμια 
οικονομία. Το ιερατείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
γεράκια της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ δεν θα πρέπει 
να παραβλέπουν, ότι, η Ρωσία με τους άφθονους 
ενεργειακούς της πόρους καλύπτει το 14% των 
παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. Παράλληλα, Κίνα και 
Ρωσία έχουν συμμάχους χώρες σαν το Ιράν που 
προμηθεύουν πολλές χώρες με καύσιμα και φυσικό αέριο. 
Άρα, στο ενδεχόμενο εκτεταμένου οικονομικού πολέμου, 
οφθαλμοφανές είναι ότι ο κινεζικορωσικός συνασπισμός 
έχει πανίσχυρα όπλα στη φαρέτρα του για να 
κατακεραυνώσει τις οικονομίες των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
η Ιαπωνία, η Μεγάλη Βρετανία και κυρίως οι ΗΠΑ θα 
έρχονταν αντιμέτωπες με οικονομικό κραχ άνευ ιστορικού 
προηγούμενου. Ο κινεζικορωσικός άξονας ενδιαφέρει 
ποικιλοτρόπως την Πατρίδα μας και τον Ελληνισμό.  

ι δυνατότητες πολύπλευρης 
συνεργασίας της χώρας μας με  
την Κίνα και τη Ρωσία δύναται να 

προσδώσει ευοίωνες αναπτυξιακές 
προοπτικές στην εθνική μας οικονομία 
και να ενισχύσει την γεωστρατηγική 
θέση της Ελλάδας στον ευρύτερο χώρο 
της νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

 
Σύσφιξη σχέσεων που θα μπορούσαν να συνέβαλαν ακόμα 
και στην επίλυση των υφιστάμενων διαφορών μας με την 
Τουρκία. Η Ελλάδα διαθέτει μια πλειάδα συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, όπως είναι η εκπληκτική γεωγραφική της 
θέση, το αθάνατο αρχαιοελληνικό πνεύμα, η αξιοζήλευτη 
πολιτιστική της κληρονομιά και ο σεβασμός που ο 
Ελληνισμός τυγχάνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της 
υφηλίου. Η Πατρίδα μας υιοθετώντας μια έξυπνη και 
ευέλικτη εξωτερική πολιτική, πολλά θα μπορούσε να 
ωφεληθεί από την διεύρυνση των οικονομικών-πολιτικών 
σχέσεών της με τη Ρωσία και την Κίνα. Πάμπολλα είναι 
αυτά που μας ενώνουν με τη Ρωσία και την Κίνα. Οι ρίζες 
του αρχαίου ελληνισμού είναι βαθιές στις χώρες αυτές. Μια 
σειρά γεωπολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών 
δεδομένων συγκλίνουν στο κεφαλαιώδες συμπέρασμα ότι 
απαιτείται αλλαγή πλεύσης στη χάραξη της εξωτερικής μας 
πολιτικής.  

ο δόγμα «Ανήκομεν εις την Δύσιν» 
χαρακτηρίζεται παρωχημένο  
και γι’ αυτό απαιτείται  

ο επαναπροσδιορισμός του.  
Στη Δύση ανήκουν οι ισχυρές οικονομίες των ΗΠΑ, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας και της Μεγάλης 
Βρετανίας. Στην Ανατολή όμως βρίσκονται οι ρωμαλέες 
χώρες της Κίνας και της Ρωσίας. Ναι, η Ελλάδα ανήκει στη 
Δύση, ανήκει όμως και στην Ανατολή. Συνεπώς, το ορθόν 
δόγμα είναι: «Ανήκομεν εις την Δύση και την Ανατολή!!». 
Υπεράνω όλων τα συμφέροντα της Πατρίδας. Και μην 
λησμονάμε το ζωτικής σημασίας ερώτημα: Ενδέχεται η 
Ουκρανία να αποτελέσει το Βατερλό της Δύσης;;; 

 

Τ 

Ο 
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καθηγητής Ιωάννης 
Μάζης, Πρόεδρος 
του Τμήματος 

Τουρκικών Σπουδών & 
Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών στο Εθνικό  
και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο  
Αθηνών, ειδικός στην 
Οικονομική Γεωγραφία 
και Γεωπολιτική 
Θεωρία, αναλύει  
τις εξελίξεις στην 
Ουκρανία, το μέλλον  
της Ευρώπης και της 
διεθνούς αγοράς 
ενέργειας. 
Απαντώντας στις ερωτήσεις του 
Πάνου Σακκά στο lifo.gr τόνισε: 

- Αιφνιδίασε η Ρωσία τους Ευρωπαίους συμμάχους; «Μόνο αυτούς που ήθελαν 
να αιφνιδιαστούν». - Τι αποζητά ο Πούτιν; Ποιοι είναι οι βασικοί του στόχοι; «Να 
βάλει την Ουκρανία σε καθεστώς αποκλεισμού, όπως είχε συμβεί το 1955 με την 
Αυστρία που είχε υποχρεωθεί, για να δημιουργηθεί ως νέο κράτος μετά τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, να είναι αυστηρά εκτός ΝΑΤΟ και να υπόκειται σε 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς (...) να υιοθετήσει 
την στήριξη μιας νέας κυβέρνησης που θα κρατήσει την Ουκρανία ως χώρο 
ουδέτερο εξοπλισμών που θα απειλούσαν την ύπαρξη και την ασφάλεια της 
ρωσικής ομοσπονδίας. Και βεβαίως ο Πούτιν θα το πετύχει γιατί η Δύση 
περιορίζεται απλώς σε φραστικές απειλές. Αυτά τα μέτρα τα οποία επέβαλε είναι 
αστεία, οι δηλώσεις Μπορέλ είναι στα όρια του προκλητικού. Ποιος είναι ο 
χαμένος σε αυτή την υπόθεση; Οι δυστυχείς Ουκρανοί οι οποίοι ήταν οι χρήσιμοι 
ηλίθιοι.  

ερδισμένος είναι ο Πούτιν, κερδισμένοι είναι  
οι Αμερικανοί και το shale gas τους με το οποίο 
σκοπεύουν να πλημμυρίσουν τις αγορές της 

Ευρώπης. Χαμένοι οι Ευρωπαίοι, γιατί θα πληρώσουν 
πολύ ακριβά, οικονομικά, την ένταση στην Ουκρανία. 
Η πραγματικότητα είναι ότι η Δύση έκανε ένα τεράστιο λάθος που ανέτρεψε την 
πολιτική Κίσινγκερ του ’72, που ήταν να απομακρύνει την Κίνα από την Ρωσία 
και υιοθέτησε μια άλλη πολιτική που έριξε τη ρωσική ομοσπονδία στην αγκαλιά 
της Κίνας. Με αυτά σαν δεδομένα, φοβούμαι ιδιαιτέρως ότι το επόμενο «πιάτο» 
στο τραπέζι της Κίνας αυτή τη φορά θα είναι η Ταϊβάν. Σε αυτή την τεράστια ευρω-
ασιατική συμμαχία προσετέθη και το Ιράν και βρήκε πολύ άνετη υποδοχή και η 
Βόρεια Κορέα, η οποία πολλαπλασίασε τις πυραυλικές της δοκιμές τον τελευταίο 
καιρό. Πόσο μεγάλη αφέλεια χρειαζόταν για να καταλήξουμε εδώ;». 

Ο 

Κ 
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- Αναφερθήκατε σε «αστεία μέτρα». Γιατί το λέτε αυτό; 
«Γιατί ακριβώς 

 
Απεναντίας εάν σκεφτείτε ότι το πετρέλαιο έφτασε στο 
ιστορικά υψηλό σημείο από το 2014 στα 102, 103, 104 
δολάρια, αντιλαμβάνεστε ότι τα θησαυροφυλάκια της 
Μόσχας γεμίζουν λόγω των νέων τιμών. Δηλαδή εμείς οι 
ανόητοι χρηματοδοτούμε τον πόλεμο του Πούτιν. Αυτό 
κάνουμε». - Εδαφικά πιστεύετε ότι η Ρωσία θα περιοριστεί 
στο Ντόνετσκ; Γιατί χτυπά και σε περιοχές έξω από αυτή τη 
ζώνη. Υπάρχει κίνδυνος η σύρραξη να βγει εκτός των 
προβλεπόμενων ορίων; «Μα είναι ήδη εκτός ορίων, είναι 
ήδη γενικευμένη η σύρραξη. Αυτή τη στιγμή στρατεύματα 
έχουν φτάσει πλησίον του Κιέβου, ουσιαστικά πολιορκούν 
το Κίεβο -είναι στρατεύματα ρωσικά που ξεκίνησαν από τη 
Λευκορωσία. Από τη μία μεριά, από βορρά κατεβαίνουν 
ρωσικά στρατεύματα προς την πρωτεύουσα - είναι δύο 
ώρες δρόμος. Και από την άλλη μεριά, από την Κριμαία, 
μπαίνουν προς την πλευρά των ακτών της αζοφικής 
θάλασσας. Τα ρωσικά στρατεύματα από τη μεριά του 
μικρού Ντονμπάσκ - λέω μικρό Ντονμπάσκ γιατί το 
Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ στα σημερινά τους σύνορα δεν 
καλύπτουν ολόκληρες τις επαρχίες στις οποίες ανήκουν - 
από εκεί ξεκινά νέο κύμα προς τις ακτές της Αζοφικής. Ε, τι 
έχει μείνει από την Ουκρανία δηλαδή; Και το ΝΑΤΟ που 
είναι; Ο Μπάιντεν είπε ότι δεν πρόκειται να στείλει στρατό 
στην Ουκρανία και με «εξίσου μεγάλο θάρρος» μας είπε ότι 
θα υπερασπίσει και την τελευταία ίντσα των νατοϊκών 
εδαφών. Μόνο που τα νατοϊκά εδάφη δεν απειλούνται από 
τον Πούτιν». - Ποια είναι η επόμενη ημέρα για την 
Ουκρανία; Η καλύτερή της είναι να ουδετεροποιηθεί. - Να 
μπει μία κυβέρνηση ελεγχόμενη από τον Πούτιν και 
ουσιαστικά να μιλάμε για κράτος δορυφόρο; Αυτό το οποίο 
είναι το ισοδύναμο του δόγματος Μονρόε των Αμερικανών. 
Θα σας θυμίσω ότι οι Αμερικανοί απαιτούν να τηρείται το 
δόγμα Μονρόε και οι Ρώσοι απαιτούν να τηρείται το δόγμα 
του «Εγγύς Εξωτερικού». (σ.σ το δόγμα πήρε το όνομά του 
από τον Πρόεδρο Τζέιμς Μονρόε, τον πρώτο που το 
διατύπωσε. Ανέφερε ότι περαιτέρω προσπάθειες των 
ευρωπαϊκών εθνών να αποικίσουν ή να αναμειχθούν στα 
πολιτικά πράγματα των κρατών της Βόρειας ή Νότιας 
Αμερικής θα μπορούσε να θεωρηθεί επιθετική ενέργεια, 
που απαιτεί παρέμβαση των ΗΠΑ.) Η τελευταία φράση του 
Πούτιν στο δεύτερο διάγγελμα είναι εφιαλτική. 

ροσέξτε τι είπε: εάν τολμήσει 
κάποιος να μπει εμπόδιο στις 
προσπάθειές μας θα έχει τέτοιες 

συνέπειες που δεν θα τις ξεχάσει, θα 
είναι πρωτοφανείς στην ιστορία. Είναι 
απειλή για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 
«Σταματήστε να κάνω τη δουλειά μου» δηλαδή. «Να 
εξασφαλίσω την υπαρξιακή μου ασφάλεια όπως εγώ την 
εννοώ» και πρόσθεσε στο τέλος «Είμαστε έτοιμοι για όλα 
τα αποτελέσματα». - Ποια είναι η μεγαλύτερη άμεση 
συνέπεια για την Ευρώπη; «Κατ' αρχάς η Ευρώπη πρέπει 
να σοβαρευτεί. Και εδώ φαίνεται πολύ σοβαρά να 
ξεπροβάλλει μία φράση και μία διάθεση.  

 

Π 
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Η φράση του προέδρου Μακρόν που είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι 
«εγκεφαλικά νεκρό» και το απέδειξε περιτράνως. Και η 
πρόθεση για τη δημιουργία ευρωστρατού - πραγματικού 
ευρωστρατού όμως που να μπορεί να σταθεί στα πόδια 
του. Η άμεση συνέπεια είναι ότι «η Πολική Αρκούδα θα μας 
χτυπήσει την πλάτη».  

 
Οικονομικά, από πλευράς ενέργειας θα «κρυώσουμε». Και 
θα πληρώσουμε επιπλέον για τα πάντα γιατί η ενέργεια 
είναι στην πηγή της οικονομικής αλυσίδας, η αρχή. Εκεί η 
Ευρώπη θα πληρώσει την αφέλειά της, την ανοησία της». - 
Είναι μόνη της η Ουκρανία σε αυτόν τον πόλεμο ή μπορεί 
να ελπίζει και στρατιωτικά σε κάποιους συμμάχους; 
«Βλέπετε εσείς κανέναν να τη στηρίζει; Ο καημένος ο 
πρέσβης φώναζε στην Τουρκία «κλείστε τα Δαρδανέλια». 
Κι εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση της Τουρκίας. Θα 
πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα 
αφήσει. Και έχει ανοιχτά μέτωπα στη Λιβύη, στη Συρία, στο 
Ιράκ». - Έχει καμία απολύτως ελπίδα η Ουκρανία, όχι να 
κερδίσει αλλά να περισώσει κάτι; Δεδομένου ότι ο ρωσικός 
στρατός είναι πανίσχυρος συγκριτικά με τις στρατιωτικές 
δυνάμεις της Ουκρανίας. «Δεν πιστεύω ειλικρινά ότι ο 
Πούτιν έχει διάθεση να δημιουργήσει στρατιωτική κατοχή 
στην Ουκρανία. Το μόνο που θέλει είναι να 
ουδετεροποιήσει τη χώρα. Αυτό είναι μια πολιτική 
απόφαση την οποία πρέπει να την ενισχύσει με δημιουργία 
πολιτικών δομών, που να στηρίζουν την ουδετερότητα της 
Ουκρανίας. Δεν νομίζω ότι θέλει να την κατακτήσει». - Ναι, 
αλλά θέλει να την ελέγχει. «Σαφέστατα. Το «εγγύς 
εξωτερικό» ήταν αυτό. Όταν ο Τζέιμς Μπέικερ (σ.σ 
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επί Ρίγκαν και Μπους) 
υποσχόταν στον Γκορμπατσόφ ότι δεν θα προχωρήσουν 
ούτε ίντσα ανατολικά και ότι οι χώρες του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας θα παραμείνουν ουδέτερες, αυτό δεν τηρήθηκε. 
Δεν έχουμε ακόμα καταλάβει την έννοια της ισχύος σε 
αυτόν τον πλανήτη. Έχουμε μείνει μόνο στο να λιβανίζουμε 
το διεθνές δίκαιο, το οποίο διεθνές δίκαιο, όπως έλεγε ο 
Γκρότιους (Δανός δικηγόρος), είναι αυτό θα μας βοηθήσει 
να μετατρέψουμε την ζούγκλα σε ζωολογικό κήπο. Δεν είπε 
ποτέ όμως ότι θα ευνουχίσει τα σαρκοβόρα για να πάψουν 
να είναι σαρκοβόρα. Χρειαζόμαστε μια ομάδα φυλάκων, 
που θα έχουν τα εργαλεία και την ισχύ για να χωρίσουν τα 
σαρκοβόρα από τα φυτοφάγα και τα σαρκοβόρα μεταξύ 
τους. Είναι ένα κράμα ισχύος και δικαίου η σωστή διεθνής 
διακυβέρνηση. Εμείς τι κάναμε στη Δύση; Αφήσαμε την 
Τουρκία να εισβάλει στην Κύπρο, αφήσαμε την Τουρκία να 
ανακηρύξει ανεξάρτητο κράτος στην Κύπρο, να μεταφέρει 
στρατό στο ανεξάρτητο κράτος που η ίδια αναγνωρίζει. 
Μπήκε και στην Αμμόχωστο και όλα αυτά απέναντι σε 
πέντε τουλάχιστον ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, τα οποία η Δύση τα έβλεπε και «σφύριζε 
κλέφτικα», με τις εκλεκτικές της ευαισθησίες απέναντι σε 

ορισμένους κι όχι σε άλλους. - Ιδανικά, θα ήθελε ο Πούτιν 
μία «δεύτερη Λευκορωσία» στην Ουκρανία; Δηλαδή έναν 
ηγέτη ο οποίος ουσιαστικά να ελέγχεται από αυτόν; 
«Σαφώς. Κι επειδή ο Πούτιν έχει άλλα 15 - 16 χρόνια, θα 
μπορούσε να δημιουργήσει τέτοιου είδους μαριονέτες για 
την Ουκρανία και να τις στηρίξει αναλόγως». -Έχει λόγους 
ο Πούτιν να φοβάται τις όποιες κυρώσεις των δυτικών, ή το 
κέρδος που έχει ήδη καταφέρει από την εισβολή είναι 
ούτως ή άλλως μεγαλύτερο;  «Μα έχει ήδη συμφωνίες με 
μια τεράστια χώρα. Με την αγορά της Κίνας. Και πόσες 
άλλες που δεν ξέρουμε, και πόσες άλλες που θα γίνουν. Η 
Κίνα δεν είναι μία οποιαδήποτε αγορά. Είναι 1,2 δισ. 
κόσμος. Μια οικονομία που αναπτύσσεται με 6,5%». - Αν η 
Ρωσία στραφεί στη νέα οικονομική συμμαχό της, την Κίνα, 
υπάρχει πιθανότητα - ακόμα κι αν εξομαλυνθεί η 
κατάσταση - να μην έχει η Ευρώπη προτεραιότητα σε ό,τι 
αφορά την παροχή φυσικού αερίου και να βρεθούμε με 
ελλείψεις μακροχρόνιες; «Εκεί οι φίλοι μας  

ι Αμερικανοί θα φροντίσουν να 
μας πλημμυρίσουν με shale gas. 
Να πουλήσουν το δικό τους,  

γιατί οι τιμές του αερίου είναι τόσο  
ψηλά που μπορεί και το δικό τους  
να είναι ανταγωνιστικό. 

 
Επίσης υπάρχει και η πυρηνική ενέργεια - η Γαλλία ας 
πούμε δεν έχει πρόβλημα. Ε σε λίγο θα έρθει και η σύντηξη, 
αλλά μέχρι να έρθει θα περάσει μια δεκαετία. Και βεβαίως 
οι αστειότητες περί πρασίνης ενεργείας και πρασίνων 
αλόγων - αντιλαμβάνεστε 10% με 12% θα καλύψει». Η 
Γερμανία βέβαια, από την άλλη μεριά, είχε αποφασίσει πως 
φέτος θα βάλει τέλος στα πυρηνικά εργοστάσια. Το είχε 
αποφασίσει μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα. «Όπως είχε 
αποφασίσει να… σταματήσει τον λιγνίτη και τον πήγε μέχρι 
το 2048»! 
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του Νότη Μαριά 
Πρόεδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
πρώην Ευρωβουλευτή 

 
Σε άρθρο μας στα τέλη Δεκεμβρίου 
2021 αναλύσαμε τις εγγυήσεις 
ασφάλειας που είχε ζητήσει η Ρωσία 
από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ 
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την 
κρισιμότητα των καταστάσεων 
(www.notismarias.gr 29/12/2021). 
Στο πλαίσιο αυτό είχαμε επισημάνει 
ότι «σε δηλώσεις του ο Βλαντιμίρ 
Πούτιν αναφερόμενος σε πιθανή 
εγκατάσταση αμερικανικών 
πυραύλων στο έδαφος της 
Ουκρανίας εξέφρασε την έντονη 
ανησυχία του επισημαίνοντας "θα 
επαναλάβω άλλη μία φορά ότι το 
ζήτημα αφορά στην πιθανή 
ανάπτυξη στο έδαφος της 
Ουκρανίας, συστημάτων κρούσης με 
χρόνο πτήσης 7-10 λεπτά από τη 
Μόσχα ή 5 λεπτά, στην περίπτωση 
υπερηχητικών συστημάτων. 
Φανταστείτε το”(www.capital.gr 
8/12/2021). Για τον λόγο αυτόν 
άλλωστε ζήτησε από τον Μπάιντεν 
συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις 

και εγγυήσεις ασφάλειας θέτοντας 
ταυτόχρονα τις ρωσικές κόκκινες 
γραμμές (www.bbc.com 
20/12/2021)». Και συνεχίζαμε 
παρατηρώντας: « 

ίναι λοιπόν 
προφανές ότι 
διανύουμε μια 

κρίσιμη φάση στις 
σχέσεις της Ρωσίας  
με τη Δύση καθώς  
η Μόσχα θεωρεί  
πλέον ότι απειλείται η 
ασφάλειά της. Άλλωστε 
μετά την εκλογή 
Μπάιντεν οι σχέσεις 
ΗΠΑ-Ρωσίας είναι 
ιδιαίτερα τεταμένες. 

 
Η αντιρωσική στόχευση των ΗΠΑ 
έγινε έκδηλη πέραν των άλλων και 
στις συναντήσεις του Τζο Μπάιντεν 
στην Ευρώπη τον Ιούνιο του 2021 
αρχής γενομένης στις 11 Ιουνίου με 
την Σύνοδο Κορυφής των G7 στην 
Κορνουάλη της Αγγλίας και εν 
συνεχεία με τη Σύνοδο των ηγετών 
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις 14 
Ιουνίου και τη συνάντηση κορυφής 
ΕΕ-ΗΠΑ στις 15 Ιουνίου επίσης στις 
Βρυξέλλες. Το κύριο συμπέρασμα 
από τη συνάντηση των 30 ηγετών 
των χωρών του ΝΑΤΟ ήταν ότι μαζί 
με το «America is back» του Τζο 
Μπάιντεν είχαμε και το «cold war is 

back». Καταλήγοντας τονίζαμε: 
«Ενόψει λοιπόν της έντασης η οποία 
χτυπάει πλέον κόκκινο και καθώς η 
ευρωπαϊκή ήπειρος μπαίνει ξανά 
στη φάση ενός νέου ψυχρού 
πολέμου είναι προφανές ότι 
απαιτείται άμεση αποκλιμάκωση της 
στρατικοποίησης και ενίσχυση του 
διαλόγου για τη διαμόρφωση 
συνθηκών διεθνούς πολιτικής 
ύφεσης και ειρήνης. Μάλιστα σε μια 
φάση που η πανδημία λάβωσε την 
οικονομία όλων των χωρών είναι 
προς όφελος της ΕΕ, των ΗΠΑ και 
της Ρωσίας η διάθεση κονδυλίων για 
την ενίσχυση της οικονομίας και τον 
περιορισμό της ανεργίας παρά για 
την δρομολόγηση μιας αλόγιστης 
κούρσας εξοπλισμών ΗΠΑ, Ρωσίας 
αλλά και των άλλων χωρών του 
ΝΑΤΟ. Επιπλέον η Δύση θα πρέπει 
να λάβει σοβαρά υπόψη τις 
ευαισθησίες της ρωσικής πλευράς 
σε σχέση με τα ζητήματα ασφάλειας 
καθώς είναι προφανές ότι η Ρωσία, 
όπως και κάθε άλλη χώρα στην 
υφήλιο, δεν μπορεί να ανεχθεί την 
στρατιωτική της περικύκλωση. Πολύ 
δε περισσότερο την εγκατάσταση 
οπλικών συστημάτων και 
πυραύλων των χωρών του ΝΑΤΟ σε 
απόσταση αναπνοής από την ίδια τη 
Μόσχα και τις άλλες μεγάλες 
ρωσικές πόλεις. Το μπαλάκι πλέον 
είναι στο τερέν της Δύσης καθώς οι 
ΗΠΑ και οι υπόλοιπες χώρες του 
ΝΑΤΟ θα πρέπει να θέσουν στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις 
δικές τους προτάσεις. Γιατί το να 
υπάρχει απλά και μόνο ένας δίαυλος 
επαφής μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας είναι 
μεν μια σημαντική εξέλιξη πλην 
όμως δεν αρκεί. Σε κάθε περίπτωση 
η κοινή γνώμη της Ευρώπης 
παρακολουθεί με εξαιρετικό 
ενδιαφέρον τις αμερικανορωσικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς οι λαοί 
της Ευρώπης δεν θέλουν σε καμιά 
περίπτωση να ξαναδούν να παίζεται 
το κακοστημένο παιχνίδι του 
ψυχρού πολέμου». 

Ε 
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Δυστυχώς μετά από δύο μήνες «διαλόγου κουφών» οι 
ευρωπαϊκοί λαοί εμβρόντητοι παρακολουθούν πλέον από 
τις τηλεοράσεις τους τον Πόλεμο στην Ουκρανία. 

 

ι ευθύνες της ΕΕ για την εξέλιξη 
αυτή είναι τεράστιες, καθώς 
προσδέθηκε στο άρμα της 

Ουάσιγκτον και άφησε σε  
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ το ζήτημα της  
διαπραγμάτευσης των εγγυήσεων 
ασφάλειας που ζητούσε η Ρωσία.  
Και όταν η ΕΕ συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο να βγει 
χαμένη σε περίπτωση μιας στρατιωτικής σύγκρουσης της 
Ρωσίας με την Ουκρανία, 

 

Γαλλία με την στήριξη της 
Γερμανίας αλλά και της 
αφρόκρεμας της ευρωπαϊκής 

επιχειρηματικής τάξης έπαιξε το 
τελευταίο της χαρτί μεσολαβώντας την 
ύστατη στιγμή προκειμένου να ανοίξει 
ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας στη 
διπλωματία Όμως ήταν πλέον  

αργά καθώς οι εξελίξεις είχαν 
δρομολογηθεί ανεπιστρεπτί 
(www.elysee.fr 20/2/2022). Έτσι οι αμήχανοι ηγέτες της ΕΕ 
δηλώνοντας για άλλη μια φορά πίστη στην Ουάσιγκτον με 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 
Φεβρουαρίου 2022 αποφάσισαν «την επιβολή περαιτέρω 
περιοριστικών μέτρων με τεράστιες και σοβαρές 
επιπτώσεις για τη Ρωσία εξαιτίας της δράσης της, σε στενή 
συνεργασία με τους εταίρους και τους συμμάχους μας. Οι 
κυρώσεις αυτές καλύπτουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, τα είδη 
διπλής χρήσης καθώς επίσης τον έλεγχο των εξαγωγών 
και τη χρηματοδότηση εξαγωγών, την πολιτική 
θεωρήσεων, επιπρόσθετες καταχωρίσεις φυσικών 
προσώπων ρωσικής ιθαγένειας και νέα κριτήρια για τις 
καταχωρίσεις. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει χωρίς 
καθυστέρηση τις προτάσεις της Επιτροπής και του ύπατου 
εκπροσώπου» (www.consilium.europa.eu/el). Μάλιστα σε 
σχέση με το κρίσιμο ζήτημα του νέου αυξημένου 
ενεργειακού κόστους το οποίο λόγω του Πολέμου στην 
Ουκρανία θα κληθούν ξανά να πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί 
λαοί, οι ηγέτες της ΕΕ αντί για άμεσα μέτρα παρέπεμψαν το 
ζήτημα στις καλένδες δηλώνοντας ότι «το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ζητεί να προχωρήσουν οι εργασίες για την 
προετοιμασία και την ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα και 
καλεί ιδίως την Επιτροπή να προτείνει μέτρα έκτακτης 
ανάγκης, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενέργειας». 

 

Ο 

H 

http://www.consilium.europa.eu/el
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Παρά τις σκληρές κυρώσεις κατά της Μόσχας, ΗΠΑ και ΕΕ 
δεν τόλμησαν να αποκόψουν την Ρωσία από το σύστημα 
SWIFT. Και αυτό γιατί έτσι θα καθίστατο αδύνατη η 
πληρωμή προς την Ρωσία των ποσών που καταβάλουν οι 
αμερικανικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για το ρωσικό 
φυσικό αέριο και πετρέλαιο που προμηθεύονται αφειδώς 
από τη Μόσχα. Σημειώνεται ότι πρώτος μεταξύ των 
προμηθευτών πετρελαίου στις ΗΠΑ είναι ο Καναδάς με τη 
Ρωσία να καταλαμβάνει την τρίτη θέση (sputniknews.gr 
25/11/2021) ενώ από την άλλη πλευρά η Μόσχα καλύπτει 
περίπου το 1/3 των αναγκών της Ευρώπης σε φυσικό αέριο 
(www.capital.gr 31/1/2022). Για τον λόγο αυτόν ο Μπάιντεν 
εξαίρεσε από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας το πετρέλαιο, 
ενώ αντίστοιχα η ΕΕ εξαίρεσε από τις κυρώσεις το φυσικό 
αέριο και το πετρέλαιο. Άλλωστε ο αποκλεισμός της 
Μόσχας από το σύστημα SWIFT θα είχε ως αποτέλεσμα την 
αδυναμία της Δύσης να προμηθεύεται πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, πρώτες ύλες, μέταλλα, σιτηρά κλπ από τη Ρωσία. 
Επιπλέον ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν φαίνεται να ανησυχεί 
ιδιαίτερα για τις σκληρές οικονομικές κυρώσεις που έχουν 
αρχίσει να επιβάλλουν στη Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η 
ΕΕ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και οι άλλες χώρες 
της επιρροής της Ουάσιγκτον. Και αυτό γιατί έχει πλέον την 
οικονομική στήριξη της Κίνας. Όπως ήδη έχουμε αναλύσει 
από τη στήλη αυτή (www.political.gr 12/2/2022, σελ. 12) 
κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα με αφορμή την 
τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ο 
Πούτιν προχώρησε σε σημαντικές συμφωνίες με τον Κινέζο 
ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Μάλιστα ενόψει των κυρώσεων που 
ανέμενε να του επιβληθούν από τη Δύση που θα 
οδηγούσαν μετά βεβαιότητος σε μείωση των ρωσικών 

διαθεσίμων σε δολάρια και ευρώ, ο Πούτιν ζήτησε την 
«προώθηση της χρήσης εθνικών νομισμάτων σε 
αμοιβαίους διακανονισμούς, κάτι που υποστήριξε η 
κινεζική πλευρά» (http://en.kremlin.ru/events 4/2/2022). 
Επιπλέον Μόσχα και Πεκίνο υπέγραψαν 15 οικονομικές 
συμφωνίες εκ των οποίων 3 αφορούσαν την ενέργεια 
(www.globaltimes.cn 5/2/2022) δημιουργώντας μια 
κινεζορωσική ενεργειακή συμμαχία στο πεδίο το φυσικού 
αερίου διάρκειας 30 ετών (www.euractiv.com 7/2/2022). Οι 
εν λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν αγοραπωλησία 
ρωσικού «φυσικού αερίου μέσω της οδού της Άπω 
Ανατολής» και αγοραπωλησία ρωσικού «αργού 
πετρελαίου για παράδοση σε διυλιστήρια πετρελαίου στη 
Δυτική Κίνα». Οι παραπάνω ενεργειακές συμφωνίες ύψους 
117,5 δις δολαρίων (www.reuters.com 4/2/2022) θα είναι 
πληρωτέες σε ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο όγκος του διμερούς 
εμπορίου των δύο πλευρών ανέρχονταν το 2021 σε 140 δις 
δολάρια με τον Πρόεδρο της Κίνας να θέτει ως στόχο την 
αύξηση του διμερούς εμπορίου των δύο πλευρών στα 250 
δις δολάρια (http://en.kremlin.ru/events 4/2/2022). Μάλιστα 
τον σημαντικό οικονομικό ρόλο της Κίνας επισήμανε και ο 
ίδιος ο Πούτιν με άρθρο του στο κινεζικό πρακτορείο 
ειδήσεων Xinhua (http://en.kremlin.ru/events 3/2/2022) με 
τίτλο «Ρωσία και Κίνα: Μια στρατηγική εταιρική σχέση 
προσανατολισμένη στο μέλλον». Βεβαίως θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι η Ρωσία σήμερα διαθέτει σημαντικά 
συναλλαγματικά διαθέσιμα ύψους 630 δις δολαρίων όπως 
επισήμανε με νόημα ο κινεζικός Τύπος 
(www.globaltimes.cn 24/2/20220. Επιπλέον η σημαντική 
αύξηση των τιμών φυσικού αερίου, πετρελαίου, μετάλλων 
και σιτηρών αυξάνει επιπλέον τα συναλλαγματικά 
διαθέσιμα της Μόσχας η οποία σύμφωνα με κινεζικές 
εκτιμήσεις μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει για αρκετό 
χρονικό διάστημα τις συνέπειες των οικονομικών 
κυρώσεων της Δύσης. Η Κίνα αναμένεται να στηρίξει τον 
Πούτιν έναντι των δυτικών κυρώσεων και για έναν άλλον 
λόγο, καθώς όπως τονίζεται «για την τριγωνική σχέση 
Κίνας-Ρωσίας-ΗΠΑ, οι κυρώσεις που επέβαλε η Δύση στη 
Ρωσία είναι σαν “δοκιμή”, ….γιατί αυτές οι κυρώσεις θα 
μπορούσαν να επαναληφθούν σε σχέση με την Κίνα στο 
μέλλον, εάν η ηπειρωτική Κίνα αναγκαστεί να λύσει το 
ζήτημα της Ταϊβάν με μη ειρηνικούς τρόπους» 
(www.globaltimes.cn 25/2/2022). 

Ταυτόχρονα βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά του 
νομίσματος, καθώς η ηγεσία της ΕΕ ανησυχεί μήπως η 
Ουκρανία «σκάσει νέο κανόνι» και δεν εξοφλήσει τα χρέη 
της προς ΕΕ και ευρωπαϊκές τράπεζες. Σύμφωνα με 
στοιχεία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Κομισιόν)  

πό το 2014 μέχρι σήμερα η 
Ουκρανία έλαβε από την ΕΕ  
και από άλλους ευρωπαϊκούς 

πιστωτικούς οργανισμούς  
δάνεια ύψους 15,1 δις ευρώ. 
Ειδικότερα το Κίεβο έλαβε δάνεια από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ύψους 9,5 δις 
ευρώ συν 5,6 δις ευρώ δάνεια από την ΕΕ στο πλαίσιο της 
διαδικασίας Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής 
Συνδρομής (file:///C:/Users/7544~1). Στα παραπάνω θα 
πρέπει να προστεθούν και οι τεράστιες ανησυχίες χιλιάδων 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που θα πληγούν επίσης καθώς 
θα δουν τις εξαγωγές τους προς την Ρωσία να πλήττονται 
λόγω των κυρώσεων. Και φυσικά το μάρμαρο αναμένεται 
σε τελική ανάλυση να το πληρώσουν τα εκατομμύρια των 
ευρωπαίων καταναλωτών. Α 
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Του Κυριάκου Τόμπρα 
Οικονομολόγου, 
Διδάκτορα Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Salerno, 
Προέδρου Υπέρβασης 

 
Πριν λίγα μόλις χρόνια, τον 
Φεβρουάριο του 2016, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση 
προς το Συμβούλιο της Ευρώπης και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά 
με σχέδιο δράσης για την περαιτέρω 
ενίσχυση της καταπολέμησης της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
Το εν λόγω σχέδιο δράσης, μεταξύ 
άλλων, ορίζει ότι οι πληρωμές σε 
μετρητά χρησιμοποιούνται ευρέως 
στη χρηματοδότηση τρομοκρατικών 
δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο, 
λοιπόν, αυτό, σε όλα τα κράτη-μέλη 
της ΕΕ,  θεσπίστηκαν ανώτατα όρια 
για τις πληρωμές σε μετρητά. 

ο σημαντικό 
χαρακτηριστικό 
των μετρητών, 

επισημαίνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
είναι ότι προσφέρουν 
ανωνυμία στις 
συναλλαγές, η  
οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί 
καταχρηστικά. 
Ειδικότερα, η δυνατότητα πληρωμής 
μεγάλων ποσών σε μετρητά 
διευκολύνει τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, την φοροδιαφυγή 
και την χρηματοδότηση 
τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, 
λόγω της δυσκολίας ελέγχου 
τέτοιων συναλλαγών. Έτσι, οι 
περιορισμοί στις πληρωμές σε 
μετρητά, υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν μέσο για την 
καταπολέμηση των εγκληματικών 
δραστηριοτήτων, οι οποίες 
περιλαμβάνουν σημαντικές 
πληρωμές σε μετρητά από δίκτυα 
του οργανωμένου εγκλήματος.  
Ο περιορισμός πληρωμών μεγάλων 
ποσών σε μετρητά, καθώς και οι 
δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων και 
άλλες υποχρεώσεις που 
αποσκοπούν στην καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης προσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, θα 
μπορούσαν να εμποδίσουν τη 
λειτουργία των δικτύων 
τρομοκρατών και άλλων 
εγκληματικών δραστηριοτήτων και, 
ως εκ τούτου, έχουν προληπτικό 
χαρακτήρα. Επιπλέον, αυτό θα 
διευκόλυνε περαιτέρω τις έρευνες 
για τον εντοπισμό 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών 
στο πλαίσιο τρομοκρατικών 
δραστηριοτήτων. Έτσι, λοιπόν, και 
στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, 
στο πλαίσιο του ελέγχου και της 
μείωσης της φοροδιαφυγής, όλο και 
περισσότερες φορολογικές 
διατάξεις ορίζουν την υποχρεωτική 
εξόφληση των συναλλαγών 

διατραπεζικά, με κάρτες ή μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. 
Ειδικότερα, μεταξύ επιτηδευματιών, 
οι συναλλαγές συνολικής αξίας άνω 
των 3.000 ευρώ, πρέπει να 
εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών 
τραπεζικών λογαριασμών του 
εκδότη - πωλητή αγαθών ή 
υπηρεσιών και του λήπτη των 
αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών 
που εξοφλούνται μέσω των ίδιων 
λογαριασμών, οι κινήσεις των 
οποίων διαβιβάζονται σε 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων της 
Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να 
ισχύει εν προκειμένω το τραπεζικό 
απόρρητο. Και, ακόμη, μεταξύ 
επιτηδευματία και ιδιωτών, οι 
συναλλαγές αξίας άνω των 500 
ευρώ, για πώληση αγαθών ή 
παροχή υπηρεσιών, πρέπει να 
εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών 
αποκλειστικά μέσω Τραπέζης, με 
χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του 
αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των 
υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού 
λογαριασμού ή με επιταγές, 
αποκλειομένης της εξόφλησης τους 
με μετρητά. Ακόμη και οι 
προκαταβολές ή οι τμηματικές 
καταβολές, που αφορούν τις 
ανωτέρω συναλλαγές, εμπίπτουν 
στον ανωτέρω περιορισμό, 
ανεξαρτήτως ποσού. Η μη 
συμμόρφωση ως προς την ανωτέρω 
υποχρέωση, τιμωρείται με την 
επιβολή στον επιτηδευματία 
προστίμου 100 ευρώ για κάθε 
παράβαση. Ως μη συμμόρφωση 
θεωρείται η μη εξόφληση, από τον 
ιδιώτη-αγοραστή των αγαθών ή των 
υπηρεσιών συνολικής αξίας 500 
ευρώ και άνω, με τη χρήση μέσων 
πληρωμής με κάρτα ή άλλων 
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. 
Κάπως έτσι, λοιπόν, μέσα από  μια 
προπαγάνδα τουλάχιστον 15 ετών, 
ολόκληρος ο πλανήτης πείστηκε ότι, 
η συγκέντρωση του συνόλου του  

 
Τ 
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χρήματος στις τράπεζες, εξυπηρετούσε τους ιερούς 
σκοπούς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του 
οργανωμένου εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

έχρι που, πριν λίγες μόλις 
ημέρες, τα ΜΜΕ ολόκληρου του 
πλανήτη κατακλύστηκαν από την 

φρικιαστική είδηση, ότι, στον Καναδά, 
με απόφαση της κυβέρνησης Τριντό,  
οι τράπεζες της χώρας διατάχθηκαν  
να παγώσουν τους λογαριασμούς  
των διαδηλωτών του «Κονβόι της 
Ελευθερίας» και, μαζί τους, και όλων 
όσων τους παρέχουν πάσης φύσης 
συνδρομή, όπως τρόφιμα, φάρμακα, 
κουβέρτες, φιλοξενία, κλπ. 

 

Όπως πάντα, όμως, η μεγαλύτερη συνωμοσία από όλες 
μαζί τις θεωρίες είναι η ίδια η πραγματικότητα που μας 
ετοιμάζει συστηματικά, χρόνια τώρα, η παγκόσμια ελίτ της 
ΝΤΠ. 

ίναι πλέον αυτονόητος ο λόγος  
για τον οποίο, όλα μας τα χρήματα, 
θέλουν να είναι κατατεθειμένα 

στις τράπεζες. Γιατί, έτσι, πετυχαίνουν 
να μας έχουν ομήρους, αφού, με  
ένα κλικ, μπορούν ανά πάσα στιγμή  
να μας τα πάρουν. 

 
Σκεφτείτε, δηλαδή, αν κάποια στιγμή φτάσουμε στο σημείο 
να παγώνουν, να κατάσχονται και να δεσμεύονται και στην 
Ελλάδα, οι λογαριασμοί όσων διαδηλώνουν ή απλά 
διαμαρτύρονται ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές. 
Εκείνων πχ που θα τολμήσουν να ξαναβγούν στις πλατείες, 
των αγροτών που θα τολμήσουν να κλείσουν την εθνική 
οδό, των λιμενεργατών που θα τολμήσουν να κλείσουν τα 
λιμάνια, κοκ...... Διαβάζουμε, λοιπόν, στην έγκριτη 
ιστοσελίδα slpress.gr, του  Σταύρου Λυγερού, την είδηση 

  

Μ 

Ε 
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για την απόφαση της κυβέρνησης Τριντό να δώσει το 
ελευθέρας στις τράπεζες να παγώσουν τους λογαριασμούς 
σε όσους ενέχονται σε αποκλεισμούς δρόμων. Με τις 
τράπεζες να δυσανασχετούν και να μην αναλαμβάνουν το 
ρόλο ντετέκτιβ, καθώς κρίνουν ότι δεν καλύπτονται νομικά, 
παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης του Καναδά. 
Επίσης εγείρονται πλέον θέματα και από άλλες ομάδες 
πολιτών, οι οποίες θεωρούν το μέτρο αντιδημοκρατικό και 
τουλάχιστον παράδοξο, αν όχι απαράδεκτο. Μέχρι στιγμής 
οι τράπεζες έχουν παγώσει κάποιους λογαριασμούς με 
εντολές της κυβέρνησης, επί τη βάσει μιας λίστας 
ονομάτων που τους έδωσε η αστυνομία, χωρίς όμως να 
είναι σαφές αν οι άνθρωποι ή οι εταιρείες στη λίστα 
διώκονται ποινικά και αν είναι όντως επιβεβαιωμένο ότι 
οχήματά τους μετέχουν εν γνώσει τους στους 
αποκλεισμούς των δρόμων. Μπορεί π.χ. ένας οδηγός να 
έχει πάρει φορτηγό μιας εταιρίας, χωρίς αυτό να του ανήκει 
και η εταιρεία να μην μπορεί να το ανακτήσει. Δεν είναι 
διόλου ξεκαθαρισμένο επίσης αν η λίστα με τα ονόματα 
αφορά σε συλληφθέντες, καθώς μέχρι πρόσφατα είχαν 
συλληφθεί πολύ λίγα άτομα και οι περισσότερες συλλήψεις 
(περίπου εκατό) έγιναν το περασμένο Σάββατο. Κατά πάσα 
πιθανότητα στη λίστα μπαίνουν οι κάτοχοι των 
εκατοντάδων φορτηγών που έχουν κλείσει τους δρόμους. 
Ως ιδιοκτήτες των οχημάτων, αυτομάτως μεταφέρονται στη 
«μαύρη λίστα» των τραπεζών. Πάντως, ακόμα και αν ένας 
διαδηλωτής συλληφθεί, εγείρονται νομικά ζητήματα για το 
κατά πόσον η πολιτεία μπορεί να παγώνει τους 
λογαριασμούς του στην τράπεζα ή τη μισθοδοσία του ή την 
σύνταξή του. 

 

Η εντολή που δόθηκε πριν δέκα μέρες από την κυβέρνηση 
με «έκτακτη νομοθετική ρύθμιση» απαιτεί από οιονδήποτε 
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (τράπεζα, εταιρείες 
επενδύσεων, ιδιωτικές εταιρείες δανεισμού, ασφαλιστικούς 
πράκτορες κ.λπ.) να δηλώνουν «αν έχουν στην κατοχή 
τους ή ελέγχουν περιουσία ατόμου που συμμετέχει σε 
παράνομες διαμαρτυρίες ή παρέχει προμήθειες σε 
διαδηλωτές». Ζητήθηκε επίσης από τα πιστωτικά ιδρύματα 
«να καταγγέλλουν οποιαδήποτε ύποπτη ενέργεια για 
ξέπλυμα χρήματος», κάτι που οι τράπεζες αρνούνται στην 
πράξη να αναλάβουν την ευθύνη να διεκπεραιώσουν. 

ο πρόβλημα που πήγε να λύσει 
ανορθόδοξα ο Τριντό όμως, δεν 
λύθηκε, γιατί στόχος του ήταν 

ουσιαστικά ο έρανος υπέρ των 
φορτηγατζήδων που αντιδρούν  
στον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους.  
Ο έρανος αυτός συγκέντρωσε 
εκατομμύρια δολάρια, όμως 
ολοκληρώθηκε πριν από την ψήφιση 
του νόμου και κατά συνέπεια ούτε οι 
τράπεζες, ούτε το δημόσιο «μπορεί  
να βάλει χέρι» στους λογαριασμούς  
όσων συνεισέφεραν με δωρεές  
μέχρι και τέσσερις ημέρες πριν. 

 
Εξάλλου, όπως γράφει το Newsweek συγκεντρώθηκαν 9,5 
εκατ. δολάρια, αλλά τα μισά προήλθαν από τις ΗΠΑ και όχι 
από Καναδούς. Συνέβαλαν περισσότερο πολίτες από την 
Καλιφόρνια, το Τέξας, τη Φλόριντα, τη Νέα Υόρκη και το 
Μίσιγκαν. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος για τους 
φορτηγατζήδες τέθηκε σε ισχύ προ μηνός, οπότε και 
άρχισαν οι συγκεντρώσεις τους, καθώς όσοι ταξίδευαν στις 
ΗΠΑ (δηλαδή το 90% από αυτούς) έπρεπε ή να 
εμβολιαστούν ή να μένουν κάθε φορά σε πενθήμερη 
καραντίνα. 

Τ 
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Εν τω μεταξύ εξεδόθη άλλη μια περίεργη οδηγία προς το 
κοινό στην Οτάβα, «να μην έχει επαφή με παιδιά που 
μπορεί να σχετίζονται με τους διαδηλωτές» και τεκμαίρεται 
ότι επειδή κάποιοι οδηγοί έχουν κατασκηνώσει στα 
φορτηγά τους οικογενειακώς, ίσως μερικά από τα παιδιά 
τους ζητήσουν τρόφιμα ή άλλη υποστήριξη από κατοίκους. 
Αρχικά συνελήφθησαν δύο άτομα που θεωρούνται 
διοργανωτές του «Κονβόι της Ελευθερίας» και από το 
περασμένο Σάββατο άρχισαν μαζικές συλλήψεις. Πάντως 
μέχρι και σήμερα είχαν απομακρυνθεί μόνον 30 οχήματα 
από τα εκατοντάδες που κλείνουν τους δρόμους. 

 

Όπως γράφει το Bloomberg ο Τριντό υποστήριξε ότι δεν 
είχε άλλο νόμο στη διάθεσή του για να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα που προκαλούν με το κλείσιμο των δρόμων οι 
φορτηγατζήδες και όσοι τους συμπαρίστανται. «Ο 
αποκλεισμός των αρτηριών απειλεί την οικονομία της 
χώρας και τις σχέσεις μας με τους εμπορικούς εταίρους 
μας. Αρχίζουν να λείπουν βασικά αγαθά, ακόμη και 
φάρμακα. Οι διαδηλωτές απειλούν την δημόσια ασφάλεια», 
είπε ο Τριντό. Η Noa Mendelsohn Aviv, επικεφαλής της 
Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Καναδά δήλωσε 
ότι αυτοί οι έκτακτοι νόμοι προς το οικονομικό σύστημα 
είναι πολύ γενικοί και μπορεί να μπλοκάρουν και 
λογαριασμούς πολιτών που απλά πηγαίνουν φαγητό ή ένα 
καφέ στους διαδηλωτές. Αν κάποιος για παράδειγμα 
απευθυνθεί σε μια τράπεζα ή στην αστυνομία και πει ότι ο 
τάδε πολίτης πήγε καφέ στον δείνα διαδηλωτή, η τράπεζα 
έχει το δικαίωμα να παγώσει το λογαριασμό του πολίτη 
που φέρεται να πήγε τον καφέ; Και αν είναι ταχυδιανομέας; 
«Η εντολή αυτή, πέρα από το γενικότερο θέμα που θέτει, 
πρέπει να γίνει και πολύ σαφέστερη και να εξειδικευθεί 
δεόντως», είπε η Aviv, προσθέτοντας ότι η Ένωση θα 
κινηθεί νομικά για την αντισυνταγματικότητα του νέου 
νόμου. 

 

ην εκπλαγείτε, λοιπόν, οι 
ανεμβολίαστοι, αν κάποια 
στιγμή, στο κοντινό και όχι  

στο μακρινό μέλλον, δείτε τους 
τραπεζικούς σας λογαριασμούς 
δεσμευμένους με συνταγή Τριντό….. 

 

M 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

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

 

ημαντική αύξηση 
των μηνύσεων  
της ΑΑΔΕ εναντίον 

φοροφυγάδων και για 
ξέπλυμα χρήματος 
καταγράφηκε το 2021 
, ενώ προχώρησαν εκατοντάδες 
υποθέσεις φοροφυγάδων και 
μεγαλοοφειλετών του δημοσίου 
στην Αρχή Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες. 
Όπως μεταδίδει το sofokleousin.gr 
για περισσότερα από 400 άτομα η 
Αρχή για το ξέπλυμα έχει ζητήσει 
άνοιγμα των τραπεζικών τους 
λογαριασμών σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Αναλυτικότερα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, 
στη διάρκεια του 2021 οι 

φορολογικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα οι Δ.Ο.Υ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και η 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. υπέβαλαν συνολικά 1.909 μηνυτήριες αναφορές εναντίον 
φοροφυγάδων και οφειλετών του δημοσίου. Ο αντίστοιχος αριθμός το 2020 ήταν 
1.336 φοροφυγάδες και οφειλέτες, που σημαίνει ότι το 2021 καταγράφηκε αύξηση 
42,9%. Επίσης το 2019 είχαν υποβληθεί 990 μηνύσεις. Συγχρόνως, το σύνολο 
αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς την Αρχή Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ανήλθε το 2021 σε 
450 από 225 το 2020, σημειώνοντας αύξηση 100%. Από αυτές, οι 437 αφορούσαν 
βεβαιωμένη  

 

Σ 
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φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ. Ο αντίστοιχος αριθμός 
το 2020 ήταν 214 υποθέσεις που σημαίνει αύξηση κατά 
104,2% Τα ποσά τα οποία αφορούν οι συγκεκριμένες 
υποθέσεις ανέρχονται σε 701,92 εκατ. ευρώ. Επίσης, το 
πλήθος αναφορών για χρέη προς το Δημόσιο άνω των 
50.000 ευρώ προς Αρχή Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες, ανήλθε το 2021 σε 821, μειωμένο κατά 
4,8% σε σχέση με το 2020 που ήταν 862 υποθέσεις. Το 
συνολικό ποσό που αναλογεί στις συγκεκριμένες 
υποθέσεις ανήλθε σε 699,5 εκατ. ευρώ. 

Ταυτόχρονα, το 2021 η Αρχή Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες απέστειλε στις ελεγκτικές υπηρεσίες της 
ΑΑΔΕ, δεκάδες υποθέσεις με εκατοντάδες εμπλεκόμενα 
πρόσωπα, καθώς όσοι κατηγορούνται ξέπλυμα μαύρου 
χρήματος ελέγχονται και για φοροδιαφυγή ή για οφειλές 
προς το δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή για το ξέπλυμα 
απέστειλε το 2021 στην ΑΑΔΕ, 124 υποθέσεις μαύρου 
χρήματος για να ερευνηθούν για φοροδιαφυγή. Στις 
συγκεκριμένες υποθέσεις εμπλέκονται συνολικά 430 
πρόσωπα, ενώ οι φορολογικές αρχές εξέδωσαν εντολές 
ελέγχου για 403 πρόσωπα. Ολόκληρο το 2020 οι υποθέσεις 
που εστάλησαν από την Αρχή στην ΑΑΔΕ ήταν 259 και 
αφορούσαν 706 πρόσωπα ενώ διατάχθηκαν 403 
φορολογικοί έλεγχοι.  

έλος το 2021 οριστικοποιήθηκαν 
358 υποθέσεις, στις οποίες 
βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 

ύψους 982,65 εκατ. ευρώ, εκ των 
οποίων όμως εισπράχθηκαν  
μόλις 2,6 εκατ. ευρώ! 
 

 

 
Να δώσουν ξανά τα στοιχεία τους στην Εφορία και μάλιστα 
μέσα σε… διάστημα δύο μηνών, καλούνται όλοι οι 
φορολογούμενοι. Όπως σημειώνει ο Βαγγέλης Δουράκης 
στο enikonomia.gr 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων υιοθετεί νέο σύστημα 
επικοινωνίας με τους πολίτες,  

το οποίο προσομοιάζει με εκείνο των 
τραπεζικών Ιδρυμάτων, και ζητά την 
επικαιροποίηση των στοιχείων τους! 

Καθιερώνεται επίσης ένας νέος θεσμός, ο «Βοηθός 
εκπλήρωσης», μέσω του οποίου ο κάθε φορολογούμενος 
θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες για τα θέματα που τον 
απασχολούν! Έως τις 18 Απριλίου έχουν προθεσμία οι 
φορολογούμενοι για να επισκεφτούν το myAADE.gr και να 
αλλάξουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους με την Εφορία. 

τσι, στο εξής η ΑΑΔΕ θα μπορεί  
να τους κοινοποιεί άμεσα 
ειδοποιήσεις κάθε φορά που 

πρέπει να πληρώνουν φόρους, 
πρόστιμα ή άλλες υποχρεώσεις  
τους προς το δημόσιο. 
Σύμφωνα με νέα απόφαση Πιτσιλή που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α 1025/2022 ΦΕΚ Β' 765/18-
02-2022) όλοι όσοι έχουν εκδώσει και χρησιμοποιούν 
κωδικούς Taxisnet «οφείλουν να επικαιροποιούν στην 
ψηφιακή πύλη myAADE (…) τα στοιχεία ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνα τους (Κινητό και 
Σταθερό τηλέφωνο)». Αυτό θα γίνεται στην επιλογή 
«Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία 
Επικοινωνίας». Με την ίδια απόφαση καθιερώνεται πλέον 
και ο θεσμός του «Βοηθού εκπλήρωσης» υποχρεώσεων, 
για άτομα που έχουν μεν δικούς τους κωδικούς αλλά, για 
διαφόρους λόγους (όπως πχ ηλικιωμένοι κλπ) χρειάζονται 
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και την βοήθεια άλλων για την εκπλήρωση των 
φορολογικών υποχρεώσεών τους. Συγκεκριμένα από την 
απόφαση προκύπτει ότι: η υποχρέωση δήλωσης νέων 
στοιχείων επικοινωνίας αφορά όλους όσοι έχουν 
πιστοποιηθεί (με κλειδάριθμο κλπ) ως χρήστες των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.  

ολίτες και επιχειρήσεις 
καλούνται να δηλώσουν ξανά 
κινητό και σταθερό τηλέφωνο, 

διεύθυνση κατοικίας και το 
προσωπικό email επικοινωνίας. 

 
Συνεπώς δεν αρκούν τα στοιχεία που έχουν ήδη δηλωμένα 
στην ΑΑΔΕ, αν και μέχρι να επικαιροποιηθούν θα ισχύουν 
τα παλαιά. Αντί για το προσωπικό τους email μπορούν να 
συμπληρώσουν email «βοηθού εκπλήρωσης» δηλαδή ενός 
προσώπου που τους βοηθά και τους ειδοποιεί για θέματα 
σχέσεων με την φορολογική διοίκηση. Στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσουν, θα 
αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση -
κοινοποίηση όλων των πράξεων, εγγράφων και 
ενημερωτικών μηνυμάτων της Φορολογικής Διοίκησης 
στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή e-
κοινοποιήσεις στο myAADE (πχ δηλώσεις Ε1, πράξεις 
διορθωτικού ή διοικητικού προσδιορισμού κλπ). Επίσης θα 
δέχονται και μηνύματα που ενδεχομένως περιέχουν 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν αφορούν σε 
φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του 
πολίτη όπως: π.χ. πρόστιμα ανεμβολίαστων, πρόστιμα 
τροχαίας, υποχρεώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ. Για τον σκοπό 
αυτό ζητείται και συναίνεση του φορολογούμενου (check-
box), αν θέλει να λαμβάνει ειδοποιήσεις ο Βοηθός 
εκπλήρωσης (πχ τα παιδιά του υπόχρεου, οικείοι – 
συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρίες κλπ). Σε περίπτωση 
μη συναίνεσης, η ειδοποίηση αποστέλλεται μόνο στο 
«Προσωπικό e-mail» ή, εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί 
τέτοιο, η κοινοποίηση πραγματοποιείται κατά τις κείμενες 
διατάξεις (πχ θυροκόλληση, με δικαστικό κλητήρα κλπ). Η 
επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας πρέπει να 
πραγματοποιείται σε κάθε μεταβολή τους. Ο 
φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται τις μεταβολές 
των στοιχείων επικοινωνίας έναντι της ΑΑΔΕ έως την 
ημερομηνία πραγματοποίησης της επικαιροποίησης. 

ς «Βοηθός Εκπλήρωσης» 
δηλώνεται κάθε πρόσωπο  
που συναινεί να συνδράμει  

τον δηλούντα στην εκπλήρωση των 
φορολογικών υποχρεώσεων του. 
Ο ίδιος ο πολίτης καλείται υποχρεωτικά να επιλέξει τον 
χαρακτηρισμό της σχέσης του με τον Βοηθό Εκπλήρωσης, 
από μία αποκλειστική λίστα ρόλων όπως, ενδεικτικά: 
λογιστής, σύμβουλος, συγγενής ή οικείο πρόσωπο. Στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Βοηθού Εκπλήρωσης 
αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση 
κοινοποίηση στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην 
εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, πράξεων, 
εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων της ΑΑΔΕ. Κατά 
τη συμπλήρωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, του 
προσωπικού e-mail και του e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης, 
τα στοιχεία επιβεβαιώνονται με την αποστολή 6ψήφιου 
κωδικού (αντίστοιχα στο τηλέφωνο ή στο e-mail) στον 
συναλλασσόμενο, για το δε τελευταίο, στον Βοηθό 
Εκπλήρωσης. Για να μπορέσει ο Βοηθός Εκπλήρωσης να 
βλέπει τις ειδοποιήσεις που αφορούν τρίτους, θα πρέπει 
και αυτός να επιβεβαιώσει μέσω κωδικού που θα λάβει, τη 
δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Η επικαιροποίηση 
στοιχείων γίνεται άμεσα στην νέα ψηφιακή πύλη 
«myAADE» η οποία διαδέχθηκε το Taxisnet, στην επιλογή 
«Μητρώο και Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία 
Επικοινωνίας». Έως και την επικαιροποίηση των 
στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τους 
φορολογούμενους, οι ήδη δηλωθείσες στην ΑΑΔΕ 
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ότι 
αντιστοιχούν στην επιλογή «Προσωπικό e-mail». Εφόσον 
ο φορολογούμενος έχει ήδη δηλώσει δύο διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δηλωθείσα στο πεδίο που 
οριζόταν ως «Mail» θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην επιλογή 
«Προσωπικό e-mail», ενώ η δηλωθείσα στο πεδίο που 
οριζόταν ως «Επιπλέον Mail» θεωρείται ότι αντιστοιχεί 
στην επιλογή «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης». 
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έχρι τις 28 Φεβρουαρίου  
οι τράπεζες και όλα τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

υποχρεούνται να αποστείλουν  
στην Εφορία τα στοιχεία των  
τραπεζικών καταθέσεων χιλιάδων 
φορολογουμένων, όπως επίσης και  
τα ποσά των τόκων που εισέπραξαν  
το 2021.  
Σύμφωνα με το sofokleousin.gr οι διασταυρώσεις των 
καταθέσεων εντάσσονται στο πλαίσιο των γενικότερων 
ελέγχων που διενεργεί η ΑΑΔΕ στα εισοδήματα όλων των 
φορολογουμένων, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν 
εισοδήματα που αποκρύπτονται ή και δαπανών που 
συνιστούν τεκμήριο, αλλά δεν δηλώνονται από τους 
υπόχρεους, καθώς επίσης και μαύρο χρήμα. Τα δεδομένα 
που θα αποστείλουν οι τράπεζες, θα διασταυρωθούν με 
στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις 
των υπόχρεων και αν προκύψουν διαφορές και ανεξήγητα 
ποσά καταθέσεων θα κληθούν για φορολογικό έλεγχο σε 
βάθος πενταετίας. Συγκεκριμένα όλα τα πιστωτικά 
ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των 
υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα 
χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης 
συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα 
πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο 
Τίτλων Α.Ε. (ΕΛΚΑΤ- ATHEXCSD), καθώς και οι Εταιρείες 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να 
διαβιβάσουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
του υπουργείου Οικονομικών, στη Δ/νση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ, καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, 
έως τις 28 Φεβρουαρίου, στις οποίες θα περιέχονται οι 
κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των 

φορολογουμένων. Κατά προτεραιότητα οι τράπεζες θα 
πρέπει να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου: Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών 
τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησε το φυσικό 
πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό 
του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των 
δικαιούχων/συνδικαιούχων, όπως όνομα επώνυμο, ΑΦΜ 
και ημερολογιακό έτος αναφοράς.  

α πλήρη στοιχεία των τραπεζικών 
λογαριασμών οι οποίοι 
εμφανίζουν ετήσια κίνηση 

μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ.  
Ως κίνηση λαμβάνεται το σύνολο  
των καθαρών πιστώσεων ή 
χρεώσεων, όποιο είναι μεγαλύτερο 
και όχι το άθροισμά τους. 
Για τον υπολογισμό των ετήσιων συνολικών καθαρών 
πιστώσεων ή χρεώσεων ενός πελάτη (φορολογούμενου) 
λαμβάνονται υπόψη: τα εμβάσματα από (προς) τράπεζες, 
ιδρύματα πληρωμών και τα ΕΛΤΑ, οι καταθέσεις/αναλήψεις 
ποσών με μετρητά ή καταθέσεις /αναλήψεις μέσω  
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τραπεζικών/ ιδιωτικών επιταγών καθώς και οι μεταφορές 
από άλλα, πλην των δικαιούχων του λογαριασμού, 
πρόσωπα εντός του ιδίου οργανισμού (πιστωτικό ίδρυμα, 
ίδρυμα πληρωμών και ΕΛΤΑ). Δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
αντιλογισμοί λανθασμένων καταχωρήσεων πίστωσης ή 
χρέωσης του λογαριασμού, καθώς και οι ανανεώσεις 
προθεσμιακών λογαριασμών και μεταφοράς ποσών 
μεταξύ λογαριασμών με κοινό δικαιούχο δε λαμβάνονται 
υπόψη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους λογαριασμούς 
με περισσότερους του ενός συνδικαιούχους να είναι τα ίδια 
πρόσωπα συνδικαιούχοι τόσο στον αποστέλλοντα όσο και 
στον παραλήπτη τραπεζικό λογαριασμό. Σε διαφορετική 
περίπτωση, η μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό 
με μη ταυτόσημους συνδικαιούχους μπορεί να 
χαρακτηριστεί από την Εφορία ως δωρεά. Τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων με συνολική αξία 
χαρτοφυλακίου μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ. Τα στοιχεία 
που αποστέλλονται αφορούν στοιχεία χαρτοφυλακίων 
κινητών αξιών φυσικών προσώπων, με ημερομηνία 31/12 
τόσο εκάστου έτους αναφοράς, όσο και του αμέσως 
προηγουμένου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 
200.000 ευρώ. Σημειώνεται πως το όριο των 200.000 ευρώ 
υπολογίζεται σε επίπεδο φυσικού προσώπου. Δηλαδή, εάν 
ένας φορολογούμενους έχει περισσότερα από ένα 
χαρτοφυλάκια με την ίδια ή και διαφορετική σύνθεση 
δικαιούχων, θα πρέπει η αξία αυτών να αθροίζεται 
συνολικά, αφού επιμεριστεί ισόποσα στους 
συνδικαιούχους το υπόλοιπο του εκάστοτε 

χαρτοφυλακίου, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν είναι 
μεγαλύτερο από το όριο των 200.000 ευρώ. Τα χρηματικά 
ποσά που πραγματικά καταβάλλονται από φυσικά 
πρόσωπα για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων τακτικής 
λήξης, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και 
καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας καθώς και 
λοιπών εξόδων ( πχ διαχείρισης). Τα στοιχεία των 
συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (χρεωστικών ή 
πιστωτικών) συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών 
ανάληψης σε ΑΤΜs. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες θα διαβιβάζονται ειδικότερα 
εκτός από προσωπικά στοιχεία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, κ.λπ. και τα 
ακόλουθα: Λογαριασμοί πελάτη (όλοι οι λογαριασμοί που 
διατηρεί ή συμμετέχει στο ίδρυμα), Ονοματεπώνυμο 
συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι στον 
λογ/σμό, αναφέρονται με τη σειρά αποτύπωσής τους στο 
μηχανογραφικό σύστημα του ιδρύματος), ΑΦΜ 
συνδικαιούχων (εφόσον υπάρχουν, αναφέρονται με τη 
σειρά αποτύπωσής τους στο μηχανογραφικό σύστημα του 
ιδρύματος), Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών πελάτη κατά 
την 1/1 εκάστου έτους, Πιστώσεις εκάστου έτους στο 
σύνολο των λογαριασμών του πελάτη (περιλαμβάνονται τα 
εμβάσματα από άλλες τράπεζες και οι καταθέσεις μετρητών 
και επιταγών, ενώ εξαιρούνται οι ανανεώσεις 
προθεσμιακών λογαριασμών και οι μεταφορές ποσών 
μεταξύ λογαριασμών του πελάτη στην ίδια τράπεζα), 
Συνολικό υπόλοιπο λογαριασμών του πελάτη την 31/12 
εκάστου έτους. 

 
Το mononews.gr τονίζει για τους ξεχασιάρηδες του «Πόθεν 
Έσχες» και τους στοχευμένους ελέγχους: Τούτες τις μέρες 
που συμπληρώνω τη δήλωση του «Πόθεν Εσχες» μιας που 
λήγει η προθεσμία υποβολής στο τέλος του μήνα, έπεσα 
πάνω στην είδηση.  

ίναι ενδεικτικό πως 19.500 από 
τους περίπου 90.000 υπόχρεους 
ΔΕΝ είχαν υποβάλει πέρυσι 

δήλωση «πόθεν έσχες». 
Μάλιστα μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Γ’ 
Μονάδα της Αρχής για την Καταπολέμηση της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες 
διαπίστωσε ότι 3.500 εξ αυτών ήταν υπότροποι, δηλαδή 
συστηματικά δεν υπέβαλαν δηλώσεις. Την αποκάλυψη 
έκανε στη Βουλή ο πρόεδρος της Αρχής Χαράλαμπος 
Βουρλιώτης, σπεύδοντας να δηλώσει ότι τους «καθ’ έξιν» 
ξεχασιάρηδες τους παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές. 
Από φέτος λοιπόν «σφίγγουν τα πράγματα» και για τους 
συνεπείς, διότι ο έλεγχος των δηλώσεων «πόθεν έσχες» 
δεν θα είναι πλέον δειγματοληπτικός. Η Αρχή δημιούργησε 
έναν εσωτερικό κανονισμό με δείκτες και δεδομένα ώστε να 
αντικειμενικοποιηθούν και να κατηγοριοποιηθούν τα 
κριτήρια επιλογής του ελέγχου. 

Ε 
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 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονται 
να απαντήσουν σκληρά στην 
εισβολή στην Ουκρανία από τη 
Ρωσία. Όπως εξηγεί ο Νάσος 
Πετράκης στο geoeurope.org  

εταξύ των 
διαφόρων 
κυρώσεων που  

η Ουάσιγκτον θέλει  
να επιβάλει, σε 
συντονισμό με  
τους Ευρωπαίους  
συμμάχους της, είναι  
ο αποκλεισμός της 
Μόσχας από το δίκτυο 
SWIFT για πληρωμές 

 
: αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό 
πρότυπο στο διεθνές 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όπως 
εξηγεί το Bloomberg, το SWIFT 

(ακρωνύμιο του Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 
είναι το αντίστοιχο του Gmail για το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Είναι ένας 
κωδικός που εγγυάται την ασφαλή αποστολή οικονομικών μηνυμάτων ανάμεσα 
σε πάνω από έντεκα χιλιάδες ιδρύματα και εταιρείες σε περισσότερες από 
διακόσιες χώρες. Με «μηνύματα» ─τα οποία αγγίζουν τα 42 εκατομμύρια την 
ημέρα─ δηλαδή παραγγελίες, επιβεβαιώσεις πληρωμών, συναλλαγές και 
ανταλλαγές συναλλάγματος. Το σύστημα SWIFT ανήκει σε μια βελγική εταιρεία με 
το ίδιο όνομα, η οποία ιδρύθηκε το 1973 για να αντικαταστήσει το σύστημα Telex, 
που γεννήθηκε τη δεκαετία του 1930 και εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται στη 
δεκαετία του ‘70, για την επικοινωνία μεταξύ εταιρειών, αν και είχε απαρχαιωθεί. 

  

Για παράδειγμα, συνέβη στο Ιράν το 2012, όταν οι τράπεζές του έχασαν την 
πρόσβαση στο δίκτυο λόγω των κυρώσεων της ΕΕ κατά του πυρηνικού 
προγράμματος της Τεχεράνης: το μέτρο πάρθηκε πίσω σε μεγάλο βαθμό το 2016, 
με την άρση των κυρώσεων. Η Δύση έχει ήδη απειλήσει τη Ρωσία με αποκλεισμό 
από το SWIFT το 2014, τη χρονιά της προσάρτησης της Κριμαίας. Τότε ο Alexei 
Kudrin, υπουργός Οικονομικών, στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, 
υπολόγιζε ότι το ρωσικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα είχε μια ετήσια απώλεια 
της τάξης του 5%. Ο αποκλεισμός της Μόσχας από το SWIFT μετά από μια 
υποθετική επίθεση στην Ουκρανία θα μπορούσε, ωστόσο, να έχει συνέπειες και 
για άλλα κράτη, ιδιαίτερα για τα ευρωπαϊκά: η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος 
προμηθευτής φυσικού αερίου στη Γηραιά Ήπειρο. Οι πληρωμές για τα καύσιμα 
γίνονται μέσω του συστήματος SWIFT. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στο 
SWIFT, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Από το 2014, η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα 
έχει εφαρμόσει το δικό της σύστημα για οικονομικές συναλλαγές μεταξύ εγχώριων 
και ξένων τραπεζών, αλλά χρησιμοποιείται ελάχιστα: οι χρήστες είναι περίπου 
τετρακόσιοι. Το 2021, η κεντρική τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσε τη δημιουργία 
μιας κοινοπραξίας με τη SWIFT (την εταιρεία που διαχειρίζεται το δίκτυο), την 
οποία ορισμένοι αναλυτές ερμήνευσαν ως ένα είδος «εγγύησης» σε περίπτωση 
που το Πεκίνο επρόκειτο να αποκλειστεί από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Τα ψηφιακά νομίσματα και η τεχνολογία blockchain που 
χρησιμοποιούνται για συναλλαγές έχουν κατά καιρούς θεωρηθεί ως πιθανές 
απειλές για την κυριαρχία του SWIFT, αλλά επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να 
τα αντικαταστήσουν. Το SWIFT δεν ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως μια 
τράπεζα, επειδή δεν διατηρεί καταθέσεις. Το σύστημα εποπτεύεται από την  
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κεντρική τράπεζα του Βελγίου και από εκπροσώπους των 
Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 
Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και άλλων μεγάλων 
οικονομιών. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το SWIFT θα 
απέκλειε μια συγκεκριμένη χώρα μόνο εάν η Ευρωπαϊκή 
Ένωση της επέβαλε κυρώσεις. Το 2018, ωστόσο, η SWIFT 
ανέστειλε τη συμμετοχή ορισμένων ιρανικών οντοτήτων, 
στις οποίες είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, αλλά έγινε λόγος για «ένα μεμονωμένο γεγονός» 
που αποφασίστηκε «προς το συμφέρον της σταθερότητας 
και της ακεραιότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στο σύνολό του». Στην περίπτωση ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ θα 
επιβάλλουν κυρώσεις στη Μόσχα. Η συμπερίληψη του 
SWIFT στις κυρώσεις αυτές είναι πιθανή. Αλλά δεδομένης 
της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, 
δεν αναμένεται ο αποκλεισμός της Ρωσίας από το SWIFT, 
να διαρκέσει πολύ. Είναι προφανές, ότι η Μόσχα έχει 
σταθμίσει αυτό το ενδεχόμενο και θεωρεί ότι μια τέτοια 
εξέλιξη είναι διαχειρίσιμη. 

«Φύλλο και φτερό» κάνει ο SSM όλο το πελατολόγιο των 
ελληνικών τραπεζών αναζητώντας «ύποπτους» 
λογαριασμούς κυρίως από Ρώσους, φυσικά πρόσωπα ή 
εταιρείες, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο καθεστώς Πούτιν. 
Σύμφωνα με το mononews.gr στόχος είναι οι τράπεζες να 
προετοιμαστούν, ώστε σε περίπτωση που επιβληθούν οι 
κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να δράσουν άμεσα και 
ακαριαία. Σήμα έλαβαν πριν από μία βδομάδα οι ελληνικές 
τράπεζες από τον Ευρωπαίο επόπτη τον Andrea Enria του 
SSM (Single Supervisory Mechanism) για να προχωρήσουν 
στην πλήρη χαρτογράφηση της έκθεσης που έχουν σε 
Ουκρανία και Ρωσία. Ο ελεγκτικός βραχίονας της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ζητεί να 
ενημερωθεί πόσα δάνεια έχουν χορηγήσει, αν διατηρούν 
λογαριασμούς σε ρωσικές και ουκρανικές τράπεζες και το 
ύψος αυτών των λογαριασμών.Και αυτό γίνεται καθώς ο 
επόπτης επιχειρεί να χαρτογραφήσει και να μετρήσει την 
έκθεση των τραπεζών απέναντι στον ρωσικό και ουκρανικό 
κίνδυνο. «Έχει έρθει οδηγία από τον SSM, μας ζήτησε να 
ενημερώσουμε για το πόσα υπόλοιπα έχουμε σε 
Ουκρανικές τράπεζες και πόσα υπόλοιπα έχουμε σε 
Ρωσικές τράπεζες», λέει χαρακτηριστικά στο mononews.gr 
Έλληνας τραπεζίτης και συνεχίζει: «Επίσης ο SSM ζητάει 
να πληροφορηθεί πόσους Ρώσους και πόσους Ουκρανούς 
πελάτες έχουμε. Πόσα δάνεια έχουμε χορηγήσει καθώς και 

την αξία των collaterals και των εμπράγματων 
εξασφαλίσεων. Όπως και πόσες καταθέσεις έχουμε από 
Ρώσους και Ουκρανούς. Μας ζήτησε πλήρη και λεπτομερή 
ενημέρωση για τα θέματα αυτά. Και αυτό επειδή υπάρχει το 
ενδεχόμενο –αν αποφασιστούν κυρώσεις- να δεσμευτούν 
οι λογαριασμοί». Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο SSM στέκεται 
και στο θέμα των εξασφαλίσεων στα δάνεια και πως θα 
μπορέσουν να πληρωθούν σε περίπτωση που χρειαστεί. 
Επίσης ο SSM ζητά να πληροφορηθεί αν οι ελληνικές 
τράπεζες διατηρούν υπόλοιπα σε ρωσικές και σε 
ουκρανικές τράπεζες για να πληρώσουν πελάτες τους (πχ 
καταθέσεις σε ρούβλια), διότι αν αποφασισθούν 
δεσμεύσεις λογαριασμών, αυτή η δέσμευση θα αφορά 
όλους. Με δύο λόγια ο SSM ζητά να μάθει ποιο είναι το 
υπόλοιπο των δανείων που έχουν - ενδεχομένως- 
χορηγήσει οι ελληνικές τράπεζες σε Ρώσους και 
Ουκρανούς, τι εγγυήσεις έχουν αυτά τα δάνεια –διότι αν για 
παράδειγμα οι εξασφαλίσεις είναι σε ρούβλια και υπάρξουν 
δεσμεύσεις, είναι σαν να μην υπάρχει collateral-, το ύψος 
των καταθέσεων που έχουν δεχθεί από Ρώσους και 
Ουκρανούς, όπως και τι ύψους υπόλοιπα διατηρούν οι 
τράπεζες σε ρωσικές και ουκρανικές τράπεζες. Το ίδιο 
σήμα «κόκκινου» συναγερμού έχει σταλεί σε όλες τις 
τράπεζες της ευρωζώνης ώστε οι εποπτικές αρχές της ΕΕ 
να γνωρίζουν ποια είναι ακριβώς η έκθεση των 
ευρωπαϊκών τραπεζών στην Ουκρανία και στη Ρωσία αν 
γίνει σύρραξη. Διότι αν κάποια τράπεζα έχει μεγάλη έκθεση 
μπορεί να «κλονιστεί» σε περίπτωση αυστηρών 
κυρώσεων. «Δεν κινδυνεύει κανένα τραπεζικό σύστημα της 
ΕΕ» σημειώνει τραπεζική πηγή στο mononews.gr ωστόσο 
συμπληρώνει πως: Η αυστηρότερη κύρωση θα είναι αν η 
ΕΕ αποφασίσει να αποκλείσει τους Ρώσους από το swift 
(το σύστημα μέσω του οποίου πληρώνει η μία τράπεζα την 
άλλη), αυτό είναι το έσχατο μέτρο που θα μπορούσαν να 
πάρουν αν πάμε σε πόλεμο, λέει. Θυμίζει όμως ότι στον 
προηγούμενο πόλεμο δεν υπήρξε αυτή η κύρωση καθώς 
τους άφησαν μία «ανάσα» στη μεταφορά κεφαλαίων. 

 

Το mononews.gr αποκαλύπτει: Στις μεγάλες δουλειές των 
κόκκινων δανείων θα αναφερθούμε σήμερα. Να σας 
ενημερώσω για το μεγαλύτερο project που πρόκειται να 
βγει στην αγορά. Δεν πρόκειται για κάποιο νέο πακέτο 
κόκκινων δανείων που βγαίνει προς πώληση (άλλωστε και 
αυτά έχουν λιγοστέψει πλέον) αλλά για τον Φορέα 
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Πρόκειται για 

το έργο που η Κομισιόν στην Έκθεση της που 
δημοσιοποιήθηκε καταλογίζει ευθύνες στην Κυβέρνηση, 
διότι έχει πάει πολύ πίσω. (Μάρτιος του 2023 εκτιμάται ότι 
θα τεθεί σε λειτουργία). Με δύο λόγια ο φορέας αυτός θα 
αποκτά ακίνητα από ευάλωτα νοικοκυριά που θα βγαίνουν 
σε πλειστηριασμό και θα τα επαναμισθώνει στους 
παλαιούς ιδιοκτήτες, λειτουργώντας σαν «ασπίδα  προ-
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στασίας» στους αδύναμους δανειολήπτες. Η ίδρυση του 
έχει ήδη καθυστερήσει για λόγους που δεν χρειάζεται να 
τους αναλύσουμε στη στήλη. Το ευχάριστο νέο είναι ότι η 
Eurostat αναμένεται να δώσει στην Κυβέρνηση στις 15 
Μαρτίου το πράσινο φως προκειμένου να προχωρήσει 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Από τα ονόματα που 
έχουν φθάσει στα αυτιά μου, είναι προφανές ότι ο 
διαγωνισμός θα προσελκύσει όλους τους μεγάλους 

παίκτες της αγοράς, οι οποίοι μάλιστα το πιθανότερο είναι 
ότι λόγω μεγέθους του project, οι υποψήφιοι θα κατέβουν 
αναγκαστικά με consortia. Επομένως θα πρέπει να 
θεωρείται βέβαιο ότι  

α εκδηλώσουν ενδιαφέρον όλες 
οι μεγάλες εταιρείες διαχείρισης 
δανείων (doValue, Intrum, Cepal) 

«παρέα» με κάποιο ισχυρό fund  
η καθεμιά 
, αφού όπως προαναφέραμε είναι πολλά τα λεφτά που 
απαιτούνται για να στηθεί ο Φορέας. Τα αφεντικά των 
παραπάνω εταιρειών είναι οι Θεόδωρος Καλαντώνης, 
Γιώργος Γεωργακόπουλος και Αρτέμης Θεοδωρίδης. Το 
συντονισμό όλου του project έχει αναλάβει η Morgan 
Stanley η οποία λειτουργεί ως χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος. 

 
Ούτε οι «επώνυμοι» κατάφεραν να γλιτώσουν από τους 
πλειστηριασμούς που πραγματοποιήθηκαν την 
περασμένη εβδομάδα. Ανάμεσα, λοιπόν, στους 885 
πλειστηριασμούς για τους οποίους χτύπησε το 
ηλεκτρονικό σφυρί ξεχωρίζουν η βίλα του Γ. Γλού στην 
Καστέλα, καθώς και κατάστημα μεγάλης προβολής στη Ν. 
Σμύρνη που ανήκε στην πτωχευμένη εταιρεία ένδυσης 
Glou, το εργοστάσιο των αδελφών Χατζηιωάννου της 
άλλοτε κραταιάς αλυσίδας Sprider Stores στην Ξάνθη, το 
χειμερινό σαλέ της οικογένειας Κουτσολιούτσου στο Πήλιο, 
το Grand Chalet στο Κεφαλάρι, που για μια ακόμη φορά 
«ψάχνει» το νέο ιδιοκτήτη του, το εκθεσιακό κέντρο ΕΚΕΠ 
στη Μεταμόρφωση, συγκρότημα πολυτελών εξοχικών 
κατοικιών στη Χαλκιδική, γνωστές ξενοδοχειακές μονάδες 
στα Γρεβενά, στην Αίγινα, στα Καλάβρυτα και αλλού μέχρι 
και η μεζονέτα του παλαίμαχου άσου των γηπέδων Ιεροκλή 
Στολτίδη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.  

Για τις 16 Φεβρουαρίου είχε αρχικά προγραμματιστεί να 
βγει στο σφυρί το ακίνητο του Γιώργου Γλου και της Μαρίας 
Τριαντοπούλου, το οποίο όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
και την έκθεση εκτίμησης, αποτελεί ένα από τα πιο 

προνομιακά της Καστέλας, ευρισκόμενο επί της 
παραλιακής λεωφόρου Αλ. Παπαναστασίου προς την 
πλευρά της θάλασσας. Ωστόσο λόγω των αλυσιδωτών 
συνεπειών της κακοκαιρίας «Ελπίδα» στη λειτουργία των 
δικαστηρίων υπήρξε ολιγοήμερη αναβολή. Έτσι αυτό το 
σπάνιο ακίνητο βγαίνει με τιμή πρώτης προσφοράς 
3.300.000 ευρώ (1.650.000 ευρώ για το 50% της πλήρους  
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κυριότητας εκάστου των οφειλετών). Είχε προηγηθεί ο 
πλειστηριασμός για τη βίλα του αδελφού του Αντώνη 
επίσης στην Καστέλα, στις 29 Οκτωβρίου 2021, που άλλαξε 
χέρια έναντι 950.401 ευρώ. Επισπεύδουσα είναι η υπό 
ειδική εκκαθάριση τράπεζα Probank που εκπροσωπείται 
από την «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση». Κατά την 
έκθεση, «η οικοδομή αυτή είναι συμβατικής κατασκευής με 
φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
οργανισμό πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή. Έχουν 
χρησιμοποιηθεί υλικά όπως πέτρα και μάρμαρο, είναι 
καλής αισθητικής, ενώ διαθέτει ανεπρόκοπτη θέα προς το 
Σαρωνικό κόλπο». Το ακίνητο κουβαλάει αρκετές 
προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις. Στο σφυρί 
βγαίνει κατάστημα που ανήκε στην εταιρεία Glou και 
θεωρείται ιδιαίτερα προνομιακό, καθώς βρίσκεται πάνω 
στην πλατεία της Ν. Σμύρνης. Το ακίνητο έχει συνολική 
επιφάνεια 310 τ.μ. (210 τ.μ. ισόγειο και 100 τ.μ. πατάρι), έχει 
ανακαινιστεί το 2011και λειτουργεί ως κατάστημα της 
αλυσίδας εστίασης Pizzoteca, που αποτέλεσε ένα 
εγχείρημα επέκτασης των δύο αδελφών στο χώρο της 
εστίασης. Οι κύριοι χώροι διαθέτουν ξύλινα δάπεδα ενώ το 
μαγαζί διαθέτει και έναν ημιυπαίθριο χώρο 37,00 μ.τ. ο 
οποίος έχει στεγαστεί και χρήζει τακτοποίησης. Η 
κατάσχεση έγινε τον Ιούλιο του 2021 και η τιμή πρώτης 
προσφοράς είναι στα 1.400.000 ευρώ. 

Στο σφυρί το άλλοτε «στολίδι» των βορείων προαστίων, το 
ξενοδοχείο “Grand Chalet” στην Κηφισιά με τιμή πρώτης 
προσφοράς 5.280.000 ευρώ. Το σφυρί αφορά ένα 
οικόπεδο, το οποίο προέρχεται από τη φυσική συνένωση 
δύο συνεχόμενων (ομόρων) οικοπέδων, μαζί με το 
ξενοδοχείο και λοιπά κτίσματα, το οποίο βρίσκεται στη 
θέση «Πάτημα» ή «Επάνω Αμπέλια», μέσα στο εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο. Το οικόπεδο έχει έκταση σχεδόν 7 
στρέμματα και το τριώροφο ξενοδοχείο είναι συνολικού 
εμβαδού 2.435,63 τ.μ., ενώ περιλαμβάνει ακόμη διώροφο 
υπόγειο γκαράζ, δώμα και πισίνα. Το “Grand Chalet” άνοιξε 
τις πύλες του το 1962 και το 2008 πουλήθηκε από την 
οικογένεια Αποστόλου στην εταιρεία Κεφαλάρι Κτηματική. 
Τρία χρόνια μετά, το 2011 μπήκε το λουκέτο και έκτοτε έχει 
παραδοθεί στη φθορά του χρόνου και τις λεηλασίες. 

Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 είχε χτυπήσει για πρώτη φορά, 
μετά από αρκετές αναβολές, το σφυρί για το ακίνητο της 
στο Πήλιο, το οποίο ανήκει στην Κατερίνα Κουτσολιούτσου 
(αναφερόμενη στην έκθεση πλειστηριασμού με το πατρικό 
της ως «Αικατερίνη Αραπίδου, σύζυγος Δημητρίου 
Κουτσολιούτσου»). Τότε δεν υπήρξε κανείς 
ενδιαφερόμενος και ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται 
με επισπεύδουσα την Intrum και με την ίδια τιμή πρώτης 
προσφοράς.Πρόκειται για ιδιοκτησία που αγοράστηκε το 
1978 και περιλαμβάνει ένα οικόπεδο 2,3 στρεμμάτων στη 
θέση «Ζαφειρέικα» ή «Πιτσέικα» της Ζαγοράς Πηλίου, στο 
οποίο υπάρχουν πέντε ανεξάρτητοι κτιριακοί όγκοι και 
ειδικότερα διώροφο κτίσμα, εμβαδού περίπου 230 τ.μ, 
καθώς και τρία ακόμα μικρότερα κτίσματα εμβαδού 40 τ.μ., 
35 τ.μ. και 25 τ.μ., τα οποία προφανώς αποτελούν ξενώνες. 
Η πρώτη τιμή προσφοράς για το ακίνητο είναι στις 504.500 

ευρώ. Στο ίδιο «πακέτο» περιλαμβάνεται και όμορο 
οικόπεδο 3 στρεμμάτων με καστανιές, που βγαίνει με 
πρώτη τιμή προσφοράς 75.000 ευρώ. Έτσι, το αρχικό 
συνολικό τίμημα διαμορφώθηκε στις 579.500 ευρώ. 
Αναγκαστική κατάσχεση εγγραφείσα την 1η Ιουλίου 2020 
για ποσό 450.000 ευρώ, υπέρ της Intrum Hellas.  

Μια σπάνια μονοκατοικία στο Θησείο, η οποία έχει 
ανεγερθεί μεταξύ του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, 
αλλά σήμερα είναι πλήρως ανακαινισμένη, βγαίνει στο 
σφυρί με τιμή εκκίνησης 2,065 εκατ. ευρώ και 
επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς. Το ακίνητο ανήκε 
στην Vecchia Α.Ε. (ΒΕΚΙΑ Κτηματική), εταιρεία που κατά το 
παρελθόν τουλάχιστον βρισκόταν στη σφαίρα 
συμφερόντων της Αλεξάνδρας Τερζή-Χανδρή. Το ακίνητο 
είναι χτισμένο επί οικοπέδου 378,73 τ.μ., και περιλαμβάνει 
ισόγειο 246,80 τ.μ., πατάρι ισογείου 40 τ.μ., πρώτο όροφο 
120 τ.μ. και πατάρι πρώτου ορόφου 46 τ.μ. Αποκτήθηκε 
από την εταιρεία το 2003, φέρει προσημείωση υποθήκης 
για 3,6 εκατ. υπέρ της Μαρφίν Εγνατία Τράπεζα από το 
2010, ενώ κατασχέθηκε στις 25 Μαΐου 2021 για οφειλή 
516.500 ευρώ. 

Στο σφυρί και το θρυλικό εκθεσιακό κέντρο ΕΚΕΠ 
(Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκθέσεων και Προβολής), πάνω στην 
εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Μεταμόρφωσης 
που αποτέλεσε επί σειρά ετών το επίκεντρο εκατοντάδων 
κλαδικών εκθέσεων από όλα τα «μήκη και πλάτη» της 
αγοράς, ενώ σε περιόδους Χριστουγέννων λειτουργούσε 
εκεί μέχρι και παγοδρόμιο. Αυτή τη φορά η τιμή πρώτης 
προσφοράς έχει οριστεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών σε 17,5 εκατ. ευρώ, ενώ στο παρελθόν κατόπιν 
προσφυγής των ιδιοκτητών του είχε οριστεί στα 17,8 εκατ. 
ευρώ από μόλις 6,96 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά. Η 
αφετηρία της επιχείρησης, που ανήκει στην οικογένεια 
Αλεξόπουλου, έγινε το 1993 και η αρχική χρήση του κτιρίου 
είχε προβλεφθεί για να στεγάσει εμπορικό κέντρο, κάτι που 
προφανώς δεν βρήκε την αναμενόμενη απήχηση και έτσι 
ξεκίνησε τη δραστηριότητά του ως χώρος εκθέσεων. Η 
επιτυχία την πρώτη περίοδο της λειτουργίας του ήταν 
τέτοια ώστε μέσα σε μόλις δύο χρόνια έγινε επέκταση κατά  
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δύο ορόφους, με αποτέλεσμα οι εκθεσιακοί χώροι να 
φτάσουν τα 17.210 τ.μ. Για την εποχή του ήταν ιδιαίτερα 
σύγχρονο καθώς διέθετε σε όλες τις αίθουσες κλιματισμό, 
κυλιόμενες σκάλες, περισσότερους από 8 ανελκυστήρες, 
143 θέσεις στάθμευσης κ.α.. Τα τελευταία χρόνια όμως το 
ΕΚΕΠ έχει βάλει λουκέτο με τις πόρτες του να είναι ερμητικά 
κλειστές και τους εξωτερικούς χώρους να έχουν 
χορταριάσει. Τα αίτια, όπως συμβαίνει σε τέτοιες 
περιπτώσεις, ήταν πολλά. Αφενός, η πολυετής οικονομική 
κρίση που έπληξε όλη την αγορά, συνακόλουθα και τον 
τομέα των εκθέσεων. Αφετέρου, ο ανταγωνισμός από τα 
νεότερα, πιο σύγχρονα και τοποθετημένα εγγύτερα στον 
αστικό ιστό εκθεσιακά κέντρα. Σε κάθε περίπτωση, από το 
2015 άρχισαν οι περιπέτειες όταν βγήκαν οι πρώτες 
διαταγές πληρωμής για να καταλήξουν, κατά τη διάρκεια 
του 2019, στην «ενεργοποίηση» των κατασχέσεων, 
οδηγώντας το ακίνητο των 12,5 στρεμμάτων στην 
πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 

Για δεύτερη φορά, μετά τον άγονο πλειστηριασμό στις 8 
Δεκεμβρίου, βγήκε στο σφυρί και το εργοστάσιο της 
«Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ» στην Ξάνθη, δηλαδή τη βασική 
παραγωγική μονάδα της κραταιάς κάποτε αλυσίδας 
ένδυσης Sprider Stores, των αδελφών Σάκη και Σάββα 
Χατζηιωάννου. Η εταιρεία «Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ», παρά το 
ναυάγιο παραμένει έως σήμερα «ενεργή» στα χαρτιά, με 
τους δύο αδελφούς να έχουν αποστασιοποιηθεί από τη 
διοίκηση εδώ και χρόνια και με την τελευταία εταιρική 
πράξη που αφορούσε την εκλογή νέου Δ.Σ. να 
χρονολογείται από το Νοέμβριο του 2016. Στον 
πλειστηριασμό βγαίνει το εργοστάσιο της εταιρείας στην 
Ξάνθη, το οποίο είναι κλειστό και εγκαταλελειμμένο, με 
επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς και με τιμή πρώτης 
προσφοράς 2.580.000 ευρώ. Πρόκειται για «αυτοτελές και 
ανεξάρτητο αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στην κτηματική 
περιοχή Γενισέας, στην περιφέρεια της ∆ημοτικής 
Ενότητας Βιστωνίδος, του ∆ήμου Αβδήρων, της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, έκτασης αρχικά 
64.900τ.μ., το οποίο πλέον και μετά τον αναδασμό των ετών 
2003-2006 έχει έκταση 48.822,00τ.μ.». 

Ανάμεσα στους πλειστηριασμούς ξεχωρίζει και ένας που 
αφορά μια μεζονέτα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Αυτή η 
μεζονέτα ανήκε στον Ιεροκλή Στολτίδη, τον παλαίμαχο 
διεθνή ποδοσφαιριστή, που αγωνίστηκε ως αμυντικός 
μέσος στον Ηρακλή, στον Ολυμπιακό και στην Κέρκυρα. Ο 
«Ιέρο» όπως τον αποκαλούσαν, ξεχώρισε για το πάθος, τη 
δύναμη και το θάρρος στις διεκδικήσεις κατά τους αγώνες, 
αλλά και τη φυσική του κατάσταση. Ολοκλήρωσε την 
καριέρα του στο τέλος της περιόδου 2010-11 έχοντας 
συμπληρώσει 542 συμμετοχές και 75 γκολ σε όλες τις 
διοργανώσεις. Στη συνέχεια επανήλθε ως προπονητής. Ο 
πλειστηριασμός αφορά σε διώροφη κατοικία με υπόγειο, 
στέγη και πισίνα και είναι μία από τις τρεις παρόμοιες 

συγκροτήματος κατοικιών, που βρίσκεται σε αγροτεμάχιο 
επί της οδού Θέρμης-Πανοράματος, της Δημ. Ενότ. 
Πανοράματος, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Κατά την 
εξωτερική αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το συγκρότημα έχει 
εγκαταλειφθεί, δεν κατοικείται και είναι ορατά τα σημάδια 
της εγκατάλειψης. Επίσης υπάρχουν αρκετές αυθαιρεσίες. 
Το ακίνητο βαρύνεται με πολλές προσημειώσεις και 
κατασχέσεις με τελευταία αυτή που έγινε στις 15 Ιουλίου 
2021 για οφειλή 100.000 ευρώ (μέρος συνολικής απαίτησης 
509.380,80 ευρώ). Βγαίνει με επισπεύδουσα την Intrum και 
η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στις 725.000 ευρώ. 
Η αρχική ήταν 810.000 ευρώ αλλά έχει αφαιρεθεί ποσό 
85.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο εκτιμώμενο πρόστιμο για 
τις αυθαιρεσίες. 

Στο σφυρί 13 από τις 24 εξοχικές κατοικίες του 
συγκροτήματος Nefeli Luxury Villas στη Νέα Σκιώνη 
Χαλκιδικής. Το συγκρότημα ανήκει στην εταιρεία 
Οικοδομικές Επιχειρήσεις Νεφέλη Α.Ε. και αναπτύσσεται 
σε έκταση 40 στρεμμάτων μπροστά στη θάλασσα. Είναι 
κατασκευασμένο με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα 
και οι τοιχοποιίες είναι από πλινθοδομή. Η στέγη 
αποτελείται από επικεραμωμένη πλάκα σκυροδέματος και 
τα εξωτερικά κουφώματα είναι αλουμινίου, ενώ η ποιότητα 
κατασκευής και η συντήρηση χαρακτηρίζονται καλές. Ο 
περιβάλλων χώρος είναι ιδιαίτερα προσεγμένος με 
εσωτερική οδοποιία, δενδροφυτεύσεις, γκαζόν κ.ά., ενώ 
περιλαμβάνει κεντρική πισίνα εμβαδού 79 τ.μ. Οι τιμές 
πρώτης προσφοράς για τις κατοικίες κλιμακώνονται 
ανάλογα με το εμβαδόν και τα χαρακτηριστικά τους, από 
226.663 έως 906.255 ευρώ 

Σε πλειστηριασμό και αρκετά ξενοδοχεία, όπως το 
«Πίνδος» στη Λάβδα Γρεβενών, το οποίο αναπτύσσεται σε 
έκταση 12 στρεμμάτων. Πρόκειται για ξενοδοχείο κλασικού 
τύπου τριών αστέρων και 19 δωματίων και η τιμή πρώτης 
προσφοράς είναι στα 1.240.000 ευρώ. Για το Αργώ στην 
Αίγινα που επίσης σήμερα βγαίνει σε πλειστηριασμό η τιμή 
εκκίνησης έχει οριστεί στα 1.170.000 ευρώ. Ακόμη βγαίνουν 
μικρότερες μονάδες στη Λίμνη Πλαστήρα (τιμή εκκίνησης 
630.000 ευρώ), στα Καλάβρυτα (τιμή εκκίνησης 600.000 
ευρώ), στα Γρεβενά (τιμή εκκίνησης 583.000 ευρώ), στα 
Γιάννενα, την Καστοριά, το Αμύνταιο και τη Δράμα.
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Τη ζωή της έχασε μία 70χρονη ηλικιωμένη γυναίκας από 
την Καλαμάτα λίγο αφότου είδε να βγαίνει σε 
πλειστηριασμό το σπίτι που είχε αγοράσει με δάνειο και το 
εξυπηρετούσε όσο μπορούσε να εργαστεί, προσπαθώντας 
να τα βγάλει πέρα με την πενιχρή σύνταξη υπερήλικα των 
347 ευρώ το μήνα. 

πως καταγγέλλουν συγγενείς 
της, «η τράπεζα δεν δέχτηκε 
κανέναν συμβιβασμό». 

Οι γείτονές της γυναίκας έχουν σοκαριστεί και επιρρίπτουν 
τις ευθύνες στη σκληρή πολιτική των τραπεζών καθώς η 
τράπεζα αγνοώντας το αίτημα για παράταση της 
προθεσμίας παράδοσης του σπιτιού μέχρι να βρει 
κατάλυμα με την βοήθεια των παιδιών της και παρά την 
διαβεβαίωση ότι βρίσκεται σε διαδικασία μετακόμισης, η 
τράπεζα επέμενε μέσω δικαστικού κλητήρα να την απειλεί 
ότι θα την πετάξει στον δρόμο με εισαγγελική παραγγελία. 

ίγες μέρες μετά την μετακόμιση  
η ηλικιωμένη γυναίκα δεν άντεξε 
και άφησε την τελευταία πνοή.  

Για «εφιαλτικό όνειρο, μας ακούστηκε η είδηση του 
θανάτου της 70χρονης που έχασε το σπίτι της, μετά από 
πλειστηριασμό που έγινε μέσα στην καραντίνα το 2020, 
από συμβολαιογράφο στο Κρανίδι» κάνει λόγο η Επιτροπή 
Αγώνα Συνταξιούχων Καλαμάτας. Όπως τονίζει η 
Επιτροπή, πρόκειται για περιστατικό που δείχνει την 
στάση που κρατούν τα διάφορα γραφεία διαχείρισης 
χρεών και οι τράπεζες, αφού η συγκεκριμένη γυναίκα που 
ζούσε με την πενιχρή σύνταξη των 347€ το μήνα καλούνταν 
να εγκαταλείψει το σπίτι της. Η ηλικιωμένη γυναίκα 
διατηρούσε περίπτερο, στην Καλαμάτα, όπου δεν της 
ανανέωσαν την άδεια και δεν μπόρεσε να κατοχυρώσει 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Έμεινε χωρίς εισόδημα και δεν 
ελάμβανε ούτε σύνταξη χηρείας, εφόσον ο σύζυγός της, 
όσο ζούσε, δεν μπόρεσε να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα λόγω έλλειψης ενσήμων. Όπως σημειώνει η 

Επιτροπή των Συνταξιούχων, «μοναδική περιουσία της το 
σπίτι της, που το απέκτησε με δάνειο και το εξυπηρετούσε 
όσο είχε το περίπτερο». 

Ηλικιωμένη άφησε την τελευταία της πνοή στην Καλαμάτα 
όταν έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό καθώς η 
τράπεζα δεν δεχόταν οποιαδήποτε παράταση. Ο γιος της 
μίλησε στο Ionian TV για το τι συνέβη και ξεσπά για τη 
σκληρότητα στη γυναίκα που έπαιρνε σύνταξη 347 ευρώ. 
«Ήταν ένας πραγματικός εξευτελισμός. Δεν άντεξε η 
μητέρα μου», είπε τονίζοντας ότι η τράπεζα απαντούσε 
αρνητικά στο αίτημα να μπορέσει να μείνει η ηλικιωμένη 
γυναίκα εκεί μέχρι τις 30 Απριλίου για να βρει κάποιο άλλο 
σπίτι να νοικιάσει. «"Όχι, θα αναγκαστούμε να πάρουμε τον 
δρόμο της βίας", αυτό μου είπαν. 

μητέρα μου στεναχωριόταν  
και έκλαιγε. Οι άνθρωποι της 
Τράπεζας όμως δεν καταλάβαιναν 

τίποτα. Ούτε να το νοικιάσουμε δεν 
δέχθηκαν… 
» ανέφερε. Συμπλήρωσε, πως από τη στιγμή που έφυγε 
από το σπίτι, αρρώστησε και πέθανε σε τρεις μέρες από τη 
στεναχώρια της. «Σήμερα με πήρε δικαστική επιμελήτρια 
και μου ζήτησε να της δώσω τα κλειδιά του σπιτιού. Της 
είπα κάποια… γαλλικά. Αν θέλουν να πάνε να πάρουν τα 
κλειδιά από το μνήμα της», λέγοντας πως οι μόνοι που 
προσπάθησαν να βοηθήσουν ήταν τα μέλη του σωματείου 
συνταξιούχων. 
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Ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, κατήγγειλε στην 
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τις 
πρακτικές εταιριών κινητής τηλεφωνίας και εισπρακτικών 
εταιριών. Είναι η δεύτερη ημέρα κοινοβουλευτικής 
ανταρσίας από βουλευτές της ΝΔ, ενώ έχει σημασία ότι 
στηρίχθηκε και από τον βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Χάρη 
Καστανίδη. Ο κ. Βλάχος μετέφερε την προσωπική του 
εμπειρία λέγοντας πως όπως διαπίστωσε η εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας με την οποία είχε συμβόλαιο έδωσε 
τον λογαριασμό του σε εισπρακτική χωρίς να τον 
ενημερώσει. « 

α αντιμετωπιστεί η συμπεριφορά 
των εταιρειών κινητής 
τηλεφωνίας. Αυτές τις σελίδες  

με τα ψιλά γράμματα δεν τις 
διαβάζουν ούτε οι δικηγόροι! 
Αποτέλεσμα των ψιλών γραμμάτων είναι να με πάρει 
εισπρακτική εταιρεία για οφειλή. Η εταιρεία κινητής δε με 
ενόχλησε ποτέ και η εισπρακτική με το γνωστό ύφος έτσι 
με αντιμετώπισε, όταν επικαλέστηκα βουλευτική ατέλεια 
για τις συνδέσεις μου και κατάλαβε ότι δεν μιλάει με 
άνθρωπο που θα μπορούσε να τον στριμώξει», κατήγγειλε 
ο Γ, Βλάχος στον πρόεδρο της ΕΕΤΤ (Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και πρόσθεσε: «η 
επικοινωνία τελείωσε με το “αφήστε με να το δω…”. Γιατί 
να το δει καλύτερα για μένα και όχι για τον οποιονδήποτε 
πολίτη; Είπα θα το δημοσιοποιήσω για τους συμπολίτες 
μου που δεν έχουν φωνή. Πρέπει να μπει μια τελεία και 
παύλα. 

πογράφουμε μια συμφωνία για 
μια σύνδεση τηλεφώνου, τι 
χρειάζονται 10 σελίδες; Γιατί 

πρέπει να είναι «δεμένος»  
ο καταναλωτής; 
«Πρέπει η Ανεξάρτητη Αρχή να παρέμβει, για να μπει μία 
τάξη. Δεν μπορούν να λειτουργούν ασύδοτα, να 
καταλάβουν ότι κάποιος τους παρακολουθεί και στην 
προκειμένη περίπτωση, εσείς έχετε την ευθύνη και να 
δούμε συμπεριφορές», υπογράμμισε ο Γ. Βλάχος και 
συνέχισε: «εγώ στο μεταξύ άλλαξα εταιρεία. Όταν φεύγεις 
συνήθως σου λένε, έλα για άλλη προσφορά. Εμένα δεν με 
πήραν, γιατί δεν είχαν κάτι να μου προτείνουν και 
κατέφυγαν στην εισπρακτική. Γι’ αυτούς είμαι ένας 
κωδικός, αλλά για κακή τους τύχη δεν είμαι απλώς ένας 
κωδικός, έχω φωνή!», «Έχει απόλυτα δίκιο ο συνάδελφος. 

ανονικώς εξυπηρετούμενα 
δάνεια του κόσμου έχουν 
μεταβιβαστεί από τράπεζες σε 

funds και εμείς εδώ μιλάμε περί 
Θεσμών και Διαφάνειας, χωρίς να 
έχουμε την πρόθεση να παρέμβουμε» 
, συμφώνησε ο Χ. Καστανίδης. 
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Δικτάτορες, έμποροι ναρκωτικών, εγκληματίες πολέμου 
και διακινητές ανθρώπων: μερικοί από τους εδώ και 
δεκαετίες πελάτες της Credit Suisse, σύμφωνα με τα 
στοιχεία τουλάχιστον 18.000 λογαριασμών, συνολικού 
ύψους 100 δισ. δολαρίων, που διέρρευσαν στη γερμανική 
εφημερίδα Suddeutsche Zeitung. Η γερμανική SZ  στη 
συνέχεια μοιράστηκε τα έγγραφα με 46 άλλα media από όλο 
τον κόσμο, όπως ο βρετανικός Guardian και οι New York 
Times. Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, πρόκειται 
για λογαριασμούς που ανοίχθηκαν στην Credit Suisse από 
τη δεκαετία του 1940 έως και μέσα στην περασμένη 
δεκαετία, με τουλάχιστον τα δύο τρίτα εξ αυτών να ανοίγουν 
μετά το 2000 και πολλούς να υφίστανται έως και σήμερα. 
Ανάμεσα στους πελάτες της Credit Suisse 
συγκαταλέγονται ένας διακινητής ανθρώπων που έχει 
καταδικαστεί στις Φιλιππίνες, ένας επικεφαλής 
χρηματιστηρίου στο Χονγκ Κονγκ που έχει φυλακιστεί για 
δωροδοκία και ένας Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος που 
είχε διατάξει τη δολοφονία της συντρόφου του, μίας 
Λιβανέζας ποπ σταρ. Λογαριασμούς στην ελβετική 
τράπεζα έχουν επίσης αρκετοί αρχηγοί κρατών, υπουργοί, 
πράκτορες υπηρεσιών πληροφοριών, ολιγάρχες και 
επιχειρηματίες με αμφιλεγόμενη φήμη. Μεταξύ αυτών είναι 
και πρώην στέλεχος της Siemens που το 2008 
καταδικάστηκε για δωροδοκία. Πρόκειται για πελάτη με έξι 
λογαριασμούς στην τράπεζα. Μυστικούς λογαριασμούς 
στην Credit Suisse είχε και ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β' της 
Ιορδανίας, ο πρώην αντιπρόεδρος του Ιράκ Ayad Allawi, ο 
Αλγερινός Abdelaziz Bouteflika και ο πρώην πρόεδρος της 
Αρμενίας Armen Sarkissian. Ανάμεσα στους πελάτες 
εμφανίζεται ο επικεφαλής κατασκοπείας της Υεμένης που 
εμπλέκεται σε βασανισμούς, καθώς και αξιωματούχοι της 
Βενεζουέλας που είναι μπλεγμένοι σε σκάνδαλο 
διαφθοράς. Η διαρροή των στοιχείων φέρνει στο φως την 
αποτυχία της Credit Suisse να κάνει σωστή «ιχνηλάτηση» 
και ενδεχομένως να απορρίψει πελάτες των οποίων τα 
χρήματα έχουν ύποπτη προέλευση. Άλλωστε, 
δημοσιογράφοι που μίλησαν με πρώην υπαλλήλους της 
τράπεζας μιλούν για μια «πολύ τοξική εταιρική κουλτούρα, 
η οποία ενθάρρυνε την ανάληψη όλο και περισσότερου 
ρίσκου για τη μεγιστοποίηση των κερδών και των 
μπόνους». Η ίδια η Credit Suisse αρνείται τις κατηγορίες, 
λέγοντας ότι η έρευνα «στηρίζεται σε αποσπασματικές, μη 

ακριβείς και επιλεκτικές πληροφορίες οι οποίες 
παρουσιάζονται εκτός πλαισίου, οδηγώντας σε 
μεροληπτικές ερμηνείες για τις δραστηριότητες της 
τράπεζας». Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει, το 90% των εν 
λόγω λογαριασμών έχει ήδη κλείσει. «Η Credit Suisse 
απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες και τους 
υπαινιγμούς για τις φερόμενες επιχειρηματικές πρακτικές 
της τράπεζας», ανέφερε συγκεκριμένα η Credit Suisse σε 
δήλωση που εξέδωσε ως απάντηση στις αναφορές των 
μέσων ενημέρωσης. Η τράπεζα υποστήριξε πως τα 
δεδομένα που μελετήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης είναι 
«αποσπασματικά, ανακριβή ή έχουν ληφθεί εκτός κάθε 
περιεχομένου». «Το 90% των εν λόγω λογαριασμών έχουν 
σήμερα κλείσει, από τους οποίους πάνω από 60% πριν 
από το 2015», διαβεβαιώνει η Credit Suisse, η οποία 
διευκρινίζει εξάλλου ότι «διεξάγει έρευνα» για τη διαρροή 
των δεδομένων. Οι New York Times ανέφεραν πως τα 
δεδομένα που διέρρευσαν καλύπτουν περισσότερους από 
18.000 λογαριασμούς που περιέχουν συνολικά πάνω από 
100 δισεκ. δολάρια. Οι μετοχές της δεύτερης μεγαλύτερης 
τράπεζας της Ελβετίας, η οποία βρισκόταν ήδη υπό πίεση 
έπειτα από μια σειρά σκανδάλων στη διαχείριση κινδύνων 
και ζημιά 1,6 δισεκατομμυρίου φράγκων Ελβετίας το 2021, 
μείωσαν τις αρχικές απώλειες και η διαπραγμάτευσή τους 
γινόταν το πρωί σε οριακά χαμηλότερες τιμές.  

ια την Credit Suisse, ακόμη κι  
αν οι καταγγελίες είναι αβάσιμες, 
τίθενται ζητήματα για τις 

επιχειρηματικές πρακτικές της στη 
διαχείριση πλούτου», σύμφωνα  
με αναλυτές της RBC.  
Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της κοινοπραξίας, οι 
πρακτικές που ήρθαν στο φως εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται στους κόλπους της τράπεζας και εμπλέκουν 
άμεσα το επιτελείο της Credit Suisse. Μάλιστα η Le Monde 
προσθέτει ότι μέσα ενημέρωσης στους κόλπους του 
OCCRP, εμφανιζόμενα ως «εύποροι πελάτες που 
αναζητούν διακριτικότητα», είδαν να τους προτείνονται 
εργαλεία που επιτρέπουν να ανοίξει κανείς λογαριασμό 
ανωνύμως, ακόμη και να δημιουργήσει εταιρείες 
συμμετοχών με εικονικά πρόσωπα και καταπιστεύματα - 
ένας τρόπος αντικατάστασης των ανώνυμων 
λογαριασμών, πρακτική που σταματά σταδιακά στην 
Ελβετία. 
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