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Σελίδα 2

που υπάρχει στην επιστημονική σκέψη, τονίζοντας πως
πρέπει «να διασφαλίσουμε ότι οι επιστήμονες μπορούν να
μιλήσουμε ως ελεύθεροι άνθρωποι, να μιλήσουμε με
θάρρος, σύνεση και τη σωστή δόση αβεβαιότητας.

Ο

ι επιστήμονες πρέπει να
μιλούν χωρίς να φοβούνται να
πληρώσουν τον λογαριασμό
των πολιτικών ή κάποιων άλλων
επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ο

καθηγητής ΠαθολογίαςΕπιδημιολογίας του
Πανεπιστημίου Stanford και
μέλος της Αμερικανικής Εθνικής
Ιατρικής Ακαδημίας, Γιάννης Ιωαννίδης
αποκάλυψε τις πιέσεις που δέχονται
οι επιστήμονες κατά τη διάρκεια
της πανδημίας με αποτέλεσμα να
γίνονται έρμαια κάθε κυβέρνησης
και του κάθε επιχειρηματία.

Ο Δρ. Γιάννης Ιωαννίδης μιλώντας στην εκπομπή
«Αντιθέσεις» στο Κρήτη ΤV αναφέρθηκε στην «φίμωση»

Οι επιστήμονες μπορεί πολλές φορές να σκεφτούν τι θα
γίνει για την δικιά τους χρηματοδότηση εάν εμφανιστούν
ως επαναστάτες μέσα στο σύστημα, καθώς την επόμενη
φορά που θα ζητήσω χρηματοδότηση από κάποιον
οργανισμό ίσως με μηδενίσουν και μετά τι θα πρέπει; Θα
πρέπει να καταστρέψω την ομάδα μου…». Ενώ
αναφέρθηκε πως το «κομφούζιο» για την πανδημία του
κορωνοϊού που δημιουργήθηκε δεν οφείλεται «τόσο στους
επιστήμονες, όσο σε άλλους παίκτες που βρέθηκαν μέσα
στο παιχνίδι.
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Σελίδα 3

πρωθυπουργικού γραφείου θα τον
κονιορτοποιήσει στην κυριολεξία.

Πολιτικοί, κόμματα, επιχειρηματίες, ή και απλοί άνθρωποι
με αγωνίες και φόβους, αλλά και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης». Στη συνέχεια ο καθηγητής, μιλώντας στην
εκπομπή «Αντιθέσεις», εξήγησε το γιατί αρκετοί
επιστήμονες δείχνουν διστακτικοί στο να μιλήσουν για τα
όσα βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο με τον κορωνοϊό,
λέγοντας πως «σκέφτονται πως μετά μπορεί να μην
μπορούν να μην κάνουν μετά επιστήμη». Ενώ εξηγεί πως
αυτό δεν ισχύει μόνο για νέους επιστήμονες, αλλά ακόμα
και για τους πιο καταξιωμένους τονίζοντας πως «αμέτρητοι
επιστήμονες που είχαν φτάσει στην κορυφή της ιεραρχίας
έστελναν μηνύματα πως δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν
μπορώ να μιλήσω, φοβάμαι να μιλήσω, εάν βγω να μιλήσω
θα με καταστρέψουν, θα με τελειώσουν, θα με
ποδοπατήσουν». Ο καθηγητής συνέχισε λέγοντας «Και
σκεφτόμουν “μα είναι δυνατόν αυτός να φοβάται να
μιλήσει;” Και όμως είχαν δίκαιο, θα μπορούσαν να
πολτοποιηθούν μέσα σε μία ημέρα. Άρα λοιπόν για
ανθρώπους που συμβιβαστήκανε λυπάμαι αλλά δεν τους
κατηγορώ, γιατί ήταν πολύ δύσκολο να μην συμβιβαστείς».
Στη συνέχεια περιέγραψε τη δυστοπία που ζούμε, καθώς
είπε πως «έχουμε μπει σε πολύ σκληρά μονοπάτια,
δυστυχώς». Ενώ συνέχισε λέγοντας «και σκληρά
μονοπάτια για επιστήμονες που συνεχίζουν να εργάζονται
στον κεντρικό πυρήνα της επιστήμης, δεν μιλάω για
περίεργους ανθρώπους που μιλάνε για περίεργες ιδέες
που δεν θα μπορούσα να δημοσιεύσουν σε επιστημονικά
περιοδικά». Σε ερώτηση για το αν η ηθική στην επιστήμη
ορίζεται από αυτούς που αποφασίζουν για το αν θα σε
πολτοποιήσουν ή όχι ο καθηγητής Ιωαννίδης απάντηση
«δυστυχώς». Τονίζοντας πως «σκεφτείτε ότι είναι σαν να
βρίσκεται κάποιος σε μία κατάσταση εκβιασμού και
κάποιοι μπορεί να είναι κάποιοι ίσως πιο γενναίοι από
τους άλλους, αλλά μπορεί η γενναιότητα να εξηγηθεί και ως
αφροσύνη ή ως επιπολαιότητα ή ότι είναι αλαφροΐσκιωτος.
Ο Ιωαννίδης είναι αλαφροΐσκιωτος, είναι χαμένος στο
διάστημα, ίσως γι’ αυτό δεν τον ενδιαφέρει εάν θα
πολτοποιηθεί». Ο καθηγητής Ιωαννίδης σημείωσε επίσης
πως «ένας επιστήμονας που θέλει να σώσει ζωές πρέπει
να καταλαβαίνει τι σημαίνει ανθρώπινη ζωή». Παράλληλα
αναφέρθηκε και στην επίθεση που δέχονται οι
επιστήμονες, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ένας
επιστήμονας μπροστά σε έναν υπεύθυνο πολιτικού
γραφείου που θα συντονίσει 2-3 εφημερίδες και θα ρίξει
λίγη λάσπη, είναι ανίσχυρος.

Έ

νας επιστήμονας θα βγει θα πει
2-3 πράγματα και αυτομάτως ο
τελευταίος υπαλληλίσκος του

Γιατί; Γιατί η κοινωνία δεν αντιδρά σε αυτό. Παρακολουθεί
τρώγοντας γαριδάκια και ποπ κορν. Πιθανότατα ο ίδιος
υπαλληλίσκος έχει κάνει την κοινωνία να αδρανοποιηθεί,
απλώς να τρώει ποπ κορν και γαριδάκια». «Είναι συνολική
η λύση, νομίζω αυτό είναι ηθική υπόθεση του καθενός μας»,
επισήμανε ο καθηγητής Ιωαννίδης. Ενώ υποστήριξε πως
«υπόθεση του αν στεκόμαστε ειλικρινείς απέναντι στον
συνάνθρωπο μας. Να πω πως εγώ θα βγω και θα πω την
αλήθεια γιατί δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Αν δεν
μπορώ να το κάνω αυτό τότε μάλλον πρέπει να πάω σπίτι
μου και να ξεκινήσω και εγώ να βλέπω ριάλιτι με
γαριδάκια». Για τα σόσιαλ και τα ΜΜΕ είπε: «Έχουμε έναν
Φρανκενστάιν που κατασκευάσαμε και αυτή τη στιγμή είναι
ανεξέλεγκτος. Δεν θέλω να τον ελέγξω, σε καμία
περίπτωση δεν αντισταθμίζω την λογοκρισία με
λογοκρισία, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε έναν
Φρανκενστάιν.

Τ

α ΜΜΕ και τα σόσιαλ έχουνε
μετατραπεί σε Φρανκενστάιν.
Υπάρχουν πάρα πολλοί που
μπορούν να τα χειραγωγήσουν.

Υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να τα οδηγήσουν σε
επιλογές που είναι ακατανόητες και παράλογες και τη
στιγμή που συμβαίνουν είναι παντοδύναμες. Δεν έχω
κάποιο καλό αντίδοτο, άλλο από ψυχραιμία και
ειλικρίνεια». Τέλος, έκλεισε λέγοντας πως «έχουμε όλες
αυτές τις σφραγίδες της δυστοπίας, η οποία είναι πλέον
πανίσχυρη και είναι πολύ δύσκολο να της αντισταθείς, είναι
πραγματικά πολύ λίγα τα όπλα, προσωπικά πιστεύω πως
έχω ξοδέψει τις σφαίρες μου απέναντι αυτής της
δυστοπίας, πραγματικά δεν ξέρω αν έχω πετύχει τίποτα».
«Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει αυτό το απρόβλεπτο, αυτό το
χαοτικό στοιχείο, ότι η ανθρώπινη ψυχή, η ανθρώπινη
σκέψη ή πίστη θα βρει αυτή τη λύση και θα βγει απ’ αυτό
τον λαβύρινθο. Αν δεν κρατήσουμε κάποια τέτοια πίστη ή
ελπίδα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε», είπε κλείνοντας με
έναν πιο αισιόδοξο τρόπο την συνέντευξη του.
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Σελίδα 4

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

μπροστά στους κινδύνους που αντιμετωπίζει το φυσικό
μας περιβάλλον. Εδώ και πολλά χρόνια μπορούμε να
απαλλασσόμαστε από τις ηλεκτρικές συσκευές χωρίς να
επιβαρύνουμε τη φύση. Τους δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία
ύπαρξης. Πώς; Τις ανακυκλώνουμε.

Η
Ο

ι ηλεκτρικές συσκευές
που έχουμε σταματήσει
να χρησιμοποιούμε ή που
επιθυμούμε σύντομα να
αντικαταστήσουμε σαφέστατα
δεν είναι σκουπίδια.

Το να απαλλάσσεται κανείς από τις παλιές του συσκευές,
δίχως να επιβαρύνει το περιβάλλον και μάλιστα με απλό
τρόπο είναι σημαντικό και δρα συμπληρωματικά με
εκπαιδευτικό χαρακτήρα και με ποικίλα οφέλη.

Η

ανακύκλωση συσκευών και
ηλεκτρικών υπολογιστών
επιβάλλεται να πραγματοποιείται
από όλους τους πολίτες και από
όλους τους κοινωνικούς φορείς.
Η ανακύκλωση πρέπει να υπάρχει στην καθημερινότητά
μας και οφείλει να γίνεται τρόπος ζωής. Δύσκολα
φαντάζεται κανείς να εξακολουθούσε να συμβαίνει ό,τι
συνέβαινε παλιότερα. Να εγκαταλείπουμε στη φύση τις
χαλασμένες ηλεκτρικές συσκευές μας ή να τις παρατάμε
στο πεζοδρόμιο με όλες τις αρνητικές συνέπειες για το
περιβάλλον και τον άνθρωπο. Αυτή η συμπεριφορά έχει
πλέον ξεπεραστεί. Ευτυχώς γιατί αυτό θα σήμαινε
κατάφωρα μηδέν πρόοδο και απόλυτη εθελοτυφλία

Ελλάδα έχει μια σημαντικά
ανοδική πορεία στο θέμα αυτό
και από ουραγός στην Ευρώπη
κατέληξε να βρίσκεται σε πολύ καλές
θέσεις στον τομέα ανακύκλωσης
των συσκευών της, έχοντας
μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να εντάξουμε την ανακύκλωση
ηλεκτρικών συσκευών στις καθημερινές μας συνήθειες:
Ανακυκλώνοντας τις ηλεκτρικές συσκευές μας, μειώνουμε
τον όγκο των σκουπιδιών και τις ανάγκες για νέους ΧΥΤΑ
(Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων των πόλεων).
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Μ

ε την
ανακύκλωση
των ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών
συσκευών μειώνουμε
τον κίνδυνο ρύπανσης
του περιβάλλοντος
από βλαβερές ουσίες
που περιέχουν.
Κάνοντας ανακύκλωση, βοηθάμε
στον περιορισμό της εξόρυξης και
της επεξεργασίας πρώτων υλών,
άρα
στην
εξοικονόμηση
μη
ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
Επιτυγχάνεται
μακροπρόθεσμη
πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των
προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ
νέου παραγωγή πρώτης ύλης. Με
την ανακύκλωση μειώνονται οι
κίνδυνοι μόλυνσης του εδάφους, του
νερού και του αέρα από τις
διαδικασίες
παραγωγής
και
συγχρόνως
περιορίζονται
οι
εκπομπές
των
αερίων
του
θερμοκηπίου. Δημιουργούνται νέες
θέσεις εργασίας σε εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της
ανακύκλωσης. Για να υπάρχει ένα
υψηλό
επίπεδο
πολιτισμού,
βασισμένο
στην
κοινωνική
συνείδηση και το ενδιαφέρον για την
κληρονομιά που θα αφήσουμε στις
επόμενες γενιές. Συντελεί στην
προσπάθεια διάσωσης του πλανήτη
και διασφαλίζεται ένα καλύτερο
μέλλον
για
τα
παιδιά.
Δημιουργούνται
ευχάριστα
συναισθήματα και ικανοποίηση για
τη συμμετοχή στη βελτίωση του
περιβάλλοντος και των συνθηκών
ζωής.

Σελίδα 5

Μπορείτε να ανακυκλώνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή σας
που μπαίνει στην πρίζα ή λειτουργεί με μπαταρία. Τα είδη του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατατάσσονται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και την
Ελληνική νομοθεσία, στις παρακάτω 10 διακριτές κατηγορίες προϊόντων: 1.
Μεγάλες Οικιακές Συσκευές: Ψυγεία. Μεγάλες συσκευές ψύξης. Καταψύκτες.
Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για ψύξη, διατήρηση και
αποθήκευση τροφίμων. Πλυντήρια ρούχων. Στεγνωτήρια ρούχων. Πλυντήρια
πιάτων. Συσκευές μαγειρικής. Ηλεκτρικές κουζίνες. Ηλεκτρικά μάτια. Φούρνοι
μικροκυμάτων. Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για μαγείρεμα και
άλλες επεξεργασίες τροφίμων. Ηλεκτρικές θερμάστρες. Ηλεκτρικά θερμαντικά
σώματα (ηλεκτρικά καλοριφέρ). Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται
για θέρμανση χώρων, κρεβατιών, καθισμάτων. Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες. Συσκευές
κλιματισμού. Άλλα είδη εξοπλισμού αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού.
2. Μικρές Οικιακές Συσκευές: Ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες χαλιών. Άλλες
συσκευές καθαριότητας. Συσκευές χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο,
ύφανση και άλλες κλωστοϋφαντουργικές εργασίες. Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες
συσκευές για το σιδέρωμα, και, εν γένει, τη φροντίδα των ρούχων. Φρυγανιέρες.
Συσκευές τηγανίσματος (φριτέζες). Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγματος ή
σφραγίσματος περιεκτών ή συσκευασιών. Ηλεκτρικά μαχαίρια. Συσκευές για
κόψιμο και στέγνωμα μαλλιών, βούρτσισμα δοντιών, ξύρισμα, μασάζ και άλλες
συσκευές περιποίησης του σώματος. Ρολόγια κάθε
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είδους και εξοπλισμός μέτρησης, ένδειξης ή καταγραφής
του χρόνου. Ζυγαριές. 3. Εξοπλισμός Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών: Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes).
Μεσαίοι υπολογιστές (mini computers). Μονάδες
εκτύπωσης.
Προσωπικοί
υπολογιστές
(συμπεριλαμβανομένων
των
κεντρικών
μονάδων
επεξεργασίας (CPU), των ποντικιών, των οθονών και των
πληκτρολογίων).
Φορητοί
υπολογιστές
(lap-top)
(συμπεριλαμβανομένων των CPU, των ποντικιών, των
οθονών και των πληκτρολογίων). Μικρού μεγέθους
φορητοί υπολογιστές (notebook). Υπολογιστές χειρός
(notepad). Εκτυπωτές. Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
Ηλεκτρικές
και
ηλεκτρονικές
γραφομηχανές.
Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες. Άλλα προϊόντα
και είδη εξοπλισμού για τη συλλογή, αποθήκευση,
επεξεργασία, παρουσίαση ή διαβίβαση πληροφοριών με
ηλεκτρονικά μέσα. Τερματικά και συστήματα χρηστών.
Συσκευές τηλεομοιοτυπίας (Φαξ). Τηλέτυπα. Τηλέφωνα.
Τηλεφωνικές συσκευές επί πληρωμή.
Ασύρματα
τηλέφωνα. Κινητά τηλέφωνα. Συστήματα τηλεφωνητών.
Άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη μετάδοση ήχου,
εικόνων ή άλλων πληροφοριών με τηλεπικοινωνιακά μέσα.
4. Καταναλωτικά Είδη: Ραδιόφωνα. Τηλεοράσεις. Κάμερες
μαγνητοσκόπησης
(βιντεοκάμερες).
Μαγνητοσκόπια
(συσκευές
αναπαραγωγής
εικόνας).
Συσκευές
ηχογράφησης υψηλής πιστότητας. Ενισχυτές ήχου.
Μουσικά όργανα. Άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για
την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων,
συμπεριλαμβανομένων
των
σημάτων
ή
άλλων
τεχνολογιών διανομής ήχου και εικόνας με άλλα πλην των
τηλεπικοινωνιακών μέσα. Φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels).

5. Φωτιστικά Είδη: Φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού
πλην των οικιακών φωτιστικών σωμάτων. Ευθείς
λαμπτήρες φθορισμού. Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού
(compact). Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης,
συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου υψηλής
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πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων.
Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης. Άλλος φωτιστικός
εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του
φωτός πλην των λαμπτήρων πυράκτωσης. 6. Ηλεκτρικά &
Ηλεκτρονικά Εργαλεία: Τρυπάνια. Πριόνια. Μηχανές
ραπτικής. Εξοπλισμός για την τόρνευση, τη λείανση, την
επίστρωση, το τρόχισμα, το πριόνισμα, το κόψιμο, τον
τεμαχισμό, τη διάτμηση, τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών, τη
μορφοποίηση, την κύρτωση και άλλες παρόμοιες
επεξεργασίες ξύλου, μετάλλου και άλλων υλικών. Εργαλεία
για τη στερέωση με βίδες, καρφιά και την αφαίρεσή τους και
για παρόμοιες χρήσεις. Εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει
και παρόμοιες χρήσεις. Εξοπλισμός ψεκασμού, επάλειψης,
διασποράς ή άλλης επεξεργασίας υγρών ή αέριων ουσιών
με άλλα μέσα. Εργαλεία κοπής χόρτου ή άλλων εργασιών
κηπουρικής. 7. Παιχνίδια & Εξοπλισμός Ψυχαγωγίας και
Αθλητισμού: Ηλεκτρικά τρένα ή αυτοκινητοδρόμια.
Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών. Βιντεοπαιχνίδια.
Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο,
κωπηλασία, κ.λ.π.. Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή
ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία. Κερματοδέκτες
τυχερών παιχνιδιών. 8. Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα:
Ακτινοθεραπευτικός
εξοπλισμός.
Καρδιολογικός
εξοπλισμός.
Συσκευές
αιμοκάθαρσης.
Συσκευές
πνευμονικής
οξυγόνωσης.
Εξοπλισμός
πυρηνικής
ιατρικής. Ιατρικός εξοπλισμός για in-vitro διάγνωση.
Συσκευές ανάλυσης. Καταψύκτες. Τεστ γονιμοποίησης.
Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την
παρακολούθηση, την αντιμετώπιση ή την ανακούφιση
ασθενειών, σωματικών βλαβών και αναπηριών. 9. Όργανα
Παρακολούθησης & Ελέγχου: Ανιχνευτές καπνού.
Συσκευές
θερμορύθμισης.
Θερμοστάτες.
Συσκευές
μέτρησης, ζύγισης η προσαρμογής για οικιακή ή
εργαστηριακή χρήση. Άλλα όργανα παρακολούθησης και
ελέγχου
χρησιμοποιούμενα
σε
βιομηχανικές
εγκαταστάσεις (π.χ. σε ταμπλό ελέγχου). 10. Συσκευές
Αυτόματης Διανομής: Συσκευές αυτόματης διανομής
θερμών ποτών. Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ή
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ριν την απόρριψη της
ηλεκτρονικής σας συσκευής
σε κάδο, καλό θα ήταν να
βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει
οριστικά τα προσωπικά δεδομένα
που περιέχονται σε αυτή!

ψυχρών φιαλών ή μεταλλικών δοχείων.
αυτόματης διανομής στερεών προϊόντων.
αυτόματης διανομής χρημάτων.

Συσκευές
Συσκευές

Με πολύ απλούς τρόπους μπορείς να ανακυκλώσεις όλες
τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές και να γίνεις πραγματικά
«ήρωας» στα μάτια των παιδιών: Για να ανακυκλώσεις μια
μεγάλη οικιακή συσκευή, επικοινώνησε με τον δήμο σου
και κατέβασέ τη στο πεζοδρόμιο τη μέρα και ώρα που έχετε
συμφωνήσει να την παραλάβει. Εναλλακτικά, για τις
μεγάλες συσκευές, αν διαθέτεις το κατάλληλο μεταφορικό
μέσο, μπορείς να μεταφέρεις την παλιά συσκευή σου σε
container σε χώρο του δήμου. Για να ανακυκλώσεις τις
μικροσυσκευές σου, ρίξε τις στους ειδικούς plexiglass
κάδους, που βρίσκονται σε πάνω από 2.500 καταστήματα
σε όλη την Ελλάδα (σε μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα).
Μπορείς επίσης να παραδώσεις τις μικρές συσκευές (όπως
καφετιέρες, σκούπες, υπολογιστές, μικρές τηλεοράσεις
κ.α.) στα καταστήματα που πωλούν ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά είδη, σε αλυσίδες super market, αλλά και σε
συμβεβλημένα δημοτικά σημεία, όπως δημαρχεία, ΚΕΠ και
ΚΑΠΗ.

Γ

ια να διαχωρίσεις τις μικρές από
τις μεγάλες συσκευές, θεώρησε
ως μικροσυσκευή οποιοδήποτε
είδος μπορείς να το μεταφέρεις με
τα χέρια σας.

Το άνοιγμα του κάδου για τις μικροσυσκευές είναι 43 x
45cm! Βρες τα κοντινότερα σημεία ανακύκλωσης
συσκευών στην περιοχή σου. Αυτό μπορεί να γίνει ως
παρακάτω: Τηλεφωνώντας στην αντίστοιχη υπηρεσία του
δήμου όπου ανήκεις. Τσεκάροντας στον χάρτη, σημεία
ανακύκλωσης συσκευών ανάλογα τη συσκευή. Με την
αγορά καινούριας συσκευής τα καταστήματα ηλεκτρικών
ειδών παραλαμβάνουν χωρίς χρέωση την παλιά συσκευή
σας κατά την παράδοση της καινούριας. Για να
ανακυκλώσεις τις λάμπες σου, μπορείς να τις ρίχνεις στους
ειδικούς κάδους, που βρίσκονται σε πάνω από 2.000
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα (για να υπάρξει
πραγματικό όφελος για το περιβάλλον, θα πρέπει να
ανακυκλώνεις τις λάμπες σου με προσοχή για να μη
σπάσουν).

Οφέλη: Ήξερες ότι με την ανακύκλωση ενός και μόνο
ψυγείου σώζεις από τη φύση 37 κιλά σιδήρου; Οι πλακέτες
των υπολογιστών περιέχουν βαρέα μέταλλα, που όταν
θαφτούν στη χωματερή και εισχωρήσουν στο υπέδαφος
είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και την υγεία μας. Αν όλοι
οι πολίτες ενός κράτους, όπως η Ελλάδα, σε έκταση και
πληθυσμό, ανακύκλωναν τις άχρηστες ηλεκτρικές
συσκευές, κάθε χρόνο θα γλιτώναμε τον πλανήτη από την
εξόρυξη δεκάδων χιλιάδων τόνων σιδήρου και άλλων
ορυκτών.
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του Νίκου Νικολόπουλου
Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος

Οι επόμενες εκλογές, όποτε κι αν
γίνουν, δεν είναι για τεχνοκράτες
που θέλουν να φέρουν την
παγκοσμιοποίηση
και
την
πολυπολιτισμικότητα μέσα από την
αποδοχή της φτωχοποίησης του
λαού και την απάρνηση της
ιδιοπροσωπίας του. Οι επόμενες
εκλογές
σε
κάθε
περίπτωση
διαφαίνεται ότι δεν θα δώσουν
αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως θα
συμβεί και τώρα με την απλή
αναλογική. Ξεχνούν οι αρχιτέκτονες
ξένοι δυνάστες ότι

Τ

ο σενάριο
«κυβέρνηση
τεχνοκρατών»
θυμίζει στους Έλληνες
το πρόσφατο
μνημονιακό παρελθόν
και ως εκ τούτου
φέρνει αρνητικές
μνήμες και βιώματα.

Είναι αρκετοί όμως από το εθνομηδενιστικό τόξο που ποντάρουν πως το 2022
μπορεί να γίνει 2011 και έτσι να επιβάλλουν μια νέα κυβέρνηση Παπαδήμου που
θα δίνει λύση στο κυβερνητικό αδιέξοδο και θα συνεχίσει το έργο των
ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΩΝ της πολιτικής και οικονομικής διεφθαρμένης ΨΕΥΤΟΕΛΙΤ
των Αθηνών… Οι επόμενες εκλογές εκτός από τα πολύ σοβαρά ερωτηματικά που
έχουν να κάνουν με την πανδημία και την ακρίβεια, θα έχουν και κάποια πολύ
σοβαρότερα όπως είναι η επιβίωση της ίδιας της πατρίδας. Μπορεί για κάποιους
οι τεχνοκράτες να είναι καλή για να εφαρμόζουν ένα σχεδιασμό για την
απορρόφηση των χρημάτων του ταμείου ανάκαμψης αλλά τούτο δεν είναι το
μείζον απαιτούμενο στις κάλπες. Πολύ πριν από όλα τούτα οι Έλληνες θέλουν να
ξέρουν αν θα ζήσουν τα επόμενα χρόνια σε μια ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ!!!

Ο

Μητσοτάκης και ο Νότης Μηταράκης με τις
συμφωνίες που έκαναν στο Ισλαμαμπάντ για την
νόμιμη, ανεμπόδιστη και αθρόα είσοδο χιλιάδων
Μουσουλμάνων Πακιστανών, έβαλαν υποψηφιότητα
όχι για να ψηφιστούν από τον ελληνικό λαό
αλλά ίσως από τους ανεπιθύμητους εισβολείς
από το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές.
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όσα χρόνια παραμονής στην Ελλάδα οι Πακιστανοί
έχουν δείξει έμπρακτα ότι δεν υπάρχει
περίπτωση να ενσωματωθούν! Πιστεύουν τυφλά
στους ισλαμικούς νόμους, τις κλειτοριδεκτομές και
την Σαρία, δεν δίνουν καμία αξία στην ανθρώπινη
ζωή, θεωρούν την γυναίκα αντικείμενο κ.ο.κ.
Ναι, νομίζω πως πρέπει να θυμίσω,
ποια λαθροκοινότητα στην χώρα
μας το 2020, τα μέλη της διαδήλωναν
υπέρ των εισβολέων στον Έβρο…
Επίσης ποια δια του εκπροσώπου
της σε μουσουλμανικό κανάλι στον
Έβρο το 2021 δήλωσε ότι: «σε
περίπτωση σύρραξης με την
Τουρκία θα πολεμήσει στο πλευρό
της». Αυτή η λάθρο κοινότητα είναι η
ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ κοινότητα που ο
πολυπολιτισμικός Πρωθυπουργός
της
Ελλάδος
Κ.
Μητσοτάκης
υπέγραψε συμφωνία με την οποία
νομιμοποιεί
τους
παράνομους
λαθροεισβολείς
αυτής
της
κοινότητας και προσκαλεί́ χιλιάδες
ακόμα να έρθουν στη χώρα μας. Μια
συμφωνία του… «ανοίξαμε και σας
περιμένουμε…».

Η

υπογραφείσα προ
ημερών συμφωνία
Ελλάδας-Πακιστάν
αποτελεί όνειδος για
την χώρα και ακόμα
περισσότερο για την
κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Για πολλούς λόγους αρκούν όμως οι
εξής τρεις: 1) Διπλωματία. Το
Πακιστάν είναι ο νούμερο ένα
σύμμαχος της Τουρκίας. 2) Η
συμφωνία περιλαμβάνει προώθηση
του μεταναστευτικού κινήματος από
το
Πακιστάν
στην
Ελλάδα,
δημιουργία απευθείας πτήσεων από
το Πακιστάν στην Αθήνα και
νομιμοποίηση
όλων
των
παρανόμως
εισελθόντων
μεταναστών! Ουσιαστικά μιλάμε για
εποίκιση. Το πρόβλημα είναι
ποσοτικό και ποιοτικό. Ποσοτικό
γιατί δεν γίνεται να απορροφήσει η
Ελλάδα
τόσα
εκατομμύρια
μετανάστες, ακόμα και νόμιμοι να
ήταν, ακόμα και να μιλάγαμε για
Σουηδούς και Σουηδέζες αντί για
Πακιστανούς. Ποιοτικό γιατί

3) Ο Μητσοτάκης εκλέχτηκε υποσχόμενος στο πρόγραμμα του να βάλει ένα τέλος
στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν «ανοίξαμε και σας περιμένουμε». Ο
Μητσοτάκης που εκλέχτηκε με ψήφους πατριωτών της κεντροδεξιάς και οι «γιες
μεν» κολλητοί του πρόδωσαν την βάση της Νέας Δημοκρατίας και πλέον κάνουν
τα πάντα για να μετατρέψουν την πατρίδα μας σε ισλαμικό χαλιφάτο. Σαν να είναι
μέγιστος σκοπός τους ο πλήρης αφανισμός μας. Έγινε πλέον καθαρό πως οι
ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ μισούν κάθε τι Ελληνικό. Και για να μην υπάρχει
καμμιά αμφιβολία για το τι προσωπικά πιστεύει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος
και… ΟΧΙ του Πακιστάν μεταφέρω λέξη προς λέξη τα όσα είπε χωρίς ντροπή ο
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο άνοιγμα των
εργασιών του φόρουμ «Η Ελλάδα 2040», το οποίο διοργάνωσε η Επιτροπή της
Γιάννας Αγγελοπούλου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του γένους το
1821: «Συρρικνωνόμαστε, το ξέρουμε. Το πόσο, θα μας το δείξει η απογραφή.
Είχαμε μία συζήτηση στην Ολομέλεια πριν από λίγο για τα στατιστικά στοιχεία των
εμβολιασμών, όπου ο παρονομαστής είναι η απογραφή του 2011, για να
υπολογίζουμε τα ποσοστά. Εικάζω ότι είμαστε λιγότεροι απ’ όσοι έδειξε η
απογραφή του 2011…
το ανθρώπινο δυναμικό σε μία χώρα η οποία
συρρικνώνεται, θα πρέπει να χαρτογραφηθεί… είμαι σίγουρος ότι η χώρα δεν θα
αντιμετωπίζει πρόβλημα προσέγγισης οικονομικών κεφαλαίων, θα έχει, όμως,
δυσκολία εξεύρεσης ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού για να στηρίξει την
αναπτυξιακή της διαδρομή…

Η

οργανωμένη, καλά σχεδιασμένη μετανάστευση,
μπορεί να είναι ένα συμπληρωματικό όπλο
για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε
στρεβλώσεις που θα παρουσιαστούν με μαθηματική
βεβαιότητα στην αγορά εργασίας…»!
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Ας περάσουμε όμως και στα της
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΤΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ…
Αποτελεί ένα επίσης κραυγαλέο
παράδειγμα εθνομηδενισμού και
ξεπουλήματος
των
εθνικών
συμφερόντων για το χατίρι των
νατοϊκών συμφερόντων και του
Γερμανικού ιερατείου της Ε.Ε.
Παραβίασε ο Μητσοτάκης την πάγια
εθνική γραμμή που χάραξε και
υπηρέτησε ο Κ. Καραμανλής
«σύμμαχοι με τη ΔΥΣΗ και φίλοι και
με την ΟΜΟΔΟΞΗ ΑΝΑΤΟΛΗ» καθώς
και
τις
προεκλογικές
του
δεσμεύσεις.
Κατάντησε
να
παρακαλάει τους Σκοπιανούς «για
την τήρηση της συμφωνίας» που ως
αντιπολίτευση
κατήγγειλε
και
δεσμευόταν πως θα καταργήσει.

Σελίδα 10

που υπακούουν στους ξένους αφεντάδες τους και με το «ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ»
καταστρέφουν τον τόπο για τις μικροκαριέρες τους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και
λοιπών ΣΗΜΙΤΙΚΩΝ δυνάμεων έχασε ευκαιρίες και χρόνο. Τώρα θα περάσει μέσα
από το «ναρκοπέδιο» της λαϊκής δυσαρέσκειας και η συνεχής υποχώρηση στις
δημοσκοπήσεις θα την καταστήσει αναλώσιμη. Σε λίγο θα καταδειχθεί ότι οι ξένοι
αφεντάδες τους τους χρησιμοποίησαν όπως ένα κούτσουρο… το έριξαν στο τζάκι
για να ζεσταθούν. Όσο κρατήσει και μετά στάχτη! Η συνέχεια θα είναι δύσκολη και
επώδυνη για όλους μας. Ας φροντίσουμε να μη γίνει περιπετειώδης για την
Πατρίδα μας. Και ως ελπιδοφόρο υστερόγραφο αξίζει να κρατήσουμε το τελευταίο
συμβάν για το οποίο διεπίστωσα στη τελευταία περιοδεία μου στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα πως αναρωτιούνται οι συμπατριώτες και μάλιστα
έγινε η αγαπημένη συζήτηση πολλών, η μεγάλη τηλεθέαση που είχε η προβολή
της σειράς «Άγιος Παΐσιος». Αναρωτιούνται πού οφείλεται; Μα ο λαός μας είναι
ζυμωμένος με τον Χριστό και την Ελλάδα και ακόμα οφείλεται: Στη καμπάνα της
Εκκλησίας που χτυπάει κάθε Κυριακή. Στη καμπάνα της Εκκλησίας που χτυπάει
σε κάθε γειτονιά. Στην Ανάσταση που ζούμε κάθε άνοιξη με το ΠΑΣΧΑ των
Ελλήνων. Στα όσα μας είπαν οι παππούδες μας και οι γονεύς μας! Ναι απεδείχθη
για ακόμα μια φορά πως η δύναμη του βιώματος είναι ισχυρότερη από τη δύναμη
του λόγου... Στο ΜΑΞΙΜΟΥ & στη ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ τρίβουν τα μάτια τους που
η τηλεθέαση έφθασε στο ΖΕΝΙΘ! Ακριβώς όπως συνέβη & με τον Άγιο Νεκτάριο!
Εντυπωσιακό και ελπιδοφόρο κυρίως επειδή από τα εκατομμύρια που είδαν το
πρώτο μέρος την πλειοψηφία αποτελούν τα νιάτα της Ελλάδας και τούτο σημαίνει
τίποτε δεν χάθηκε ακόμα. Τα Ελληνόπουλα που παρακολούθησαν τον βίο του
Άγιου Παΐσιου ξέρουν πως είναι εγγόνια και παιδιά πραγματικών χριστιανών και
ηρώων.

Ε

πιτέλους είναι καιρός να το καταλάβουν
οι ευρωλιγούρηδες της παγκοσμιοποίησης.
Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είμαστε
ζυμωμένοι με Χριστό και Ελλάδα!!!

Μεγαλώσαμε με τα ακούσματα των γονιών μας και τα βιώματα των προπατόρων
μας. Ο θησαυρός μας δεν χάθηκε όσο και να το προσπαθούν ΔΕΞΙΟΙ και
ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ!!!

Αλλά αφού δεν τηρείται η συμφωνία
από τα Σκόπια γιατί κυβέρνηση δεν
προχωράει σε ακύρωση και σε
ΒΕΤΟ καθώς είναι γνωστή η
επιθυμία
των
Σκοπιανών
να
ενταχθούν
στην
Ε.Ε.
όπως
προσωπικά ο Μητσοτάκης δήλωνε
προεκλογικά και δεσμευόταν;

Δ

εν υπάρχει
φρένο στην εθνική
κατηφόρα γιατί το
γκάζι το πατάει ο ίδιος
ο πρωθυπουργός…

Δυστυχώς στην εξουσία βρίσκονται
σπιθαμιαία πολιτικά αναστήματα
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Ό

λα τα φλέγοντα ζητήματα
της επικαιρότητας, την
ένταση Ρωσίας - Ουκρανίας,
τα ελληνοτουρκικά και την Εθνική
Άμυνα ανέλυσε ο πρώην ΥΕΘΑ
Πάνος Καμμένος σε μια εφ’ όλης
της ύλης συνέντευξη.
Μιλώντας μετά από μεγάλο διάστημα σιωπής στο
militaire.gr τόνισε την ανάγκη προστασίας των Ελλήνων
Ομογενών μας που οι Ουκρανοί δεν αναγνωρίζουν ως
επίσημη ομογένεια. Για την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας
επισήμανε ότι έτσι ξεκίνησε η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας
και ενδέχεται να ζήσουμε μια τραγωδία ανάλογη με εκείνη.

Π

ρώτο μέλημα της Ελλάδας
οφείλει να είναι η προστασία των
150 χιλιάδων Ελλήνων Ομογενών.

Ο κ. Καμμένος εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια το «μεγάλο
οικονομικό παιχνίδι» που παίζεται και απαντά γιατί
υπάρχει η «δυτική υστερία» που επιδιώκει ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία. Πρόκειται για οικονομικό πόλεμο με
διακύβευμα τα σχέδια του Αμερικάνου Προέδρου για τον
Nord Stream 2. Θεωρεί ότι ακόμη δεν μπορούμε να μιλάμε
για αποκλιμάκωση, γιατί «οι Ρώσοι δεν πρόκειται να
αφήσουν απροστάτευτους τους ρωσόφωνους, αν δεχτούν
επίθεση». Εκτιμά ότι οι πιθανότητες να οδηγηθούμε σε
κλιμάκωση είναι περισσότερες. Επισημαίνει τους μεγάλους
κινδύνους για την Ελλάδα η οποία πρέπει με κάθε τρόπο
να αποφύγει την εμπλοκή της σ ΄ αυτή την κρίση.

Σελίδα 11

Υπενθυμίζει στην συνέχεια τις στενές σχέσεις ΟυκρανίαςΤουρκίας, οι οποίοι είναι αμυντικοί εταίροι και πως η Χώρα
μας πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτήν την κρίση ανάμεσα σε
Μόσχα και Άγκυρα. Ο κ. Καμμένος λίγες ώρες πριν από τη
συνάντηση Δένδια -Λαβρόφ ζητά να μην υπάρξουν
διευκολύνσεις από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και
επισημαίνει ότι η συμφωνία με τους Αμερικανούς
προβλέπει επίκληση εθνικού συμφέροντος, το οποίο σ ΄
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Σελίδα 12

Σε πρόσφατη ανάρτηση του στο διαδίκτυο ο Πάνος
Καμμένος αναφέρει: «Επειδή ετοιμάζεται από νεοναζί
Ουκρανούς ένταση που θα οδηγήσει σε πόλεμο με
συνέπειες για όσους εμπλακούν πριν δώσουμε
οποιαδήποτε
διευκόλυνση
από
το
λιμάνι
της
Αλεξανδρούπολης
θυμίζω…
Μυστική
στρατιωτική
συνεργασία Τουρκίας - Ουκρανίας παραγωγή Bayraktar!»
Πρόσφατο άρθρο του Olympia αποκάλυπτε πως η
Ουκρανία υπογράφει 12 συμφωνίες με την Τουρκία.

Ο

αυτή τη περίπτωση πρέπει να επικρατήσει. «Στη συμφωνία
που εγώ υπέγραψα με τους Αμερικανούς αυτό
προβλέπεται», λέει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο πρώην
ΥΕΘΑ ασκεί δριμεία κριτική σε κινήσεις και τοποθετήσεις
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου όπως η
βεβιασμένη αναγνώριση την ανεξαρτησίας της Ορθόδοξης
Ουκρανικής Εκκλησίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας,
καθώς αυτό ενίσχυσε τον εμφύλιο πόλεμο στο ουκρανικό
ζήτημα.

Ο

Πάνος Καμμένος παίρνει θέση
για τα εξοπλιστικά προγράμματα
και όσα έγιναν στη Βουλή,
τονίζοντας πως θεωρεί δεδομένη
την εκδήλωση επιθετικής
ενέργειας από την Τουρκία.

Τέλος, απαντά για τα Ίμια, τους νεκρούς τους και το στεφάνι
που δεν πέφτει πια στη θάλασσα για να τιμήσει τη μνήμη
τους, σημειώνοντας πως η απόδοση τιμών είναι κάτι που
δεν πρέπει να παραλείπουμε.

πρωθυπουργός της Ουκρανίας
Ντένις Σμιγκάλ δήλωσε ότι 12 νέες
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομενης της Συμφωνίας Ελεύθερου
Εμπορίου (ΣΕΕ), σχεδιάζεται να
υπογραφούν μεταξύ της χώρας
του και της Τουρκίας.

Σε δηλώσεις του στη συνεδρίαση του υπουργικού
συμβουλίου, ο Σμιγκάλ είπε ότι, εκτός από τη ΣΕΕ με την
Τουρκία, υποβλήθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο για
έγκριση τα σχέδια συμφωνιών συνεργασίας στους τομείς
της υψηλής τεχνολογίας, της αεροπορίας και της
διαστημικής βιομηχανίας, των πολιτικών για τη νεολαία και
της επιβολής του νόμου. Οι συμφωνίες αυτές
υπεγράφησαν με την Τουρκία στις 3 Φεβρουαρίου. Επίσης,
ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε
ότι ετοιμάζονται να υπογράψουν ΣΕΕ κατά την επίσκεψη
του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Κίεβο.

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 19-20 Φεβρουαρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 220 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

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

Σελίδα 13

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».

Σ

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.
Σε 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
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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

Σελίδα 14

μεγέθους τους ή άλλου χαρακτηριστικού τους (π.χ. αν είναι
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
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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.

Ε

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.
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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
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.

Επιπλέον: Ουδεμία διάταξη της Συνθήκης Ειρήνης -όπως
άλλωστε αποδεικνύει η έως τώρα εφαρμογή τηςτεκμηριώνει, 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. Ουδεμία, δηλαδή, σχέση είχε η πρόβλεψη της
αποστρατιωτικοποίησης των Δωδεκανήσων με την
Τουρκία και την ασφάλειά της. Τ’ ανωτέρω ενισχύονται και

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. Πρόκειται 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
Ζώνηδιαιωνίζει
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

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 19-20 Φεβρουαρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 220 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

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».

Τ

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
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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
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.

Τ

ο 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.
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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.
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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.

Η

Ένωση κινητοποιεί όλα τα
μέσα που έχει στη διάθεσή της,
συμπεριλαμβανομένων των
στρατιωτικών μέσων που θέτουν
στη διάθεσή της τα κράτη μέλη

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,

, 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».
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του Νότη Μαριά

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

Μ

εσούσης της
ουκρανικής
κρίσης το
Κίεβο για άλλη μια
φορά κατάφερε να
ενθυλακώσει αρκετά
δις ευρώ και δολάρια
από τη Δύση.
Έτσι η ΕΕ φιλοδώρησε την
Ουκρανία με νέα προίκα 1,2 δις ευρώ
στο
πλαίσιο της
διαδικασίας
Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής
Συνδρομής (ΜΧΣ), ένα δάνειο στο
οποίο θα προστεθούν και τα 6,5 δις
ευρώ
της
ευρωπαϊκής
χρηματοδότησης που ήδη έχει
εγκριθεί
στο
πλαίσιο
της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας

(ΕΠΓ) για το διάστημα 2021-2027. Και
όλα αυτά ενώ ήδη η Ουκρανία έλαβε
από την ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2021
και άλλο δάνειο ύψους 1,2 δις ευρώ
για
την
αντιμετώπιση
των
προβλημάτων που δημιούργησε η
πανδημία. Σύμφωνα με στοιχεία που
παρουσίασε
η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (Κομισιόν), από το 2014
μέχρι σήμερα η Ουκρανία έλαβε από
την ΕΕ και από άλλους ευρωπαϊκούς
πιστωτικούς
οργανισμούς
χρηματοδότηση υπό τη μορφή
επιχορηγήσεων και δανείων ύψους
17 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
ΜΧΣ συν 1,7 δις ευρώ επιχορηγήσεις
στο
πλαίσιο
της
διμερούς
συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας, συν 355
εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των
εργαλείων της Εξωτερικής Δράσης
της ΕΕ συν 199 εκατ. ευρώ για
ανθρωπιστική
βοήθεια
(file:///C:/Users/7544~1). Επιπλέον
ενόψει της κρίσης που προκλήθηκε
λόγω της πανδημίας, το ΔΝΤ
ενέκρινε, τον Ιούνιο του 2020,
18μηνη συμφωνία stand- by για την
Ουκρανία για το ισοδύναμο των 5
δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.
Όμως, όπως έχει συμβεί αρκετές
φορές στο παρελθόν, το Κίεβο αφού
ενθυλάκωσε τις πρώτες δόσεις του
δανείου του ΔΝΤ δεν υλοποίησε το
σχετικό Μνημόνιο. Για τον λόγο
αυτόν τελικά το Κίεβο έλαβε από το
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ΔΝΤ μόνο 2,8 δις δολάρια έχοντας
πλέον ένα σχετικό χρηματοδοτικό
κενό της τάξης τουλάχιστον των 2,2
δις
δολαρίων.
Ενόψει
των
παραπάνω το Κίεβο στράφηκε για
άλλη μια φορά προς τις Βρυξέλλες
ζητώντας στις 16 Νοεμβρίου 2021
νέο δάνειο από την ΕΕ. Το έκτο από
το 2014. Από τα παραπάνω λοιπόν
αποδεικνύεται ότι οι δανειακές
ανάγκες της Ουκρανίας προέκυψαν
λόγω της οικονομικής κρίσης που
δημιούργησε
η
πανδημία
σε
συνδυασμό με τις αβελτηρίες του
ίδιου του ουκρανικού οικονομικού
συστήματος στο οποίο ως γνωστόν
κυριαρχούν οι ολιγάρχες και η
διαφθορά. Επομένως το νέο έκτο
κατά σειράν δάνειο που ζήτησε η
Ουκρανία δεν είχε καμία άμεση
σχέση με την πρόσφατη ρωσοουκρανική κρίση η οποία ενέσκηψε
μήνες αργότερα εντός του 2022.
Όμως το δάνειο για ευνόητους
λόγους συνδέθηκε άμεσα με την
αντιπαράθεση
ΝΑΤΟ-Ρωσίας.
Αξιοποιώντας μάλιστα την συγκυρία
λόγω της έντασης των σχέσεων
Μόσχας-Κιέβου,

Η

Κομισιόν με
διαδικασίες
fast track
δρομολόγησε την
ψήφιση της πρότασής
της για χορήγηση
δανείου 1,2 δις ευρώ
προς την Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό η Πρόεδρος της
Κομισιόν Ursula von der Leyen
προανήγγειλε μεσούσης της ρωσοουκρανικής κρίσης τη χορήγηση
δανείου (ec.europa.eu 24/1/2022).
Είχε προηγηθεί «εντελώς τυχαία»
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σχετική δήλωση της Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας
Annalena Baerbock για οικονομική στήριξη του Κιέβου
(www.politico.eu 24/1/2022). Μέσα λοιπόν σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε σε
επίπεδο πρέσβεων στις 11/2/2022 τη χορήγηση ΜΧΣ ύψους
1,2 δις ευρώ στην Ουκρανία (www.consilium.europa.eu
11/2/2022) παρακάμπτοντας μάλιστα δήθεν λόγω του
επείγοντος χαρακτήρα και των εξαιρετικών περιστάσεων
την σχετική υποχρέωση ενημέρωσης των εθνικών
κοινοβουλίων τουλάχιστον προ 8 εβδομάδων, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1
σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (παράγραφος 25 Προοιμίου Απόφασης
ΜΧΣ Ουκρανίας). Ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
που με τη διαδικασία κατεπείγοντος ενέκρινε στις 16/2/2022
με 598 ψήφους υπέρ έναντι 55 κατά και 41 αποχές, τη
σχετική Απόφαση ΜΧΣ για το δάνειο των 1,2 δις ευρώ στην
Ουκρανία.

Όπως επισημαίνεται στην Απόφαση «η εγκριθείσα
μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή έκτακτης
ανάγκης ανταποκρίνεται, ειδικότερα, στην απότομη και
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απροσδόκητη
αύξηση
των
αναγκών
εξωτερικής
χρηματοδότησης της Ουκρανίας, η οποία προκλήθηκε από
την de facto απώλεια πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές
αγορές, και στις υποκείμενες άμεσες προκλήσεις».
Δεδομένου ότι η Ουκρανία είναι χώρα που καλύπτεται από
την ΕΠΓ, κρίθηκε επιλέξιμη για τη λήψη από την ΕΕ
Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής με στόχο
την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών εξωτερικής
χρηματοδότησης του Κιέβου. Για τη χρηματοδότηση της
Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής της
Ένωσης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται εξ ονόματος της
Ένωσης να δανείζεται τα αναγκαία κεφάλαια από τις
κεφαλαιαγορές ή από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
και να τα δανείζει στην Ουκρανία. Τα δάνεια έχουν μέγιστη
μέση διάρκεια 15 ετών (άρθρο 1 παρ. 2 Απόφασης). Οι όροι
οικονομικής πολιτικής και οι χρηματοδοτικοί όροι
καθορίζονται σε Μνημόνιο που θα υπογράψει η Κομισιόν
με την Ουκρανία (άρθρο 3 παρ. 1 Απόφασης). Το Μνημόνιο
εστιάζει «στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην
εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από τις οποίες
εξαρτάται η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή
της Ένωσης» ενώ η Κομισιόν επαληθεύει, σε τακτά
διαστήματα, ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι, τόσο
της δανεικής σύμβασης ΜΧΣ όσο και του Μνημονίου
(άρθρο 3 παρ. 4 Απόφασης). Μάλιστα για τους σκοπούς
αυτής της επαλήθευσης, η Κομισιόν συνεργάζεται στενά με
το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα (που θα αποτελούν εν
προκειμένω την τρόικα) και εφόσον είναι αναγκαίο, με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και το κερασάκι
στην τούρτα είναι η χορήγηση εγγύησης κρατικού δανείου
ύψους ενός δις δολαρίων εκ μέρους των ΗΠΑ (nypost.com
14/2/2022) συν 393 εκατ. δολάρια HΠΑ δάνειο εκ μέρους του
Καναδά (www.reuters.com 15/2/2022).
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την ίδια ημέρα τον Ουκρανό Πρέσβη στην Αθήνα στον
οποίο πραγματοποιήθηκε διάβημα. Το θέμα βέβαια της
προστασίας της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της
Μαριούπολης δεν είναι καινούργιο. Μάλιστα είχα την
ευκαιρία να το θέσω επανειλημμένα ήδη από το 2014 με
αφορμή την ουκρανική κρίση τόσο στο Συμβούλιο της
Ευρώπης όσο και στην Ευρωβουλή. Έτσι την Πέμπτη
27.2.2014 κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου
(Monitoring Committee) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) που συνεδρίασε στη
Μάλτα παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου
της Ευρώπης κ. T. Jagland, έθεσα το ζήτημα της
προστασίας των Ελλήνων Ομογενών της Ουκρανίας που
τότε δεχόταν συνεχείς επιθέσεις από το νεοναζιστικό
κόμμα της Ουκρανίας Δεξιός Τομέας.
Η ουκρανική κρίση έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο
το ζήτημα της προστασίας της Ελληνικής Εθνικής
Μειονότητας της Ουκρανίας που αριθμεί πάνω από 120.000
ψυχές και βρίσκεται κυρίως στην Μαριούπολη και στα
γύρω χωριά. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε στα
τέλη Ιανουαρίου 2022 και η επίσκεψη του Έλληνα
Υπουργού των Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην
Μαριούπολη
για
να
ακολουθήσει
μια
έντονη
δημοσιογραφική κάλυψη των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι Έλληνες της Ουκρανίας. Κορυφαίο
ζήτημα βέβαια παραμένει η προστασία τους καθώς
βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τη διακεκαυμένη
ζώνη της περιοχής του Ντονέτσκ. Η δολοφονία στις 13
Φεβρουαρίου 2022 ενός Έλληνα Ομογενούς και ο
τραυματισμός άλλων δύο από άνδρες του ουκρανικού
στρατού επανάφερε στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα
αυτό. Μάλιστα καθώς η πρώτη αντίδραση του ελληνικού
υπουργείου Eξωτερικών ήταν εξαιρετικά χλιαρή με δήλωσή
μου στις 15 Φεβρουαρίου 2022 κάλεσα την κυβέρνηση να
επιδώσει άμεσα διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία για
την εν λόγω δολοφονία του Έλληνα Ομογενούς της
Μαριούπολης καθώς και για τον βαρύ τραυματισμό των
δύο άλλων.

Σ

τη δήλωσή μου επισήμανα ότι η
δολοφονική ένοπλη επίθεση
κατά των Ελλήνων Ομογενών
μας της Μαριούπολης που έγινε από
Ουκρανούς στρατιώτες στο χωριό
Γράνιτνα δεν πρέπει να γίνει ανεκτή.

Ούτε βέβαια πρέπει να θεωρηθεί σαν μια δήθεν
φυσιολογική παράπλευρη απώλεια όπως προσπαθούν να
την παρουσιάσουν διάφοροι. Για τον λόγο αυτόν
επισήμανα ότι η Ελληνική κυβέρνηση όφειλε εδώ και τώρα
να επιδώσει άμεσα διάβημα διαμαρτυρίας προς τις
Ουκρανικές Αρχές και να τις καταστήσει υπεύθυνες για την
ασφάλεια της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της
Ουκρανίας. Πράγματι το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε

Απαντώντας ο τότε Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου
της Ευρώπης κ. T. Jagland δήλωσε ότι πράγματι ο νέος
«νόμος» της Ουκρανίας για την απαγόρευση της χρήσης
της ελληνικής γλώσσας και των άλλων περιφερειακών
γλωσσών ήταν αντίθετος προς το ευρωπαϊκό συμβατικό
κεκτημένο και το Συμβούλιο της Ευρώπης θα έκανε ότι
μπορούσε προκειμένου να αλλάξει ο νόμος αυτός αλλά και
να προστατευτούν οι Έλληνες Ομογενείς της Ουκρανίας
και οι άλλες εθνικές μειονότητες στη χώρα αυτή. Επιπλέον
πριν 5 χρόνια ακριβώς στις 14 Φεβρουαρίου 2017 σε ομιλία
μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο
Στρασβούργο είχα για άλλη μια φορά αναδείξει την
αναγκαιότητα προστασίας της Ελληνικής Εθνικής
Μειονότητας της Μαριούπολης στην περιοχή του Ντονέτσκ
της Ουκρανίας. Όπως επισήμανα τότε στην ομιλία μου «ο
Ελληνικός λαός τρέφει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
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υστυχώς ακριβώς 5 χρόνια μετά
ένας Έλληνας Ομογενής μέλος της
Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας
της Μαριούπολης έπεφτε νεκρός από
τα δολοφονικά πυρά των ανδρών του
Ουκρανικού στρατού.

ευρύτερη Παρευξείνια γειτονιά, καθώς

Υ

πάρχουν πάνω από 100.000
Ουκρανοί πολίτες Ελληνικής
καταγωγής, οι οποίοι ζουν στην
Ουκρανία και μιλούν την Ελληνική
γλώσσα. Η Ελληνική κοινότητα
στην Ουκρανία είναι μια πολύ
σημαντική κοινότητα».
Και συνέχισα: «Ανησυχούμε, κυρία Πρόεδρε, για την τύχη
της Ελληνικής Μειονότητας στη Μαριούπολη, που ζει
ειρηνικά επί αιώνες στην ευρύτερη περιοχή, στην περιοχή
του Ντονέτσκ. Αυτοί οι άνθρωποι, παρότι είναι χιλιάδες
χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, συνεχίζουν να
διατηρούν τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τις αξίες της
Πατρίδας μας. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν για μας, να
διασφαλιστεί η ειρήνη στην περιοχή και για αυτό το λόγο.
Πρέπει λοιπόν και οι δύο εμπόλεμες πλευρές να επιδείξουν
αυτοσυγκράτηση και να προχωρήσουν στη συνεννόηση,
γιατί αυτό απαιτούν τα συμφέροντα των λαών της
περιοχής, αυτό απαιτεί και η Ελληνική Μειονότητα η οποία
βρίσκεται στη Μαριούπολη».

Τέλος με Ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11
Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή της
συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία
(2019/2202(INI)) αναφερόμενο στον νόμο για τη στήριξη της
λειτουργίας της ουκρανικής γλώσσας ως κρατικής
γλώσσας ζήτησε «από τις ουκρανικές αρχές να
εφαρμόσουν τον νόμο πλήρως σύμφωνα με τις διεθνείς
υποχρεώσεις τους και σύμφωνα με τις συστάσεις που
περιέχονται στη γνωμοδότηση αριθ. 960/2019 της
Επιτροπής της Βενετίας, δηλαδή να σέβονται το δικαίωμα
των κοινοτήτων να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν
πλήρως τη δική τους γλώσσα και να ενεργούν με τον
υψηλότερο δυνατό βαθμό προσοχής και ισορροπίας έναντι
των εθνικών μειονοτήτων, των γλωσσών τους και των
δικαιωμάτων τους στην εκπαίδευση». Για τον λόγο αυτόν η
Ευρωβουλή ζήτησε να ιδρυθεί ουκρανικός φορέας
εφοδιασμένος με εξουσίες «για την παρακολούθηση της
συμμόρφωσης με τις νομικές διατάξεις όσον αφορά τη
χρήση των μειονοτικών γλωσσών και τους αυτόχθονες»
τονίζοντας ότι «είναι σημαντικό να δοθεί ίση πρόσβαση σε
όλες τις εθνικές, εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες στην
πληροφόρηση, στοιχεία που αποτελούν απαραίτητα
συστατικά κάθε δημοκρατίας», καταδικάζοντας ταυτόχρονα
«τη ρητορική μίσους και τις διακρίσεις λόγω εθνότητας ή
γλώσσας, καθώς και τις ψευδείς ειδήσεις και την
παραπληροφόρηση που στοχοποιούν τις εθνικές,
εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες».

Π

αρά βέβαια τα παραπάνω παχιά
λόγια της Ευρωβουλής τελικά
η ΕΕ και με τη συμμετοχή του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε
δεκάδες δις ευρώ για προίκα στην
Ουκρανία. Καθόλου άσχημα για τους
ολιγάρχες της Ουκρανίας, οι οποίοι
πάντως καλού-κακού «την έχουν ήδη
κοπανήσει» από το Κίεβο για Αυστρία
και άλλες χώρες της ΕΕ!!!
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Α

πίστευτες
αποκαλύψεις
από τον Πέτρο
Κουσουλό και
τον Άρη Σπίνο

Τα 13 χρόνια της κρίσης, των
μνημονίων και της πανδημίας,
δημιούργησαν τεράστιες κοινωνικές
και
οικονομικές
ανατροπές,
κάνοντας άνω-κάτω μέχρι και τον
αθέατο κόσμο της παραοικονομίας,
του οργανωμένου εγκλήματος και ….
άκουσον - άκουσον…. ακόμη και του
λεγόμενου «Παραδικαστικού». Έτσι,
λοιπόν, κάποτε, οι καθωσπρέπει
μεγαλοπαραγονταραίοι αυτού του
τόπου, τα νταραβέρια τους με την
Δικαιοσύνη
τα
έκαναν
διαπλεκόμενοι
με
κάποιους
ελάχιστους,
πλην
όμως
αποτελεσματικότατους λειτουργούς
και
συλλειτουργούς
της
Δικαιοσύνης. Που αν κρίνουμε από
την ευχέρεια της Αντωνίας Ηλία, να
καταφέρνει, επί 17 ολόκληρα χρόνια,
ενώ είναι άνεργη, να ανταπεξέρχεται
στην πολυτέλεια των εξόδων του
πολυδάπανου
δικαστικού
της
αγώνα
και,
παράλληλα,
της
διαβίωσης
της
στο
Λονδίνο,
καθίσταται αυτονόητο, ότι, τα πάλαι
ποτέ παραδοσιακά παραδικαστικά
νταραβέρια πρέπει να ήταν μεγάλου
οικονομικού
αντικειμένου
και
ενδιαφέροντος. Για την ιστορία, να
θυμίσουμε, ότι, η Αντωνία Ηλία

κρίθηκε πρόσφατα ένοχη και σε
δεύτερο βαθμό και καταδικάστηκε
πλέον τελεσίδικα για ξέπλυμα
βρώμικου
χρήματος,
για
τη
συμμετοχή της στο λεγόμενο
παραδικαστικό
κύκλωμα.
Το
Πενταμελές
Εφετείο
Κακουργημάτων της Αθήνας της
επέβαλλε ποινή κάθειρξης 13 ετών,
όπως και πρωτόδικα. Η δίκη της,
όμως, έγινε ερήμην, καθόσον
φυγοδικεί επί 17 ολόκληρα χρόνια,
από το 2005, στην Αγγλία, από όπου
καταφέρνει να μπλοκάρει συνεχώς
την έκδοσή της στην Ελλάδα,
δηλώνοντας
αθώα
και
θύμα
συμπαιγνίας που στήθηκε εναντίον
της.

Η

Αντωνία Ηλία
διέφυγε στο
εξωτερικό το
2005 και συνελήφθη
και φυλακίστηκε τον
Μάιο του 2011 από τις
βρετανικές αρχές.

Αποφυλακίστηκε τον Δεκέμβριο του
2012 με περιοριστικούς όρους και
βραχιολάκι. Η έκδοσή της στην
Ελλάδα
πέρασε
από
πολλές
συμπληγάδες
και,
τελικά,
η
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απόφαση περί της μη έκδοσής της
από Δικαστήριο του Λονδίνου, της
επιτρέπει να καθυστερεί μέχρι και
σήμερα την επιστροφή της στην
Ελλάδα και, ταυτόχρονα, να ζητά και
πολιτικό άσυλο από τις βρετανικές
αρχές. Πόσο μπορεί, άραγε, να της
έχει κοστίσει μέχρι σήμερα όλη αυτή
η ιστορία ;;; Και με πόση «κάβα»
μαύρου, παραδικαστικού χρήματος
μπορεί να βρέθηκε το 2005 στο
Λονδίνο, για να μπορεί, έτσι, να
ανταπεξέρχεται, επί 17 ολόκληρα
χρόνια, σε όλα αυτά τα δυσθεώρητα
έξοδα για τον μέσο, πλην όμως
έντιμο λειτουργό της Δικαιοσύνης;;;
Με τα χρόνια οι καιροί άλλαξαν.
Ήρθαν μνημόνια, κρίση, φτώχεια,
λουκέτα, ανεργία και, καπάκι σε όλες
αυτές τις συμφορές, η πανδημία,
που αφού εργαλειοποιήθηκε από το
ίδιο σύστημα που έκανε την
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008
ευκαιρία, οδηγεί σήμερα, όχι μόνο
την Ελλάδα, αλλά ολόκληρο τον
πλανήτη, σε μια πρωτόγνωρη
κερδοσκοπική κρίση, αυξάνοντας
πέρα από κάθε λογική το κόστος
διαβίωσης των νοικοκυριών και
λειτουργίας των επιχειρήσεων και
μειώνοντας, έτσι, αντίστοιχα, το
μέσο διαθέσιμο εισόδημα του Πολίτη
και τα έσοδα του συνόλου σχεδόν
των παραγωγικών κλάδων της
εθνικής μας οικονομίας. Έτσι, μέσα
στο μαύρο αυτό μνημονιακό,
μεταμνημονιακό και πανδημικό
τοπίο, οι φτωχοί της Ελλάδας έγιναν
φτωχότεροι και οι πάλαι ποτέ
νοικοκυραίοι κατάντησαν άνεργοι,
λουκετόπληκτοι, επιδοματίες, ακόμη
και ζητιάνοι.
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Μαζί τους, όμως, καταστράφηκε και
μια πληθώρα εθνικών απατεώνων
και μεγαλοπαραγονταραίων, που
ξύπνησαν
ένα
πρωί
χωρίς
Mercedes, Cayenne, επιχειρήσεις,
πλοία, σκάφη, βίλες σε Μύκονο,
βόρεια προάστια, κλπ, με τα σφυριά
των πλειστηριασμών τους να
βαράνε ανελέητα, με τις επιταγές
τους
σφραγισμένες
από
προμηθευτές,
συνεργάτες,
εργαζόμενους και τοκογλύφους, με
τους
τραπεζικούς
τους
λογαριασμούς κατασχεμένους και με
τα ποινικά δικαστήρια να τους έχουν
πρώτο τραπέζι πίστα σε όλα τα
πινάκια των κακουργημάτων ανά
την επικράτεια, κατηγορούμενους
κυρίως
για
απάτες,
απιστία,
υπεξαιρέσεις, φοροδιαφυγή, οφειλές
στο δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου
χρήματος. Με κάποιους να τους
έχουν βρει όλες αυτές οι συμφορές
μαζί και, με κάποιους άλλους, τα
μεγαλύτερα δηλαδή λαμόγια, να
έχουν με χίλια κόλπα διατηρήσει ένα
φαινομενικά
μόνο
αξιοπρεπές
lifestyle, χάρη στο οποίο διατηρούν
την πολυτέλεια του ευ ζειν
επικινδύνως,
εξαπατώντας
καθημερινά
ακόμη
και
τον
περιπτερά της γειτονιάς τους,
επειδή, απλά, καταφέρνουν να
κρατήσουν μακριά από τα φώτα της
δημοσιότητας
τις
σχεδόν
καθημερινές περιπέτειές τους με την
Δικαιοσύνη. Που αν η ακόμη πιο
«ανεξάρτητη» από την Δικαιοσύνη
4η εξουσία, δεν είχε ξεπέσει στο
τελευταίο σκαλί της αναξιοπρέπειας
και ενημέρωνε την κοινή γνώμη
έστω και για το 10% του δικαστικού
βίου και της πολιτείας κάποιων
συγκεκριμένων
«καλών»
οικογενειών των βορείων και των
νοτίων προαστίων, θα είχαν σωθεί
πολλά
ανθρωπάκια
από
δαγκώματα, απάτες και οικονομικές
καταστροφές.

Δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που
να μην γνωρίζει ότι, η εμπλοκή με
την
Δικαιοσύνη,
σε
επίπεδο
κακουργήματος, είναι ένα ιδιαίτερα
ακριβό σπορ. Πολύ δε περισσότερο
στις περιπτώσεις των εθνικών μας
απατεώνων
και
μεγαλοπαραγονταραίων,
των
οποίων οι εμπλοκές αυτές είναι
συνήθως πολλαπλές, αφού ακόμη
και στο ίδιο πινάκιο του 3μελούς
Εφετείου Κακουργημάτων, μπορεί
να τους δει κανείς πολλές φορές
κατηγορούμενους σε 2 και 3
υποθέσεις. Με το κόστος του σπορ
να αυξάνεται κατακόρυφα, κάθε
φορά
που
οι
εν
λόγω
κατηγορούμενοι, γνωρίζοντας ότι,
ακολουθώντας τον δικαστικό δρόμο
του Θεού, θα καταλήξουν με
μαθηματική ακρίβεια στην κόλαση
της κάθειρξης σε κάποια φυλακή,
αγοράζουν όσο-όσο το εισιτήριο
των διοδίων του δικαστικού δρόμου
του
διαβόλου,
δηλαδή
του
«Παραδικαστικού»,
για
να
καταφέρουν, έτσι, το βράδυ της
ημέρας της δίκης τους, να κοιμηθούν
και
πάλι
στο
σπίτι
τους,
προκειμένου, το επόμενο πρωί, να
είναι ελεύθεροι για να μπορέσουν να
εγκληματίσουν σε βάρος του
κορόιδου της επόμενης μέρας που
θα έχει την ατυχία να βρεθεί στον
δρόμο τους.

Όμως,
το
εισιτήριο
του
παραδοσιακού «Παραδικαστικού»,
δηλαδή αυτού που απαιτεί την
διαφθορά λειτουργών και, ενίοτε,
αντιδίκων
συλλειτουργών
της
Δικαιοσύνης,
είναι
πανάκριβο.
Μάρτυρας όλων μας η Αντωνία Ηλία.
Δεν
αναφέραμε
τυχαία
την
περίπτωσή της. Και δεν χρειάζεται,
προς απόδειξη του ισχυρισμού μας,
να αναφερθούμε και σε άλλες
αντίστοιχες
περιπτώσεις,
που
παρότι, στατιστικά, επί του συνόλου
των
λειτουργών
και
των
συλλειτουργών της Δικαιοσύνης,
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είναι ελάχιστες, δυστυχώς είναι
περισσότερες από το ελάχιστο που
απαιτείται
για
να
πληγεί
ανεπανόρθωτα το κύρος και η
αξιοπιστία του θεσμού της ελληνικής
Δικαιοσύνης, τον οποίο έχουμε όλοι
την υποχρέωση να προστατέψουμε.
Έτσι, λοιπόν, στους χαλεπούς
αυτούς καιρούς, στερούμενοι οι
εθνικοί
μας
απατεώνες
και
μεγαλοπαραγονταραίοι όλο εκείνο
το μαύρο χρήμα που απαιτείται για
την
κινητοποίηση
του
παραδοσιακού «Παραδικαστικού»,
έπρεπε
πάσει
θυσία
να
ανακαλύψουν ένα νέο, φθηνότερο,
πλην όμως εξίσου αποτελεσματικό
υποκατάστατο, προκειμένου, έτσι,
να συνεχίζουν, τα βράδια κάθε
ημέρας μετά τις δίκες τους, να
κοιμούνται ήσυχοι στα σπίτια τους.
Όπως
δηλαδή
οι
νοικοκυρές
ανακάλυψαν
τα
low
cost
supermarkets τύπου «Lild» και οι
happy travellers τις low cost
αεροπορικές
εταιρείες
τύπου
«EasyJet», «RyanAir», κλπ, τα καλά
σπίτια των βορείων και των νοτίων
προαστίων έπρεπε να ανακαλύψουν
ένα νέο, low cost «Παραδικαστικό»,
που να είναι, όμως, εξίσου
αποτελεσματικό με το παραδοσιακό
της Αντωνίας Ηλία. Και για καλή τους
τύχη – και ατυχία όλων ημών των
υπολοίπων – το νέο κύμα του low
cost
«Παραδικαστικού»
που
ανακάλυψε το αθάνατο ελληνικό
δαιμόνιο,
αποδείχθηκε
αποτελεσματικότερο ακόμη και από
το παραδοσιακό, καταφέρνοντας να
κάνει ευκαιρία ακόμη και την
πανδημία και εξασφαλίζοντας στον
κάθε λογής εγκληματία, λίγο πριν
την εκδίκαση της υπόθεσής του, την
«κατά λάθος» πολτοποίηση της
δικογραφίας του.

Μ

ιλάμε, λοιπόν,
για το low cost
«Παραδικαστικό»
κάποιων - ευτυχώς
ελαχίστων Δικαστικών
Υπαλλήλων,
τους οποίους, για
κακή τους τύχη,
καταγγέλλουν
οι ίδιοι οι
συνάδελφοί τους !!!
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Τ

ο πρωτοφανές αυτό
παραδικαστικό
σκάνδαλο
αποκαλύφθηκε την
06/02/2022 από τον
γνωστό και έγκριτο
δημοσιογράφο, εκδότη
και τηλεπαρουσιαστή
Πέτρο Κουσουλό, με
σχετικό δημοσίευμα
στην στήλη Δικαστικού
Ρεπορτάζ «ΕΔΩΛΙΟ», στο
κυριακάτικο φύλλο της
06/02/2022 της
εφημερίδας «ΜΠΑΜ».

αναβλήθηκε εκ νέου, προχωρώντας
σε αφαιρέσεις, όπως καταγγέλλεται,
σημαντικών εγγράφων.
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ευνόητους λόγους οι αρμόδιοι
επιθυμούσαν είτε να «διαψεύσουν»,
είτε να υποβαθμίσουν την είδηση,
εντούτοις η πληροφορία που έφτασε
στα αυτιά μου δεν επιδέχεται
αμφισβήτησης,
επισημαίνει
ο
Πέτρος Κουσουλός.

Το θέμα, καταλήγει ο Πέτρος
Κουσουλός,
κρίνεται
ιδιαίτερα
σοβαρό, καθώς δεν είναι μακρινές οι
σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην
εισαγγελία
Κέρκυρας
με
συγκεκριμένη λειτουργό της Θέμιδος
η οποία είχε «φυλάξει» δικογραφίες
σε φιλικό σπίτι! Φανταστείτε ότι
τώρα μιλάμε για την Αθήνα όπου
φυλάσσονται, εάν φυλάσσονται,
κρίσιμοι φάκελοι οι οποίοι αφορούν
πολλούς μεγαλοσχήμονες…

Το ίδιο δε ανωτέρω άρθρο
αναδημοσιεύτηκε
και
στην
Ιστοσελίδα
«ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ»
www.dikastikoreportaz.gr και δη
στον
σύνδεσμο
https://www.dikastikoreportaz.gr/thr
iler-me-dikografia-sto-efeteio/.
Ο
Πέτρος
Κουσουλός,
λοιπόν,
αποκαλύπτει, ότι, σύμφωνα με
καθόλα
αξιόπιστη
πηγή
του,
πιάστηκε με την γίδα στην πλάτη
υπάλληλος του Εφετείου Αθηνών, τη
στιγμή
που
είχε
αφαιρέσει
δικογραφία,
η
οποία
αφορά
υπόθεση γνωστού επιχειρηματία
που αναμενόταν να εκδικαστεί αλλά

Ο εν λόγω «ποντικός-υπάλληλος»,
υπογραμμίζει ο Πέτρος Κουσουλός,
πιάστηκε επ΄ αυτοφώρω από
συνάδελφό
του
ο
οποίος
διαπίστωσε ότι ο εν λόγω φάκελος,
που κάνει «τζιζ», είχε μεταφερθεί σε
άλλο
χώρο του δικαστηρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες για το
συγκεκριμένο
περιστατικό
ενημερώθηκαν
οι
αρμόδιοι
προϊστάμενοι αλλά και το υπουργείο
Δικαιοσύνης. Παρότι για, μάλλον,
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Σ

την συνέχεια,
την 12/02/2022,
η σκυτάλη των
αποκαλύψεων πέρασε
στον γνωστό και
έγκριτο δημοσιογράφο
και τηλεπαρουσιαστή
Άρη Σπίνο, με άρθρο του
που δημοσιεύτηκε στην
ιστοσελίδα Δικαστικού
Ρεπορτάζ «edolio5» !!!

σας είχαμε ενημερώσει για τον άγριο
καυγά
που
έγινε
μεταξύ
2
υπαλλήλων του εφετείου Αθηνών. Ο
ένας κατηγόρησε των άλλον ότι
"ξεφύλλιζε" μια καυτή δικογραφία
που αφορά πασίγνωστο εφοπλιστή,
ο οποίος είναι κατηγορούμενος για
υπεξαίρεσή 5.000.000 ευρώ σε
βάρος του συνεταίρου του. Μετά το
δημοσίευμα τα τηλέφωνα στο
edolio5
πήραν
φωτιά
από
παριστάμενους
στο
επεισόδιο.
Έχουμε λοιπόν και λέμε τα
καινούρια νέα.

Μ

Το ανωτέρω δημοσίευμα του Άρη
Σπίνου
φέρει
τον
τίτλο «Ο
"μακρυχέρης"
υπάλληλος
του
εφετείου και η δικογραφία με
κατηγορούμενο
πασίγνωστο
εφοπλιστή
που
όδευε
για
πολτοποίηση ... πριν εκδικαστεί στις
11 Μαΐου ! Ο καυγάς, το τηλεφώνημα
στο edolio5 και το κουκούλωμα ενός
παραδικαστικού σκανδάλου!».

ε αφορμή τα
μέτρα
τηλεργασίας
και μείωσης του
προσωπικού που
εφαρμόζονται μεταξύ
των υπαλλήλων και
στο Εφετείο Αθηνών,
ένας υπάλληλος κάνει
την δουλειά και ενός
άλλου. Το γεγονός αυτό
χρησιμοποιήθηκε από
μερικούς υπαλλήλους
προκειμένου στον
«απίστευτο» χαμό να
δικαιολογηθούν απώλειες δικογράφων !!!

Πριν από λίγες μέρες, αναφέρει ο
Άρης Σπίνος, με σχετικό ρεπορτάζ

Οι δικογραφίες έχουν στοιβαχτεί η
μια πάνω στην άλλη και λόγω μη
επεξεργασίας τους αλλά και λόγω
αναβολών εξαιτίας του Covid. Ας
έρθουμε στην επίμαχη δικογραφία
που έγινε η μάχη του Δράμαλη.
Πρόκειται,
όπως
μας
είπε
τηλεφωνικά ο άνθρωπος που μας
συστήθηκε ως υπάλληλος του
εφετείου, για μια υπόθεση που
αφορά υπεξαίρεση από το ταμείο
εταιρείας Βωξίτη ύψους περίπου
5.000.000 ευρώ. Κατηγορούμενος
για την υπόθεση αυτή μεταξύ άλλων
είναι και πασίγνωστος εφοπλιστής
λόγω του επιθέτου του, που όμως
εξαιτίας παρόμοιων περιστατικών
παραβατικότητας, έχει τεθεί εκτός
«οικογενειακού» κύκλου. Το όνομα
είναι βαρύ. Τόσο βαρύ, που φέρνει
κάτι από τον διάσημο και συμπαθή

Σελίδα 25

τραγουδοποιό και ερμηνευτή Γιάννη
Βαρδή….. Τον γιο του αείμνηστου
ογκόλιθου της ελληνικής μουσικής
σκηνής, Αντώνη Βαρδή. Με την
διαφορά,
όμως,
ότι,
ο
κατηγορούμενος δεν τιμά το όνομα
της οικογένειάς του, όπως ο
περίπου συνονόματός του, Γιάννης
Βαρδής.
Η
υπόθεση
αυτή,
επισημαίνει ο Άρης Σπίνος, ήταν να
εκδικαστεί πριν λίγο καιρό αλλά
αναβλήθηκε για τις 11 Μάϊου. Ένας
υπάλληλος που ήταν αρμόδιος να
βάλει τα ποινικά μητρώα των
κατηγορουμένων στην δικογραφία,
όπως
συνηθίζεται,
όταν
την
αναζήτησε δεν την βρήκε! Ρώτησε
δεξιά και αριστερά και δεν ήξερε
κανείς για την τύχη της! Ο ίδιος που
είχε πρόσβαση στην δικογραφία
είναι προφανές ότι δεν θα την
"έβγαζε καθαρή" αφού θα έπρεπε να
εξηγήσει τι έγινε με την δικογραφία.

Ψ

άχνοντας και
ρωτώντας,
κάποιος του
επέδειξε να την
αναζητήσει σε αυτές
που είναι καθοδόν για
πολτοποίηση. Πράγματι
εκεί την βρήκε !!!

Να
σημειώσουμε
ότι
τα
περιγραφόμενα αδικήματα στην
συγκεκριμένη
δικογραφία
βρίσκονται στο τελευταίο χρονικό
στάδιο της παραγραφής λόγω του
γεγονότος
ότι
κάποιοι έχουν
φροντίσει να κωλυσιεργήσουν όσο
μπορούν την υπόθεση αυτή. Αυτό
σημαίνει ότι εάν «κατά λάθος» η
δικογραφία
πήγαινε
για
πολτοποίηση θα ήταν αδύνατο να
επανασυσταθεί
από
τους
εμπλεκόμενους διαδίκους. Όταν
λοιπόν την ανέσυρε ανάμεσα από
τις άλλες στοιβαγμένες, διαπίστωσε
ότι δεν ήταν ολόκληρη.
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Έ

λειπε ένας
μπορντό φάκελος.
Ψάχνοντας την
ίδια μέρα να βρει τον
φάκελο αυτό τον
εντόπισε πάνω
στο γραφείο του
συναδέλφου του Δ….
Ποιος είδε τον Θεό και δεν τον
φοβήθηκε! Η μία δικαιολογία μετά
την άλλη από τον συνάδελφο του
δεν είχε κανένα νόημα, προκειμένου
να δικαιολογήσει το πώς μέρος της
δικογραφίας βρέθηκε πάνω στο
γραφείο του. Σύμφωνα, μάλιστα, με
ασφαλείς
πληροφορίες,
ο
κουμπάρος, δηλαδή ο μεσίτης του
παραδικαστικού
αυτού
νταραβεριού, φέρεται να είναι
γνωστός στην συγκεκριμένη πιάτσα
Δικηγόρος, που το όνομά του φέρνει
κάτι από ιταλική κουζίνα και λαζάνια
φούρνου….

Το θέμα αυτό, καταλήγει ο Άρης
Σπίνος, πήρε μεγάλη έκταση και
έφτασε μέχρι... εκεί που δεν πάει
άλλο. Όπως μαθαίνουμε όμως
κανένας δεν θέλει να δώσει
συνέχεια. Μια συντεχνιακή κάλυψη...
και από εδώ πάνε και οι άλλοι.
Είμαστε σίγουροι όμως ότι ο έντιμος
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ.
Βασίλης Πλιώτας έχει άλλη άποψη.
Εν προκειμένω, λοιπόν, όπως μας
καταγγέλλει το ίδιο το θύμα του
πρωτοφανούς
αυτού
παραδικαστικού σκανδάλου και
μηνυτής
στην
συγκεκριμένη
υπόθεση, βρισκόμαστε μπροστά σε
μια τυπική περίπτωση τέλεσης των
εγκλημάτων
της
νόθευσης,
καταστροφής,
βλάβης
και
υπεξαγωγής
εγγράφων
από
δημόσιο υπάλληλο, κατά τις ΠΚ 242
§§ 2, 3 & 243, παράβασης
καθήκοντος κατά την ΠΚ 259,

δωροληψίας κατά την ΠΚ 235 § 2 και
δωροδοκίας, κατά την ΠΚ 236 § 2,
από τα οποία μπορεί να έχουν
ενδεχομένως
καταστραφεί
ή
αφαιρεθεί οριστικά κρίσιμα έγγραφα
της
δικογραφίας
με
ΑΒΜ
Γ/2007/2536 και ΒΩΚ Εισαγγελίας
Εφετών Αθηνών 17-616, η οποία, με
χρόνο τέλεσης 2003 και 2004,
συζητείται ακόμη σε α΄ βαθμό,
ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Αθηνών,
την
11/05/2022, μετά από 9 αναβολές και
για
την οποία συντρέχει λόγος
κατεπείγοντος, να έχουν εντοπιστεί,
σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν
από την άνω δικάσιμο του Μαΐου
2022,
τα έγγραφα που τυχόν
αφαιρέθηκαν ή καταστράφηκαν
μέσα από τη δικογραφία.

Π

ροσέξτε λοιπόν:
19 ολόκληρα
χρόνια μετά την
μήνυση, η υπόθεση δεν
έχει ακόμη συζητηθεί
ούτε σε πρώτο βαθμό
και έχει, με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο,
λάβει μέχρι σήμερα
9 αναβολές. Και του
χρόνου, περίπου τέτοια
μέρα, παραγράφεται.
Με αποτέλεσμα,
ο μηνυτής, να μην
μπορέσει ποτέ να
δικαιωθεί και ο
κατηγορούμενος να
συνεχίζει κανονικά
την ζωή του σα να μην
τρέχει τίποτα.
Αναζητώντας το
επόμενο θύμα του.
Αθάνατη, «Ανεξάρτητη»
Ελληνική Δικαιοσύνη !!!

Σελίδα 26

Όπως, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, η
πολτοποίηση της συγκεκριμένης
πολύπαθης
δικογραφίας
θα
οδηγούσε εκ των πραγμάτων και
αντικειμενικά σε πλήρη αδυναμία
έγκαιρης
ανασύστασης
του
φακέλου αυτής, με αποτέλεσμα να
επέλθει η παραγραφή των προς
εκδίκαση
κακουργηματικών
πράξεων υπεξαίρεσης συνολικά
ποσού 5.500.000 ευρώ.

Με την ελπίδα, λοιπόν, ότι, μπορεί
κάποιος εκεί ψηλά στην Λεωφόρο
Αλεξάνδρας να ντραπεί για το
κατάντημα της θεάς Θέμιδας,
ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο,
ότι, η συγκεκριμένη δικογραφία
αφορά την θυγατρική της Prime
Equity- Εταιρείας των μεταλλείων
βωξιτών της Φωκίδας - «ΕΛΜΙΝ
Α.Ε.», με τους κατηγορούμενους να
έχουν μηνυθεί για τα αδικήματα της
κατ’
εξακολούθηση
κακουργηματικής
υπεξαίρεσης
5.5000.000 εκατομμυρίων ευρώ κλπ.
(375 §§ 1α και 1β, 390 εδ. α΄ Π.Κ) κλπ.
Κατά τα
ειδικώς εκτιθέμενα σε
αυτήν, ήτοι για απολήψεις
υπεξαιρέσεις 5.500.000 ευρώ από τα
χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας
εξόρυξης Βωξίτη «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.», που
έλαβαν χώρα τμηματικά, από τον
Ιανουάριο του 2003 έως
τον
Δεκέμβριο του 2004 και για τις
οποίες ασκήθηκε από τον κ.
Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών το
2010 ποινική δίωξη για τα αδικήματα
της κακουργηματικής απιστίας κατά
συναυτουργία
και
κατ’
εξακολούθηση
και
της
κακουργηματικής
υπεξαίρεσης
αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας
κατ’
εξακολούθηση,
ήτοι
για
παράβαση των άρθρων 1, 14, 26 §
1α, 27 § 1, 45, 94 § 1, 98, 375 §§ 1α και
1β, και 390 εδ. α΄ και β΄ του ΠΚ….

Συνεχίζεται....
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του Διονύση Χιόνη

Καθηγητή Οικονομικών
του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης

«Τόσο η ΕΚΤ όσο και στην Ελλάδα
αποτύχαμε να προβλέψουμε ότι ο
πληθωρισμός θα φτάσει σε τέτοια
επίπεδα. Απ’ ό,τι φαίνεται, ο
πληθωρισμός θα συνεχίσει να μας
απασχολεί όχι μόνο το 2022 αλλά και
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα»
τόνισε
μιλώντας
στο
Πρώτο
Πρόγραμμα και την εκπομπή
«Πρωινή Παρέα» με την Κατερίνα
Σερέτη
και
τον
Διονύση
Χατζημιχάλη,
ο
καθηγητής
Οικονομικών
στο
Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Διονύσης Χιόνης.

Ο

ι πληθωριστικές
εξάρσεις
της ελληνικής
οικονομίας έτσι όπως
είναι διαρθρωμένη
δεν είναι ποτέ
παροδικές

Σελίδα 27

, σημείωσε ακόμα. «Αυτό φαίνεται από το ότι οι τιμές χονδρικής και οι τιμές
παραγωγού είναι μεγαλύτερες από το 6,2% του πληθωρισμού που ανακοινώθηκε,
άρα έπονται και άλλες αυξήσεις. Επίσης φαίνεται και από το γεγονός ότι οι τιμές
των υπηρεσιών δεν έχουν ακολουθήσει την μεγάλη αύξηση των τιμών της
ενέργειας και όλες αυτές οι αυξήσεις δεν έχουν ενσωματωθεί στους μισθούς και
τις συντάξεις, άρα έχουμε δρόμο» υπογράμμισε ο κ. Χιόνης. Ο πληθωρισμός έχει
και ένα άλλο κακό, καθώς ανεβάζει και τις αποδόσεις των ομολόγων. «Το 10ετές
ελληνικό ομόλογο φλερτάρει με το 3%. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που λέει
ότι θέλουμε μεγαλύτερα δημοσιονομικά πλεονάσματα για να εξυπηρετούμε το
χρέος» τόνισε. Δεδομένων των δημοσιονομικών μεγεθών που έχουμε, σύμφωνα
με τον κ. Χιόνη, η λύση είναι στοχευμένες κινήσεις από την πλευρά της πολιτείας
οι οποίες θα επιδοτήσουν το κόστος παραγωγής έτσι ώστε να μη περάσει στους
καταναλωτές, με την προϋπόθεση ότι αυτή η ενίσχυση θα περάσει πράγματι στον
καταναλωτή και δεν θα μείνει στον παραγωγό. «Αν αυτή την στιγμή τα είδη
πρώτης ανάγκης είναι αυτά που έχουν αυξηθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο,
να δούμε πώς με στοχευμένες ενισχύσεις στον παραγωγό, θα περάσει η μείωση
των τιμών στον καταναλωτή. Το αν θα παρακρατηθούν οι ενισχύσεις από τους
ενδιάμεσους, τους παραγωγούς και τους εμπόρους είναι θέμα και ελεγκτικών
μηχανισμών» τόνισε ο κ. Χιόνης. Μάλιστα εκτίμησε, ότι θα περιμένουμε ακόμα
μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού τον επόμενο μήνα, διότι προηγούνται κατά
πολύ στην αύξησή τους οι δείκτες τιμών παραγωγού και οι δείκτες τιμών
χονδρικής. Η ενέργεια πυροδότησε τις αυξήσεις των τιμών, τις ενεργοποίησε και
έτσι έχουμε ένα φαινόμενο σπιράλ, εξήγησε ο κ. Χιόνης, το οποίο
αυτοτροφοδοτείται αυτή την στιγμή, που σημαίνει ότι ακόμα και αν οι τιμές της
ενέργειας επανέλθουν ή οι τιμές του φυσικού αερίου επιστρέψουν στα πρότερα
χαμηλότερα επίπεδα όπως ήταν πριν την ουκρανική κρίση, ο πληθωρισμός θα
συνεχίσει να τρέχει. «Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι δεν είναι ένα παροδικό
φαινόμενο και να βρούμε λύση. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής ότι
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του Γιώργου Βάμβουκα
Καθηγητή Οικονομικών
και Οικονομετρίας
του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο «Πληθωρισμός ορίζεται ως η
αύξηση του γενικού επιπέδου
τιμών».

Ο

πληθωρισμός
συνιστά
γενεσιουργό
αίτιο της «ακρίβειας».

Όταν οι μισθοί και οι συντάξεις
κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και
δεν
αναπροσαρμόζονται
τιμαριθμικά,
τότε
δημιουργείται
αναντιστοιχία μεταξύ πληθωρισμού
και κόστους ζωής, προκαλώντας
έτσι
το
αντικοινωνικό
και
επονείδιστο
φαινόμενο
της
«ακρίβειας».

Εργαζόμενοι με μηνιαίους μισθούς
γύρω στα 1.000 ευρώ, καθώς επίσης
συνταξιούχοι με μηνιαίες συντάξεις
πέριξ των 900 ευρώ, λόγω ακρίβειας
αδυνατούν να αγοράσουν βασικά
αγαθά για την αντιμετώπιση των
τρεχουσών βιοποριστικών αναγκών
τους. Η αγοραστική τους δύναμη
είναι περιορισμένη και γι’ αυτό
διαβιούν στα όρια της φτώχειας.
Φτωχό θεωρείται το άτομο το οποίο
με το μισθό ή την σύνταξή του
αδυνατεί να καλύψει τις βασικές
βιοποριστικές του ανάγκες για
διατροφή,
στέγαση,
ένδυση,
ηλεκτρική ενέργεια, κινητή και
σταθερή
τηλεφωνία,
κ.ο.κ.
Η
ακρίβεια αποτελεί τον προθάλαμο
της φτωχοποίησης. Για πολλούς
οικονομολόγους, ο πληθωρισμός
συνιστά
το
σημαντικότερο
μακροοικονομικό
μέγεθος
που
καθοριστικά και άμεσα προσδιορίζει
τη σταθερότητα του οικονομικού
συστήματος, καθότι επηρεάζει τη
συμπεριφορά καίριων οικονομικών
μεγεθών.
Η
διατήρηση
του
πληθωρισμού σε επίπεδα μικρότερα
του 2% αντανακλά τη σταθερότητα
του οικονομικού συστήματος.

Α

πεναντίας, η
ανοδική τάση του
γενικού επιπέδου
τιμών και η εκτίναξη
του πληθωρισμού
σε επίπεδα άνω
του 10%, αποτελούν
σημαντικό αίτιο
αποσταθεροποίησης
του μακροοικονομικού
συστήματος και
εκδήλωσης οξύτατων
κοινωνικοοικονομικών
προβλημάτων.

Τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού
προκαλούν τη συρρίκνωση του
πραγματικού
εισοδήματος
των
νοικοκυριών, την αύξηση του
κόστους
παραγωγής
των
επιχειρήσεων,
την
απότομη
διακύμανση της συναλλαγματικής

Σελίδα 28

ισοτιμίας του εγχώριου νομίσματος,
την ενθάρρυνση κερδοσκοπικών
φαινομένων στις αγορές προϊόντος
και συναλλάγματος, την άνοδο των
ονομαστικών και των πραγματικών
επιτοκίων, κ.λπ. Για παράδειγμα, η
έξαρση
των
πληθωριστικών
πιέσεων επιφέρει την αύξηση των
επιτοκίων λήψης δανείων, όπως
είναι οι χορηγήσεις στεγαστικών,
καταναλωτικών και επιχειρηματικών
δανείων. Η ανύψωση των επιτοκίων
αποθαρρύνει τα νοικοκυριά να
λαμβάνουν δάνεια από τις τράπεζες
για
την
χρηματοδότηση
καταναλωτικών δαπανών, όπως
είναι η αγορά αυτοκινήτων και
οικιακών ειδών. Επίσης, η αύξηση
των
επιτοκίων προκαλεί
την
ελάττωση στις επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου, καθότι οι επιχειρηματίες
δεν
έχουν
κίνητρο
λήψης
τραπεζικών
δανείων
για
τη
χρηματοδότηση επενδυτικών έργων
και παράλληλα τα νοικοκυριά
θεωρούν δαπανηρή τη σύναψη
στεγαστικών δανείων για την αγορά
διαμερισμάτων ή την κατασκευή
κατοικιών. Συνεπώς, σε συνθήκες
μείωσης
στις
χορηγήσεις
τραπεζικών
δανείων
για
καταναλωτικούς και ιδίως για
επενδυτικούς σκοπούς, η οικονομία
έρχεται αντιμέτωπη με το φάσμα της
ύφεσης, με αρνητικό αποτέλεσμα
την κάμψη του πραγματικού ΑΕΠ
(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) και
την άνοδο της ανεργίας.

Ο

πληθωρισμός
έχει αποτελέσει
πρωταρχικό
αίτιο κοινωνικών
αναταραχών και
λαϊκών εξεγέρσεων.

Για
παράδειγμα,
όσοι
έχουν
στοιχειώδεις γνώσεις Οικονομικής
Ιστορίας γνωρίζουν ότι ο γερμανικός
Υπερπληθωρισμός (Hyperinflation)
της περιόδου 1920-1923 και η
παράλυση
της
γερμανικής
οικονομίας κατά την περίοδο 19301933 προκάλεσαν τεράστια
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υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού σημειώθηκε τον
Φεβρουάριο του 1981 με 26,5%. Η τρίτη συμπερασματική
παρατήρηση είναι ότι από τον Μάρτιο του 1995 και έως τον
Ιανουάριο του 2022, σχεδόν για 27 συνεχή έτη, ο
πληθωρισμός έτρεχε με μονοψήφιους ρυθμούς που
συνήθως ήταν χαμηλότεροι του 4%. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι
την τετραετή περίοδο 2013-2016, ο πληθωρισμός στη χώρα
μας κινήθηκε με αρνητικούς ρυθμούς, κάτι το οποίο για
πρώτη φορά παρατηρήθηκε κατά την εκτενή περίοδο 19482022. Η τέταρτη αξιοσημείωτη διαπίστωση είναι ότι το
ποσοστό του πληθωρισμού από μόλις 0,1% τον Μάιο του
2021 εκσφενδονίζεται σε 6,2% τον Ιανουάριο του 2022.

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα στη Γερμανία, με
δραματικό επακόλουθο την αναρρίχηση του Χίτλερ και του
ναζιστικού κόμματος στην κυβερνητική εξουσία. Επίσης,
κατά την περίοδο 1970-1993 ο υπερπληθωρισμός σε
αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής αποτέλεσε το
σπέρμα φτωχοποίησης μεγάλων μαζών του πληθυσμού,
προξενώντας
λαϊκά
κινήματα,
εμφύλιους
αλληλοσπαραγμούς και στρατιωτικές δικτατορίες. O ΔΤΚ
(Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) αποτελεί την πιο διαδεδομένη
μέθοδο μέτρησης του πληθωρισμού. Ο ΔΤΚ καθρεφτίζει το
κόστος ζωής του μέσου νοικοκυριού, δηλαδή της μέσης
ελληνικής οικογένειας. Ουσιαστικά, ο ΔΤΚ αντιπροσωπεύει
το περίφημο Καλάθι της Νοικοκυράς (basket of goods and
services). Το «καλάθι της νοικοκυράς» περιλαμβάνει τα
βασικά αγαθά και τις υπηρεσίες που καταναλώνει το μέσο
νοικοκυριό.

Τ

α στατιστικά στοιχεία του πίνακα
προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ και
καλύπτουν συγκεκριμένους
μήνες της περιόδου 1960-2022.

Το πρώτο ουσιώδες συμπέρασμα που εξάγεται από τα
στοιχεία του πίνακα είναι ότι από τον Ιανουάριο του 1960
και μέχρι τον Απρίλιο του 1973, ο πληθωρισμός στην
Ελλάδα ήταν μονοψήφιος, που σημαίνει ότι κινείτο με
ποσοστιαίες μεταβολές χαμηλότερες του 9,9%. Το δεύτερο
συμπέρασμα που συνάγεται από τα στατιστικά δεδομένα
του πίνακα είναι ότι την περίοδο Μάιος 1973-Φεβρουάριος
1995, δηλαδή για 22 και πλέον χρόνια, τα επίπεδα του
πληθωρισμού σε ετήσια βάση μονίμως ήταν διψήφια.

Ι

στορικά, τα υψηλότερα επίπεδα
πληθωρισμού στην Ελλάδα
καταγράφηκαν κατά την διάρκεια
των δύο πετρελαϊκών κρίσεων
1973-1975 και 1979-1982.

Αξιομνημόνευτο είναι ότι τον Ιανουάριο του 1974 ο
πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 33,6%, που αποτελεί
ποσοστό ρεκόρ της περιόδου Ιανουαρίου 1948-Ιανουαρίου
2022. Κατά τη φάση της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης, το

Δ

ηλαδή σε χρονική περίοδο μόλις
οκτώ μηνών ο πληθωρισμός στη
χώρα μας παρουσιάζει αλματώδη
ανοδική πορεία, ξαφνιάζοντας
κυριολεκτικά το υφιστάμενο
κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο.

Η υποδαύλιση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα
και διεθνώς οφείλεται στην ταχεία αύξηση της τιμής των
καυσίμων και άλλων πρώτων υλών. Για παράδειγμα, η τιμή
του πετρελαίου Brent από μόλις 20,74 δολάρια ανά βαρέλι
την 22α Απριλίου 2020 εξακοντίζεται στα 95,57 δολάρια ανά
βαρέλι την 16η Φεβρουαρίου 2022. Εντυπωσιακότερη είναι
η αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής του φυσικού αερίου
ανά μεγαβατώρα, καθότι από 20 δολάρια που ήταν στις
αρχές Ιουλίου 2020 εκτινάσσεται άνω των 300 δολαρίων
τον Φεβρουάριο 2022.
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πελώριες οφειλές φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων
στις εφορίες και τα κοινωνικοασφαλιστικά ταμεία, ο
τεράστιος αριθμός των ανέργων που σύμφωνα με τον
ΟΑΕΔ τον Ιανουάριο του 2022 προσέγγισε τα 1.150.000
άτομα, τα πελώρια δικαστικά και δικηγορικά έξοδα, κ.ο.κ.,
συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που σε συνθήκες
διογκούμενης ακρίβειας ενδέχεται να προκαλέσει
κοινωνικές εκρήξεις. Το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα
απειλείται από την ακρίβεια. Και το εύλογο ερώτημα είναι:

Η συγκλονιστική αύξηση του ενεργειακού κόστους
προκαλεί την αύξηση της τιμής των παραγόμενων αγαθών
και υπηρεσιών. Από το καλοκαίρι του 2021 το
πληθωριστικό φαινόμενο στην Ελλάδα και διεθνώς
εξελίσσεται με ρυθμούς χιονοστιβάδας. Χώρες που έχουν
χαμηλό δημόσιο χρέος δύνανται να εφαρμόσουν δραστικά
μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για την εισοδηματική
ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομικών τάξεων.
Απεναντίας, στη χώρα μας η κάκιστη κατάσταση των
Δημοσίων Οικονομικών στερεί πολλούς βαθμούς
ελευθερίας από τη νυν κυβέρνηση για την άσκηση
επεκτατικών μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής για την
στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Αν ο πληθωρισμός
στην ελληνική οικονομία συνεχίσει να καλπάζει,
αναπόφευκτα η ακρίβεια θα προσλάβει ανησυχητικές
διαστάσεις. Οι πενιχροί μισθοί, οι υψηλότατες φορολογικές
επιβαρύνσεις των πολιτών, η εξάρτηση νοικοκυριών και
επιχειρήσεων από δυσβάστακτα τραπεζικά χρέη, οι

Π

όσο πιθανό είναι η ακρίβεια
να προκαλέσει κοινωνικές
αναταραχές επιφέροντας
ρήγματα στο ασταθές
πολιτικοοικονομικό μας σύστημα;

Παρατηρήσεις: Πηγή των στοιχείων είναι η ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή). Το ποσοστό του πληθωρισμού μετριέται
σύμφωνα με την διαχρονική μεταβολή του Δ.Τ.Κ. (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή). Τα στοιχεία του πίνακα αφορούν τον
«πληθωρισμό σε ετήσια βάση». Ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση υπολογίζεται με κριτήριο τη μεταβολή του ΔΤΚ του τρέχοντος
μηνός προς τον ΔΤΚ του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

του Κώστα Διώτη

Οικονομολόγου, Στατιστικού,
Πρώην Εφοριακού
και Επιθεωρητή ΥΠΟΙΚ,
Επιτρόπου Οικονομικών
Υπέρβασης

Το ρεπορτάζ από το protothema.gr
είναι
αποκαλυπτικό
για
το
επερχόμενο κραχ στον ΕΦΚΑ: το
συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 30
Σεπτεμβρίου
του
2021
ήταν
38.777.206.032 ευρώ και μέσα στο
επόμενο τρίμηνο το χρέος αυξήθηκε
κατά
2.243.464.549
ευρώ.
Η
μεταβολή αφορούσε σε αύξηση κατά
1.756.643.967 ευρώ στις κύριες
οφειλές και κατά 486.820.582 ευρώ
στα πρόσθετα τέλη. Σημειώνεται ότι
τον Δεκέμβριο 2021 διαβιβάστηκαν
οι οφειλές των μη μισθωτών για την
χρονική περίοδο από 1/2020 έως
9/2021. Αναλυτικά, σύμφωνα με την
έκθεση του τελευταίου τριμήνου
2021 του ΚΕΑΟ,

Σ

το τέλος του
Δεκεμβρίου 2021 το
συνολικό ποσό των

31.564.266.892 ευρώ σε οφειλές που
έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο,
διαμορφώθηκε στα 41.020.670.581 ευρώ
(τρέχον υπόλοιπο). Οι περισσότεροι οφειλέτες έχουν χρέος έως 15.000 ευρώ.
Ειδικότερα 1.948.020 οφειλέτες (82,39% των οφειλετών) έχουν οφειλή έως 15.000
ευρώ ο καθένας. Το 90,55% των οφειλετών (2.141.110 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως
30.000 ευρώ ο καθένας. Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά σε 83.436
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(14,28% του τρέχοντος υπολοίπου).

Τ

ο μεγαλύτερο μέρος των οφειλών
αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες
με οφειλές άνω του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (2.178
οφειλέτες συγκεντρώνουν το
23,24% του υπόλοιπου οφειλών).

Σελίδα 32

ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να
δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή
παλαιότερα.

Από την ανάλυση προκύπτει ότι για τις οφειλές ύψους
41.020.670.581 ευρώ, το 29,37% (ποσό 12.048.585.192
ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες
που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά
από το 2010 και μετά, ενώ το 70,63% (ποσό 28.972.085.389

Δεκτή έγινε από το ανώτατο δικαστήριο αναίρεση
ασκηθείσα από την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά
απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
Κρήτης, δυνάμει της οποίας

Έ

παυσε οριστικά η ποινική δίωξη
κατά του κατηγορουμένου
για φοροδιαφυγή δια της
παραλείψεως υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος
λόγω παραγραφής

(ΑΠ 95/2022). Όπως αναλύει το lawspot.gr το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο με την προσβαλλόμενη
απόφασή του έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη του
κατηγορουμένου για την παραπάνω σε βαθμό
πλημμελήματος πράξη της φοροδιαφυγής, καθόσον
δέχθηκε ότι για τα φορολογικά αδικήματα που τελέστηκαν

πριν την 6η/11/2020 δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου
55 Α παρ. 3 του Ν. 4174/2013 αλλά οι διατάξεις του Ν.
4745/2020 (άρθρα 32, 92 και 96). Σύμφωνα με την κρίση του
δευτεροβάθμιου αυτού δικαστηρίου, για την εφαρμογή της
τελευταίας ως επιεικέστερης ποινικής διάταξης, κατ’ άρθρο
2 του ΠΚ, σε σύγκριση με όσα προηγουμένως με το Ν.
4174/2013 ίσχυαν, η παραγραφή και η αναστολή αυτής δεν
αποτελούν μια ενιαία διάταξη, αλλά αντιμετωπίζονται
διακριτώς και, συνακόλουθα, η ένδικη πράξη έχει υποπέσει
σε παραγραφή λόγω παρόδου οκταετίας από την τέλεσή
της. Ωστόσο, κατά την κρίση του Αρείου Πάγου, εν
προκειμένω το αδίκημα δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή,
διότι από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής,
η οποία έλαβε χώρα την 18η/2/2014, λαμβάνοντας επιπλέον
υπόψη ότι το κλητήριο θέσπισμα επιδόθηκε εντός της
πενταετίας από την εν λόγω οριστικοποίηση, η
παραγραφή είχε ανασταλεί επί τριετία και κατά την
εκδίκαση της υπόθεσης δεν είχε συμπληρωθεί χρονικό
διάστημα οκτώ ετών. Συνεπώς, το δικαστήριο, κάνοντας
δεκτό το σχετικό λόγο αναίρεσης, έκρινε πως έγινε
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 32 παρ. 3 και 4, 92 και 96α του Ν. 4745/2020, που
έχουν διφυή χαρακτήρα (δικονομικό και ουσιαστικό), και
των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων του άρθρου 55Α
παρ. 3 του Ν. 4174/2013, όπως ίσχυε πριν την
τροποποίησή του με το άρθρο 32 του Ν. 4745/2020, και του
άρθρου 2 του ΠΚ. Συγκεκριμένα, έκρινε πως οι περί
παραγραφής και της αναστολής αυτής διατάξεις αποτελούν
ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο, του οποίου η διάσπαση δεν
είναι επιτρεπτή για την ένδικη πλημμεληματική πράξη, της
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οποίας η παραγραφή, λαμβανομένου υπόψη ότι έχει
τελεστεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4745, αρχίζει από
την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής. Επιπλέον,
κάνοντας δεκτό και τον σχετικό λόγο αναίρεσης περί
υπέρβασης εξουσίας, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε πως το
δικαστήριο της ουσίας το οποίο, λόγω της κατά τα ως άνω
παραγραφής του αδικήματος και της εξ αυτού οριστικής
παύσης της ποινικής δίωξης, δεν διερεύνησε την ουσία της
υπόθεσης, υπερέβη αρνητικά την εξουσία του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που
παρατέθηκαν, για το πλημμέλημα φοροδιαφυγής, το οποίο
έχει τελεστεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4745/06-112020, η οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής είχε
λάβει χώρα στις ...-2-2014, ενώ από την επισκόπηση των
εγγράφων της δικογραφίας προκύπτει, ότι το κλητήριο
θέσπισμα είχε νόμιμα επιδοθεί, εντός της πενταετίας από
την εν λόγω οριστικοποίηση, στον μεν κατηγορούμενο στις
..-09-2014, στον δε ορισθέντα αντίκλητο του στις ...-09-2014
και, συνεπώς, είχε ανασταλεί η παραγραφή επί τριετία έτσι
ώστε κατά την εκδίκαση της πράξεως ενώπιον του
δικάσαντος Δικαστηρίου στις ...-1-2021 δεν είχε
συμπληρωθεί, χρονικό διάστημα οκτώ ετών... Επομένως,
το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης, το οποίο με
την προσβαλλόμενη, κατά το ως άνω σκέλος της, υπ' αριθ.
3/2021 απόφασή του, έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη
του κατηγορουμένου ..... Ο ..... για την παραπάνω σε βαθμό
πλημμελήματος, πράξη της φοροδιαφυγής στο εισόδημα
κατά τη διαχειριστική περίοδο από 1-1-2006 έως 31- 122006 (οικονομικό έτος 2007), λόγω παραγραφής εξαιτίας
παρόδου χρονικού διαστήματος οκτώ ετών από την τέλεσή
της, δεχόμενο ότι για τα φορολογικά αδικήματα, που
τελέστηκαν πριν την 06-11-2020, όπως το ένδικο, δεν
εφαρμόζεται, η διάταξη του άρθρου 55 Α παρ. 3 του Ν
4174/2013 αλλά οι διατάξεις του Ν. 4745/2020, (32, 92 και 96),
εκλαμβάνοντας ότι για την εφαρμογή της τελευταίας ως
επιεικέστερης ποινικής διάταξης (άρθρο 2ΠΚ) σε σύγκριση
με όσα προηγουμένως με το Ν 4174/2013 ίσχυαν, η
παραγραφή και η αναστολή της (παραγραφής) δεν
αποτελούν μια ενιαία διάταξη, αλλά αντιμετωπίζονται
διακριτώς και συνακόλουθα η ένδικη πράξη έχει υποπέσει
σε παραγραφή λόγω παρόδου οκταετίας από την τέλεσή
της, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των
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άρθρων 32 παρ. 3 και 4, 92 και 96α του Ν. 4745/2020 που
έχουν διφυή χαρακτήρα (δικονομικό και ουσιαστικό) και τις
ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 55 Α παρ. 3 του
Ν. 4174/2013, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με το
άρθρο 32 του παραπάνω νόμου (4745/2020) και του άρθρου
2 του ΠΚ. Και τούτο διότι οι περί παραγραφής και της
αναστολής αυτής οι διατάξεις αποτελούν ένα ενιαίο
λειτουργικό σύνολο διατάξεων, του οποίου η διάσπαση δεν
είναι επιτρεπτή για την μνημονευόμενη πλημμεληματική
πράξη, της οποίας η παραγραφή, λαμβανομένου υπόψη ότι
έχει τελεστεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4745/6-11-2020,
αρχίζει από την οριστικοποίηση της φορολογικής
εγγραφής στις 18-2-2014 χωρίς έκτοτε να έχει παρέλθει
οκταετία, ώστε να εξαλειφθεί το εξ αυτής αξιόποινο με
παραγραφή. Παράλληλα, το Δικαστήριο της ουσίας το
οποίο, λόγω της κατά τα ως άνω παραγραφής του
αδικήματος και της εξ αυτού οριστικής παύσης της
ποινικής δίωξης δεν διερεύνησε την ουσία της υπόθεσης,
υπερέβη αρνητικά την εξουσία του. Επομένως πρέπει, κατά
παραδοχή ως βάσιμων των, περί εσφαλμένης εφαρμογής
και ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διάταξης και
υπέρβασης εξουσίας από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ.Ε και
Θ’ ΚΠΔ. αντιστοίχως, προβληθέντων λόγων της,
ασκηθείσας από την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
αναίρεσης, να γίνει δεκτή αυτή και να αναιρεθεί η με αριθμό
3/2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
Κρήτης, κατά το σκέλος που έπαυσε οριστικά την ποινική
δίωξη κατά του κατηγορουμένου..... για φοροδιαφυγή δια
της παραλείψεως υποβολής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, με αναλογούντα φόρο ποσού υπερβαίνοντος
τα 15.000 ευρώ κατά τη διαχειριστική περίοδο 1-1-2006 έως
31-12-2006
(οικονομικό
έτος
2007),
με
χρόνο
οριστικοποίησης της φορολογικής εγγραφής την 18-22014, και να παραπεμφθεί η υπόθεση κατά το αναιρούμενο
ως άνω μέρος για νέα συζήτηση στο κατ' άρθρο 519 ΚΠΔ
αρμόδιο Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους
δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως.
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Ό

πως έγινε γνωστό οι
διασταυρώσεις στοιχείων
αποκάλυψαν σημαντικά
ποσά φοροδιαφυγής, καθώς
βιομηχανίες, ξενοδοχεία και
Συνεταιρισμοί εμπλέκονται
σε υποθέσεις καταστρατήγησης
διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου !!!

Όπως μεταδίδει το euro2day.gr στο πλαίσιο της
υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής
Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε., οι ελεγκτές της Υπηρεσίας έχουν
εντείνει τις προσπάθειές τους για τη διεξαγωγή ελέγχων,
σημειώνει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
Έτσι, το τελευταίο διάστημα εντόπισε μια σειρά από
παράνομες συμπεριφορές. Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σ.Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Α. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. Διενεργήθηκε έλεγχος σε εννέα νομικά
πρόσωπα, για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις μη πραγματικής
λειτουργίας, και διαπιστώθηκε ότι πραγματοποίησαν
εξαγωγές με απαλλαγή του Φ.Π.Α., κυρίως προς την Ιταλία.
Στην τριετία 2016-2018 εξέδωσαν πλήθος φορολογικών
παραστατικών προς ανύπαρκτες ιταλικές οντότητες
(«Εξαφανισμένοι Έμποροι» - Missing Traders), συνολικής
αξίας άνω των 32.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
να ξεπερνά τα 7.000.000 ευρώ. Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Υπηρεσία προέβη σε
διενέργεια ελέγχων σε εννέα επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν
αναπτύξει παράνομη δράση διακίνησης εμπορευμάτων
στην αγορά, τα οποία είτε ήταν πειρατικά είτε συνιστούσαν
παράνομη παραποίηση ή απομίμηση. Το εμπόριο αυτών
των προϊόντων διεξαγόταν κυρίως εξ αποστάσεως, μέσω
ιστοσελίδων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων,
κατασχέθηκε μεγάλο πλήθος απομιμητικών προϊόντων.
Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας που ακολούθησε, με
διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων και με τη συνολική
αξιοποίηση του συλλεγέντος υλικού, διαπιστώθηκε η
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ύπαρξη και δράση κυκλώματος φυσικών προσώπων, που
συνέστησαν εικονικές επιχειρήσεις στο όνομα αλλοδαπών
οντοτήτων, με σκοπό την απόκτηση παράνομου
οικονομικού οφέλους ανερχόμενου στο ποσό των
3.169.548 ευρώ, σχετιζόμενο με πλαστογραφία, απάτη,
αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, και
παραβίαση του νόμου περί σημάτων, καθώς και με πράξεις
φοροδιαφυγής για συνολικό ποσό Φ.Π.Α. 1.395.265 ευρώ.
Για τα ανωτέρω αδικήματα σχηματίστηκε δικογραφία σε
βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων, η οποία
διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Γ.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Στο πλαίσιο
ελέγχων που διενήργησε η Υπηρεσία σε επιχειρήσεις,
σχετικά με την τήρηση των όρων εφαρμογής του
Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, διαπιστώθηκαν οι
ακόλουθες περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς: 1.
Βιομηχανική Επιχείρηση καταστρατήγησε τις διατάξεις του
Αναπτυξιακού Νόμου, λαμβάνοντας φορολογικά στοιχεία
μεγάλης αξίας από εικονικές επιχειρήσεις. Συντάχθηκαν και
απεστάλησαν πληροφοριακά δελτία προς τις αντίστοιχες
φορολογικές υπηρεσίες, για εικονικές συναλλαγές της
ελεγχόμενης με δύο αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις, για
ποσά συναλλαγών συνολικής αξίας 22.400.000 ευρώ. 2.
Τρεις ξενοδοχειακές μονάδες στο Νότιο Αιγαίο
καταστρατήγησαν τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου
3299/2004. Συντάχθηκαν εκθέσεις ελέγχου προς τις
αρμόδιες Υπηρεσίες για ποσά συνολικού ύψους 5.800.000
ευρώ.
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3. Αγροτικός Συνεταιρισμός στην περιοχή της Μεσσηνίας
καταστρατήγησε τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου
3299/2004. Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου προς την αρμόδια
Υπηρεσία για ποσά συνολικού ύψους 598.000 ευρώ. Δ.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. Αξιοποιώντας
πληροφορίες και πραγματοποιώντας έλεγχο για την
εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε συγκρότημα
γραφείων στην Καλλιθέα, όπου είχαν την έδρα τους
ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε η
παράνομη λειτουργία μιας αλλοδαπής επιχείρησης.
Ειδικότερα, η αλλοδαπή επιχείρηση με αντικείμενο
εργασιών
«παροχή
υπηρεσιών
πληροφορικής»,
χρησιμοποιούσε γραφείο στην Καλλιθέα στο οποίο
απασχολούσε Έλληνες εργαζόμενους από το 2018.

Ο

ι εργαζόμενοι δεν είχαν δηλωθεί
στην Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ
η επιχείρηση δεν είχε δηλωθεί
στο φορολογικό μητρώο και
λειτουργούσε χωρίς Α.Φ.Μ. Ο χώρος
δραστηριοποίησης της επιχείρησης
είχε αρχικά μισθωθεί από
μια Τράπεζα που είχε την
έδρα της στο εξωτερικό.

Στη συνέχεια, η Τράπεζα παραχώρησε τον χώρο στην
ελεγχόμενη αλλοδαπή επιχείρηση πληροφορικής, για να
υποστηρίζει απομακρυσμένα το δίκτυο της εν λόγω
Τράπεζας. Καμία από τις δύο επιχειρήσεις δεν είχε
υποβάλει δήλωση εργασιών στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα
να μη γνωρίζουν οι Ελληνικές Αρχές τη δραστηριοποίησή
τους εντός της χώρας. Έτσι, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις
απέφευγαν οποιονδήποτε έλεγχο σχετικό με τη
φορολογική, την εργατική ή άλλη νομοθεσία. Υπολογίζεται
ότι από τα τέλη του 2018 έως τα μέσα του 2021, η
επιχείρηση πληροφορικής πραγματοποίησε κύκλο
εργασιών εντός Ελλάδας άνω των 260.000 ευρώ.
Συντάχθηκαν εκθέσεις ελέγχου προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες, προκειμένου να εκδοθεί αυτεπάγγελτα
ελληνικός Α.Φ.Μ. για τις δύο αλλοδαπές εταιρείες, έτσι
ώστε να επιβληθούν τα αναλογούντα πρόστιμα, να
καταλογιστούν οι διαφεύγοντες φόροι, καθώς επίσης και
να βεβαιωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, για την
παράτυπη δραστηριοποίηση της αλλοδαπής τράπεζας,
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κοινοποιήθηκε ο έλεγχος και στην Τράπεζα της Ελλάδος. 2.
Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε επιχειρήσεις
υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντοπίστηκαν τέσσερις
επιχειρήσεις εστίασης και ένα νυχτερινό κέντρο, που
απασχολούσαν ανασφάλιστο προσωπικό και προσωπικό
εκτός ωραρίου εργασίας. Συντάχθηκαν και εστάλησαν οι
εκθέσεις ελέγχου στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον
καταλογισμό των σχετικών προστίμων. ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σ.Δ.Ο.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α.
ΕΛΕΓΧΟΙ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Στο πλαίσιο ελέγχων
που διενήργησε η Υπηρεσία σε επιχειρήσεις, σχετικά με
την τήρηση των όρων εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου
3299/2004 και τη λήψη επιδοτήσεων & επιχορηγήσεων,
διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις παραβατικής
συμπεριφοράς: 1. Σε έλεγχο βιομηχανικής μονάδας στην
Κεντρική Μακεδονία, η οποία είχε λάβει επιδότηση ύψους
458.248 ευρώ, διαπιστώθηκαν παρατυπίες στην κάλυψη
της ίδιας συμμετοχής, για τις οποίες υπολογίζονται
πρόστιμα ύψους 352.990 ευρώ. 2. Σε έλεγχο βιομηχανικής
μονάδας στην Ήπειρο, η οποία είχε λάβει επιδότηση ύψους
967.839 ευρώ, διαπιστώθηκαν παρατυπίες στην κάλυψη
της ίδιας συμμετοχής, για τις οποίες υπολογίζονται
πρόστιμα ύψους 514.466 ευρώ. 3. Σε έλεγχο βιομηχανικής
μονάδας στη Δυτική Μακεδονία, η οποία είχε λάβει
επιδότηση, διαπιστώθηκε χρήση ακυρωμένων και
πλαστών τραπεζικών παραστατικών για την κάλυψη της
ίδιας συμμετοχής της επένδυσης και μη συνέχιση της
λειτουργίας της μονάδας για το προβλεπόμενο από τον
Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 χρονικό διάστημα.
Επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις και συντάχθηκε
έκθεση ελέγχου προς την αρμόδια Υπηρεσία για ποσά
συνολικού ύψους 1.645.000 ευρώ.

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 19-20 Φεβρουαρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 220 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 36

4. Σε έλεγχο ξενοδοχειακής μονάδας στη Θράκη, η οποία
είχε λάβει επιδότηση, διαπιστώθηκε μη συνέχιση της
λειτουργίας της μονάδας για το προβλεπόμενο από τον
Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 χρονικό διάστημα.
Συντάχθηκαν εκθέσεις ελέγχου προς τις αρμόδιες
Υπηρεσίες για ποσά συνολικού ύψους 214.691,35 ευρώ. 5.
Σε έλεγχο εταιρείας παραγωγής προϊόντων διατροφής για
τη
λήψη
επιχορήγησης,
στα
πλαίσια
συγχρηματοδοτούμενου
προγράμματος
ΕΣΠΑ
για
παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με μελέτη Ελληνικού

Πανεπιστημίου, διαπιστώθηκε ότι με ευθύνη της εταιρείας
το έργο δεν υλοποιήθηκε, με συνέπεια την ανάκτηση της
ληφθείσας προκαταβολής της επιχορήγησης, ύψους
175.000 ευρώ. Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.
Μετά από έλεγχο για νομιμοποίηση εσόδων με βασικό
αδίκημα
φοροδιαφυγής
σε
δύο
επιτηδευματίες,
διαπιστώθηκε προσαύξηση περιουσίας συνολικού ύψους
1.497.783 ευρώ και 4.483.341 ευρώ αντίστοιχα, κατά τα έτη
2008-2017. Το προσδοκώμενο όφελος από φόρους
υπολογίζεται σε 1.973.771 ευρώ.

Μετά την τελευταία παράταση που έλαβε το πρόγραμμα
ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων «Εξοικονομώ», οι
ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία ως τις 15 Μαρτίου να
καταθέσουν τους φακέλους τους, με το πρόγραμμα να
επιδοτεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στο
να γίνουν πιο αποδοτικά τα κτίρια στον ενεργειακό τομέα.
Όπως σημειώνει το zarpanews.gr

περιπτώσεις
όπου
επιτυγχάνεται
μεγαλύτερη
εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ υπάρχουν και κοινωνικά
κριτήρια για την ένταξη μιας αίτησης», τονίζει ο έμπειρος
μηχανικός. Τα κόστη για τις παρεμβάσεις είναι
προκαθορισμένα στην προκήρυξη του προγράμματος και
εδώ οι απόψεις διίστανται για το αν ανταποκρίνονται στα
πραγματικά κόστη στην αγορά. Όπως και να έχει, η
προκήρυξη δεν αλλάζει, οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να προχωρήσουν με αυτά που έχουν καθοριστεί. Η
επιλογή των επιτυχόντων αυτή τη φορά υπολογίζεται από
έναν περίπλοκο μαθηματικό τύπο, με συντελεστές
βαρύτητας. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι το
κόστος της παρέμβασης, η εκτιμώμενη εξοικονόμηση
ενέργειας, η ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου, η κλάση του
υφιστάμενου ενεργειακού πιστοποιητικού, ο αριθμός
μελών της οικογένειας, το οικογενειακό εισόδημα και άλλα.
Όλα αυτά καταλήγουν σε έναν αριθμό μορίων, που με βάση
αυτόν γίνεται η κατάταξη των αιτήσεων. Ιδιαίτερη σημασία
πρέπει να δοθεί ότι στο οικογενειακό εισόδημα που μετράει
για το πρόγραμμα, περιλαμβάνεται και το φορολογητέο και
το αυτοτελώς φορολογούμενο και τυχόν αφορολόγητο
εισόδημα. «Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το
αν η αίτηση κάποιου θα εγκριθεί», λέει ο κ. Καλησπεράκης.
Ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται να κάνει μόνο μία αίτηση και
για μία κατοικία. «Για την αίτηση χρειάζεται ο ιδιοκτήτης να
προσκομίσει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το
κτίριο είναι απόλυτα νόμιμο, με κύριο την οικοδομική άδεια
αλλά και τυχόν τακτοποιήσεις. Χρειάζεται επίσης να
προσκομίσει όλα τα έγγραφα που δείχνουν το εισόδημά
του, φορολογητέο ή μη, και φυσικά το είδος της
παρέμβασης που θέλει να κάνει. Για να αποφασιστεί η
σωστή παρέμβαση για ένα κτίριο, χρειάζεται έναν
μηχανικό, σύμβουλο έργου που θα υποδείξει το τί μπορεί
να γίνει σε κάθε μια περίπτωση», προσθέτει ο κ.
Μαρακάκης. Πανελλαδικά έχουν ήδη κατατεθεί πάνω από
80.000 αιτήσεις.

Τ

ο πρόγραμμα αφορά όλη τη χώρα
με συνολικό προϋπολογισμό
632 εκατομμυρίων ευρώ

, αν και υπάρχει μια αρχική κατανομή ποσών ανά
περιφέρεια, με το σχετικό ποσό για την Κρήτη να είναι
27.000.000 ευρώ. Ωστόσο, η κατανομή αυτή πιθανόν να
αλλάξει, με βάση τον τελικό αριθμό των αιτήσεων και τις
περιοχές όπου θα έχουν γίνει αυτές, σύμφωνα με
μηχανικούς που ασχολούνται με το πρόγραμμα.
«Μπορούν να συμμετάσχουν μόνο κύριες κατοικίες,
νομίμως υφιστάμενες και με ενεργειακή κατηγορία από Γ
και κάτω. Κατοικίες που έχουν ενεργειακή κατηγορία από
Β και άνω δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν», λέει στο
zarpanews.gr ο Χανιώτης μηχανικός, Κώστας Μαρακάκης.
«Αίτηση μπορούν να κάνουν μόνο φυσικά πρόσωπα, μόνο
οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και η δηλωθείσα χρήση του
ακινήτου πρέπει να είναι για κατοικία, δεν μπορεί να είναι
επαγγελματικός χώρος», συμπληρώνει ο κ. Μαρακάκης. Το
ποσό της επιδότησης εξαρτάται από το είδος της
παρέμβασης που χρειάζεται να γίνει στο κτίριο. «Μεταξύ
άλλων μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις όπως
εγκατάσταση θερμομόνωσης, κλιματιστικών, σκίασης,
ηλιακού
θερμοσίφωνα,
συστημάτων
αλουμινίου,
θερμοπροσόψεων κ.α.», δηλώνει
o Ρεθυμνιώτης
μηχανικός, Σπύρος Καλησπεράκης. «Δεν περιλαμβάνεται η
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, καθώς γι’ αυτά θα υπάρξει
άλλο πρόγραμμα. Το “Εξοικονομώ” ευνοεί περισσότερο τις
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

Ο

ι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
στην Ελλάδα
αντιμετωπίζουν
περισσότερους
περιορισμούς στην
πρόσβαση στον
τραπεζικό δανεισμό
από ό,τι οι ομοειδείς
τους στις άλλες χώρες
της Ευρωζώνης

, αναγνώρισε πριν λίγες μέρες η
Κριστίν Λαγκάρντ, απαντώντας σε
ερώτηση του ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ

Δημήτρη Παπαδημούλη. Όπως σημειώνει στο άρθρο του ο Γιάννης
Κιμπουρόπουλος στο politicus.gr η Λαγκάρντ δεν είπε κάτι που δεν ξέρουν ήδη
οι Έλληνες μικρομεσαίοι. Αλλά όταν το ακούς από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας αποκτά άλλη βαρύτητα. Ιδιαίτερα όταν συνδέεται με ένα
κραυγαλέο εύρημα της ίδιας της ΕΚΤ: στην τελευταία έρευνα που έκαναν για την
πρόσβαση των μικρομεσαίων της Ευρωζώνης στον τραπεζικό δανεισμό, τον
περασμένο Οκτώβριο, οι ερευνητές της ΕΚΤ βρήκαν ότι το 21% των μικρών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνει αυξημένα εμπόδια στον δανεισμό, έναντι 7%
του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Κι αυτό τη στιγμή που το 40% των ΜμΕ στην
Ελλάδα αναφέρει τεράστια ανάγκη για πιστώσεις, έναντι μόλις 6% που είναι ο
μέσος όρος στην Ευρωζώνη. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στα στοιχεία που συλλέγει
για τον δανεισμό προς τις επιχειρήσεις (στο σύστημα Anacredit), κάνει ακόμη πιο
δυσοίωνη την εικόνα για τις περίπου 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της
χώρας. Από αυτές, το 75% δεν θεωρείται αξιόχρεο από τις τράπεζες, είτε γιατί είναι
ήδη βεβαρημένες με κόκκινα δάνεια, είτε γιατί δεν θεωρούνται βιώσιμες. Και από
όσες βρίσκουν το… θάρρος να υποβάλουν σε ένα τραπεζικό κατάστημα αίτηση
δανεισμού,

Τ

ο 60% των αιτήσεων των ΜμΕ για
δανεισμό απορρίπτονται λόγω
χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Ένα 30% των αιτήσεων επιπλέον απορρίπτεται λόγω ζημιών, λόγω τζίρου που
δεν «κουμπώνει» με το δάνειο που ζητείται ή λόγω μη βιώσιμου επιχειρηματικού
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και τρόπο που τη βλέπουν οι τράπεζες. Κόφτης για την
πρόσβαση των μικρομεσαίων στα δάνεια του Ταμείου
Ανάκαμψης μπορεί να θεωρηθεί και η απαίτηση για
ελάχιστη ίδια συμμετοχή 20% στο υπό χρηματοδότηση
επιχειρηματικό σχέδιο (με το 50% να προέρχεται από το
Ταμείο και το άλλο 30% να είναι δάνειο από την τράπεζα).
Αν και φαίνεται δίκαιο να βάλουν το χέρι στην τσέπη, είναι
δεδομένο ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν θα έχουν
διαθέσιμα ούτε αυτά τα κεφάλαια, που είναι προϋπόθεση
για οποιαδήποτε εκταμίευση. Ωστόσο,

Τ

σχεδίου. Το αποτέλεσμα είναι, τουλάχιστον με βάση τα
στοιχεία του 2020 που έχει διαθέσιμα η ΤτΕ, ότι περίπου
700 μεγάλες επιχειρήσεις απορροφούν το 35%-40% των
επιχειρηματικών
δανείων,
ενώ
περίπου
60.000
μικρομεσαίοι που κατάφεραν να φτάσουν στο γκισέ
μοιράζονται το υπόλοιπο του δανεισμού (περίπου 42 δισ.
ευρώ στα τέλη του 2020). Αν και στα στοιχεία αυτά
περιλαμβάνονται και δάνεια των προηγούμενων δεκαετιών
(άρα και πολλά κόκκινα), έχουν σημασία οι κολοσσιαίες
διαφορές: ο μέσος δανεισμός των μεγάλων επιχειρήσεων
ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ, έναντι 600.000 που είναι η
μέση οφειλή των μικρομεσαίων. Τα στοιχεία αυτά έχουν τη
σημασία τους στη συγκυρία αυτή. Γιατί προδιαγράφουν τι
θα συμβεί με τα δάνεια ύψους 12,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που, καλώς εχόντων των
πραγμάτων, από τον ερχόμενο Απρίλιο θα αρχίσουν να
ρέουν προς την αγορά. Οκτώ τράπεζες που έχουν ήδη
υπογράψει σχετικές συμφωνίες με το υπουργείο
Οικονομικών (Εθνική, Eurobank, AlphaBank, Πειραιώς,
Optima, Παγκρήτια και οι διεθνείς Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης), έχουν ήδη διαθέσιμα 1,57 δισ. από το
Ταμείο Ανάκαμψης και έχουν δημοσιεύσει τις προσκλήσεις
ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων
προς δανεισμό. Η ανάγνωση και μόνο των προσκλήσεων
που καθορίζουν τη διαδικασία και τις προδιαγραφές των
επενδυτικών σχεδίων που θα υποβάλλονται προς
χρηματοδότηση είναι ήδη το πρώτο στοιχείο αποκλεισμού
των μικρών επιχειρήσεων. Είναι αδύνατο να τα υποβάλουν
χωρίς τεχνική και ακριβά αμειβόμενη βοήθεια, προκειμένου
να αποφύγουν τους κόφτες. Εμπόδιο στον δανεισμό των
μικρομεσαίων μπορεί επίσης να θεωρηθεί το γεγονός ότι
κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει να ακουμπά σε
τουλάχιστον ένα από τους 5 άξονες χρηματοδότησης:
πράσινη
μετάβαση,
ψηφιακός
μετασχηματισμός,
καινοτομία,
εξωστρέφεια,
οικονομίες
κλίμακαςεξαγορές/συγχωνεύσεις. Από αυτούς τους άξονες
μεγαλύτερες πιθανότητες χρηματοδοτικής ενθάρρυνσης
των μικρομεσαίων από τις τράπεζες έχει ο τελευταίος. Όχι
μόνο γιατί για κάποιες επιχειρήσεις είναι μοναδικός όρος
επιβίωσης, αλλά γιατί για κάποιες άλλες, τις πιο επιθετικές,
είναι ευκαιρία γιγάντωσης. Μια τυπικά «μεσαία»
επιχείρηση 250 εργαζομένων (μεγάλη για τα ελληνικά
δεδομένα) απορροφώντας μερικές μικρότερες ομοειδείςκαι δη με χρηματοδότηση ακόμη και θέσεων εργασίας αν
αφορούν το αντικείμενο του δανεισμού, όπως ορίζει ο
κανονισμός του Ταμείου- αυτομάτως αλλάζει «πίστα», αλλά

ο κυριότερο εμπόδιο στην
πρόσβαση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στα δάνεια του
Ταμείου Ανάκαμψης θα αποδειχθούν
οι ίδιες οι τράπεζες που θα τα
διαχειριστούν αποκλειστικά.

Και όχι απαραίτητα από… απέχθεια προς τις ΜμΕ. Αλλά
γιατί, ενώ τους ανατίθεται δημόσια εξουσία (εκπροσωπούν
το Δημόσιο κατά τη σύναψη του δανείου με κάθε
επιχείρηση), το βασικό κριτήριο που θα χρησιμοποιούν για
την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου θα είναι «ο έλεγχος
πιστοληπτικής ικανότητας και βιωσιμότητας» της
επιχείρησης. Και αυτό ανεξάρτητα από το τι θα πει για το
επενδυτικό σχέδιο ο «ανεξάρτητος αξιολογητής» που θα
ελέγχει την τεχνική επάρκειά του ή η «Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης» (υπό τον Θ.
Σκυλακάκη) που θα περιορίζεται σε μια αρχειοθέτηση
αιτημάτων. Πρακτικά, οι τράπεζες, έχοντας μπροστά τους
τον «Τειρεσία», αλλά και πλήρη πρόσβαση στο τραπεζικό
«βιογραφικό» κάθε επιχείρησης και σε όλο το χρεωστικό
προφίλ
της,
ξεσκονίζοντας
ισολογισμούς
και
ξεσκαρτάροντας τις ζημιογόνες και όσες κρίνονται μη
βιώσιμες, αποκτούν εξουσία ζωής και θανάτου πάνω στην
παραγωγική και επιχειρηματική βάση της χώρας. Δεν
υπάρχει καμιά δέσμευση από την κυβέρνηση προς τις
τράπεζες να μην επαναλάβουν και στα δάνεια του Ταμείου
Ανάκαμψης τα τεράστια ποσοστά απόρριψης αιτημάτων
δανεισμού που προαναφέραμε. Καθώς μάλιστα ο
κανονισμός του Ταμείου ενθαρρύνει παράλληλες
χρηματοδοτήσεις από άλλες μορφές κρατικής ενίσχυσης
(επιδοτήσεις του ΤΑΑ, ΕΣΠΑ, κίνητρα Αναπτυξιακού
Νόμου), αλλά και κοινοπρακτικά δάνεια με άλλες τράπεζες,
είναι προφανές ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις με την οριζόντια
πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, θα σαρώσουν το
μεγαλύτερο μέρος των πόρων. Κι είναι κρίμα. Όχι μόνο
γιατί πάνω από τις μισές επιχειρήσεις σε όλους τους
κλάδους δηλώνουν πρόθυμες να υποβάλουν επενδυτικά
σχέδια (έρευνα της Εθνικής Τράπεζας). Αλλά και γιατί
έπειτα από δυο χρόνια πανδημίας και δέκα χρόνια
τραπεζικού αποκλεισμού ανοίγει μια μεγάλη πόρτα
χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Κατά τα
φαινόμενα θα την περάσουν λίγοι και ψιλογνωστοί.
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ηλεκτρονική πλατφόρμα www.findyourproperty.gr. Η Alpha
Bank προχωρά το σχέδιο Skyline, δημιουργώντας
κοινοπραξία, μέσω της εισηγμένης θυγατρικής της Alpha
Αστικά Ακίνητα και τρίτου επενδυτή. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή θα
προκύψει προς τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.
Παράλληλα, έχει θέσει ήδη σε λειτουργία την ιστοσελίδα
www.propertynow.gr για την αναζήτηση και απόκτηση
ακινήτων.

Το ρεπορτάζ του capital.gr αναφέρει: Εθνική Τράπεζα:

Μ

ε στόχο τη μεγιστοποίηση της
απόδοσης του ισολογισμού
της, η Εθνική Τράπεζα έχει
συγκεντρώσει μια περίμετρο
ακινήτων, κυρίως, χαμηλού
εισοδήματος που έχουν
αποκτηθεί από πλειστηριασμούς.

Η απόδοση για τον ισολογισμό της τράπεζας αυξάνεται
μέσω της αξιοποίησή τους, δηλαδή τη δημιουργία
χαρτοφυλακίων μικρής αξίας, τα οποία στη συνέχεια θα
πωλούνται σε επενδυτικά κεφάλαια. Ήδη, σύμφωνα με
πληροφορίες, η πρώτη ομάδα τέτοιων ακινήτων έχει
προσδιοριστεί και έχει ενταχθεί σε ένα χαρτοφυλάκιο αξίας
100 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προχωρήσει σε διαγωνιστική
διαδικασία μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, προκειμένου να
αναδειχθεί ο προτιμητέος επενδυτής. Παράλληλα, η Εθνική
Τράπεζα έχει αναπτύξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα
www.realestateonline.gr, μέσω της οποίας ο επισκέπτης
μπορεί να αναζητήσει ακίνητα σε πλειστηριασμούς, ενώ
παρέχεται και η δυνατότητα δανείου έως 75% της τιμής
πώλησης, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει πιο εύκολα για
πελάτη της ηλεκτρονικής τραπεζικής της Εθνικής, δηλαδή
να έχει κωδικούς για το i-bank. Πάντως, η κίνηση αυτή της
Εθνικής Τράπεζας δεν εντάσσεται στα σχέδια αξιοποίησης
ακίνητης περιουσίας κατά τα project της Eurobank, της
Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς. Από την άλλη,

Η

Eurobank ήδη έχει δημιουργήσει
ένα χαρτοφυλάκιο 6.000
ακινήτων αξίας 2,5 δισ. ευρώ
με αποδόσεις άνω του 7% το χρόνο.

Στο εννεάμηνο, οι επενδύσεις στα ακίνητα έφεραν κέρδη 29
εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 10% της συνολικής
κερδοφορίας του Ομίλου. H Eurobank αναπτύσσει την

Η

Τράπεζα Πειραιώς προχωρά
το σχέδιο Terra, το οποίο
περιλαμβάνει την αξιοποίηση
χαρτοφυλακίου ακινήτων που έχουν
περιέλθει στην ιδιοκτησία της από
αγορές, πλειστηριασμούς, ιδιόχρηση
και αλλαγή χρήσης, κλπ.

Σε πρώτη φάση πρόκειται να αξιοποιηθεί ένα μέρος του
χαρτοφυλακίου ακινήτων της το οποίο εκτιμάται γύρω στο
1 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί δύο
πλατφόρμες. Η πρώτη βρίσκεται στη διεύθυνση
www.pbre.gr και η δεύτερη στο www.properties4sale.gr.
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Το ρεπορτάζ του Σταύρου Γριμάνη στο newmoney είναι
αποκαλυπτικό: Πέρασαν δύο χρόνια από τις 29 Ιανουαρίου
2020 όταν ο διάσημος σχεδιαστής Γιάννης Τσεκλένης
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Ήταν ο άνθρωπος που
οδήγησε την ελληνική μόδα στα πέρατα του κόσμου, στις
βιτρίνες
των
πιο
φημισμένων
μπουτίκ
και
πολυκαταστημάτων για μια ολόκληρη 25ετία, από το 1965
έως το 1991. Δίνοντας με την αστείρευτη έμπνευσή του
ελληνικό χρώμα στα διεθνή ντεφιλέ. Ο Τσεκλένης όμως δεν
σχεδίαζε μόνο ρούχα και αξεσουάρ, αλλά ασχολήθηκε
επισταμένα, ιδιαίτερα από το 1991 και μετά, με την
αισθητική των χώρων. «Ήταν το 1991, που χωρίς
φανφάρες πήρα την μεγάλη απόφαση για το καινούργιο
άλμα… από τη μόδα της ένδυσης, στη μόδα της ζωής. Είχα
κουραστεί να παλεύω επί χρόνια με τους ανεμόμυλους του
ελληνικού παράλογου και της άγνοιας. Με το ξύλινο σπαθί
μου της γνώσης των διεθνών συγκυριών. Και μπήκα τότε
με φόρα στην άλλη μου αγάπη, την αισθητική των χώρων»
όπως είχε δηλώσει ο ίδιος. Ο ίδιος πίστευε, άλλωστε, ότι
«πρέπει να αναπλαστεί το παλιό. Ό,τι έχει ονομαστεί
διατηρητέο να το σώσουμε. Πρέπει όλοι να δώσουμε
σημασία να φτιαχτεί ένα κομμάτι της αρχιτεκτονικής της
πόλης, σε όσα νεοκλασικά κτήρια σώθηκαν» και ακόμη ότι
«τα νεοκλασικά αν σωθούν θέλουν χρώμα». Με ζέση
διακήρυττε ακόμη ότι «το Μεταξουργείο αν είχε αναπλαστεί
είκοσι χρόνια νωρίτερα θα ήταν το ωραιότερο μέρος της
Ευρώπης». Αυτή την ακράδαντη πίστη του την έκανε
πράξη. Έτσι, ένα από τα πιο ξεχωριστά έργα του αφορούσε
δικό του ακίνητο στο Μεταξουργείο για το οποίο
αντιμετώπισε αρκετά εμπόδια. Όπως έχει εξιστορήσει
«σήμερα έχουμε μια ξεβαμμένη πόλη γιατί τα χρώματα που
υπήρχαν πολύ πριν βγουν ακρυλικά χρώματα, κάτι
νεροχρώματα με χρωστικές κακής ποιότητας, ξεβάφανε.
Από την άλλη μεριά η Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων έχει
μία κολλημένη εμμονή. Για παράδειγμα δυσκολεύτηκε
πολύ να δεχτεί το νεοκλασικό που σχεδίασα στο
Μεταξουργείο στο χρώμα του φύλλου της ελιάς».
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Πρόκειται, ειδικότερα, για ένα διατηρητέο του 1900, που
βρίσκεται επί της οδού Γερμανικού, στο Μεταξουργείο το
οποίο αποκτήθηκε από τον Γιάννη Τσεκλένη και
διαμορφώθηκε με βάση τη δική του ολοκληρωμένη
αισθητική προσέγγιση για την περιοχή. Το Germanicus
Estate, όπως ονομάστηκε, αποτέλεσε, κατά κάποιο τρόπο
ένα «ζωντανό εργαστήριο» για το πώς ο Τσεκλένης έβλεπε
την δέουσα εξέλιξη των εναπομεινάντων παλιών κτιρίων
στο Μεταξουργείο. Πήρε στα χέρια του ουσιαστικά ένα
ερείπιο και σεβόμενος την αρχιτεκτονική μορφολογία του
παρελθόντος, συνδύασε με επιτυχία τα ιστορικά στοιχεία
του κτιρίου με σύγχρονες αισθητικές παρεμβάσεις που στο
εσωτερικό παραπέμπουν σε βιομηχανικό σχεδιασμό με
minimal αναφορές.Το ακίνητο καλύπτει 146 τ.μ. και
αποτελείται από δύο ισομεγέθη επίπεδα και ένα δώμα το
οποίο μετατράπηκε σε ένα πλήρως εξοπλισμένο στούντιο.
Όλοι οι χώροι είναι ενιαίοι, εκτός των μπάνιων και
ορισμένων χώρων προσωπικού, ενώ στο εσωτερικό
διασφαλίζεται ο άπλετος φυσικός φωτισμός μέσα από το
φεγγίτη της ξύλινης στέγης. Επίσης, το δάπεδο του κάτω
ορόφου και οι τοίχοι έχουν καλυφθεί με χυτό υλικό γκριζοπράσινης τσιμεντοκονίας ενώ στον επάνω όροφο
επικρατεί το ξύλο. «Κληρονόμος» της περιουσίας, κυρίως
όμως του πηγαίου ταλέντου του Γιάννη Τσεκλένη, είναι ο
γιος του Κωνσταντίνος Τσεκλένης, τον οποίο ο φημισμένος
σχεδιαστής απέκτησε από τον γάμο του με την πρώτη
σύζυγό του Άσπα Πεσμαζόγλου. Ο Κωνσταντίνος
Τσεκλένης σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της
Βοστώνης, αλλά ευτυχώς τον κέρδισε ο κινηματογράφος
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και η φωτογραφία. «Ευτυχώς» γιατί εξελίχθηκε σε έναν
διεθνούς εμβέλειας μετρ της εικόνας που έχει δώσει το δικό
του στίγμα μέσα από ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικά
προγράμματα, θεατρικές παραστάσεις, διαφημιστικά φιλμ,
corporate videos και πολλά άλλα. Ανάμεσα σε αυτά
ξεχωρίζει βέβαια το “In Vino Veritas”, ένα μοναδικό
ντοκιμαντέρ για το ελληνικό κρασί που χρειάστηκε εννέα
μήνες γυρισμάτων και άλλους επτά μήνες για το μοντάζ και
την ολοκλήρωση της παραγωγής. Στη διάρκειά του
διανύθηκαν 17.000 χιλιόμετρα σε όλη την Ελλάδα για να
καταγραφεί η ιστορία του ελληνικού κρασιού, οι ποικιλίες,
οι αμπελώνες, καθώς και 40 οινοποιεία της χώρας.

Ο

Κωνσταντίνος Τσεκλένης
εμπλέκεται τώρα σε μια
περιπέτεια πλειστηριασμού
για το ακίνητο του Μεταξουργείου,
το οποίο, έχει προγραμματιστεί
να βγει στο σφυρί στις 4 Μαΐου.

Ο πλειστηριασμός στρέφεται κατά του Κωνσταντίνου
Τσεκλένη «υπό την ιδιότητά του ως εκ διαθήκης
κληρονόμου του αποθανόντα Ιωάννη Τσεκλένη δυνάμει της
από 363/14.09.2020 Αποδοχής Κληρονομιάς Διαθήκης»,
όπως αναφέρεται. Περιήλθε δε σε αυτόν κατά πλήρη
κυριότητα, τον Ιούνιο του 2021. Ωστόσο, όπως προκύπτει
από νεότερα στοιχεία έχει γίνει αποδοχή με το ευεργέτημα
της απογραφής. Πρόκειται για οικόπεδο επιφάνειας 146,87
τ.μ. εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της
κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, στη συνοικία
Μεταξουργείο, επί της διασταυρώσεως των οδών
Κυναιγείρου και Γερμανικού. Εντός του οικοπέδου υπάρχει
παλαιά διατηρητέα οικοδομή που αποτελείται από: α)
ημιυπόγειο όροφο επιφάνειας 100τ.μ., ο οποίος
περιλαμβάνει χώρο εισόδου, τέσσερις αποθηκευτικούς
χώρους και χωλ, β) υπερυψωμένο ισόγειο όροφο 133,50
τ.μ., ο οποίος περιλαμβάνει χώρο εισόδου, σαλόνι,
κουζίνα, χωλλ, οφίς, καθιστικό, δύο δωμάτια και λουτρό γ)
πρώτο πάνω από το υπερυψωμένο ισόγειο όροφο (δώμα),
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στο οποίο υπάρχει ένα κτίσμα εμβαδού 15,00τ.μ. Πρόκειται
για αυτοτελές κτίριο πλήρως ανακαινισμένο, το 2008, με
χαρακτηρισμό ως διατηρητέο με αυστηρώς περιορισμένες
χρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο ισόγειο και στο
υπόγειο έχουν κατεδαφιστεί εσωτερικοί τοίχοι, έχουν
ενοποιηθεί χώροι και έχει ενισχυθεί ο φέροντας
οργανισμός με μεταλλικές δοκούς. Το ακίνητο είναι τυπικής
κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος και χαρακτηρίζεται
«σε πολύ καλή κατάσταση συντήρησης». Στα «βάρη» του
ακινήτου καταγράφεται προσημείωση υπέρ της Εθνικής
Τράπεζας για ποσό 520.000 ευρώ, εγγραφείσα στις
7/12/2007, αναγκαστική κατάσχεση υπέρ της ΔΟΥ Αθηνών
για ποσό 13.972,68 ευρώ, εγγραφείσα στις 29/06/2018 και
αναγκαστική κατάσχεση κατά του Κωνσταντίνου Τσεκλένη
«υπό την ιδιότητα του ως εκ διαθήκης κληρονόμου του
αποθανόντα Ιωάννη Τσεκλένη» υπέρ της εταιρείας ειδικού
σκοπού “Symbol Investment NPLCo Designated Activity
Company”, ως ειδικής διαδόχου της Εθνικής Τράπεζας, για
ποσό 100.000 ευρώ (μέρος της συνολικής απαίτησης),
εγγραφείσα στις 30/09/2021. Επισπεύδουσα είναι η Cepal
ως διαχειρίστρια απαιτήσεων και εντολοδόχος της
“Symbol”, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στις
368.600 ευρώ, που είναι η εμπορική αξία του ακινήτου
όπως αυτή προσδιορίζεται κατά την κατάσχεση σύμφωνα
με την έκθεση εκτίμησης…

Το «ράλι» του πληθωρισμού που… ροκανίζει το διαθέσιμο
εισόδημα των Ελλήνων και την ενεργειακή κρίση, η οποία
έχει ως συνέπεια την εκτόξευση των τιμών όχι μόνον στο
ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο, αλλά και σε μία σειρά
από βασικά αγαθά, παρακολουθούν

Ο

ι τράπεζες εκφράζοντας
πλέον ανοιχτά τον φόβο για
έναν νέο κύκλο αθέτησης
πληρωμών και στα δάνεια.

Όπως μεταδίδει το newmoney.gr σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία, ο πληθωρισμός «χτύπησε» ρεκόρ 25ετίας τον
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περασμένο Ιανουάριο, κάνοντας… άλμα στο 6,2% από
5,1% τον Δεκέμβριο του 2021. Μέσα σε ένα χρόνο το φυσικό
αέριο έχει αυξηθεί κατά 154,8%, ο ηλεκτρισμός κατά 56,7%,
το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 36% και τα καύσιμα κατά
21,6%. Το κόστος της ενέργειας δε, έχει συμπαρασύρει σε
ένα μπαράζ ανατιμήσεων όλες σχεδόν τις κατηγορίες
τροφίμων. Ενδεικτικά, το τελευταίο δωδεκάμηνο αρνί και
κατσίκι έχουν αυξηθεί κατά 17,6%, το ελαιόλαδο κατά
15,4%, τα ζυμαρικά κατά 7,1%, φρούτα και λαχανικά κατά
8,4 %, αλεύρι και δημητριακά κατά 6,6%.
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δηλαδή, που βλέπει το εισόδημά της να παραμένει σταθερό
– στην καλύτερη περίπτωση – και όλα τα υπόλοιπα να
ακριβαίνουν, από τους λογαριασμούς ρεύματος μέχρι το
καθημερινό καλάθι, είναι αυτονόητο πως θα επιλέξει να
καλύψει αυτές τις ανάγκες, αφήνοντας σε δεύτερο χρόνο
την εξόφληση της δόσης του δανείου».

Η

ιστορία έχει αποδείξει πως η
αποπληρωμή των δανειακών
υποχρεώσεων δεν ήταν ποτέ
πρώτη προτεραιότητα για τα
νοικοκυριά στην Ελλάδα

, τονίζει στο newmoney υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλου
συστημικού Ομίλου, για να προσθέσει: «Μία οικογένεια,

και εκτός της γενικής κυβέρνησης) αυξήθηκαν τα τελευταία
χρόνια κατά 5,24 δισ. ευρώ. Έφτασαν τα 12,11 δισ. ευρώ το
Σεπτέμβριο του 2021 από 7,53 δισ. ευρώ το 2019. Από αυτά
τα 2,4 δισ. ευρώ αφορούν δράσεις για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κορωνοϊού.

Τ

ο ποσόν που έχει «σκάσει»
και πρέπει να καλυφτεί από το
Δημόσιο ανέρχεται σε περίπου
3 δισ. ευρώ.

Εν μέσω των διδύμων κρίσεων

Ο

κρατικός προϋπολογισμός
δέχεται μια πρόσθετη απειλή
από τα εγγυημένα δάνεια του
δημοσίου που σκάνε στα χέρια
των τραπεζών με αποτέλεσμα το
δημόσιο να πρέπει να τα καλύψει
με κρατικό χρήμα!

Σύμφωνα με το protothema.gr πρόκειται για δάνεια που
δόθηκαν σε μεγάλο βαθμό για επιχειρηματικούς και
κοινωνικούς σκοπούς, έπειτα από σεισμούς, πλημμύρες
κ.λπ. εδώ και μια δεκαετία περίπου, στη συνέχεια δεν
εξοφλήθηκαν και οι τράπεζες διεκδικούν τώρα τις
εγγυήσεις που δικαιούνται. Με βάση τα στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών οι εγγυήσεις του δημοσίου (εντός

Η κυβέρνηση στο πλαίσιο της 13ης αξιολόγησης
δεσμεύθηκε στους θεσμούς, να το μηδενίσει σε δύο χρόνια,
δίνοντας όμως δείγμα γραφής από τώρα. Επίσης το
υπουργείο Οικονομικών έχει κάνει πρόβλεψη για νέες
καταπτώσεις εγγυήσεων ύψους 2,4 δισ. ευρώ για την
πενταετία 2021-2025. Μάλιστα έχει επιμερίσει το κόστος
από την πληρωμή των εγγυημένων δανείων ανά έτος, ώστε
να ξέρει κάθε χρόνο τι θα πρέπει να πληρώσει και να μην
αλλάζει συνεχώς τις προβλέψεις του για έλλειμμα και
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χρέος. Σχετικά μικρότερο κίνδυνο για καταπτώσεις έχουν
τα δάνεια που εγγυήθηκε το δημόσιο στην ΕΤΕπ και τα
οποία δόθηκαν στους δικαιούχους μέσω των εμπορικών
τραπεζών. Τούτο, με δεδομένο ότι τα δάνεια αυτά
χορηγήθηκαν με αυστηρότερα τραπεζικά κριτήρια και είναι
σχετικά διασφαλισμένα ως προς την αποπληρωμή τους.
Βάσει της νομοθεσίας σε περίπτωση κατάπτωσης το
Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει ως εγγυητής σε εξόφληση της
υποχρέωσής του, ήτοι καταβολή του ποσού της εγγύησης
στην δικαιούμενη τράπεζα, μετά από σχετικό αίτημα που
απευθύνει η τελευταία στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, προσκομίζοντας όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την κατάπτωση της εν λόγω εγγύησης αποτελεί η
βεβαίωση σε βάρος των πιστούχων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
των ποσών της εγγύησης ως εσόδων του Ελληνικού
Δημοσίου. Με την βεβαίωση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο
υποκαθίσταται στα δικαιώματα και στις ασφάλειες του
πιστωτικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο και ως εκ
τούτου ο πιστούχος γίνεται οφειλέτης του Δημοσίου για το
ποσό που κατέβαλε το τελευταίο ως εγγύηση. Το καλό είναι

Για σαφή και οριστική στροφή των καταναλωτών στο
ψηφιακό περιβάλλον, σε ό,τι αφορά και τις τραπεζικές
συναλλαγές κάνει λόγο πρόσφατη έρευνα της εταιρείας
SAS, η οποία ιχνηλατεί τις τάσεις που επικρατούν και μετά
το ξέσπασμα της πανδημίας. Όπως αναφέρει η Μαίρη
Λεμπέση στο businessdaily.gr η εμπειρία του πελάτη αλλά
και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων ανάγονται
σε σημαντικούς παράγοντες επιλογής τράπεζας για ολοένα
και μεγαλύτερη μερίδα του κοινού, ενώ και η ταχύτητα
διεκπεραίωσης των συναλλαγών συνιστά βασική
παράμετρο. Ειδικότερα, σχεδόν

Τ

ρεις στους 10 Έλληνες θα
σταματήσουν να επισκέπτονται
τα φυσικά καταστήματα
των τραπεζών, χρησιμοποιώντας
αποκλειστικά τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες
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ότι δημοσιονομικά η εκκαθάριση αυτή είναι ουδέτερη,
καθώς η υποχρέωση έχει ήδη εγγραφεί στα ελλείμματα των
δύο
προηγούμενων
ετών,
όταν
δεν
υπήρχαν
δημοσιονομικοί περιορισμοί, λόγω ρήτρας γενικής
αποφυγής. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας έχει υποβάλει στον υπουργό Οικονομικών
Χρήστο Σταϊκούρα μια πρόταση για νέα τραπεζικά
προϊόντα που θα διαμοιράζουν τον κίνδυνο μεταξύ κράτους
και τραπεζών. Το κριτήριο της χορήγησής τους θα είναι η
συνολική βιωσιμότητα της επιχείρησης και όχι απλώς η
μείωση του τζίρου. Θα αποκλείονται δηλαδή επιχειρήσειςζόμπι, οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να είχαν βάλει
λουκέτο αλλά λειτουργούν εικονικά για να απορροφούν οι
ιδιοκτήτες τους τα επιδόματα, τα προνομιακά δάνεια και τις
άλλες ενισχύσεις που δίνονται κατά καιρούς. Πρακτικά, για
να μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση να αντλήσει
ρευστότητα για κεφάλαια κίνησης, αγορά παγίων,
ασφάλιση εξαγωγών κ.λπ. θα πρέπει να αποδεικνύει την
οικονομική της οντότητα τα τελευταία χρόνια και ότι
διαθέτει τις βάσεις για να είναι βιώσιμη και τα επόμενα.

, ενώ, στον αντίποδα, μόλις το 8,5% δηλώνει ότι θα
επιστρέψει στις δια ζώσης υπηρεσίες. Η έρευνα κάνει λόγο
για τάση που ενισχύθηκε σημαντικά από την πανδημία,
όπου η προσαρμογή και εξοικείωση των καταναλωτών με
τις ψηφιακές υπηρεσίες αποτέλεσε μονόδρομο, με πάνω
από το 15% των πελατών να δηλώνουν ότι
χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά κάποια διαδικτυακή
υπηρεσία για τις τραπεζικές τους συναλλαγές. Με δεδομένο
ότι η στροφή προς τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι κάθε άλλο
παρά προσωρινή, η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι τράπεζες
έχουν καταβάλλει προσπάθειες για να βελτιώσουν την
εμπειρία των πελατών τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
Ωστόσο, στην Ελλάδα, το 20% των χρηστών βρίσκει ότι το
customer experience έχει επιδεινωθεί μετά την πανδημία.
Από την άλλη, υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό της
τάξης του 24,5% που θεωρεί ότι η διαδικασία των
συναλλαγών έγινε ευκολότερη και γρηγορότερη. Ο πήχης
για την εμπειρία πελάτη έχει ανέβει πολύ ψηλά για τους
τραπεζικούς οργανισμούς - και όχι μόνο. Η έρευνα της SAS
καταδεικνύει ότι οι μισοί Έλληνες επιλέγουν να αλλάξουν
εταιρεία ανάμεσα στο 3ο και 5ο περιστατικό κακής
εξυπηρέτησης ή λάθους από πλευράς της εταιρείας, ενώ 4
στους 10 θα αναζητήσουν καινούρια εταιρεία από το πρώτο
ή το δεύτερο κιόλας λάθος. Συνεπώς προκύπτει ότι οι
τράπεζες που δίνουν τη δέουσα προσοχή στην εμπειρία
του πελάτη έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να
ξεχωρίσουν και να προτιμηθούν από τους πελάτες τους, σε
αντίθεση με όσες δεν καταφέρουν να ανταποκριθούν στις
προσδοκίες τους και οι οποίες διατρέχουν τον κίνδυνο
απωλειών στο πελατολόγιο τους. Όσον αφορά τα
προσωπικά δεδομένα, οι περισσότεροι Έλληνες (38,2%)
δηλώνουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς την προθυμία
τους να τα μοιράζονται σε τραπεζικές συναλλαγές,
ηλεκτρονικές και μη, ενώ το 11,9% εμφανίζει γενικά
μεγαλύτερη προθυμία να παραχωρήσει τα προσωπικά του
δεδομένα. Το 14% εμφανίζεται πρόθυμο να μοιραστεί
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προσωπικά δεδομένα με τις τράπεζες εάν αυτό οδηγήσει
σε συνολικά καλύτερη εμπειρία πελάτη, ενώ το 12,4%
«απαιτεί» άμεση επιβράβευση για τα προσωπικά του
δεδομένα, όπως για παράδειγμα πόντους επιβράβευσης,
εκπτώσεις, εξατομικευμένες προσφορές. Στον αντίποδα,
υπάρχει κι ένα ποσοστό της τάξεως του 10%, το οποίο
δηλώνει απρόθυμο να κοινοποιήσει τα προσωπικά του
δεδομένα αν δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος και ο τρόπος που
αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Θα πρέπει λοιπόν οι τράπεζες
να είναι σε θέση να αποδεικνύουν πώς χρησιμοποιούν τα
δεδομένα των πελατών τους για να βελτιώσουν την
εμπειρία του πελάτη, κάνοντας τους να νιώσουν πιο
ασφαλείς και ενθαρρύνοντάς τους να μοιραστούν ακόμη
περισσότερα προσωπικά δεδομένα. Όσο αυξάνεται η
εμπιστοσύνη μέσα από την προσεκτική διαχείριση των
δεδομένων και το άριστο επίπεδο εξατομίκευσης των
υπηρεσιών, τόσο θα αυξάνονται και τα οφέλη που έχουν να
αποκομίσουν οι τράπεζες από τις συγκεκριμένες
πληροφορίες, ώστε να δημιουργήσουν καλύτερες και πιο
προσωποποιημένες υπηρεσίες, που θα ικανοποιήσουν
πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών τους. Σε κάθε
περίπτωση πάντως,

Η
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πανδημία όξυνε τα
αντανακλαστικά των Ελλήνων
απέναντι στα κρούσματα
ψηφιακής απάτης, με το 50% να
δηλώνει πιο προσεκτικό στις
ψηφιακές συναλλαγές του.
Ακόμη, ένα 17,2% δηλώνει ότι έχει παρατηρήσει αύξηση
των ύποπτων μηνυμάτων το τελευταίο διάστημα. Εν
κατακλείδι, ο τραπεζικός πελάτης σήμερα επιδιώκει
εξατομικευμένη προσέγγιση, σε (σχεδόν) πραγματικό
χρόνο. Ως εκ τούτου, η υιοθέτηση των κατάλληλων
τεχνολογιών analytics είναι μονόδρομος για τις τράπεζες
που επιθυμούν να προφυλάσσουν τους πελάτες τους από
περιστατικά ψηφιακής απάτης, χωρίς «εκπτώσεις» στην
εμπειρία πελάτη και τη διαμόρφωση προσωποποιημένων
προσφορών.

140.000 ευρώ. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός οδηγεί σε
πλήρη αναδιάταξη το δίκτυο. Και αυτό είναι σε απόλυτη
συνάρτηση με τη στροφή των πελατών σε ψηφιακές
υπηρεσίες και προϊόντα καθώς πλέον πάνω από το 90%
των
συναλλαγών
που
πραγματοποιούνταν
τα
προηγούμενα χρόνια στα τραπεζικά γκισέ γίνονται πλέον
μέσω των εναλλακτικών δικτύων. Σύμφωνα με τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό των τραπεζών το δίκτυο τους
φέτος θα μικρύνει κατά 120 καταστήματα, καθώς

Με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Eurobank, που
προσφέρει μέγιστο ποσό αποζημίωσης και bonus 140
χιλιάδες ευρώ, άνοιξε ο νέος γύρος αποχωρήσεων στις
τράπεζες,
με
τη
διαφορά
ότι
πλέον
έχουν
«ονοματεπώνυμο». Όπως αναφέρει το mononews.gr είναι
στοχευμένες και απευθύνονται στους εργαζόμενους στα
καταστήματα του δικτύου που θα κλείσουν ή σε διευθύνσεις
που περνάνε σε πλήρη ψηφιοποίηση. Η Eurobank έχει
ανακοινώσει ότι φέτος θα κλείσει 25 καταστήματα σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια, με δεδομένο ότι σε
κάθε κατάστημα απασχολούνται κατά μέσο όρο 10 άτομα,
ο αριθμός αυτών που θα αποχωρήσουν από το δίκτυο, μαζί
με τους εργαζόμενους σε διευθύνσεις που ψηφιοποιούνται
πλήρως, θα διαμορφωθεί στα 300 άτομα. Το πρόγραμμα
εθελούσιςα που ανακοίνωσε η Eurobank προσφέρει 42
μισθούς στο βασικό πακέτο, ωστόσο δίνεται επιπλέον
bonus στους εργαζόμενους που θα «πατήσουν» γρήγορα
το κουμπί για αποχώρηση και υπάρχουν περιοχές με
υψηλότερα κίνητρα, με το τελικό πακέτο να φτάνει μέχρι και
52 μικτούς μισθούς, καλύπτοντας έτσι 3,5 με 4 χρόνια
αμειβόμενης εργασίας, χωρίς ωστόσο να ξεπερνά τις

Η

Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει
να κλείσει 52 καταστήματα,
η Eurobank 25, η Εθνική
Τράπεζα 20 με 25 και η Alpha
Bank 15 καταστήματα.

Όλες οι τράπεζες λοιπόν θα ανακοινώσουν προγράμματα
οικειοθελούς αποχώρησης, αφού σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις των τραπεζικών διοικήσεων οι αποχωρήσεις
φέτος θα ξεπεράσουν τα 2.000 με 2.500 άτομα. Το
χαρακτηριστικό των νέων προγραμμάτων οικειοθελούς
αποχώρησης είναι ότι έχουν «ονοματεπώνυμο» και αυτό
«πιέζει» και το τελικό οικονομικό πακέτο αποζημίωσης και
bonus, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με την τράπεζα
από τις 140.000 ευρώ μέχρι τις 180.000 ευρώ (όσα
πρόσφερε το τελευταίο πακέτο της Εθνικής Τράπεζας που
ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο). Το ζητούμενο
για τις τράπεζες σύμφωνα με τα επιχειρησιακά τους σχέδια
είναι digital υπηρεσίες, μικρότερο δίκτυο καταστημάτων
(στα 250 κατά μέσο όρο), και ο αριθμός των εργαζομένων
να είναι μικρότερος από τα 6.000 άτομα.

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 19-20 Φεβρουαρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 220 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Το ρεπορτάζ του mononews.gr αναφέρει: «Κόκκινη» κάρτα
βγάζει προς το παρόν η Τράπεζα της Ελλάδος στο deal της
Παγκρήτιας με την HSBC Ελλάδος. Ένα deal που το
απέρριψαν μέχρι τώρα τρεις συστημικές τράπεζες, η
Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς. Και
το ερώτημα είναι θα το εγκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος;
«Προς το παρόν και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν
προσκομισθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, το deal δεν είναι
αποδεκτό και δεν μπορεί να δοθεί έγκριση εποπτική για να
προχωρήσει. Αν συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και
προσκομισθούν νέα στοιχεία εδώ είμαστε, να το
εξετάσουμε», αναφέρουν στο mononews.gr κύκλοι
προσκείμενοι στην κεντρική τράπεζα. Μία λύση –σύμφωνα
με τους ίδιους κύκλους- θα ήταν να ζητήσει η Παγκρήτια
αύξηση του τιμήματος από τα κεντρικά στο Λονδίνο, ώστε
να ανοίξει ο δρόμος για την εποπτική έγκριση. Και μάλιστα
σημειώνουν χαρακτηριστικά πως θα υπάρξει και απευθείας
επικοινωνία στελεχών της ΤτΕ με τα κεντρικά της HSBC,
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να υπάρξει
βελτιωτική πρόταση.

Ε

ίναι πιθανό λοιπόν και πάλι το deal
να μην τελεσφορήσει, παρότι
τόσο η Παγκρήτια, όσο και η
HSBC επιθυμούν να ολοκληρωθεί.

Και φυσικά η Παγκρήτια θα πρέπει να προχωρήσει και σε
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθ΄ υπόδειξη της ΤτΕ. Από
πέρυσι η τράπεζα έχει ανακοινώσει την πρόθεση της να
πάει σε αύξηση ύψους 100 εκατ. ευρώ, καθώς και σε
τιτλοποίηση δανείων για την εξυγίανση του ισολογισμού
της. Η αύξηση θα δρομολογηθεί μόλις εκδοθεί –η θετική
όπως εκτιμάται γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου- για την
αποδέσμευση των μετοχών της Lyctos στην Παγκρήτια.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Τράπεζα Πειραιώς ζήτησε από
τους Λονδρέζους 250 εκατομμύρια ευρώ για να «φορτωθεί»
τις δραστηριότητες της HSBC στην Ελλάδα, με τα 100 εκατ
ευρώ να προορίζονται για τις αποχωρήσεις του
προσωπικού (340 άτομα). Στην συμφωνία Παγκρήτιας HSBC, η συμφωνία κοστίζει πολύ λιγότερα στους
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«σφιχτοχέρηδες» Άγγλους με τους «ακριβοπληρωμένους»
υπαλλήλους στην Ελλάδα. Μόλις 70 εκατ ευρώ, αφού δεν
προβλέπονται αποχωρήσεις προσωπικού. Και αυτό
επειδή μέσα από το deal ο στόχος της Παγκρήτιας (που
πρόκειται να απορροφήσει και την συνεταιριστική Τράπεζα
Χανίων όπως έχουν ανακοινώσει οι δυο πλευρές) είναι να
γίνει η 5η σε μέγεθος ελληνική τράπεζα. Χρειάζεται λοιπόν
το δίκτυο της HSBC με τα 14 καταστήματα στην Αθήνα και
1 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το προσωπικό της
τράπεζας. Την ίδια ώρα –όπως τουλάχιστον συζητιέται στα
τραπεζικά γραφεία- η εν Ελλάδι τριανδρία της HSBC, ο CEO
Peter Yeates, ο επικεφαλής του Retail Banking Στέλιος
Πιρπινιάς και ο Head of Global Markets Ντίνος Κάμαρης,
επιχειρούν και πάλι να μπλοκάρουν τη συμφωνία: μα καλά
στην Παγκρήτια θα μας δώσετε, φέρονται να γράφουν στα
e-mails που στέλνουν στα κεντρικά του Λονδίνου. Βέβαια
οι τρεις τους έχουν εξασφαλίσει «χρυσά» συμβόλαια αφού
στην περίπτωση που η τράπεζα αλλάξει χέρια, θα πάρουν
αποζημίωση της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ έκαστος για να
αποχωρήσουν. Την ίδια ώρα τα ανώτερα και μεσαία
στελέχη της HSBC Ελλάδας κάθονται στην κυριολεξία σε
αναμμένα κάρβουνα και έχουν αρχίσει τις επαφές με άλλες
τράπεζες, καθώς αναζητούν την ευκαιρία να φύγουν. Να
σημειωθεί ότι το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων της HSBC
Ελλάδας μετά από τις προβλέψεις είναι περί τα 480 εκατ.
ευρώ, το σύνολο του ενεργητικού της ανέρχεται στο 1,8 δισ.
ευρώ περίπου και οι καταθέσεις διαμορφώνονται στο 1,7
δισ. ευρώ περίπου. Η οικονομική χρήση του 2020 έκλεισε
με ζημίες 8,3 εκατ. ευρώ. Και τα γενικά έξοδα διοίκησης
(μισθοί κλπ) ήταν 26,5 εκατ ευρώ.
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γνωστό
ότι
«κύκλωμα
αγνώστων
απατεώνων
χρησιμοποιούν την ιδιότητα του δημάρχου Κρωπίας και
προσπαθούν να υποκλέψουν δεδομένα τραπεζικών
λογαριασμών και κωδικών pin κ.ο.κ.». Όπως επισημαίνεται
στην ανακοίνωση, «είναι κακόβουλες και παράνομες
ενέργειες αγνώστων» και

Σ

την καταγγελία που έχει
φτάσει στο Δήμο «αναφέρεται
ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας:
6988345972».

Άγνωστοι χρησιμοποιούν το όνομα του δημάρχου
Κορωπίου με στόχο να υποκλέψουν δεδομένα τραπεζικών
λογαριασμών και κωδικών pin, σύμφωνα με καταγγελία
του δήμου. Όπως αναφέρει το Βήμα Press ο Δήμος
Κρωπίας εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση, με την οποία κάνει

«Παρακαλούμε όσους έχουν δεχτεί τέτοια τηλεφωνήματα
από αυτό το κινητό ή από άλλα παρόμοια να προβούν
άμεσα σε καταγγελία στο τμήμα Ασφαλείας Κορωπίου
(210-6627.045, e-mail: takoropiou@astynomia.gr) ή στο
Δήμο στο e-mail: mayor@koropi.gr και 213 2000 712, ώστε
να κινηθούμε νομικά εναντίον αυτού του κυκλώματος
απατεώνων», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου
Κρωπίας.

των τραπεζικών καρτών του και να
αποκτήσει πρόσβαση στον
λογαριασμό του, από το οποίο
μετέφερε σε άλλον το ποσό
των 14.300 ευρώ.

Τέσσερις μήνες τώρα τραβάει τα μαλλιά του ένας κάτοικος
της Κέρκυρας που είχε αναρτήσει σε διαδικτυακή
εφαρμογή αγγελία για την πώληση ενός προϊόντος, αλλά
αντί να βγάλει κέρδος βρέθηκε στα δίχτυα μιας
οργανωμένης σπείρας απατεώνων και είδε τις καταθέσεις
του να κάνουν φτερά. Όπως μεταδίδει το protothema.gr ο
άνθρωπος που είχε επικοινωνήσει στις 6 Οκτωβρίου του
2021 με τον ανυποψίαστο πωλητή εκδηλώνοντας
ενδιαφέρον για την αγορά,

Κ

ατάφερε κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων να
εκμαιεύσει τα απόρρητα στοιχεία

Όμως, δεν έδρασε μόνος. Όταν η υπόθεση εξιχνιάστηκε
από αστυνομικούς της Ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι
εμπλέκονταν συνολικά σε αυτήν τέσσερις Έλληνες και ένας
αλλοδαπός! Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος
τους για απάτη μέσω διαδικτύου υποβλήθηκε στον
εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ωστόσο δύσκολα
το θύμα θα πάρει πίσω όσα του άρπαξαν. Θύμα απάτης
έπεσε ένας Έλληνας από την Ηγουμενίτσα, ο οποίος
ανταποκρίθηκε σε ηλεκτρονική αγγελία για την πώληση
ενός κινητού τηλεφώνου και κατέθεσε 70 ευρώ στον
λογαριασμό του φερόμενου ως πωλητή ως προκαταβολή
για την αγορά του, χωρίς να το παραλάβει ποτέ. Από την
έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας προέκυψε ότι
δράστης ήταν ένας Έλληνας και σε βάρος του
σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη που υποβλήθηκε στον
εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

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 19-20 Φεβρουαρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 220 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 47

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 19-20 Φεβρουαρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 220 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Σελίδα 48

