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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών και 
Οικονομετρίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και 
Υπεύθυνου Τομέα Οικονομικών 
του Κινήματος Ελεύθεροι 
Άνθρωποι 

 
 ταπεινωτική ήττα και ο 
διεθνής εξευτελισμός που οι 
ΗΠΑ υπέστησαν στο 

Αφγανιστάν σηματοδοτούν 
σημαντικές εξελίξεις στην 
παγκόσμια πολιτικοοικονομική 
σκακιέρα. Κατά την εικοσαετή 
παρουσία τους στο Αφγανιστάν, οι 
ΗΠΑ δαπάνησαν 2.550 δις ευρώ και 
το αποτέλεσμα ήταν οι Ταλιμπάν να 
κατατροπώσουν τους Αμερικανούς 
και τους νατοϊκούς συμμάχους τους 
και να κατακτήσουν την κυβερνητική 
εξουσία. Πασιφανές είναι ότι η Κίνα 
μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και 
αναμένεται να παίξει πρωτεύοντα 
ρόλο στο Αφγανιστάν και στην 
ευρύτερη ασιατική περιοχή. Η Κίνα 
απειλεί την πρωτοκαθεδρία των 
ΗΠΑ στην παγκόσμια σκηνή. Ο 

κινεζικός δράκος αποκτά 
πρωτεύοντα ρόλο στις διεθνείς 
πολιτικοοικονομικές εξελίξεις.  
Κατά την διάρκεια του 2020 οι 
οικονομίες των ΗΠΑ, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
Ιαπωνίας δέχτηκαν σφοδρότατο 
πλήγμα από την πανδημία του 
κορωνοϊού Sars Cov-19, με συνέπεια 
το πραγματικό τους ΑΕΠ 
(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) να 
υποστεί σημαντική μείωση. 
Ειδικότερα, το 2020 ο αρνητικός 
ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, ήτοι 
το ποσοστό μείωσης του 
πραγματικού ΑΕΠ, των ΗΠΑ ήταν -
3,5%, της ΕΕ (27 χώρες) -6,1% και 
της Ιαπωνίας -4,8%. Αντιθέτως, η 
κινεζική οικονομία αποδείχτηκε 
ισχυρή και ανθεκτική. Το 2020 η Κίνα 
πέτυχε θετική αναπτυξιακή επίδοση 
της τάξης του 2,3%, διευρύνοντας 
έτσι το αναπτυξιακό εύρος έναντι 
των ΗΠΑ, της ΕΕ και των υπόλοιπων 
ανταγωνιστριών της χωρών.    

 παντοδυναμία 
των ΗΠΑ 
απειλείται 

πλέον από την Κίνα 
και γενικότερα από 
τον συνασπισμό 
Κίνας-Ρωσίας.  

 
Ως γνωστόν, η Κίνα μαζί με την Ρωσία 
αποτελούν τις κυρίαρχες χώρες 
στην ομάδα των BRICS. Με 
πρωτοβουλίες της Ρωσίας από τα 
μέσα της δεκαετίας του 2000 και τη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων ανάμεσα 
στη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και τη 
Βραζιλία, αποφασίστηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2009 η δημιουργία 

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

 
Με την βοήθεια των στατιστικών 
στοιχείων που περιλαμβάνονται 
στον πίνακα του κειμένου, θα 
εξετάσουμε το διεθνές τοπίο όπως 
αυτό μεταλλάσσεται τα τελευταία 
χρόνια, με την διευρυνόμενη 
παρουσία της Κίνας και των BRICS 
στα δρώμενα της παγκόσμιας 
οικονομίας. Σύμφωνα με τα 
ποσοτικά δεδομένα του πίνακα, η 
παγκόσμια οικονομία στηρίζεται 
πλέον σε δύο πυλώνες.  

 

Η 
Η 

Κυριακάτικη 
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Οι χώρες που περιλαμβάνονται στην ομάδα των BRICS 
αποτελούν τον  πρώτο πυλώνα. Από την άλλη μεριά, οι 
ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση (27 χώρες) και η Ιαπωνία 
δομούν το δεύτερο πυλώνα. Τα στατιστικά δεδομένα του 
πίνακα οδηγούν στις ακόλουθες καίριες διαπιστώσεις:  
1) Η γεωγραφική έκταση των BRICS ανέρχεται σε 
39.714.605 τχλ2 (τετραγωνικά χιλιόμετρα) έναντι 14.444.751 
τχλ2 που είναι η αντίστοιχη έκταση του πυλώνα ΗΠΑ-ΕΕ-
Ιαπωνία.  Η Ρωσία έχει έκταση 17.098.246 χλμ2 και 
θεωρείται η χώρα με την μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση 
από κάθε άλλη χώρα της υφηλίου. Οι ΗΠΑ, η Κίνα  και η 
Βραζιλία έχουν πελώριες εκτάσεις και γι’ αυτό μαζί με τη 
Ρωσία και τον Καναδά συνιστούν τις πέντε χώρες με την 
μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση της υφηλίου. 
2) Με κριτήριο τα στοιχεία του έτους 2020, ο συνολικός 
πληθυσμός των BRICS ήταν 3.198,1 εκατ. άτομα, έναντι 
903,1 εκατ. ατόμων του άξονα ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία. Δηλαδή, 
από πληθυσμιακής άποψης, ο συνασπισμός των BRICS 
έχει σχεδόν τετραπλάσιο πληθυσμό από τον πόλο ΗΠΑ-
ΕΕ-Ιαπωνία. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι η  Κίνα και η Ινδία 
συνιστούν τις πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου. 
Επίσης, εντύπωση προκαλεί η στατιστική παρατήρηση ότι 
ο πληθυσμός των BRICS αποτελεί το 41,3% του 
παγκόσμιου πληθυσμού.    
3) Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2020 και βάσει της 
αξιόπιστης μεθόδου PPP (Purchasing Power Parity-
Ισοδυναμία της Αγοραστικής Δύναμης), ο συνασπισμός 
των BRICS είχε ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) ύψους 
41.186 δις δολαρίων ($), έναντι 45.951 δις δολάρια της 
ομάδας ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία. Την περίοδο 1980-2020, η 
άνοδος του ΑΕΠ των BRICS λόγω των εκπληκτικών 
αναπτυξιακών ρυθμών της Κίνας, υπήρξε θεαματική και 
πολύ ταχύτερη από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του 
ΑΕΠ του πόλου ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία. Αξιομνημόνευτη είναι η 
στατιστική παρατήρηση, ότι, το 1980 ο άξονας ΗΠΑ-ΕΕ-
Ιαπωνία παρήγαγε περίπου το 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ, 
έχοντας απόλυτο μέγεθος ΑΕΠ σχεδόν εξαπλάσιο του 
αντίστοιχου ΑΕΠ των BRICS. Ωστόσο, οι εντυπωσιακές 
αναπτυξιακές επιδόσεις της Ινδίας και ιδίως της Κίνας,  
συνέβαλαν ώστε μετά το 2000 το συνολικό ΑΕΠ των BRICS 
να προσεγγίζει  το αντίστοιχο ΑΕΠ του άξονα ΗΠΑ-ΕΕ-
Ιαπωνία.  

 

4) Με γνώμονα τη μέθοδο PPP, 
μετά το 2012 η Κίνα έχει 
υψηλότερο ΑΕΠ από τις ΗΠΑ.  

 

 
Το 2020 το ΑΕΠ της Κίνας ανήλθε σε 24.274 δις $ έναντι 
20.937 δις $ των ΗΠΑ. Η Ινδία είχε ΑΕΠ 8.907 δις $ 
αποτελώντας την τρίτη χώρα του κόσμου με το μεγαλύτερο 
ΑΕΠ. Το ΑΕΠ της Ρωσίας υπερβαίνει τα 4.000 δις $. Η 
Ρωσία συνιστά βασικότατο παίκτη στην παγκόσμια 
σκακιέρα λόγω των τεράστιων αποθεμάτων της σε 
ενεργειακούς πόρους και της αξιοσημείωτης στρατιωτικής 
της ισχύς.      
5) Το 2020 η αξία των εξαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες 
των BRICS ανήλθε σε 3.916 δις $ έναντι 10.011 δις $ του 
πόλου ΕΕ-ΗΠΑ-Ιαπωνία. Ναι μεν με κριτήριο τα στοιχεία 
του 2020, ο πυλώνας ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία είχε 2,56 φορές 
περισσότερες εξαγωγές σε αξία από τις BRICS, ωστόσο το 
1980 η αξία των εξαγωγών του πυλώνα ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία 
ήταν υπερδεκαπλάσια από την αντίστοιχη αξία των 
εξαγωγών των BRICS. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι 
οι ταχύτατοι αναπτυξιακοί ρυθμοί της Κίνας οφείλονται στη 
γρήγορη διεύρυνση του εξαγωγικού της εμπορίου.  
 

λλωστε η Κίνα τα τελευταία 
χρόνια καταλαμβάνει 
σταθερά την πρώτη θέση   

στον πίνακα των χωρών με τις 
μεγαλύτερες εξαγωγές και 
μάλιστα με την πάροδο του  
χρόνου διευρύνει ολοένα και 
περισσότερο την διαφορά από   
τις ΗΠΑ που διατηρούν σταθερά 
την δεύτερη θέση. 

Ά 

Κυριακάτικη 
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6) Το 2020 το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στη 
συμμαχία των BRICS ήταν  68,7%, σε αντιδιαστολή με τον 

πόλο ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία που ανερχόταν σε 129,5%. Αίσθηση 
προκαλεί η διαπίστωση ότι ο λόγος δημόσιο χρέος προς 
ΑΕΠ στη Ρωσία είναι μόλις 19,3%, δηλαδή από τους 
χαμηλότερους παγκοσμίως. Οι συγκρίσεις σε απόλυτες 
τιμές είναι πολύ εντυπωσιακές. Το 2020 το συνολικό 
δημόσιο χρέος του άξονα ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία έφτασε τα 
53.338 δις $ έναντι μόλις 14.134 δις $ των BRICS. Το χαμηλό 
επίπεδο του κρατικού χρέους των BRICS, τόσο σε 
απόλυτες τιμές όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
αντικατοπτρίζει την εξαίρετη κατάσταση των Δημοσίων 
Οικονομικών τους. 
Από τις ανωτέρω αξιόλογες διαπιστώσεις, το κεφαλαιώδες 
συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι η ταχύτατη 
αναπτυξιακή πορεία των BRICS, η άριστη δημοσιονομική 
τους  κατάσταση, οι πελώριοι ενεργειακοί τους πόροι, η 
δυναμική του εξαγωγικού τους εμπορίου, κ.λπ., καθιστούν 
τον συγκεκριμένο πυλώνα πανίσχυρο στη διεθνή 
οικονομία. Απεναντίας, ο πυλώνας ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία 
παρουσιάζει αστάθεια λόγω του τερατώδους δημοσίου 
χρέους των ΗΠΑ.  

 

ο αμερικανικό δημόσιο χρέος προσεγγίζει τα 30.000 δις $ (30 τρις $), 
που σημαίνει ότι ετησίως απαιτούνται τουλάχιστον 2.000 δις $ για την 
εξυπηρέτησή του !!!  

 

 
 

ώρες σαν την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, τη Νότια Κορέα, κ.ά., που 
έχουν αξιόλογα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών τους συναλλαγών, 
αποτελούν τους βασικούς πιστωτές των ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση των 

“δίδυμων ελλειμμάτων” της. Δηλαδή, οι χώρες αυτές δανείζουν τις ΗΠΑ για να 
χρηματοδοτεί τα υπερβολικά ελλείμματα τόσο του ομοσπονδιακού 
προϋπολογισμού όσο και του ισοζυγίου τρεχουσών της συναλλαγών.    

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα των 
ΗΠΑ  προσομοιάζεται με φούσκα. 
Πρόκειται περί ενός αερόστατου 
που κάποια στιγμή θα εκραγεί. Τα 
πελώρια ελλείμματα στον κρατικό 
προϋπολογισμό και στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών, απαιτούν 
κάθε χρόνο εκατοντάδες δις δολάρια 
για την κάλυψή τους, με 
αναπόφευκτη συνέπεια την 
αχαλίνωτη άνοδο του αμερικανικού 
δημοσίου χρέους. Το 
χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα των 
ΗΠΑ στηρίζεται σε γυάλινα πόδια. Οι 
ΗΠΑ έχουν πλημμυρήσει το διεθνές 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, με 
“αεριτζίδικα” χρηματοοικονομικά 
προϊόντα αξίας εκατοντάδων τρις 
δολαρίων, τα οποία είναι 
παρκαρισμένα σε hedge funds, 
χρηματιστήρια, θεσμικούς 
επενδυτές, πιστωτικά ιδρύματα 
επενδυτικού χαρακτήρα, κ.λπ.  

 
 
 

Τ 

Χ 

Κυριακάτικη 
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εν θα πρέπει να μας διαφεύγει 
ότι η παγκόσμια 
χρηματοοικονομική κρίση της 

περιόδου 2007-2009 ξεκίνησε από 
τις ΗΠΑ και ζημίωσε την παγκόσμια 
οικονομία με αρκετά 
τρισεκατομμύρια δολάρια. Στις 
αρχές του 2007 τα κερδοσκοπικά 
“παράγωγα” (derivatives) που είχαν 
δομηθεί με ενεργητικά στοιχεία της 
αγοράς ακινήτων άρχισαν να 
καταρρέουν, βυθίζοντας το 
αμερικανικό χρηματιστήριο της Wall 
Street και συμπαρασύροντας στη 
συνέχεια τα ευρωπαϊκά και τα 
υπόλοιπα διεθνή χρηματιστήρια.  
Η χρηματοοικονομική κατάσταση 
της αμερικανικής αγοράς 
παραγώγων και γενικότερα η θέση 
του τραπεζικοπιστωτικού 
συστήματος των ΗΠΑ, φαίνεται ότι 
είναι στις μέρες μας χειρότερη 
συγκριτικά με το 2007. Η 
υπερμεγέθης φούσκα του 
αμερικανικού κρατικού χρέους και 
της αγοράς παραγώγων κάποια 
στιγμή θα σκάσει, τινάζοντας στον 
αέρα το σαθρό αμερικανικό 

τραπεζικοπιστωτικό σύστημα. Ο 
πόλος των BRICS είναι συμπαγής 
και οι χώρες που τον συνθέτουν 
χαρακτηρίζονται για την οικονομική 
ευρωστία και την αναπτυξιακή τους 
δυναμική. Αναμφίβολα, η 
δημιουργία του συνασπισμού των 
BRICS άνοιξε ένα σημαίνων 
κεφάλαιο στην παγκόσμια 
οικονομική ιστορία. Τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των BRICS, σε 
σχέση με τον άξονα ΗΠΑ-ΕΕ-
Ιαπωνία, είναι εμφανώς 
περισσότερα και διαχρονικά 
αποδοτικότερα. Στην μετακορωνοϊό 
εποχή, τα σκήπτρα θα περάσουν 
σταδιακά από τις ΗΠΑ στην Κίνα. Η 
σινορωσική συνεργασία προσδίδει 
μεγαλύτερο σφρίγος και παλμό στον 
κινέζικο γίγαντα.   
Οι χώρες των BRICS λόγω Ρωσίας 
διαθέτουν τα μεγαλύτερα ενεργειακά 
αποθέματα στον κόσμο. Ενδεικτική 
είναι η παρατήρηση ότι μόνη της η 
Ρωσία καλύπτει το 13% των 
παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. 
Από την άλλη μεριά, η γεωγραφική 
έκταση και το πληθυσμιακό 

δυναμικό των BRICS προκαλούν 
δέος. Όπως προαναφέρθηκε, η 
γεωγραφική τους έκταση ανέρχεται 
σε 39.714.605 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα (χλμ2) έναντι 14.444.751 
χλμ2 των ΗΠΑ-ΕΕ-Ιαπωνία. Η Ρωσία 
είναι η μεγαλύτερη σε έκταση χώρα 
του κόσμου με 17.098.246 χλμ2 και 
ακολουθούν ο Καναδάς με έκταση 
9.984.670 χλμ2, οι ΗΠΑ με 9.833.517 
χλμ2, η Κίνα με 9.596.961 χλμ2, η 
Βραζιλία με 8.510.821 χλμ2, η 
Αυστραλία με 7.692.024 χλμ2, η Ινδία 
με 3.287.540 χλμ2, η Αργεντινή με 
2.780.400 χλμ2, κ.λπ. Δηλαδή, οι 
πέντε χώρες των BRICS  
καταλαμβάνουν μια θεόρατη έκταση 
και έχοντας πληθυσμό 3,2 δις 
ατόμων αποτελούν το 41,3% του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Μόνο 
εθελότυφλοι ή ανιστόρητοι δεν θα 
μπορούσαν να αντιληφθούν, ότι, η 
Κίνα ως ηγέτιδα δύναμη των BRICS 
οδεύει ακάθεκτα προς το πρώτο 
σκαλί του βάθρου της παγκόσμιας 
οικονομίας.  

 

 
 

 ομάδα των BRICS ενδιαφέρει 
ποικιλοτρόπως την Πατρίδα μας και τον 
Ελληνισμό. Οι δυνατότητες πολύπλευρης 

συνεργασίας της χώρας μας με τον πόλο των 
BRICS δύναται να προσδώσει ευοίωνες 
αναπτυξιακές προοπτικές στην εθνική μας 
οικονομία και να ενισχύσει την γεωστρατηγική 
θέση της Ελλάδας στον ευρύτερο χώρο της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου.  

Η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας 
με θεαματικούς ρυθμούς μετά το 
1980, τα τεράστια συναλλαγματικά 
διαθέσιμα της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κίνας, η εξαίρετη κατάσταση των 
Δημοσίων Οικονομικών και η 
επιταχυνόμενη διείσδυση του 
κινεζικού κεφαλαίου σε ολοένα και 
περισσότερες χώρες της διεθνούς 
οικονομίας, καθιστούν την 
πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, 
βασικότατο και ισχυρότατο παίχτη 
της παγκόσμιας οικονομικής-
πολιτικής-στρατιωτικής σκακιέρας.  
Η Κίνα αμφισβητεί ευθέως την 
πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στη 

Δ 

Η 
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σφαίρα της διεθνούς  οικονομικής 
σκηνής. Παρομοιάζεται με λιοντάρι 
που βρυχάται έτοιμο να κατακτήσει 
την κορυφή. Η συμπεριφορά της, 
ιδίως μετά το παγκόσμιο οικονομικό 
κραχ της περιόδου 2007-2009, 
καταδεικνύει ότι ο κινεζικός 
κολοσσός αφυπνίστηκε και αναζητεί 
αξιόπιστες πολιτικοοικονομικές 
συμμαχίες, που θα συντελούσαν 
στην εκτόπιση των ΗΠΑ από το 
πρώτο σκαλί του βάθρου της 
διεθνούς οικονομίας. Στο παιχνίδι 
των γεωστρατηγικών συσχετισμών 

μπορεί να μπει και η Ελλάδα, 
εκμεταλλευόμενη την εκπληκτική 
γεωγραφική της θέση, το αθάνατο 
αρχαιοελληνικό πνεύμα, την 
αξιοσημείωτη πολιτιστική της 
κληρονομιά και τον σεβασμό που ο 
Ελληνισμός τυγχάνει σε όλα τα μήκη 
και τα πλάτη της υφηλίου. Η Ελλάδα 
υιοθετώντας μια έξυπνη και 
πατριωτική εξωτερική πολιτική, 
πολλά θα μπορούσε να ωφεληθεί 
από την διεύρυνση των 
οικονομικών-πολιτικών σχέσεών 
της, με τις χώρες των BRICS και 

ιδίως με τη Ρωσία και την Κίνα. Οι 
ρίζες του αρχαίου ελληνισμού είναι 
βαθιές στις χώρες αυτές. Πάμπολλα 
είναι αυτά που μας ενώνουν με τη 
Ρωσία και την Κίνα. Το γοργόν και 
χάριν έχει.  

περάνω όλων τα 
συμφέροντα της 
Πατρίδας.  

Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.

 
Παρατηρήσεις: Τα στοιχεία του πίνακα αφορούν το έτος 2020 και βασίζονται σε επεξεργασία στοιχείων της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο 
διεθνής όρος BRICS προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Brazil (Βραζιλία), Russia (Ρωσία), India (Ινδία), China (Κίνα) και South Africa (Νότια Αφρική). Η απεικόνιση τχλ2 
σημαίνει “τετραγωνικά χιλιόμετρα”. Το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) απεικονίζεται με τη μέθοδο PPP (Purchasing Power Parity-Ισοδυναμία της Αγοραστικής Δύναμης). Τα 
στοιχεία του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27 χώρες) προέρχονται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Οι εξαγωγές αφορούν αγαθά και υπηρεσίες. Το δημόσιο χρέος 
αντικατοπτρίζεται στο χρέος της “γενικής κυβέρνησης” (general government).  
 

Β’ Μέρος : Από την δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι την 
Μικρασιατική Καταστροφή και την Δίκη των 6 
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Το μανιφέστο ενός αγανακτισμένου 
Νέου Έλληνα, που μπήκε στην 
πολιτική για να αλλάξει (κάποια) 
πράγματα και βγαίνει ξανά 
απελευθερωμένος στην κοινωνία. 
Γιατί μόνο από εκεί, μαζί με τους 
απλούς ανθρώπους, από τα 
μετερίζια της ζωής, μπορούν να 
δοθούν αποτελεσματικά και να 
κερδηθούν αγώνες για την Ελλάδα 
του μέλλοντός μας…..  

ο έργο του 
Τρικούπη και η 
1η Χρεοκοπία, 

οι πρώτοι 
Ολυμπιακοί 
Αγώνες του 1896 
και η καταστροφή 
της Κρητικής 
Επανάστασης του 
1897, οδηγούν 
στου Γουδή !!! 
Τα όσα ακολούθησαν τη δολοφονία 
του Καποδίστρια, μέχρι και την 
άφιξη του Όθωνα ήταν 
αναμενόμενα… Άλλη μια 
Καταστροφή - ένας ακόμη εθνικός 

διχασμός, πολλαπλές αιματηρές συγκρούσεις, και βέβαια ένας ακόμη εμφύλιος… 
Έτσι ακριβώς όπως ξεκίνησε η ζωή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, έτσι 
έκλεισε και ολόκληρος ο 19ος αιώνας… 
Είναι καλά γνωστό πόσο βάρυναν τον Αγώνα του ’21 τα δάνεια της Ανεξαρτησίας 
(1824-25). Ανέρχονταν περίπου σε 2,8 εκατομμύρια λίρες. Χωρίς να θέλουμε να 
μειώσουμε τις σημαντικές επιτυχίες στα πρώτα βήματα της Χώρας, υπήρχε μια 
σταθερά: ο Αλυτρωτισμός, που διαμόρφωνε την εξωτερική πολιτική μας. 
Στην καρδιά των Ελλήνων έκαιγε, δικαίως, η φλόγα της απελευθέρωσης των 
περιοχών που κατοικούσαν άλλοι ελληνικοί πληθυσμοί. 

μως, το ελληνικό κράτος ήταν αδύναμο  
και απόλυτα εξαρτημένο από τις           
Μεγάλες Δυνάμεις, τους Μεγάλους 

Νταβατζήδες   της εποχής !!! 
 

 

Τ 
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Οι λύσεις απαιτούσαν τη συναίνεση και την υποστήριξή 
τους, αλλιώς ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία, αν δεν 
συμφωνούσαν με τις σύνθετες επιταγές του Ανατολικού 
Ζητήματος.  
Πόσοι πολιτικοί αρχηγοί το καταλάβαιναν αυτό; 

 
Σίγουρα όχι ο Δηλιγιάννης που οδήγησε την Ελλάδα 
εντελώς απαράσκευη στη σύγκρουση με την Τουρκία το 
1897. Αν δεν ήταν ο ηρωικός Κωνσταντίνος Σμολένσκης 
στη μάχη στο Βελεστίνο, οι Τούρκοι που μέσα σε 15 ημέρες 
είχαν καταλάβει ολόκληρη τη Θεσσαλία και έφθασαν στη 
Στερεά, θα καταλάμβαναν και την Αθήνα. 
Η Ελλάδα σώθηκε από την ανακωχή που επέβαλαν για 
άλλη μια φορά οι ξένοι και υποχρεώθηκε να συνάψει νέο 
δάνειο και να δεχθεί για πρώτη φορά Διεθνή Οικονομικό 
Έλεγχο. Η καταστροφή του ’97 ακολούθησε ένα μόλις 
χρόνο μετά την εθνική ανάταση που είχαν φέρει, οι πρώτοι 
σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. 
Τι άλλο είχε προηγηθεί της καταστροφής του ’97; Είχαν 
προηγηθεί σχεδόν είκοσι χρόνια εκσυγχρονιστικών 
προσπαθειών υπό την ηγετική φυσιογνωμία του Χαρίλαου 
Τρικούπη.  

 Τρικούπης είχε όραμα και 
σχέδιο και ήρθε σε 
σύγκρουση με το συντηρητικό 

κατεστημένο της εποχής. 
 

 
 
Ως υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε σύμφωνο αμυντικής 
συνεργασίας με τον ηγεμόνα Μιχαήλ της Σερβίας (1867). 
Κατήργησε το φόρο της δεκάτης στα δημητριακά. 
Μείωσε τη στρατιωτική θητεία από τρία σε ένα χρόνο. 
Αναδιοργάνωσε την αστυνομία, την αγροφυλακή και τη 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Έδωσε προτεραιότητα 
στην ανάπτυξη της παιδείας. Παρήγγειλε τα τρία μεγάλα 

θωρηκτά, Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά. Μείωσε τον αριθμό των 
Βουλευτών σε 150 (από 250). Δημιούργησε το πρώτο 
σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας (από 9 σε 914 χλμ και 
έθεσε υπό κατασκευή άλλα 500 χλμ). 
Αποξήρανε τη λίμνη Κωπαΐδα και μοίρασε γη στους 
ακτήμονες αγρότες. Διάνοιξε τη διώρυγα της Κορίνθου 
(1893). Και ήταν ο πρώτος που οραματίστηκε τη ζεύξη Ρίου-
Αντιρρίου. Αυτό ήταν και το αποδεικτικό της 
προοδευτικότητάς του. Ήταν ένας ηγέτης με όραμα πολλές 
φορές παράτολμο. 

έβαια, τίποτα απ’ όλα αυτά 
δεν μπορούσε να γίνει χωρίς 
κόστος. Από την πρώτη                  

στιγμή της καριέρας του 
συγκρούστηκε με το Παλάτι.  
Εξ αιτίας του σαρκαστικού άρθρου του «Τίς πταίει» (στην 
εφημερίδα ‘Καιροί’ 29 Ιουνίου 1874), φυλακίστηκε. Με ένα 
δεύτερο άρθρο του «Παρελθόν και Ενεστώς» (στην ίδια 
εφημερίδα), έθετε ως δόγμα της Βουλής «την αρχή της 
δεδηλωμένης», (εμπιστοσύνης). Ουσιαστικά τα έβαζε με 
τον «ανεύθυνο» Βασιλιά, ο οποίος μέχρι τότε διόριζε 
όποιον ήθελε Πρωθυπουργό. 

 
 

Ο 
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 σύγκρουσή του με τα 
συμφέροντα της εποχής ήταν 
σφοδρή. Ο Τρικούπης, στο 

αποκορύφωμα της καριέρας του, 
δε δίστασε να πει την αλήθεια 
στον ελληνικό λαό. Συγκεκριμένα, 
σε ομιλία του στη Βουλή, ανέλυσε 
διεξοδικά την κατάσταση της 
ελληνικής οικονομίας η οποία 
έμεινε στην ιστορία για τη φράση 
«Δυστυχώς επτωχεύσαμεν».  
 

 

Στη συνέχεια, ο ημερήσιος τύπος της εποχής και η 
αντιπολίτευση, σύμφωνα με την προσφιλή τους τακτική, 
αποδόμησαν το σύνολο του Τρικουπικού έργου. 
Οι Λαϊκιστές αναρριχόμενοι στην εξουσία οδήγησαν τη 
χώρα στην καταστροφή του ’97 και τους Τούρκους στη 
Λαμία… 
Ενός κακού μύρια έπονται. Δεν είναι τυχαίο ότι το 1897, 
αντιλαμβανόμενη την αδυναμία του ελληνικού κράτους, η 
Βουλγαρία οργανώνει -πρώτη αυτή- ένοπλα τμήματα -τους 
κομιτατζήδες- για να επιβάλουν με τη βία στους ελληνικούς 
πληθυσμούς της Μακεδονίας την προσχώρησή τους στην 
Εκκλησιαστική Βουλγαρική Εξαρχία.  
 

 

 

 
Η πρόοδος του δημοτικισμού 
ανησύχησε τόσο πολύ τους 
συντηρητικούς που, με αφορμή τη 
μετάφραση των Ευαγγελίων, 
οργάνωσαν οχλοκρατικές 
εκδηλώσεις εναντίον των 
δημοτικιστών. Τα «Ευαγγελικά» 
(Νοέμβριος 1901), είναι μία από τις 
κορυφαίες συγκρούσεις προόδου-
συντήρησης, της εποχής, ακριβώς 
γιατί αφορά την ίδια γλώσσα που 
χρησιμοποιούμε. Οι νταβατζήδες 
της πολιτικής και της οικονομίας 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι χωρίς 
Παιδεία ο λαός είναι αδύνατον να 
αλλάξει την τύχη του. Προσπαθούν, 
λοιπόν, εναγωνίως να ελέγξουν το 

εργαλείο της Παιδείας και κρατώντας 
την αρχαΐζουσα/καθαρεύουσα να 
αποκλείσουν από το υπέρτατο 
αγαθό της γνώσης το μεγαλύτερο 
κομμάτι των Ελλήνων.  

 

νώ συμβαίνουν 
αυτά στην 
ηπειρωτική 

Ελλάδα, στην Κρήτη   
ο Βενιζέλος 
κηρύσσει το επανα-
στατικό κίνημα του 
Θέρισσου (1905). 

Η 

Ε 
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ην ίδια χρονιά φονεύεται από Τούρκους 
(στη Σιάτιστα) η κορυφαία μορφή του 
Μακεδονικού αγώνα, ο Παύλος Μελάς.  

 

 
 
Το 1908 επικρατούν, στην παραπαίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι 
Νεότουρκοι και απειλούν με εκτουρκισμό τους Έλληνες της Μακεδονίας και της 
Θράκης. 
Η δυσφορία και η απογοήτευση που επικρατούν στον πληθυσμό της 
νεοσύστατης χώρας μας καθ΄ όλο το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, 
στρέφεται κυρίως κατά του Πρίγκιπα Γεωργίου.  
Τη λαϊκή οργή θα μετουσιώσει το 1909 (15 Αυγούστου) ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος.  
Σήμερα, ελάχιστοι θυμούνται ότι επικεφαλής του Στρατιωτικού Συνδέσμου ήταν ο 
συνταγματάρχης Νικόλαος Ζορμπάς, όλοι όμως θυμούνται ότι ο Στρατιωτικός 

Σύνδεσμος κάλεσε έναν σχετικά 
άγνωστο στην Ελλάδα κρητικό 
πολιτικό, τον Ελευθέριο Βενιζέλο για 
να αναλάβει τη διακυβέρνηση της 
χώρας.  

 
«Το σπίτι είναι του αφεντικού. 
Εκεί μέσα είμεθα στοιβαγμένοι, 
ανάκατα ημείς, τα ζώα μας, τα οχυρά 
μας.  
Σπίτι, στάβλος, αχυρώνες 
είναι το αυτό.  
Από τη γη δεν έχουμε τίποτα.  
Δικός μου είναι μόνον ο ουρανός». 
Αφήγηση κολίγου στην Εφημερίδα 
Ακρόπολη (22.9. 1910)  
 

 
 

 
Το Κίνημα στου Γουδή λειτούργησε 
αφυπνιστικά για την ελληνική 
κοινωνία. Η Ελλάδα μπήκε σε μια 
νέα πορεία ανάπτυξης και 
εκσυγχρονισμού του κράτους. 
Επιδίωξε συμμαχίες με μεγάλες 
ευρωπαϊκές δυνάμεις για την 
απελευθέρωση των αλύτρωτων 
εδαφών της. 
 

 
Κύριος εκφραστής των αλλαγών 
είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που 

κερδίζει το 1910 τις εκλογές με το 
κόμμα των Φιλελευθέρων και 
κυριαρχεί στην πολιτική ζωή του 
τόπου την κρίσιμη δεύτερη δεκαετία 
του 20ου αιώνα, (1910-1920). 
Από τον Βενιζέλο και τους 
συνεργάτες του υλοποιήθηκε μια 
σειρά μεταρρυθμίσεων που έβαλαν 
τις βάσεις για ένα κράτος πιο δίκαιο 
απέναντι στον πολίτη. 

 
 

Τ 

Κυριακάτικη 
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Για πρώτη φορά δημιουργείται εργατική νομοθεσία, 
καθιερώνονται ωράριο εργασίας και οι αργίες (όπως της 
Κυριακής). Γίνονται οι πρώτες προσπάθειες για να 
σταματήσει η εκμετάλλευση των κολίγων στη Θεσσαλία. 
Ψηφίζεται νέο Σύνταγμα με έμφαση στις ατομικές 
ελευθερίες (1911). Θεσπίζονται μεγάλες αλλαγές στην 
εκπαίδευση (Μεταρρύθμιση του 1913).  
 

ην ίδια στιγμή, η Ελλάδα 
σχεδόν διπλασιάζει την 
έκτασή της !!!  

 
Με τους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-13), 
προσαρτά την Ήπειρο, τη Μακεδονία και την Κρήτη. Η 
Ελλάδα το 1907 είχε έκταση 63.211 km2 και 2.631.952 
πληθυσμό, έναντι της Ελλάδας του 1913 που είχε έκταση 
120.308 km2 και 4.718.221 πληθυσμό. 
 

 
 
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη και 
τα Ιωάννινα και ο Ελληνικός Στόλος πολλά από τα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου. 

 

 
 
Το 1914 ξεσπά ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Βενιζέλος 
υποστηρίζει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πλευρό των 
δυνάμεων της Αντάντ (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και ΗΠΑ). Ο 
Βασιλιάς Κωνσταντίνος θέλει μια ουδέτερη στάση, που 
όμως ευνοεί τις Κεντρικές Δυνάμεις (Γερμανία, 
Αυστροουγγαρία, Βουλγαρία και Τουρκία). Ο λαός, για 
άλλη μια φορά, διχάζεται. Τελικά με την επιμονή του 
Βενιζέλου η Ελλάδα προσχωρεί στον πόλεμο με τους 
τελικούς νικητές. Ως αποτέλεσμα με τη Συνθήκη του Νεϊγύ, 
η Βουλγαρία, παραχωρεί τη Δυτική Θράκη στη χώρα μας. 
 

 
 
Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου το μέλλον της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κρέμεται από μια κλωστή, 
καθώς οι Μεγάλες Δυνάμεις προσανατολίζονται στη 
δημιουργία μιας μικρής Τουρκίας.  Η Ελλάδα στέλνει 
στρατό στη Σμύρνη (1919) και με τη Συνθήκη των Σεβρών 
(1920) μας ανατίθεται η προσωρινή διοίκηση της περιοχής, 

Τ 

Κυριακάτικη 
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μέχρις ότου το σύνολο των κατοίκων 
της θα αποφάσιζαν με δημοψήφισμα 
αν θα ενωθούν με την Ελλάδα ή όχι. 
Ενώ συμβαίνουν αυτά οι Σύμμαχοι 
διχάζονται. Γάλλοι και Ιταλοί 
προσανατολίζονται σταδιακά στη 
στήριξη της Τουρκίας. Και ενώ η 
διεθνής θέση μας αποδυναμώνεται, 
οι λαϊκιστές που έχουν αντισταθεί 
στη συμμετοχή στον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και τη μετέπειτα παρουσία 
μας στη Σμύρνη, αλλάζουν θέση με 
στροφή 1800. Κερδίζουν με το 
Γούναρη τις εκλογές και ανατρέπουν 
τη στρατηγική του Βενιζέλου. Αυτές 
οι εκλογές ήταν καταστροφικές. Με 
ένα υπέρμετρο σωβινισμό πείθουν 
την κοινή γνώμη και τη στρατιωτική 
ηγεσία να εκστρατεύσουν στο 
εσωτερικό της Ανατολίας (1921-
1922).  

 

Η πορεία του Ελληνικού στρατού 
σταματάει στο Σαγγάριο. Το Εσκί 
Σεχίρ και το Αφιόν Καραχισάρ 
βάφονται με ελληνικό αίμα. Οι 
Τούρκοι με την καθοδήγηση του 
Κεμάλ έχουν πλέον ανασυνταχθεί. 
Οι Έλληνες είναι απομονωμένοι 
διεθνώς και υποχωρούν συνεχώς. Η 
Καταστροφή δεν αργεί να έρθει. 
Χιλιάδες Έλληνες -που προφανώς 
δεν «συνωστίζονται» στο λιμάνι της 
Σμύρνης- κατασφάζονται από τον 
επελαύνοντα στρατό των 
Νεοτούρκων. 

 
Η ήττα οδηγεί στην προσφυγιά. 
Πάνω από 1,2 εκατομμύριο Έλληνες 
μετακινούνται βίαια από τη Μικρά 
Ασία (626.994), την Αν. Θράκη 
(256.635), τον Πόντο (182.169), την 
Κωνσταντινούπολη (38.458), τη 
Βουλγαρία (49.027) και άλλους 
τόπους (68.026), προς τον 
ηπειρωτικό κορμό της χώρας. Οι 
περισσότεροι εγκαθίστανται στα 
προάστια της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης. Νοικοκύρηδες 
άνθρωποι αναγκάζονται να ζουν 
πλέον σε άθλιες συνθήκες στις νέες 
παραγκουπόλεις. Η Ελλάδα του 

Μεσοπολέμου είναι ηττημένη, 
ατιμασμένη, κατεστραμμένη. 

ην ίδια στιγμή, ο 
κόσμος που έχει 
στηρίξει τους 

άφρονες λαϊκιστές 
που μας οδήγησαν 
στην ταπείνωση, 
διψάει για αίμα. 
Εκατό χιλιάδες 
πολίτες σε ογκώδη 
διαδήλωση στο 
Σύνταγμα, απαιτούν 
την άμεση εκτέλεσή 
τους. Η λογική που 
είχε περάσει ήταν 
ότι η Ελλάδα δεν 
ηττήθηκε αλλά … 
προδόθηκε. 

 
 

 πολιτική και στρατιωτική 
ηγεσία της Μικρασιατικής 
Καταστροφής οδηγείται στο 

έκτακτο στρατοδικείο, που 
συνεδριάζει στο κτίριο της Παλαιάς 
Βουλής. Η περιβόητη Δίκη των Έξι, 
καταλήγει με την εκτέλεσή τους στο 
Γουδή. Η κατηγορία: εσχάτη 
προδοσία. Δημήτριος Γούναρης, 
αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, 
Πρωθυπουργός. Πέτρος 
Πρωτοπαπαδάκης, υπουργός 
Οικονομικών, Πρωθυπουργός. 
Νικόλαος Στράτος, Υπουργός 
Εσωτερικών, Πρωθυπουργός. 
Γεώργιος Μπαλτατζής, Υπουργός 
Εξωτερικών. Γεώργιος 
Χατζηανέστης, Διοικητής της 
Στρατιάς της Μ. Ασίας και της 
Ανατολικής Θράκης. Μιχαήλ 
Γούδας, Υποναύαρχος, Υπουργός. 
Ξενοφών Στρατηγός, Υποστράτηγος 
ε.α. Υπουργός.  
  

Τ 

Η 

Κυριακάτικη 
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Το ερώτημα που ακόμη και σήμερα 
βασανίζει τους ιστορικούς είναι αν 
αυτοί οι άνθρωποι υπήρξαν 
συνειδητοί προδότες της πατρίδας 
μας. Ο Θάνος Βερέμης υποστηρίζει 
ότι η δίκη ήταν μέρος της 
προσπάθειας στρατιωτικών κύκλων 
να μετακυλήσουν αλλού τις ευθύνες. 
(Οι επεμβάσεις του Στρατού στην 
Ελληνική Πολιτική). Ο επίτιμος 
Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Γεώργιος Ζορμπάς, είπε ότι «το 
στρατοδικείο και η ενώπιον αυτού 
διαδικασία καταπάτησε στοιχειώδη 
υπερασπιστικά δικαιώματα των 
κατηγορουμένων». Τον Οκτώβριο 
του 2010, το Ανώτατο Δικαστήριο 
έκρινε αθώους τους 
καταδικασθέντες, κάνοντας δεκτή 
την αίτηση του εγγονού του 
Πρωτοπαπαδάκη, Μιχάλη. 
(Απόφαση 1675/2010). Ο ίδιος ο 
Βενιζέλος κατά τη διάρκεια των 
γεγονότων, βρισκόταν εκτός 
Ελλάδος και είχε στείλει 
τηλεγράφημα το οποίο έφθασε μετά 
την εκτέλεση. Σε επιστολή του στον 
Παναγή Τσαλδάρη το 1929 έγραφε: 
«Δύναμαι να βεβαιώσω υμάς κατά 
τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον 
ότι ουδείς εκ των Πολιτικών 
Αρχηγών της Δημοκρατικής 
Παρατάξεως θεωρεί ότι οι ηγέται της 
πολιτικής, ήτις εφηρμόσθη μετά το 
1920, δύναται να κατηγορηθούν δια 
πράξιν προδοσίας της Πατρίδος ή 
ότι εν γνώσει οδήγησαν τον τόπον 
εις την Μικρασιατικήν καταστροφή» 
(Ιστορία Πάπυρος τ. 462, 12/2006, 
σελ. 51, άρθρο Ιωάννη 
Παπαφλωράτου).  

ελικά η Δίκη των 
Έξι, είναι η 
μοναδική 

περίπτωση στη 

σύγχρονη ιστορία μας που η απόδοση ευθυνών 
φθάνει στην εσχάτη των ποινών, με την 
αφαίρεση της ζωής των υπευθύνων !!! 

 
 
Γι’ αυτό κάθε φορά που ζητάμε με ακραίο τρόπο την τιμωρία των ενόχων για τις 
όποιες πολιτικές αποφάσεις, θα πρέπει να επαναφέρουμε στη συλλογική μνήμη 
εκείνο το πρωινό της 15ης Νοεμβρίου του 1920, καθώς και τη δήλωση του 
Χατζηανέστη ότι «η μόνη μου ντροπή ήταν το ότι υπήρξα αρχιστράτηγος 
φυγάδων». Εκεί, όμως, που θα πρέπει να σταθούμε είναι στις εκλογές του 
Νοεμβρίου 1920. Όταν μεσούσης της Μικρασιατικής Εκστρατείας στήθηκαν 
κάλπες, οι οποίες ανέδειξαν νικητή τον Δημήτριο Γούναρη, αρχηγό του Λαϊκού 
Κόμματος και της αντιβενιζελικής «Ηνωμένης Αντιπολίτευσης».  

Συνεχίζεται στο επόμενο Φύλλο…… 
 

 

Τ 

Κυριακάτικη 
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Του Γιάννη Ντάσκα 
Δημοσιογράφου 

 
Ενας κουλουράς στο Δήμου 
Αργυρούπολης-Ελληνικού είναι στο 
στοχαστρο του Δήμου γιατί πουλάει 
κουλούρια σε ένα σημείο του 
δρόμου και αντι να καταλαμβάνει ένα 
μέτρο καταλαμβάνει δυο μέτρα στο 
πεζοδρόμιο… 
Θα σας παρουσιάσουμε τον 
σεπτέμβριο με τις ραδιοτηλεοπτικές 
εκπομπές στοιχεία για το 
…σκάνδαλο αυτό που θα τρίβουν τα 
μάτια τους οι….Εισαγγελείς.Για την 
φιλονομία του…Δήμου,για το ύψος 
των τιμωριών κλπ 
Ενας αγρότης καταδικάστηκε στην 
Θεσσαλία γιατί είχε αφήσει στο 
κτήμα του τα ξερά χόρτα να 
ψηλώσουν και θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν πυρκαϊά.Δεν την 
προκάλεσαν,αλλά καταδικάστηκε 
για τον κίνδυνο που ΘΑ μπορούσε 
να προκύψει…Διευκρινίζουμε:δεν 
προέκυψε κίνδυνος. 
Στις τόσες δεκαετίες μεταχουντικής 
δημοκρατίας ανακαλύφθηκαν 
πολλοί τρόποι πλουτισμού 

διαφόρων απατεώνων με λευκά 
κολλάρα της πολιτικής,της 
επιχειρηματικότητας και της 
δημοσιογραφίας βεβαίως-βεβαίως. 

 

υο επίκαιροι : 
1. Oι απαλλο-
τριώσεις 

2. Oι φωτιές 
 
Στο αεροδρόμιο των Σπάτων 
προηγήθηκαν δωροδοκίες 
καραμπινάτες με δυο τρόπους: 
Πριν επισημοποιηθεί ο χώρος 
δημιουργίας ειδοποιήθηκαν 
καταλλήλως, πολιτικοί, 
επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και 
πήγαν και αγόρασαν τεράστιες 
εκτάσεις πάμθηνες,αφού οι 
ιδιοκτήτες τους τις θεωρoύσαν 
παλιοχώραφα απο τους 
παπpούδες, χωρίς αξία. 
Στη γύρω περιοχή υπήρχαν και 
πάμπολλες δασικές εκτάσεις. Όταν 
το αεροδρόμιο προχώρησε η αξία 
πολλαπλασιάστηκε το δημόσιο τις 
απαλλοτρίωσε τα τμήματα των πιο 
μιλημένων μιζαδόρων με τιμή 
αστρονομική λόγω του 
“κατεπείγοντος” και οι αγοραστές 
βρέθηκαν με περιουσία, δηλαδή 
κλεμμένα στα χέρια τους. Δασικοί 
υπάλληλοι της περιοχής 
πλούτισαν,1-2 μαζί με 
συμβολαιογράφους που μετείχαν 
στα καταφανή όργια 
καταδικάστηκαν αρχικά, καθάρισαν 
στη συνέχεια, εκτός 1-2 που 

πέθαναν(;) κατά την διαδικασία… 
Στο Δήμο Αργυρούπολης υπάγεται 
και τμήμα του Υμηττού. Πριν χρόνια 
με τοπική κρατική υπηρεσία 
επέβαλε κατάσχεση σε δεκάδες 
στρέμματα του Υμηττού που 
βρίσκονται στον συγκεκριμένο 
Δήμο. Το σκάνδαλο ήταν διπλό και 
ίσως βγει και τριπλό: 
Την κατάσχεση την επέβαλε 
αναγνωρίζοντας σκανδαλωδώς, 
ψευδώς και απατεωνίστικα ότι αυτή 
έκταση ανήκε στον ιδιώτη Δελ…,ο 
οποίος χρωστούσε στην κρατική 
αυτή υπηρεσία και άρα εκείνη του 
κατάσχει την ιδιοκτησία. Δηλαδή 
δασικές εκτάσεις του Υμηττού. Ούτε 
ανήκε, ούτε βλάκες ήταν να μην 
καταλάβουν τι αναγνώριζαν. Το 
σκάνδαλο αποκαλύφθηκε όταν πήρε 
φωτιά διπλανό τμήμα, μίλησαν για 
(καταφανή) εμπρησμό, 
σχηματίσθηκε δικογραφία κλπ. 
Υποβάλαμε τον Ιούλιο αίτημα στο 
Δήμο Αργυρούπολης να μας πει, αν 
γνωρίζει, ποια ήταν η δικαστική 
εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί 
πιστεύουμε ότι το σκάνδαλο 
εξελίχθηκε σε τριπλό κλπ. Ακόοομα 
αναμένουμε απάντηση. 
Ο Δήμος Ελληνικού -Αργυρούπολης 
σήμερα λέγεται "Ελληνική Ριβιέρα" 
και είναι καθημερινά τα ρεπορτάζ για 
την αξία που πήρε εκεί και το 
τελευταίο μέτρο γης, λόγω της 
επένδυσης που ο Αδωνης ΘΑ 
ξεκινούσε με μπουλντόζες, τον 
Αυγουστο του 2019 και ακόμα δεν 
δημιουργήθηκε η εταιρεία 
(κοινοπραξία) που θα κινήσει τις 
μπουλντόζες. 
ΟΙ χιλιάδες θέσεις εργασίας προς το 
παρόν περιμένουν στα συρτάρια. 

 

Δ 
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Την ώρα που γράφαμε αυτές τις 
γραμμές, Σάββατο ώρα 10.08, η 
κρατική τηλεόραση μετέδιδε ότι 
βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα 
του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
Βασίλη Πλιώτα και ειδική 
εισαγγελέας εξετάζει με εντολή του 
για το αν υπάρχουν εμπρησμοί ή όχι 
στις φωτιές που κατέστρεψαν την 
μεγαλύτερη έκταση μεταπολεμικά 

στη χώρα. Δεν αναφέραμε τυχαία 
τον αγρότη που καταδικάστηκε στη 
Θεσσαλία για τα ξερά κλαδιά και 
χόρτα. Τέτοιες καταδίκες υπάρχουν 
πάμπολλες στη χώρα και φτωχοί 
άνθρωποι πληρώνουν από το 
υστέρημα για “να είναι νόμιμοι” και 
όχι εμπρηστές έστω και άθελά τους 
και χωρίς καν να το υποψιαστούν. 

 

Το αναφέραμε για να αποκαλύψουμε 
στη συνέχεια ένα έγγραφο- βόμβα 
του Δήμου Μάνδρας. 
Ο Δήμος γράφει στον ΔΕΔΔΗΕ ότι 
έφτιαξε σωρούς απο ξερά κλαδιά 
στα δάση της περιοχής, κόβοντας 
δέντρα γύρω από τις κολώνες ή 
δένδρα που είχαν τσακιστεί από τα 
χιόνια. Και τον καταγγέλλει ότι αν 
δεν τα απομακρύνει άμεσα θα είναι ο 
υπεύθυνος εμπρηστής της περιοχής 
αν εκδηλωθεί φωτιά. 
Ακριβώς (και) αυτή η περιοχή κάηκε! 
Αν αυτό το έκανε ένας ιδιώτης δεν θα 
γλίτωνε την φυλακή με κανένα 
τρόπο και φυσικά τις καταδίκες σε 
τεράστιες αποζημιώσεις, οι οποίες 
και πάλι θα τον οδηγούσαν στη 
φυλακή. Εκτός αν αποδείκνυε ότι 
απάντησε κατάλληλα με έγγραφο ή 
στην πράξη μάζεψε τα πάντα. 

 

 

Κυριακάτικη 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΣΤΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΚΑ 45 
ΜΑΝΔΡΑ 196 00 
Τηλ: 2132014945 
e-mail: gramdim@gmail.com 
website: www.mandras-
eidyllias.gr 
Μάνδρα, 7 Ιουλίου 2021.- 
ΠΡΟΣ 
Προς ΔΕΔΔΗΕ 
Διεύθυνση Περιφέρειας 
Αττικής 
Θέμα: “Συσσώρευση ξηράς 
φυτικής ύλης από 
συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ” 
Ενημερώνουμε ότι συνεργεία 
της ΔΕΔΔΗΕ, κατά τους 
προηγούμενους μήνες, χωρίς 
να ενημερωθούν οι υπηρεσίες 
του Δήμου Μάνδρας – 
Ειδυλλίας, προέβησαν σε 
εργασίες κλάδευσης, με σκοπό 
τον καθαρισμό του ενσύρματου 
δικτύου εξηλεκτρισμού, 
εκτεινόμενες σε διάφορες 
περιοχές της δημοτικής 
ενότητας Βιλίων του Δήμου, 
εγκαταλείποντας τα 
υπολείμματα των κλαδιών στις 
θέσεις αποκοπής, χωρίς να 
προβούν στην αποκομιδή και 
απομάκρυνσή τους, όπως είχαν 
υποχρέωση. 
Αποτέλεσμα των ενεργειών 
αυτών, προϊόντος του χρόνου, 
ήταν η αποξήρανση της 
συσσωρευθείσας φυτικής ύλης 
πλησίον δασικών αλλά και 
κατοικημένων περιοχών, 
αυξάνοντας τις πιθανότητες 
εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 
περιοχές υψηλού κινδύνου, 
λόγω των εν μέσω θέρους…. 
Σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και ειδικότερα με 
τις διατάξεις των άρθ. 123 
επ. του ν. 4001/2011 και τις 
κατ’ εξουσιοδότηση των 
διατάξεων των άρθρων 127 και 
128 του εν λόγω νόμου 
εκδοθείσες υπ’ αριθ. 
395/2016 («Κώδικας 
Διαχείρισης του Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» – ΦΕΚ Β’ 78/20-1-
2017), υπ’ αριθ. 115/2020 
(Τροποποίηση Κωδικοποίηση 
Προγρ. «Εγγυημένες Υπηρεσίες 
προς Καταναλωτές»-
Παρακολούθηση ποιότητας 
εξυπηρέτησης -Αποζημίωση 
λόγω βλάβης- ΦΕΚ Β 1339 
2020) και 779/2020 («Έγκριση 

του Εγχειριδίου Λειτουργίας 
Δικτύου του Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ»- ΦΕΚ 
ΒΊ 891/18-5-2020) αποφάσεις 
της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η 
εταιρεία σας είναι υπεύθυνη 
νια την ανάπτυξη, τη 
λειτουργία και τη συντήρηση, 
υπό οικονομικούς όρους του 
ΕΔΔΗΕ ώστε να διασφαλίζεται 
η αξιόπιστη, αποδοτική και 
ασφαλής λειτουργία του, 
καθώς και η μακροπρόθεσμη 
ικανότητα του να 
ανταποκρίνεται σε εύλογες 
ανάγκες ηλεκτρικής 
ενέργειας, λαμβάνοντας τη 
δέουσα μέριμνα για το 
περιβάλλον, με τη λήψη 
μεριμνάς ώστε να λαμβάνονται 
όλα τα αναγκαία μέτρα 
σχεδίασης, ανάπτυξης, 
ενίσχυσης, συντήρησης και 
καθημερινής λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων και του 
αναγκαίου εξοπλισμού νια την 
άρτια και αποτελεσματικότερη 
διαχείριση και λειτουργία 
του Δικτύου και η λήψη όλων 
των αναγκαίων μέτρων, καθώς 
η διάθεση όλων των αναγκαίων 
πόρων νια τη διατήρηση της 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
προς τους χρήστες του 
Δικτύου. 
Συναφώς, ο ανωτέρω Κώδικας 
Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και το 
Εγχειρίδιο Λειτουργίας του, 
επιβάλλουν στην εταιρεία σας 
μεταξύ άλλων, την τήρηση των 
τεχνικών κανόνων, 
απαιτήσεων, προδιαγραφών και 
περιορισμών που καθορίζονται 
στα εθνικά πρότυπα, στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, στα 
διεθνή πρότυπα. Επιπρόσθετα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 211, 213 και 281 του 
κανονισμού εγκαταστάσεως και 
συντηρήσεως υπαιθρίων 
γραμμών κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 2 α.ν. 1672/1951 
(σχετ. και άρθρο 12 α.ν. 
100/1967) που εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθ. 
70261/2374/1967 απόφαση του 
Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 
608/6.10.1967), η εταιρεία 
σας, ως καθολική διάδοχος 
του αποσχισθέντος κλάδου 
Διανομής της ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία 
«Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού Ανώνυμη 
Εταιρεία», σύμφωνα με το 

άρθρο 123 του ν. 4001/2011, 
έχει υποχρέωση να επιβλέπει 
και να συντηρεί το δίκτυο, 
μεριμνώντας για τη λήψη όλων 
των απαραιτήτων μέτρων προς 
αποτροπή ζημιών. Ειδικά όσον 
αφορά την υποχρέωση για 
κλάδεμα των δέντρων σύμφωνα 
με τη διάταξη του άρθρου 281 
του ανωτέρω Κανονισμού 
ορίζονται τα εξής: «Α 
Γενικότητες. Όπου υπάρχουν 
δένδρα πλησίον αγωγών 
γραμμών ενεργείας δέον να 
κλαδεύωνται, ώστε ούτε 
κίνησις των δένδρων ούτε η 
αιώρησις ή το ηυξημένον 
βέλος των αγωγών κατά την 
διάρκειαν αέρος ή 
χιονοθυέλλης ή λόγω 
υψηλοτέρας θερμοκρασίας να 
φέρη εν επαφή τους αγωγούς 
με τα δένδρα. Εξαιρέσις: Διά 
τους αγωγούς χαμηλοτέρας 
τάσεως, όπου η κλάδευσις 
είναι δύσκολος, ο αγωγός 
είναι δυνατόν να προστατευθή 
κατά της αποξέσεως και της 
γειώσεως διά μέσου του 
δένδρου με παρεμβολήν μεταξύ 
αυτού και του δένδρου ενός 
καταλλήλου μονωτικού και 
επαρκώς μη απορροφητικού 
υλικού ή διατάξεως. Β. Εις 
διασταυρώσεις αγωγών ή 
συρμάτων και διασταυρώσεις 
σιδηροδρομικών γραμμών. Το 
άνοιγμα διασταυρώσεως και τα 
επόμενα γειτονικά ανοίγματα 
δέον να είναι απηλλαγμένα, 
όσον είναι πρακτικώς 
δυνατόν, από επικρεμάμενα 
δένδρα ή βαθμιαίως 
καταστρεφόμενα τοιαύτα τα 
οποία θα ήτο δυνατόν να 
επιπέσουν εις την γραμμήν». 
Όμως, από την αμελή 
συμπεριφορά σας, με την 
εγκατάλειψη σωρών ξηράς 
φυτικής ύλης, προερχόμενης 
από τις κλαδεύσεις των 
δένδρων παραπλεύρως του 
ενσύρματου δικτύου 
εξηλεκτρισμού, οι οποίες 
έχουν δημιουργηθεί 
επικίνδυνες εστίες διάδοσης 
πυρκαγιάς, σε ιδιαίτερα 
εύφλεκτες δασικές θέσεις του 
όρους Κιθαιρώνα, που 
καλύπτεται στο σύνολό του 
από δάση κωνοφόρων δέντρων 
(πεύκα – έλατα). Η 
καταστροφή που μπορεί να 
προξενηθεί είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική. 
Κατόπιν τούτου παρακαλείσθε 

Κυριακάτικη 
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άμεσα να προβείτε στον 
καθαρισμό των περιοχών δια 
της απομάκρυνσης της ξηρά 
φυτικής ύλης, από τις 
κατωτέρω περιοχές, σύμφωνα 
με το συνημμένο φωτογραφικό 
υλικό: 
Δ.Ε. Βιλίων:  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΓΟΣΘΕΝΕΙΟ, ΘΕΣΗ 
ΤΖΟΥΜΠΑ ΤΖΑΒΑΡΑ (ΠΟΡΤΟ 
ΓΕΡΜΕΝΟ) 
ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΗΛΙ – ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ 
(ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ) 
ΘΕΣΗ ΚΡΥΟ ΠΗΓΑΔΙ 
ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 
ΘΕΣΗ ΜΥΤΙΚΑΣ ΨΑΘΑΣ 
ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 
ΚΡΙΑΜΑΔΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΒΙΛΙΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ – 
ΚΙΜΘΙ – ΒΡΥΣΗ ΤΣΙΑΣ 
ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΙΖΑ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ 
Κοινοποιήσεις: 
Βασίλειο Παπαγεωργίου, 
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, Λεωφ. Κηφισίας 
37-39, Μαρούσι151 23 
Δημήτριο Πατράκη, 
Αρχιπύραρχο, Διοικητή Π.Υ. 
Δυτικής Αττικής, Επισμηναγού 
Νέζη & Κανάρη 3, Ελευσίνα 
192 00, Email:  

dpy.dytattik@psnet.gr 
Ελευθέριο Κοσμόπουλο, 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής, Ηρ. 
Πολυτεχνείου 79, Ελευσίνα 
192 00- 
Δημήτριο Μπατσαρά, Διοικητή 
Α.Τ. Μάνδρας, Βασιλείου 
Δούκα & Σκουφά, 196 00 
Εσωτερική διανομή: 
Δημήτριο Δουδέση, 
Αντιδήμαρχο (τοπικό Δ.Ε. 
Βιλίων) 
2. Κωνσταντίνο Μακρυνόρη, 
Πρόεδρο Συμβουλίου 
Κοινότητας “ 
 

 
 

 
 

πως βλέπετε οι παραλήπτες του 
εγγράφου είναι η Πολιτική Προστασία, η 
Περιφέρεια , η Πυροσβεστική !!! 

Τα πράγματα είναι απλά: 
Αν δεν κάηκε (υποθετικό διότι κάηκε…) η περιοχή, τότε πρέπει να ερευνηθεί αν 
απομακρύνθηκαν τα ξερά κλαδιά-φυτίλια. 
Αν κάηκε η περιοχή και δεν είχαν απομακρυνθεί τα κλαδιά-φυτίλια ζήτω 
που…καήκαμε! 
Απλά πράγματα για μια εισαγγελική έρευνα. Καταθέτουν οι υπεύθυνοι του 
Δήμου, συγκεντρώνονται τα έγγραφα και τελειώνει η έρευνα. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει με έγγραφα και 
πράξεις να αποδείξει ότι απάντησε 
και τυπικά και ουσιαστικά στο 
έγγραφο- βόμβα του Δήμου για να 
μην έχει ευθύνη.  
 

 
 
 

Ό 
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ίτε δηλαδή απέδειξε ότι δεν 
έχει αρμοδιότητα, είτε είναι 
ψέματα, όσα έγραψε ο Δήμος, 

είτε, είτε, κλπ. Αυτόν τον εμπρησμό  
εννοούμε όταν γράφουμε ότι τα 
δάση καίγονται από εμπρηστές για 
αξιοποίηση από ιδιώτες; Η 
απάντηση: Και αυτού του είδους ο 
εμπρησμός οδηγεί στο ίδιο 
αποτέλεσμα. Θυμάστε τον 
εμπρησμό της Πάρνηθας; Μας 
έλεγαν ότι το ασυντήρητο δίκτυο της 
ΔΕΗ έφταιγε. Η συμπεριφορά των 
κρατικών υπηρεσιών υπαγορεύεται 
από άτομα και όχι μηχανήματα. Τα 
άτομα αποφασίζουν αν θα πάρουν 
μέτρα προστασίας. Άτομα βλέπουν 
ή ειδοποιούνται ότι δεν έχουν ληφθεί 
τα μέτρα προστασίας και μπορούν 
να προκαλέσουν τις φωτιές με 
κατάλληλη επίθεση στα ασυντήρητα 
και στους σωρούς. Άτομα 
παραλείπουν να προωθήσουν το 
Κτηματολόγιο. Άτομα παραλείπουν 
να αναδασώσουν τα καμένα. Άτομα 
αποχαρακτηρίζουν τα καμένα. 

Άτομα επιτρέπουν την δημιουργία κερδοφόρων ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ επιχειρήσεων στα 
καμένα. 
Άτομα είναι οι δασάρχες και όχι μηχανήματα. Και τα άτομα έχουν λογαριασμούς. 

 
 

Βρέθηκαν ή όχι καταθέσεις και ενός 
ιδιώτη-κουμπάρου του, ο οποίος 
είχε φτιάξει με άδεια του Δασαρχείου 
μια βίλα τεράστια μέσα σε δάση που 
τεμαχίστηκαν ; Εμφανίστηκε η όχι ο 
Δασάρχης ως δισεκατομμυριούχος 
επιχειρηματίας; Είχε ή όχι ο 
Δασάρχης την σθεναρή υποστήριξη 
μέγιστου τμήματος της Νέας 
Δημοκρατίας με πολιτικούς, 
καναλάρχες, επιχειρηματίες και μιας 
στελεχάρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
και τον καθάρισε νομικά; 
 

  
 

Ε 

Κυριακάτικη 
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Εκείνο το βίντεο που έφτιαξε ιδιώτης και δείχνει ότι στο 
Κτήμα Τατοϊου είχαν παραμείνει τριγύρω τα ξερά και ότι δεν 
πήγαινε τις κρίσιμες ώρες κανένα πυροσβεστικό, ενώ 
υποτίθεται ότι ήταν σε πλήρη θωράκιση θα το εξετάσει ο 
Εισαγγελέας που ερευνά;Αυτό το έγγραφο του Δήμου 
Μάνδρας θα το λάβει υπόψη του; Και τα δυο μπορούμε να 
τα εισφέρουμε και θα το πράξουμε. Είτε μας καλέσει,είτε όχι. 

 

 

λιματική αλλαγή υπάρχει και 
ουδείς την αμφισβητεί.  
Είναι για μικρά παιδιά και 

κομματικά άρρωστους οι 
δικαιολογίες ότι για τις φωτιές 
αυτών των ημερών «ευθύνεται η 
κλιματική αλλαγή».  
«Είναι οι εμπρησμοί ηλίθιε»…… 
«Ήταν και πριν οι εμπρησμοί 
ηλίθιε»……  
Και καίγονται γιατί όταν ΘΑ γίνει επιτέλους Κτηματολόγιο, 
εκεί κατά το 3.000 μ.Χ και στην Ελλάδα, την μόνη 
ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει Κτηματολόγιο, τότε θα 
εμφανιστούν στα καμένα πρώην δασικά, ιδιωτικά 
συμβόλαια ή αναγνωρισμένοι με νόμο “Οικισμοί”… Με ένα 
σμπάρο (φωτιά) πολλά τρυγόνια, δηλαδή 
ωφελούμενοι…Ώστε να φαίνονται όλα φυσιολογικά ή 
αποτέλεσμα ανάγκης… 

 
Ερώτημα μέχρι το επόμενο ρεπορτάζ: Στη διεφθαρμένη 
Μύκονο υποβλήθηκαν ή όχι δεκαεπτά (17) καταγγελίες για 
μία μόνο πολεοδομική υπόθεση και δεν έγινε απολύτως 
τίποτα; Τι απέγινε η καραμπινάτη υπόθεση χρηματισμού 
της πολεοδομίας της Μυκόνου ,στην οποία βρέθηκαν 
τεράστια ποσά αδικαιολόγητα σε λογαριασμούς κρατικού-
δημοτικού στελέχους; 

 

Κ 

Κυριακάτικη 
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της Μαριεντίνας 
Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

  
Όλοι εμείς που ζήσαμε τον πύρινο 
εφιάλτη στην περιοχή μας, αλλά και 
εσείς που δεν προέρχεστε από 
Πυρόπληκτες Περιοχές, 
παρακαλούσαμε να ξημερώσει, για 
να πετάξουν τα Πυροσβεστικά 
Αεροπλάνα.  

 

 

 Πυρόσβεση 
κατάντησε να 
γίνεται μόνο 

από Αέρος και…. από 
τις Τηλεοράσεις !!!  
Όσοι προερχόμαστε από Αγροτικές 
Περιοχές, όπως εν προκειμένω εγώ, 
που γεννήθηκα και μεγάλωσα στο 
Γύθειο, γνωρίζουμε ότι, όταν την 
ευθύνη των Δασών την είχε η Δασική 
Υπηρεσία, οργάνωνε Συνεργεία 
Δασοπυρόσβεσης, με Μόνιμο 
Προσωπικό και Έκτακτους που 
προσλάμβανε. Οι προσλήψεις ήταν 
ανθρώπων, από την Τοπική 
Κοινωνία που ήξεραν, την κάθε 
ευαίσθητη περιοχή, τα κατατόπια, τα 
περάσματα και τις οδούς διαφυγής! 
Φωτιές υπήρχαν και τότε, αλλά 
ξέρανε και δίνανε την μάχη μέσα στο 
Δάσος, δεν περίμεναν την φωτιά 
στον Οικισμό, όταν πια είχε 
αποκτήσει ανεξέλεγκτη ισχύ! 
Τα Αεροπλάνα και Ελικόπτερα ήταν 
χρήσιμα μόνο για πλήγματα στο 
Μέτωπο της πυρκαγιάς που κινείτο 
με ταχύτητα. 
Όμως τίθεντο και εξακολουθούν 
εκτός Μάχης, όταν νυχτώσει η' 
επικρατούν αντίξοες Καιρικές 
Συνθήκες στην θάλασσα η' όπως 
πρόσφατα ο Καύσωνας, διότι άνω 
των 38ο βαθμών δεν μπορούσαν να 
πετάξουν ! Τότε συνέχιζαν την 
εργασία αναχαίτισης και 
καταστολής, τα Πεζοπόρα Τμήματα 
μέσα στο Δάσος δουλεύοντας 
μεταξύ καμένου - άκαφτου, 
σβήνοντας μικρές εστίες. 
Επί Δασικής Έκτασης το 
πρόσταγμα το είχε ο Δασάρχης, που 
ήξερε τα Βουνά, τις χαράδρες και 
τους Δασικούς Δρόμους, σαν την 
τσέπη του! Επόπτευε μέσα στα 

Δάση, Οργανωμένο Σώμα 
Δασοφυλάκων , με παρουσία τους 
Χειμώνα - Καλοκαίρι! 
Ήταν μεγάλο πλήγμα, η αφαίρεση 
της Πυρόσβεσης από τα Δασαρχεία 
και η κατάργηση των 
Δασοπυροσβεστών, περνώντας την 
αρμοδιότητα στην Πυροσβεστική !  

 
Οι Πυροσβέστες εκπαιδεύονται για 
να σβήνουν φωτιές σε Κτίρια η' ότι 
άλλο, εκτός από τα Δάση ! Επίσης 
δεν έχουν την αντίληψη ότι, οι 
Δασικές πυρκαγιές έχουν αλλάξει 
λόγω Κλιματικής Κρίσης Επίπεδο 
και δεν μπορεί, να αντιμετωπίζονται 
με όρους του' 90. 
Βλέπουμε να συνδράμουν 
Πυροσβέστες, σε έναν Νόμο από 
άλλον, χωρίς να ξέρουν, πως θα 
πλησιάσουν στο Μέτωπο της 
φωτιάς διότι δεν γνωρίζουν, τις 
Ιδιαιτερότητες της Περιοχής.! 
Κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες 
Φυσικών Καταστροφών και 
Ενεργειών Υψηλούς Κόστους και 
Αμφιβόλου Αποτελέσματος καθώς 
και απουσίας , της Κυρίαρχης και 
Απείρως φθηνότερης Ενέργειας της 
Πρόληψης! 
Σήμερα μετά την τόσο μεγάλη 
καταστροφή της Φύσης και του 
Περιβάλλοντος, οι καθ' ολα Αρμόδιοι 
που μπορούν να κατευθύνουν την 
Φυσική Αναγέννηση - Αναβάθμιση 
των καμένων εκτάσεων, 
προστατεύοντας τα Εδάφη, από την 
Διάβρωση και να εμποδίσουν την 
Οικοπεδοποίηση είναι οι Δασολόγοι 
με τις γνώσεις τους!  
 

Η 

Κυριακάτικη 
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πίσης δεν χρειάζεται να 
τρέχουν Παιδάκια, Πρόσκοποι 
και Τηλεοπτικά Κανάλια, σε 

Ανώφελες Αναδασώσεις.! 
Με μια Οικονομοτεχνική Μελέτη 
μπορεί να αποδείξει ότι, το Κόστος 
Μισθοδοσίας 500 Δασολόγων σε 
όλη την Χώρα, που θα εκτελέσουν 
Διαχειριστικές Μελέτες, θα είναι 
υπερβολικά μικρότερο του κόστους 
καταστροφής όλων των 
προηγούμενων χρόνων, αλλά και 
αυτών που θα ακολουθήσουν.! 

Για την αγκύλωση  λήψης των 
Αποφάσεων, υπεύθυνη είναι η 
Πολιτεία και οι Νόμοι, που δένουν τα 
χέρια των Δασικών. 
Μην ξεχνάμε και το θλιβερό συμβάν 
του Παρελθόντος, όταν Υπουργός 
χαστούκισε Δασάρχη, διότι δεν 
ενέδωσε σε άνομες Εντολές του.! 
Και το Κράτος για την Πρόληψη και 
Προστασία των Δασών, οφείλει να 
ανοίγει τον κουμπάρα του και να μην 
έχει, καβούρια στην τσέπη! Το 
Δασαρχείο Θεσσαλονίκης εφέτος 

ζήτησε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, για 
εργασίες καθαρισμού και 
αντιπυρικής θωράκισης, για 7.500 
στρέμματα στο Δάσος Σέιχ Σου και, 
αντί αυτών, δόθηκαν από την 
Πολιτική Προστασία 1,7 εκατομμύρια 
ευρώ, για όλη την Χώρα. Τα Δάση 
μπορεί να μην Ψηφίζουν, οφείλουμε 
όμως να επιτρέψουμε να είναι, πηγή 
ζωής μας και όχι μέσον της 
Πολιτικής Αντιπαράθεσης!!! 

 

 

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα χωριά Καστανιά και Σελεγούδι πλησίον της Μονής 
Παναγίας Γιάτρισσας, στον Ταΰγετο και έφθασε στην παραθαλάσσια περιοχή 
του Βαθύ και Μαυροβουνίου, στο Γύθειο.! Το πύρινο μέτωπο ήταν περίπου 80 
χιλιομέτρων και δεν άφησε, τίποτα όρθιο στο πέρασμα του! Ήταν τόσο επιθετικό 
το μέτωπο της φωτιάς, λόγω της καλοκαιρινής ξηρασίας του εδάφους καθώς και 
του καύσωνα, που στο διάβα του, κατάπιε Σπίτια, Δασικές Εκτάσεις, Ελατόδασα, 
Ιδιωτικές Εκτάσεις Ελαιόδενδρων, Εκτάσεις Καλαμποκιών, Κυψέλες Μελισσών, 
Κτηνοτροφικές Μονάδες Βοοειδών, Στάνες με εκατοντάδες Αιγοπρόβατα, Ζώα 
Ελεύθερης Φύσης, κλπ… 

Ε 

Κυριακάτικη 
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αι όταν 
συνέβαινε όλη 
αυτή η 

καταστροφή, δεν 
υπήρχε καμία 
Εναέρια Βοήθεια !!! 
 
Όσοι παρακολουθήσαμε την 
λαίλαπα του τόπου μας, και 
φτάνοντας το μέτωπο της φωτιάς 
στο Γύθειο, θαυμάσαμε τους 
Διασώστες, τους Εθελοντές, τους 
απλούς Γυθειάτες, τους Αγρότες, 
τους Επαγγελματίες, που όλοι μαζί 
και ο κάθε ένας με τον τρόπο του 
έβαζε πλάτη, για να μείνει το κακό 
μακριά και να μην κάψει την Πόλη 
μας! 
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης του 
Τόπου μας «πραγματικά Κομάντο», 
με εμπειρία πλέον, οι Αγρότες, με 
υδροφόρες που να λένε πολλά 
«Όχι» στα «Θέλω» της πυρκαγιάς 
και να στάζουν δροσερή ελπίδα, σε 
κάθε σημείο της Πόλης!. 
Επαγγελματίες με μηχανήματα, 
Οχήματα, Σκάφη, Ψαράδες με τις 
βάρκες, όλοι μια γροθιά στήριξαν 
κάθε στιγμή την μάχη με την φωτιά. 
Έσωσαν Σπίτια,..... Εκκλησίες,... 
Στάδια... Χώρους Αναψυχής...... 
Επιχειρήσεις, κλπ! 

 
Η Ελπίδα για την διάσωση του 
Γυθείου ζωντάνεψε το απόγευμα και 
ώρα 18:00, της Παρασκευής 6 
Αυγούστου, ημέρας Γιορτής του 
Σωτήρος, όταν εμφανίσθηκε το 
Πυροσβεστικό. Ελικόπτερο 
Erickson. Το συγκεκριμένο με 
πλήρωμα τριών ατόμων, θεωρείται 
ως το πλέον αποτελεσματικό, στον 
περιορισμό και κατάσβεση 
πυρκαγιών και μπορεί να μεταφέρει 
9 τόνους νερού ή επιβραδυντικού 
υγρού, ενώ μέσου ειδικού σωλήνα 
που διαθέτει, μπορεί να 
ανεφοδιαστεί ακόμη και από μια 
δεξαμενή νερού, μέσα σε λιγότερο 
από ένα λεπτό! 
Την στιγμή που το πύρινο μέτωπο, 
άγγιζε το Γύθειο και έδειχνε ότι θα το 
καταπιεί σε λίγα λεπτά, το 
Ελικόπτερο έδωσε καίριο κτύπημα 
με την βοήθεια των Επίγειων 
Δυνάμεων! Ακόμη δεν είναι γνωστό, 
αν το Ελικόπτερο ήρθε λόγω της 
δραματικής έκκλησης όλων, την 
τελευταία στιγμή ή αν αυτός ήταν ο 
σχεδιασμός, δεδομένου ότι το 
μέτωπο του Γυθείου ήταν πολύ 

κοντά στην θάλασσα και διευκόλυνε 
τον ταχύτατο ανεφοδιασμό. 

 
ημασία έχει ότι 
το Ελικόπτερο 
έκανε ρίψη 
την...... «Ώρα 

Μηδέν» !!! 
Την ίδια ώρα, η Αντιπυρική 
θωράκιση της Πόλης του Γυθείου, 
που εφαρμόστηκε για την 
αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, 
συνοψίζονταν στα εξής : «Τρεχάτε 
να Σωθείτε» !!!  

 
 

 

λάτε τώρα «ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΔΕΣ» να εισπράξετε 
τους φόρους, από μια καμένη, ιστορική Γη 
της Ανατολικής Μάνης…. Θα εισπραξετε τα 

Αποκαϊδια και τις Στάχτες μας, ως...... «Souvenir 
της Μάνης» !!! 
 

 

Όμως, οι λυγμοί μας για την 
καταστροφή, είναι η ευκαιρία 
κονόμας για άλλους, που δεν τους 
σταματάει τίποτε. Ούτε και ένα 
εκατομμύριο δάσος να είχε καεί, δεν 
θα συγκινούνταν. Δεν έχασαν 
χρόνο! Λίγες ώρες μετά την 
καταστροφικές φωτιές, η Πολιτεία 
ανακοίνωσε τα σχέδια της, για την 
επόμενη ημέρα : 

ην είσοδο των 
Τεχνικών 
Εταιριών και 

Ιδιωτών στην 
Αναδάσωση… Ουσι-
αστικά, λοιπόν, ανα-
κοίνωσε την ιδιωτι-
κοποίησή της !!! 
 
 

Κ 

Σ 

Ε 
Τ 

Κυριακάτικη 
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Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, φίλος 
Γιώργος Καρύτσας απάντησε, στην Εφημερίδα των Συντακτών «Η Αναδάσωση 
είναι πολύ σοβαρό θέμα, για να λέμε ότι πρέπει να τις αναλάβουν κάποιοι και 
μάλιστα Αύριο! Πρέπει να περάσουν 1-2 χρόνια για να φανεί, η Δυνατότητα της 
Φυσικής Αναγέννησης και να Μελετηθεί, με τους κατάλληλους τρόπους. Κάποιο 
λάκκο έχει η φάβα και δεν μπορώ να καταλάβω, ποιοι Σύμβουλοι εισηγούνται 
τέτοιες αρλούμπες….». Ο λάκκος που έχει την φάβα φίλε Γιώργο, είναι η 
μεθόδευση, προκειμένου να βάλουν στο χέρι το χρήμα.! 
Α! ρε φίλε μου Δημήτρη Γιαννακόπουλε, πόσο δίκιο είχες όταν μου τα έλεγες και 
εγώ σε κοιτούσα με ανοιχτό το στόμα! Μην πιστεύοντας σε και θεωρώντας τα, 
υπερβολές! Η πρωτοφανής καταστροφή, μπορεί, να γίνει ευκαιρία αρπαχτων.! 
300 δις ευρω είναι αυτά.! Και μάλιστα από Υβρίδια! 

 

ο δημόσιο χρήμα να καταλήξει στους 
«Αναδόχους Αναδάσωσης», στις «Τεχνικές 
Εταιρίες» και τους «Ιδιώτες». Το πάρτι 

ιδιωτικοποίησης της αναδάσωσης τώρα 
αρχίζει !!! 

Η Πολιτεία μονίμως φαντασιώνεται 
λύσεις, στα πλαίσια ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας. Προσπαθεί να 
κατευθύνει το χρήμα στις τσέπες 
αυτών που την σπονσοράρουν, στις 
τσέπες των φίλων και των χορηγών 
της! Την επόμενη ημέρα δεν 
σκέφθηκαν την ενίσχυση της 
Πυροσβεστικής, των Δασαρχείων, 
των Εθελοντών, των Πυρόπληκτων, 
της Πρόληψης κλπ. 
Δεν σκέφθηκαν καν ένα Εθνικό 
Σχεδιασμό !!! Σκέφθηκαν τον τρόπο 
που θα παραδοθούν τα δάση, στις 
τεχνικές εταιρείες και στους ιδιώτες 
οικονομισάριους. Οι λυγμοί της 
χώρας που υποφέρει δεν τους 
συγκίνησε και δεν τους έθλιψε, σε 
τίποτε. Ο τρόπος σκέψης τους : 
«Προτιμώ να αναθέτω έργα από το 
να συλλέγω χρήματα και δωρεές..... 
η είσοδος ιδιωτών για έργα, σε καμία 
περίπτωση δεν αντιστρατεύεται το 
Δημόσιο χαρακτήρα του Δάσους». 
Αυτά είναι οι αναθέσεις έργων, οι 
σημαδέμενες business, το σκοτεινό 
χρήμα των offshore. O τρόπος που 
κινούνται μερικοί είναι της ύαινας 
και του γύπα και πάνω στο πτώμα 
του δάσους, σχεδιάζουν φαγοπότι 
αναδάσωσης. 
Όμως η απληστία τους και η 
συναισθηματική ανεπάρκεια δεν 
τους αφήνει να αντιληφθούν την 
πραγματικότητα. Η συμπεριφορά 
τους την περίοδο της καταστροφής 
ξεπέρασε τα όρια ανοχής και 
αντοχής του Λαού μας, διότι 
δυστυχώς το έκαναν και με τρόπο 
άκομψο, άγαρμπα και «χωρίς 
φειδώ». Δηλαδή πιο φανερά δεν 
γινόταν! 
Σύντομα θα καταλάβουν από τον 
Λαό και θα «μάθουν πόσα απίδια 
βάζει ο σάκος», γιατί αυτή η Γη, είναι 
δική μας και μας ανήκει. Την 
κληρονομήσαμε από τους 
Προγόνους μας και θα την 
κληροδοτήσουμε, στους επόμενους 
Ούτε την πουλάμε, ούτε την 
χαρίζουμε, ούτε την παραχωρούμε 
προς εκμετάλλευση 
ολίγων….εκλεκτών !!! 

 

Τ 
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Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Αιολική 
Ενέργεια και οι ανεμογεννήτριες 
είναι εναλλακτική ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας. 
Αυτά που αμφισβητούνται στην 
Ελλάδα είναι η επιλογή 
ανεμογεννητριών και η χωροθέτηση 
τους, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές. 
Θα έχουν επίδραση στο φυσικό 
περιβάλλον, την βιοποικιλότητα, την 
ζημιά των δασών και στην Βάναυση 
αλλοίωση του τοπίου. 
Το Πρωτόκολλο «Κυότο» 
υιοθετήθηκε στην Τρίτη Σύνοδο των 
Συμβαλλόμενων Μερών, και στόχευε 
σε συνολική μείωση της εκπομπής 
άνθρακα τουλάχιστον 5% την 
Πενταετία. Η Ελλάδα υπέγραψε το 
Πρωτόκολλο τον Απρίλιο του 1998, 
παράλληλα με τα υπόλοιπα μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το οποίο και 
κύρωσαν τον Μάιο του 2002. 
Η Ελλάδα το κύρωσε με τον 
Ν.3017/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 117). Τέθηκε 
σε ισχύ τον Φεβρουάριο 2005 και 
αφορά συμφωνία 141 χωρών που 
στοχεύει στην αντιμετώπιση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και της 
κλιματικής αλλαγής. 

 
Η αρχή που διέπει την Αιολική και 
όλες τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, είναι ότι η παραγωγή 
μπορεί να βρίσκεται κοντά στην 
κατανάλωση ώστε να μειώνεται το 
ενεργειακό κόστος μεταφοράς και να 
μην υπάρχουν σημαντικές απώλειες 
που θα ακυρώνουν την προσπάθεια, 
παράλληλα το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα στην περιοχή, πρέπει 
να είναι όσο το δυνατόν ελάχιστο. 

 
 

αι στα δύο 
υπάρχει 
πρόβλημα στην 

Ελλάδα !!! 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Green 
Planet και της Greenpeace η 
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 
από την λειτουργία 
ανεμογεννητριών, είναι απίστευτα 
ασήμαντη, ενώ η καταστροφή στο 
φυσικό περιβάλλον είναι 
πρωτοφανής και ανεπανόρθωτη, με 
μοναδικό κίνητρο το οικονομικό 
όφελος επιχειρηματιών που 
εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες 
επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, επωφελούνται της 
ευνοϊκής για εκείνους Νομοθεσίας. 
Μερικές επιπτώσεις είναι σύμφωνα 
με Επιστημονικές μελέτες: 
Η χλωρίδα, η πανίδα, οι 
ανεξερεύνητες αρχαιολογικές θέσεις, 
τα παραδοσιακά μονοπάτια, όλα θα 
χαθούν κάτω από το βάρος των 
βίαιων παρεμβάσεων. 
Οι Εκατοντάδες ανεμογεννήτριες, οι 
υποσταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς, 
θα εξαφανίσουν το κάλλος του 
φυσικού τοπίου, που θα μετατραπεί 
σε Βιομηχανικές ζώνες παραγωγής 
Αιολικής Ενέργειας. 

ο μεγαλύτερο 
Αιολικό Πάρκο¨ 
της Ευρώπης έχει 

τρείς μόνιμους 
υπαλλήλους. 
Επομένως, το 
πρόσχημα για την 
καταπολέμηση της 
ανεργίας είναι 
ψευδές. 
Καταστρέφεται το 
δάσος από 

διαμορφώσεις και 
διανοίξεις δρόμων. 
Οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν τα 
ευκαιριακά συμφέροντά των 
Επιχειρηματιών της Αιολικής 
Ενέργειας, που σπεύδουν να 
αξιοποιήσουν τα Ευρωπαϊκά 
Κονδύλια. 
Η φύση δεν θα είναι επισκέψιμη 
εξαιτίας της οπτικής και ηχητικής 
ρύπανσης διότι οι ανεμογεννήτριες 
παράγουν μεγάλη. 
Οπτικά μια ανεμογεννήτρια 
διακρίνεται από απόσταση 40 
χιλιομέτρων μιας και το ύψος της 
ξεκινά από 65 μέτρα και φθάνει 120 
μέτρα. Το συνολικό βάρος της κάθε 
μίας και ανάλογα το μέγεθος ξεκινάει 
από 223 τόνους και φθάνει 383 
τόνους. 
Τα υλικά τους: 
90 τόνοι σύνθετα υλικά – οι έλικες 
δεν ανακυκλώνονται οπότε 
θάβονται. 
218 τόνοι Σπάνιες Γαίες – εξάρτηση 
από την Κίνα 97% των πόρων. 
400 λίτρα λάδι – με ρίσκο διαρροής 
και ρύπανσης. 
300 τόνοι ατσάλι – 230 τόνοι 
κάρβουνο για την κατασκευή = CO2 
1.000 τόνοι για μεταφορά – 
εισερχόμενοι από την Ευρώπη, όταν 
δεν έρχονται από την Κίνα, 
καταστροφή στο περιβάλλον. 
1.500 τόνοι μπετόν και σίδερα – τα 
θεμέλια τους κάνουν το έδαφος 
στείρο για πάντα. 
Ακόμα και αν τοποθετηθούν 25.000 
Ανεμογεννήτριες, οι ρύποι σε 
διοξείδιο άνθρακα και διοξείδιο θείου 
θα παραμείνουν κατά 99,93%. 

 

Κ 
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 τιμή του 
ρεύματος που 
παράγεται από 

την Αιολική Ενέργεια 
και που φθάνει στον 
καταναλωτή, όχι 
μόνο δεν είναι 
μειωμένη, αλλά, 
αντιθέτως, αυξάνεται 
από 130% έως 400% 
σε σχέση με τις τιμές 
της συμβατικής 
ενέργειας. 

 
Το ζωικό βασίλειο θα υποφέρει. Οι 
ανεμογεννήτριες μόνο στην 
Καλιφόρνια σκοτώνουν κατά μέσο 
όρο 200 – 300 γεράκια και 40 – 60 
Χρυσαετούς ετησίως, ενώ έχει 
εκτιμηθεί ότι 7.000 αποδημητικά 
πουλιά τον χρόνο σκοτώνονται από 
τους Αιολικούς Στροβιλοκινητήρες 
στην Νότια Καλιφόρνια (τα στοιχεία 
είναι καταγεγραμμένα από έρευνα 
του: Universityof California, Los 
Angeles). Σύμφωνα με την έρευνα 
από το Πανεπιστήμιο των 
Ιωαννίνων, οι ανεμογεννήτριες που 
ήδη βρίσκονται σε διάφορα στάδια 
αδειοδότησης για περιοχές εκτός 
Natura, επαρκούν για να 
υπερκαλυφθεί κατά δύο και τρείς 
φορές ο στόχος το 2030, όπως είναι 
η υποχρέωση μας βάση του 
Πρωτοκόλλου του «Κυότο».Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε από το 
Εργαστήριο Διατήρησης της 
Βιοποικιλότητας με Επιστημονική 
Υπεύθυνη την Βασιλική Κατή, Αναπ. 

Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογικών 
Εφαρμογών και Τεχνολογιών και 
αφορά: «Την κατάτμηση των 
φυσικών οικοσυστημάτων σε 
συνδυασμό με την χωροθέτηση 
Αιολικών Σταθμών και την επίτευξη 
των νέων φιλόδοξων στόχων που 
έθεσε η Ελλάδα, για την 
απολιγνιτοποιήση της χώρας». Με 
την βοήθεια νέων Τεχνολογιών οι 
Επιστήμονες ανέλυσαν τα στοιχεία 
της ΡΑΕ. για την ήδη εγκατεστημένη 
ισχύ ανεμογεννητριών, αλλά και 
όσων Αιολικών Πάρκων βρίσκονται 
σε διάφορα στάδια αδειοδότησης ή 
έστω υπό αξιολόγηση. 

 Ερευνητική 
Ομάδα 
καταλήγει σε 

τρείς προτάσεις : 
1. Να σταματήσει προσωρινά το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος να 
εγκρίνει τις νέες αιτήσεις, για Αιολικά 
Πάρκα μέχρι να ολοκληρωθούν το 
νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και οι Ειδικές Περιβαλλοντικές 
μελέτες, που Εκπονούνται σήμερα 
για τις Προστατευόμενες Περιοχές. 
2. Να επιτραπεί η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας μικρής αδειοδότησης 
μόνο, για όσες περιπτώσεις 
αφορούν Αιολικά Πάρκα, εκτός 
Natura (μελλοντικά να εξεταστεί η 
απόσυρση όσο βρίσκονται μέσα, σε 
προστατευόμενες περιοχές και έχει 
τεκμηριωθεί, ότι προκαλούν ζημιά 
στο περιβάλλον).  
3. Να δοθεί προτεραιότητα στην 
εγκατάσταση λίγων Αιολικών 
Πάρκων και στις πιο 
υποβαθμισμένες Οικολογικά 
περιοχές όπου υπάρχει ήδη πυκνό 
οδικό δίκτυο. 

 

Ο σχεδιασμός για την χωροθέτηση 
ανεμογεννητριών βασίζεται σε ένα 
χωροταξικό σχεδιασμό εικοσαετίας, 
ο οποίος έγινε σε μια τελείως 
διαφορετική Οικονομική και 
Περιβαλλοντική Πραγματικότητα. Η 
Πολιτεία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει 
τις λιγνιτικές μονάδες και θα τις 
αντικαταστήσει με φυσικό Αέριο, το 
οποίο όμως θα εγκαταστήσει δίπλα 
στις πόλεις όπως π.χ. Θεσσαλονίκη 
που θα φτιαχτεί μια Μονάδα 800MW 
δίπλα σε ένα αστικό κέντρο ήδη 
επιβαρυμένο. 

υτό θεωρείται 
σοβαρός 
σχεδιασμός;;; 

Η Ευρώπη δεν λέει αναγκαστικά να 
ιδιωτικοποιήσουμε την Ενέργεια. 
Τους ενδιαφέρουν οι οικονομικοί 
δείκτες και αν μπορούμε να τους 
πιάσουμε, υλοποιώντας μια 
διαφορετική γραμμή. Αυτό το 
αποδέχονται. 
Όμως οι επιλογές είναι πολλές 
φορές των Εθνικών 
Επιχειρηματικών Κύκλων. Οι 
Επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον και 
για τις περιοχές Naturaστις οποίες 
στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται 
να εγκατασταθούν επιπλέον 5.514 
ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 
15.265MW και ήδη, εκκρεμεί η 
αδειοδότησή τους από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος 
Αποτέλεσμα είναι μια αλόγιστη 
παραχώρηση αδειών από την ΡΑΕ 
σε επενδυτικά σχέδια για Αιολικά 
Πάρκα και λεηλασία των βουνών με 
fasttrack διαδικασίες, με τεράστιο 
κόστος στην φυσική, τοπική και 
τουριστική ταυτότητα και δραματικό 
Οικολογικό Αποτύπωμα. 
Γνωρίζουμε ότι όπου 
αναπτύσσονται οι Ανεμογεννήτριες 
το τοπίο αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα, όπως το οδικό δίκτυο 
το οποίο αναπτύσσεται παράλληλα 
για την μεταφορά τους, καθώς η 
επιλογή της αερομεταφοράς δεν 
υποστηρίζεται από τις αεροπορικές 
εταιρίες, διότι δεν τις συμφέρουν. 

 

Η 

Η Α 
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 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(ΡΑΕ) έχει δεσμεύσει σχεδόν 
το σύνολο των 

Κορυφογραμμών της Πίνδου, 
περίπου το 80% για την 
δημιουργία Βιομηχανικού Τύπου 
Αιολικών Πάρκων, χάριν των 
οποίων πρόκειται να ανοιχτούν 
εκατοντάδες χιλιόμετρα νέων 
δρόμων, να ριχθούν χιλιάδες 
κυβικά μέτρα τσιμέντου, να 
στηθούν μεταλλικά τέρατα – 
Βιομηχανικές τουρμπίνες, που θα 
ξεπερνούν τα 120 μέτρα ύψος και 
να απλωθούν δεκάδες χιλιόμετρα 
πυλώνες υψηλής τάσεως. 
Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες αν κατασκευαστούν 
και λειτουργήσουν όλα τα Αιολικά Πάρκα, που έχουν 
αιτηθεί άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τότε η 
Ελλάδα έχει ξεπεράσει τον στόχο της κατά έξη φορές. Την 
ώρα που όχι μόνο έχουμε πιάσει το υποτιθέμενο στόχο 
εγκατεστημένης ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ήδη από το 2013 (όπως προβλέπει το Πρωτόκολλο 
«Κυότο») αλλά, η ήδη εγκατεστημένη ισχύς είναι 
υπέρμετρη για τις ανάγκες του Εθνικού Συστήματος 
Ενέργειας. 

 
Ήδη την Δευτέρα οι ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα 
κάλυψαν σχεδόν στο σύνολό την ζήτηση ενέργειας που την 
κατέταξε στην Δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής κατάταξης και 
οριακά πάνω από την Δανία. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι 
η Ελληνική επίδοση είναι υπερδιπλάσια από τον 
Ευρωπαϊκό μέσο όρο του 16,1%.  

 

Τα στοιχεία προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Αιολικής Ενέργειας (EWEA) μέλος της οποίας στην χώρα 
μας είναι η ΕΛΕΤΑΕΝ. Το πρόσφατο μανιφέστο 100 
Γερμανών καθηγητών και διανοούμενων σχετικά με την 
Αιολική ενέργεια αναφέρει, πως η ικανότητα παραγωγής 
ενέργειας από τον άνεμο είναι συγκριτικά χαμηλή. Οι 
ανεμογεννήτριες με επιφάνειες πτερυγίων ίσων με το 
μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, παράγουν ένα μόνο 
μικρό ποσοστό της ενέργειας, που παράγει ένα συμβατός 
σταθμός. 

 
τσι με περισσότερες από 
5.000 ανεμογεννήτριες στην 
Γερμανία παράγεται λιγότερο 

από 1% του απαιτούμενου 
ηλεκτρισμού. 
Στην Γερμανία οι πωλήσεις έχουν πέσει κατά 80% καθώς οι 
πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες αντιδρούν σφόδρα, 
βλέποντας να υποβαθμίζεται το φυσικό τους περιβάλλον 
και να καταστρέφεται η βιομηχανία τους. Η κυβέρνηση της 
Νορβηγίας σταμάτησε τις εργασίες που αφορούν το Εθνικό 
Πλαίσιο Αιολικής Ενέργειας, μετά από μαζικές αντιδράσεις 
του πληθυσμού και την Γνωμοδότηση Ειδικών ότι το 
μέλλον των Αιολικών κρίνεται αβέβαιο μετά το 2022, με την 
κατάργηση του προγράμματος επιδοτήσεων. Στην Ελλάδα 
σπεύδουν να προλάβουν οι επιχειρηματίες και η ΡΑΕ 
βρίσκεται σε οργασμό αδειών.Οι Κροάτες πριν δώσουν 
οποιαδήποτε άδεια για την κατασκευή Αιολικών Πάρκων, 
ζητούν, σύμφωνα με νόμο που πέρασε στην Βουλή, την 
γνώμη περιβαλλοντικών οργανώσεων οι οποίες δρουν 
στην εν λόγο περιοχή. 
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τις ΗΠΑ, μετά από 25 χρόνια και αφού οι 
Ανεμογεννήτριες ολοκλήρωσαν τον κύκλο 
ζωής τους, κατά τόπους ψάχνουν να δούνε   

τι θα κάνουν τα μεταλλικά κουφάρια που 
σκουριάζουν στις βουνοκορφές καθώς η 
αποκαθήλωσή τους είναι εξαιρετικά δαπανη-
ρή και κανείς δεν θέλει να αναλάβει                       
αυτό το κόστος.  
Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στην Νότιο Καλιφόρνια και το οποίο 
καταγράφεται στην έρευνα του Πανεπιστημίου. 
Ήδη στην Εφημερίδα ΠΑΡΟΝ Σαββάτου 14 – Κυριακή 15 Αυγούστου με 
πρωτοσέλιδο τίτλο «ΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ» για την κλιματική αλλαγή ποιοι θα 
καθίσουν…» αναφέρεται στο κόστος μαμούθ των 700 δις ευρώ, που θα 
πληρώνουν «αι γενεαί πάσαι» των Ελλήνων μέχρι το 2100, και αν λάβουμε υπόψιν 
την αναδάσωση περιοχών (που δεν θα τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες) με 
υβρίδια όπως κατήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος της 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., που το κόστος τους 
φτάνει στα 300 δις ευρώ, 
αντιλαμβάνεστε τι θα υποστεί όχι 
μόνο η δική μας πλάτη αλλά και 
αυτές των επόμενων 3-4 γενεών 
Ελλήνων. Έτσι, τα παραπάνω 
στοιχεία, με κάνουν να είμαι 
αρνητική, όχι στο εμβόλιο COVID 19, 
αλλά στις επιπλέον 
Ανεμογεννήτριες στην Χώρα μου. 
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του Νότη Μαριά   
Πρόεδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην 
Ευρωβουλευτή 
 

 
 
Η επικράτηση των Ταλιμπάν στο 
Αφγανιστάν και οι χιλιάδες 
πρόσφυγες που συνωστίζονται 
καθημερινά στο αεροδρόμιο της 
Καμπούλ προσπαθώντας να 
διαφύγουν  προς  τη Δύση, 
επανέφεραν στο προσκήνιο το 
Προσφυγικό με ακόμη μεγαλύτερη 
ένταση. Την φορά αυτή οι χώρες του 
ΝΑΤΟ με επικεφαλής τις ΗΠΑ αφού 
έχυσαν κροκοδείλια δάκρυα για τους 
συνεργάτες τους στο Αφγανιστάν 
προσπαθούν να αποποιηθούν των 
ευθυνών τους.  

τσι με τα 
απανωτά 
Διαγγέλματά του 

ο Τζο Μπάιντεν  ως 

νέος Πόντιος Πιλάτος 
νίπτει τας χείρας του 
και αδιαφορεί για τα 
εκατομμύρια 
Αφγανών  
προσφύγων οι 
οποίοι πλέον 
αναμένεται μέσω 
Ιράν και Τουρκίας να 
πλημμυρίσουν την 
Ευρώπη.  
Εγκαταλείποντας λοιπόν κακής 
κακώς το Αφγανιστάν οι ΗΠΑ 
δείχνουν τις προθέσεις τους αφού 
έχουν εγκρίνει μόνο 34.500 βίζες 
Αφγανών συνεργατών τους 
αφήνοντας στα κρύα του λουτρού 
τους πάνω από 300.000 Αφγανούς 
που συνεργάστηκαν με τις 
αμερικανικές δυνάμεις  ( 
www.nytimes.com 16/8/2021). Αλλά 
και το Λονδίνο ακολουθώντας την 
ίδια τακτική δήλωσε ότι τα επόμενα 
πέντε έτη προτίθεται να φιλοξενήσει 
συνολικά  20.000 Αφγανούς 
πρόσφυγες (www.euronews.com 
18/8/2021), ενώ η Ρώμη δηλώνει 
πρόθυμη να φιλοξενήσει 2.500 
πρόσφυγες από το Αφγανιστάν 
κυρίως γυναίκες και παιδιά 
(www.repubblica.it 24/8/2021). 
 

 
 

Ταυτόχρονα σε ναυάγιο για τους 
πρόσφυγες του Αφγανιστάν 
κατέληξε και η τηλεδιάσκεψη των G7  
που έγινε στις 24/8/2021 με τον Τζο 
Μπάιντεν να δηλώνει ότι η 
καθυστέρηση της απόσυρσης των 
Αμερικανικών δυνάμεων από το 
Αφγανιστάν ενέχει πρόσθετους 
κινδύνους (www.capital.gr 
24/8/2021). Άλλωστε κάτι τέτοιο έγινε 
σαφές από τους Ταλιμπάν κατά τη 
συνάντηση του ηγέτη τους με τον 
διευθυντή της CIA στην Καμπούλ τη 
Δευτέρα 23/8/2021 
(www.repubblica.it 24/8/2021).  
 

 
 
Για τον λόγο αυτόν πλέον ο Μάριο 
Ντράγκι σχεδιάζει συνεδρίαση των 
G20 υπό την προεδρία του 
προκειμένου εκεί να ληφθούν 
αποφάσεις για τη στήριξη των 
Αφγανών προσφύγων. Με τον 
τρόπο αυτόν ο Ιταλός 
πρωθυπουργός ελπίζει να εμπλέξει 
στον χειρισμό του προσφυγικού 
λόγω Αφγανιστάν τόσο την Κίνα 
όσο και την Ρωσία, την Ινδία, την 
Σαουδική Αραβία και την Τουρκία 
(www.ilgiornale.it 25/8/2021) με 
στόχο τη διαμόρφωση «κοινής 
μεταναστευτικής πολιτικής για το 
Αφγανιστάν» (www.reuters.com 
24/8/2021). 
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ώρα ΝΑΤΟ και ΕΕ αφού 
έσπειραν θύελλες  στο 
Αφγανιστάν θα θερίσουν τους 

ανέμους των νέων προσφυγικών 
ρευμάτων.  
Μόνο που ενώ την ευθύνη για τη διάλυση του Αφγανιστάν 
την έχουν κυρίως οι ΗΠΑ-Βρετανία –Γαλλία και οι άλλες 
μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ τελικά τη νύφη κινδυνεύουμε να 
την πληρώσουμε εμείς στην Ελλάδα  ως χώρα στην οποία 
θα καταφθάσουν τα καραβάνια των Αφγανών προσφύγων 
καθ΄ οδόν προς τις χώρες του ευρωπαϊκού σκληρού 
πυρήνα. Έτσι η Δύση όπως και στην περίπτωση της 
Συρίας και της Λιβύης έτσι και στο Αφγανιστάν με την 
επέμβασή της διάλυσε άλλη μια χώρα και τώρα προκαλεί 
ένα νέο τεράστιο προσφυγικό κύμα που απειλεί να πνίξει 
κυρίως την Ελλάδα. Γιατί παρά τις δηλώσεις της 
κυβέρνησης περί σφραγίσματος των ελληνικών συνόρων 
και τις διακηρύξεις ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ξέφραγο 
αμπέλι είναι προφανές ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε 
πολιτικά, διπλωματικά και επιχειρησιακά μιας και η 
Τουρκία σε συνεργασία με τους Ταλιμπάν θα 
εργαλειοποιήσει για άλλη μια φορά το προσφυγικό και θα 
στείλει κυρίως στα νησιά του Αιγαίου δεκάδες χιλιάδες 
Αφγανούς πρόσφυγες.  
 

 
 

υτό άλλωστε φάνηκε από τη 
δήλωση του Ερντογάν στις 
19/8/2021 ότι η Τουρκία δεν 

θα γίνει «ασφαλές καταφύγιο 
Αφγανών προσφύγων» 
(www.dailysabah.com 19/8/2021), 
θέση την οποία επανέλαβε και 
κατά την χθεσινή τηλεφωνική του 
επικοινωνία με τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη.  

 

αυτόχρονα σε επίπεδο ΕΕ και 
ΝΑΤΟ τα μηνύματα είναι 
ανησυχητικά ιδίως μετά τις 

πρόσφατες αποφάσεις τόσο των 
Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 
17/8/2021 όσο και των Υπουργών 
Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις 
20/8/2021 που κυριολεκτικά 
πετάνε τη μπάλα στην εξέδρα σε 
σχέση με τις προσφυγικές ροές 
από το Αφγανιστάν.  
Μάλιστα το έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΕ που συγκλείσθηκε στις 18/8/2021 αντί 
να ασχοληθεί με το Αφγανιστάν ασχολήθηκε με τις 
μεταναστευτικές ροές από Λευκορωσία σε Λιθουανία!!!. 
Έτσι από τις 86 γραμμές της Γραπτής Δήλωσης της 
Σλοβενικής Προεδρίας αφιερώθηκαν μόνο 3 γραμμές για 
την προσφυγική κρίση στο Αφγανιστάν. Εκεί εκφράζεται η 
ανησυχία της ΕΕ για τις μεταναστευτικές ροές από το 
Αφγανιστάν και δηλώνεται ότι το Συμβούλιο Υπουργών 
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ θα ασχοληθεί συντόμως με 
το θέμα του Αφγανιστάν. 
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Το ίδιο άλλωστε δήλωσε και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σε θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ  ο οποίος 
επισήμανε με στόμφο ότι το θέμα της προσφυγικής κρίσης στο Αφγανιστάν θα 
απασχολήσει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στη συνεδρίασή του 
στις 2-3- Σεπτεμβρίου!!! (www.consilium.europa.eu 17/8/2021). 
Ενόψει όλων αυτών και καθώς το προσφυγικό τσουνάμι ήδη ξεκίνησε από το 
Αφγανιστάν για την Ευρώπη και κυρίως την Ελλάδα, η κυβέρνηση θα πρέπει να 
αναλάβει διπλωματικές  πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΝΑΤΟ και ΕΕ και να απαιτήσει 
άμεσα τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της νέας 
αυτής εκρηκτικής κατάστασης.   

 
Έτσι: 
1.Οι Αφγανοί πρόσφυγες θα πρέπει να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στην Πατρίδα τους και ιδίως στις γειτνιάζουσες χώρες όπως είναι το Ιράν, το 
Πακιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και  το Τουρκμενιστάν, χώρες οι 
οποίες πρέπει εν προκειμένω να στηριχθούν οικονομικά τόσο από ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, 
ΕΕ, όσο και από ΗΠΑ και τις υπόλοιπες χώρες των G20. 
2.Οι μουσουλμανικές χώρες και κυρίως η Τουρκία η οποία επαίρεται ότι δήθεν 
αποτελεί ισχυρή δύναμη στον μουσουλμανικό χώρο, να αναλάβουν επίσης την 
φιλοξενία των ομοθρήσκων τους Αφγανών προσφύγων.  
3.Σε σχέση με τις  χώρες του ΝΑΤΟ η Αθήνα θα πρέπει  άμεσα να ζητήσει την 
δίκαιη κατανομή των υπόλοιπων προσφυγικών ροών ανάμεσα σε όλες τις χώρες 
του ΝΑΤΟ, απαιτώντας να θεσμοθετηθεί ρήτρα κατανομής των Αφγανών 
προσφύγων με βάση την έκταση, τον πληθυσμό, το ΑΕΠ και την ανεργία κάθε 
χώρας του ΝΑΤΟ, σε συνδυασμό και με τον βαθμό εμπλοκής της κάθε χώρας στην 
εισβολή και κατοχή στο Αφγανιστάν.  
Ο 30 χώρες του ΝΑΤΟ έχουν πληθυσμό ένα δισεκατομμύριο κατοίκους και 
συνολικό ΑΕΠ, το 2019, λίγο πάνω από 39 τρις δολάρια σύμφωνα με στοιχεία του 
ίδιου του ΝΑΤΟ τον Μάρτιο 2021.   

 

Επομένως η αναλογία για την χώρα 
μας είναι κάτι λιγότερο από το 1% 
και σε αυτό το ποσοστό κατανομής 
θα πρέπει να σταθούμε χωρίς καμία 
υποχώρηση.  
4.Λειτουργία hot-spots στις 
γειτονικές με το Αφγανιστάν χώρες 
που διατηρούν οικονομικές σχέσεις 
με την ΕΕ όπως είναι το Πακιστάν, το 
Ιράν, το Ουζμπεκιστάν, το 
Τατζικιστάν και  το Τουρκμενιστάν, 
καθώς επίσης και σε μη 
συνορεύουσες χώρες όπως είναι η 
Τουρκία, η Ιορδανία και ο Λίβανος 
όπου τόσο η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
ασύλου όσο και οι αντίστοιχες 
υπηρεσίες ασύλου των ΗΠΑ, της 
Βρετανίας, του Καναδά και των 
άλλων χωρών του ΝΑΤΟ να 
δέχονται και να εξετάζουν τις 
αιτήσεις παροχής διεθνούς 
προστασίας που θα υποβάλλουν οι 
ενδιαφερόμενοι. 
5.Επιπλέον η εξέταση των αιτήσεων 
Ασύλου να γίνεται και στις 
πρεσβείες των κρατών του ΝΑΤΟ 
στις παραπάνω χώρες μέχρις ότου 
ιδρυθούν εκεί τα hot-spots. 
6.Ανάληψη δράσης της Frontex 
εντός των χωρικών υδάτων της 
Τουρκίας, για την πάταξη των 
κυκλωμάτων των διακινητών.  
7.Η παροχή κάθε μορφής κονδυλίων 
της ΕΕ και τελωνειακών και 
εμπορικών διευκολύνσεων προς 
Πακιστάν, Τουρκία και τις άλλες ως 
άνω τρίτες χώρες να γίνεται υπό την 
αίρεση αποδοχής εκ μέρους τους 
της ίδρυσης στην επικράτειά τους 
των παραπάνω hot-spots. 

 
8.Τέλος οι υπόλοιπες χώρες των G-
20, όπως η  Ιαπωνία και η Νότιος 
Κορέα που είχαν στενές οικονομικές 
σχέσεις με το προηγούμενο 
καθεστώς της Καμπούλ 
(www.dw.com 17/8/2021) αλλά και η  
Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία και η 
Σαουδική Αραβία που φιλοδοξούν 
να διαδραματίσουν ρόλο στο 
Αφγανιστάν πρέπει επίσης να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους 
φιλοξενώντας και αυτές  Αφγανούς 
πρόσφυγες. 

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

 
Σε ελεγκτικό κλοιό θα βρεθούν 
οι φορολογούμενοι που έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 
δημόσιο. Στόχος να ξεχωρίσουν οι 
οφειλές που θεωρούνται ότι είναι 
ανεπίδεκτες είσπραξης, δηλαδή 
είναι αδύνατον να εισπραχθούν και 
θα μπορούν υπό προϋποθέσεις να 
διαγραφούν από αυτές που 
μπορούν να εισπραχθούν.  

ε εγκύκλιο 
της ΑΑΔΕ 
κοινοποιούνται 

οι φορολογικές 
διατάξεις του νέου 
νόμου 4820/21, με 
όλες αναλυτικά τις 
προϋποθέσεις και 
την διαδικασία με 

την οποία οι οφειλές 
θα χαρακτηρίζονται 
ως «Ανεπίδεκτες 
Είσπραξης» και θα 
διαγράφονται. 
 

 
 
Ειδικότερα: 
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 
Δημόσιο, καθώς και 
συμβεβαιωμένες οφειλές προς 
τρίτους χαρακτηρίζονται ως 
ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον 
συντρέχουν σωρευτικά οι 
κάτωθι προϋποθέσεις: 
α. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με 
βάση τα εκάστοτε πρόσφορα 
διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της 
φορολογικής διοίκησης και δεν 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη και των συνυπόχρεων ή 
απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων ή 
διαπιστώθηκε η καθ’ οποιονδήποτε 
τρόπο εκποίηση των περιουσιακών 
τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε 
ακύρωση ή σε διάρρηξη και 
διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή 
απαιτήσεων του οφειλέτη με 
επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή 
με διαδικασία εκκαθάρισης και η 
παύση των εργασιών της 
πτώχευσης, εφόσον πρόκειται για 
πτωχό. 
β. Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής 
δίωξης, ή δεν είναι δυνατή η 
υποβολή της. 
γ. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος 
από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της 
αρμόδιας φορολογικής ή 
τελωνειακής αρχής, ο οποίος 
πιστοποιεί, με βάση ειδικά 
αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των 
προηγούμενων περιπτώσεων και 

ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η 
είσπραξη των οφειλών. 
Προκειμένου για εταιρείες που 
τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις 
οποίες ασκείται κρατική εποπτεία 
και οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση 
ή πτώχευση, απαιτείται η αναγγελία 
του Δημοσίου στις ανωτέρω 
διαδικασίες εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης . 
Οι πράξεις του χαρακτηρισμού των 
επιδεκτικών ή ανεπίδεκτων 
είσπραξης και της καταχώρισης των 
απαιτήσεων σε ειδικά βιβλία 
ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται με 
απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις 
που τη διέπουν. Εφόσον πρόκειται 
για οφειλές άνω του 1,5 δις ευρώ, οι 
πράξεις αυτές κοινοποιούνται στην 
Υπηρεσία Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι 
αρμόδια για τον έλεγχο των 
δημόσιων εσόδων, από την οποία 
και ελέγχονται. Αν κρίνεται 
αναγκαίο, έλεγχος μπορεί να 
διενεργηθεί και στις πράξεις της 
παρούσας που αφορούν συνολική 
βασική οφειλή κατώτερη του ως άνω 
ποσού. 
Από την καταχώριση της οφειλής 
στα βιβλία των ανεπίδεκτων 
είσπραξης και για χρονικό διάστημα 
10 ετών από τη λήξη του έτους μέσα 
στο οποίο έγινε η καταχώριση: 
α) αναστέλλεται αυτοδικαίως η 
παραγραφή της, 
β) δεν χορηγείται στον οφειλέτη και 
στα συνυπόχρεα πρόσωπα 
αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία 
ούτε άλλο νομίμως προβλεπόμενο 
πιστοποιητικό για μεταβίβαση 
περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν 
πρόκειται για είσπραξη χρημάτων 
που θα διατεθούν για την 
ικανοποίηση του Δημοσίου ή για 
εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, 
το προϊόν των οποίων θα διατεθεί 
για τον ίδιο σκοπό, 

 

Μ 

Κυριακάτικη 

https://www.newsbeast.gr/tag/forologoumenoi
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γ) δεσμεύονται στο σύνολο τους οι 
τραπεζικοί και επενδυτικοί 
λογαριασμοί και το περιεχόμενο των 
θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα 
πιστωτικά ιδρύματα των παραπάνω 
προσώπων . 
Το Δημόσιο διατηρεί ακέραιο το 
δικαίωμά του για την είσπραξη της 
οφειλής ή συμψηφισμό και μετά την 
καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία 
των ανεπίδεκτων είσπραξης. 
Οφειλή που έχει καταχωρισθεί, κατά 
τα ανωτέρω, ως ανεπίδεκτη 
είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως 
εισπράξιμη, εάν πριν από την 
παραγραφή της, διαπιστωθεί ότι 
υπάρχει δυνατότητα μερικής ή 
ολικής ικανοποίησής της είτε από 
τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο 
πρόσωπο. Διαγραφή των οφειλών 
προς το Δημόσιο Ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και 
συμβεβαιωμένες οφειλές προς 
τρίτους που έχουν χαρακτηριστεί ως 
ανεπίδεκτες είσπραξης, δύνανται να 
κριθούν διαγραπτέες και να 
διαγραφούν και πριν από την 
παρέλευση της προθεσμίας εφόσον 
συντρέχουν σωρευτικά οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
α. έχουν ολοκληρωθεί οι 
προβλεπόμενες ενέργειες για τον 
χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων 
είσπραξης, 
β. έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές 
ενέργειες για την ανταλλαγή των 
πληροφοριών και των διαδικασιών 
αναγκαστικής είσπραξης για τα 
κράτη με τα οποία υφίστανται 
αντίστοιχες συμφωνίες και σε κάθε 
περίπτωση τουλάχιστον με τα κράτη 
μέλη της Ε.Ε., 
γ. έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες 
στην αλλοδαπή κατόπιν 
αξιοποίησης πληροφοριών και δεν 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι 
τρίτων, 
δ. έχει ολοκληρωθεί η ποινική 
διαδικασία σε βάρος των οφειλετών 
εφόσον προβλέπεται, με την έκδοση 
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 
Δημόσιο, καθώς και 
συμβεβαιωμένες οφειλές προς 
τρίτους που δεν έχουν 
χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες 

  

είσπραξης μπορούν να διαγραφούν, εφόσον εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνο 
στις ακόλουθες κατηγορίες οφειλών: 
α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό 
στοιχείο και των οποίων οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα 
κληρονομιά, 
β. οφειλές ανά φορολογούμενο μικρότερες του ποσού του εκάστοτε ελάχιστου 
ποσού φόρου από την καταβολή του οποίου απαλλάσσεται ο φορολογούμενος. 
Η διαγραφή των απαιτήσεων και η καταχώρισή τους σε ειδικά βιβλία διαγραφών 
γίνονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που τη διέπουν.  
Οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δημόσιων εσόδων από την 
οποία και ελέγχονται. 

 

Κυριακάτικη 
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Διαβάζουμε στην ιστοσελίδα 
sofokleous.gr, δημοσίευμα σχετικό 
με το νέο σχέδιο για την άμεση 
πληρωμή του ΦΠΑ στην Εφορία, για 
κάθε συναλλαγή που 
πραγματοποιείται, το οποίο 
εκπονούν το υπουργείο 
Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, μετά την 
υποχρεωτική εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών βιβλίων και τη 
διασύνδεση των ταμειακών 
μηχανών με το Taxisnet. 
Σήμερα ο ΦΠΑ που καταβάλλουν οι 
καταναλωτές, αποδίδεται από τις 
επιχειρήσεις στην Εφορία, ανά 
μήνα, εάν τηρούν διπλογραφικά 
βιβλία και ανά τρίμηνο εάν τηρούν 
απλογραφικά βιβλία. 

 
 

 νέα παρέμβαση 
προβλέπει πως, 
πολύ σύντομα, 

κάθε φορά που θα 
γίνεται μια 
συναλλαγή, ο ΦΠΑ θα 
καταβάλλεται 
«αυτόματα» στην 
Εφορία !!! 
Η άμεση πληρωμή του ΦΠΑ θα 
γίνεται με χρέωση του τραπεζικού 
λογαριασμού του επαγγελματία, 
που θα υποχρεωθεί να διατηρεί και 
με επαρκές υπόλοιπο. Αν η 
συναλλαγή γίνεται με πιστωτική ή 
χρεωστική κάρτα ο ΦΠΑ θα 
παρακρατείται αμέσως, ενώ αν η 
συναλλαγή γίνεται με μετρητά και 
εκδίδεται απόδειξη από ταμειακή 
μηχανή ή άλλο φορολογικό 
μηχανισμό, η απόδοση του ΦΠΑ θα 
γίνεται αμέσως μόλις η συναλλαγή 
διαβιβαστεί στο Taxisnet. 

Διευκρινίζεται εδώ, ότι, οι αποδείξεις που θα εκδίδονται με τις ταμειακές μηχανές, 
δεν θα διαβιβάζονται αυτόματα στο Taxisnet, αλλά υπάρχουν διαφορετικοί 
χρόνοι, ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης, που ορίζει ότι οι συναλλαγές 
μεταβιβάζονται σε χρόνο από 15 λεπτά έως και 24 ώρες. Σε κάθε περίπτωση, ο 
ΦΠΑ θα καταβάλλεται μόλις η συναλλαγή «περάσει» στο Taxisnet, που σημαίνει 
αυτόματα, όταν οι πληρωμές είναι ηλεκτρονικές και με χρονοκαθυστέρηση ωρών 
όταν η συναλλαγή είναι με μετρητά. 

 

 

Η 

Κυριακάτικη 
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Πόσος ΦΠΑ θα 
αποδίδεται άμεσα ;;; 
Το υπουργείο Οικονομικών και η 
ΑΑΔΕ δεν έχουν καταλήξει ακόμα 
στο ποσό ή ποσοστό του ΦΠΑ που 
θα καταβάλλεται άμεσα, καθώς 
υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις. 
Η φορολογική διοίκηση γνωρίζει ότι, 
ο ΦΠΑ που πληρώνει ο 
καταναλωτής και οι επιχειρήσεις 
υποχρεούνται να τον αποδώσουν 
στην Εφορία με τις μηνιαίες ή 
τριμηνιαίες περιοδικές δηλώσεις, 
χρησιμοποιείται από τις 
επιχειρήσεις ως ρευστότητα. Με το 
δεδομένο αυτό, μια άμεση επιβολή 
της αυτόματης καταβολής του ΦΠΑ 
στην εφορία, θα δημιουργούσε 
ταμιακό πρόβλημα σε χιλιάδες 
επιχειρήσεις. Εξετάζεται έτσι, το 
σχέδιο να ξεκινήσει να εφαρμόζεται 
με την άμεση απόδοση του 50% του 
ΦΠΑ, ώστε να μένει για cash flow 
στις επιχειρήσεις το υπόλοιπο 50%. 
Η εκκαθάριση του ΦΠΑ θα γίνεται 
στο τέλος του μήνα για τις 

επιχειρήσεις διπλογραφικά βιβλία 
και στο τέλος του τριμήνου για τις 
επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία 
και θα αποδίδουν στην Εφορία τον 
υπόλοιπο ΦΠΑ, που αναλογεί στις 
πωλήσεις τους. 

Πότε θα εφαρμοστεί 
Το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ 
προβλέπει ότι το νέο σύστημα θα 
εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 
2022. Νωρίτερα, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που καθορίζει η 
απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, 
Γιώργου Πιτσιλή, έως την 1η 
Νοεμβρίου 2021, θα έχουν συνδεθεί 
με το Taxisnet όλες οι ταμειακές 
μηχανές και οι λοιποί φορολογικοί 
μηχανισμοί των επιχειρήσεων. 

 

Ειδικότερα, οι υπόχρεες οντότητες 
διασυνδέονται, με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα: 
· Από 01/09/2021 οι οντότητες που 
βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την 
πανδημία και το φορολογικό έτος 
2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω 
από 100.000 ευρώ. 
· Από 01/10/2021 οι οντότητες που 
βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την 
πανδημία και το φορολογικό έτος 
2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 
και 100.000 ευρώ και 
· Από 01/11/2021 οι λοιπές 
οντότητες. 
Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων 
που απαλλάσσονται από την 
υποχρεωτική χρήση των Φ.Η.Μ. για 
την έκδοση των στοιχείων λιανικής 
πώλησης και δεν κάνουν 
προαιρετική χρήση τους, 
απαλλάσσονται. 

 

 

 

του Νίκου 
Νικολόπουλου 
Πρόεδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος 

  
Η Ελλάδα επί Μητσοτάκη έχει μπει 
σε μη ελεγχόμενη υγειονομική και 
Συνταγματική κρίση. Οσονουπο 
καταφθάνει και η νέα οικονομική 
κρίση η οποια θα κάνει το βίο μας 
αβίωτο. Το νέο μνημόνιο που 

Κυριακάτικη 
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υπέγραψε ο Μητσοτάκης για την εκταμιευση των δόσεων 
του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ - ΥΠΟΚΥΨΗΣ , φερνει την 
πείνα ,το “φούντωμα ” της ανεργίας. Απο κοντά ερχονται 
και οι άλλες «πληγές του Φαραώ» οι μετανάστες και 

φυσικά τα εθνικά θέματα. Και ενώ περιμένουν μια άνευ 
προηγούμενου κοινωνική συμφορά οι Α(χ)ΡΗΣΤΟΙ του 
ΜΑΞΙΜΟΥ επιμένουν να θελουν να μας διχάσουν για το 
εμβόλιο.  

 

 

ολεύει να μην είναι ενωμένος ο Λαός, για 
να γίνει εύκολα το μεγάλο πλιάτσικο της 
περιουσίας του, μέσα από τους                        

προσεχείς, fast track πλειστηριασμούς                                                                             
και τον πτωχευτικό νόμο !!! 

 
 
Με τα πρόσφατα μέτρα του αναγκαστικού εμβολιασμού η κυβέρνηση έδειξε ότι 
είναι ψιλά γράμματα τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν την ενδιαφέρει η κοινωνική 
ισότητα και συνοχή. Πέραν ομως απο το ότι αυτα είναι παράνομα και 
αντισυνταγματικά είναι και ανάλγητα. Για παράδειγμα ,ο αποκλεισμός μερίδας 
των πολιτών από τη δωρεάν υγεία. Ναι προχώρησε στο αδιανόητο. Απέκλεισε 
αυτούς που πληρώνουν για ασφάλιση και φορολογία -όσα κι οι υπόλοιποι 
πολίτες - και επιτρέπει την άνευ προϋποθέσεων δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη στους αλλογενείς, 
απρόσκλητους μετανάστες οι οποίοι 
δεν έχουν καταβάλει ποτέ δεκάρα 
τσακιστή στα ασφαλιστικά ταμεία 
και το κρατικό κουμπαρά. Ο 
Υπουργός υγείας πήγε και παρα 
πέρα . Ανακοίνωσε πως δωρεάν 
rapid test θα κάνουν μόνο οι 
εμβολιασμένοι. Με αυτή την 
απόφαση εκτος των άλλων 
επιβεβαίωσε -ο καθ’υλη αρμόδιος 
υπουργος- ότι μεταδίδουμε τον ιο 
και εμείς οι εμβολιασμένοι και πως 
μας άφηναν εις γνώση τους να τον 
διασπείρουμε...Οι ΑΡΙΣΤΟΙ δεν είναι 
σοβαροί & υπεύθυνοι , γιατί όταν 
μας λένε ότι οι εμβολιασμένοι και 
κολλάμε και μεταδίδουμε τον ιο τότε 
πρέπει να απαντήσουν γιατί μας 
ζητούν το πιστοποιητικό ; 
Ουσιαστικά, μόνον για να γνωρίζουν 
ότι δεν είμαστε αρνητές;Το 
Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα 
Ελλάδος πιστεύει ότι με τούτα και μέ 
τ’ αλλα ο Μητσοτάκης έχοντας κατά 
νου τις πρόωρες εκλογές , επενδύει 
πάνω στο διχασμό και στην 
πολυδιάσπαση του πατριωτικού 
ΑΝΤΙΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ. 
Τρέμει στην ιδέα της συγκρότησης 
ενός μεγάλου ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ! 
Θέλει πάση θυσία τον 
κατακερματισμό των 
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ δυνάμεων του 
ΕΘΝΟΥΣ και έχει ξαμολήσει ΛΑΓΟΥΣ 
που θα κάνουν αυτή τη 
βρωμοδουλεια … Ποντάρει σε 
πρόσωπα που στο παρελθόν 
έβαλαν την προβειά μπήκαν στο 

Β 

Κυριακάτικη 
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κοπάδι και κατάφεραν να δράσουν 
ως ΛΥΚΟΙ , ξεσκίζοντας τα αθώα 
πρόβατα. Ποντάρει ταυτόχρονα και 
στους μωροφιλοδοξους 
«αρματολούς» που νομίζουν ότι το 
πολιτικο τους μπόι είναι όσο η σκιά 
τους! Είναι γνωστή πετυχημένη 
συνταγή όπως έγινε με το ΠΟΤΑΜΙ 
και τις αλλες ακριβοπληρωμένες 
ΠΑΤΕΡΙΤΣΕΣ… Πρέπει τώρα 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ εμεις να τους 
ΞΕΒΡΑΚΩΣΟΥΜΕ και να τους 
ξαποστείλουμε εκεί που ανήκουν … 
δηλαδή στο ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΟ 
ΤΟΞΟ, πριν καταφέρουν και μας 
διαλύσουν… Δεν θα πέσουμε στη 
παγίδα του ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. Δεν θα 
επιτρέψουμε το ΤΑΜΠΕΛΑΡΙΣΜΑ σε 
ἐμβολιασμένους και 
ανεμβολιαστους.  
Κανένας Μητσοτάκης δεν μπορει να 
επιβάλει στον συνάνθρωπο μας να 
κάνει πάνω στο σώμα του 
οτιδήποτε.  
Το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα 
Ελλάδος αξιώνει από την κυβέρνηση 
να σεβαστεί την υπογραφή της σε 
σχέση με τα ψηφίσματα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και να 
παψει να στηρίζει ενέργειες που 
οδηγούν σε άμεσο ή/και έμμεσο 
εξαναγκασμό των πολιτών για 
εμβολιασμό μέσω κοινωνικών, 
πολιτικών, οικονομικών ή/και άλλων 
πιέσεων. Να πάψει να τρομοκρατεί 
και να « κόψει» κάθε έμμεση απειλή 
εναντίον των εργαζομένων για 
απώλεια του εισοδήματός τους ή/και 
της εργασίας τους αναφορικά με τον 
εμβολιασμό για τον κορωνοϊό. Οι 
έλληνες χριστιανοδημοκράτες 
ενώνουν τις δυνάμεις τους με τα 
εκατομμύρια των πολιτών που 
βγήκαν στους δρόμους και απαιτούν 
ο Μητσοτακης και οι kyriakistas να 
προστατεύσει και όχι να απειλεί με 
φυσική επιβίωση τους ανθρώπους 
προκειμενου να εξαναγκαστούν να 
λάβουν ένα εμβόλιο που φοβούνται 
και δεν θελουν να μπει στο σώμα 
τους. Μπορούμε να 
υπερασπιστούμε τα ιερά ατομικά 
δικαιώματα Μπορούμε να χτίσουμε 
έναν ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ και να 
γινουμε μια σιδερένια ΓΡΟΘΙΑ που 
θα συντρίψει τα σχέδια των 

παραδομένων στη ΝΕΑ ΤΑΞΗ. 
Μπορούμε να πάρουμε οι ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΙΣΩ ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ και το ΕΘΝΟΣ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ! Φέρνουμε στο νου 
μας τα όσα έγραψε ο Ελληνας ( 
γεννημενος στο Διδυμότειχο) 
Αυτοκράτορας Ιωάννης Βατατζης 
και άφησε σε εμάς παρακαταθήκη 
περηφάνιας και φιλοπατρίας τα 
οποια περιεχομενοδοτούν και τον 
ορισμό της ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ... « …ἂν εἶ-
ναι κανεὶς ποὺ ἀγανακτεῖ γιὰ τούτη 
τὴ θέση μας, καὶ μᾶς δυσκολεύει, καὶ 
ἐξοπλίζεται ἐναντίον μας, ἔχουμε τὸν 
τρόπο νὰ ἀμυνθοῦμε ἐναντίον του: 
Πρῶτα-πρῶτα μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θε-
οῦ, καὶ μετά, μὲ τὰ ἅρματα καὶ τὸ ἱπ-
πικὸ ποὺ ἔχουμε, καὶ μὲ πλῆθος ἀξι-
όμαχων πολεμιστῶν, οἱ ὁποῖοι 
πολλὲς φορὲς πολέμησαν… γιὰ τὴν 
Πατρίδα καὶ γιὰ τὴ σύμφυτη μὲ αὐτὴν 
ἐλευθερία.… θὰ διαπράτταμε ἀδικία 
ἀπέναντι στοὺς νόμους τῆς φύσης, 
καὶ στοὺς θεσμοὺς τῆς Πατρίδας 
μας, καὶ στοὺς τάφους τῶν προγό-
νων μας, καὶ στὰ θεία καὶ ἱερὰ τεμέ-
νη, ἂν δὲν πολεμήσουμε γι᾿ αὐτὰ μὲ 
ὅλη τὴ δύναμή μας…» 

 

 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 

 

το Ημερολόγιο του e-auction έχουν 
αναρτημένους 95,860 πλειστηριασμούς. 
Μέχρι τις 31-3-2022 είναι σε εξέλιξη 

περίπου 3,750 πλειστηριασμοί, από τους 
οποίους οι 1.253 αφορούν πρώτες κατοικίες !!! 

 

του Στέφανου 
Κουλουμπή 
Χρηματοοικονομικού Συμβού-
λου, Ναυλομεσίτη, Ειδικού 
Γραμματέα Δικτύου Υπέρβασης 

 

Σ 

Κυριακάτικη 
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Και επειδή στην Ελλάδα ξεχνάμε 
πολύ εύκολα…. ας θυμηθούμε… 
Πριν 5 χρόνια είχε ολοκληρωθεί μία 
έρευνα από την Ευρωπαϊκή Σχολή 
Management και Technology (ESMT) 
του Βερολίνου για την Ελληνική 
οικονομία που περιληπτικά 
αναφέρει τα εξής εκπληκτικά : 

α πακέτα 
διάσωσης πήγαν 
στις τράπεζες 

και όχι στους 
Έλληνες !!! 

 
Το 95% των 220 δισ. ευρώ που έχει 
λάβει η Ελλάδα (μέχρι το 2015), από 
την αρχή της κρίσης, ως δάνεια από 
τον μηχανισμό στήριξης έχει 
κατευθυνθεί για να σωθούν οι 
ευρωπαϊκές τράπεζες. Δηλαδή, 
περίπου τα 210 δισ. ευρώ έχουν 
χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν τον 
σκοπό, ενώ μόλις το 5% κατέληξε 
στον κρατικό προϋπολογισμό. 
Σύμφωνα με έρευνα ΕSMT του 

Βερολίνου που προαναφέραμε και 
που δημοσιεύτηκε στη γερμανική 
οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, 
αποδεικνύεται πως «η Ευρώπη και 
το ΔΝΤ έσωσαν τα περασμένα 
χρόνια κυρίως τις τράπεζες και 
άλλους ιδιώτες πιστωτές». Ο 
διευθυντής της ESMT, Γ. Ρόχολ, 
δήλωσε στην εφημερίδα ότι «με τα 
πακέτα βοήθειας σώθηκαν κυρίως 
ευρωπαϊκές τράπεζες». Ειδικότερα, 
σύμφωνα με την έρευνα, 86,9 δισ. 
ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για την 
εξόφληση παλαιών χρεών, 52,3 δισ. 
για την αποπληρωμή τόκων και 37,3 
δισ. για την επανακεφαλαιοποίηση 
των ελληνικών τραπεζών. 
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν 
στην έρευνα ανέλυσαν κάθε δάνειο 
ξεχωριστά, για να διαπιστώσουν 
πού πήγαν τα λεφτά, και το 
συμπέρασμα, σύμφωνα με την 
εφημερίδα, είναι αποκαλυπτικό: 
μόνο 9,7 δισ., δηλαδή λιγότερο από 
το 5%, κατέληξαν στον ελληνικό 
προϋπολογισμό και, επομένως, 
ήταν προς όφελος των πολιτών. Το 
μεγαλύτερο μέρος χρησιμοποιήθηκε 
για την εξυπηρέτηση παλαιών 
οφειλών και την πληρωμή των 
τόκων. 
«Πρόκειται για κάτι που υπέθεταν 
όλοι, αλλά το γνώριζαν λίγοι και 
επιβεβαιώνεται τώρα από την εν 
λόγω έρευνα: Εδώ και έξι χρόνια η 
Ευρώπη προσπαθεί μάταια να 
τερματίσει την κρίση στην Ελλάδα με 
δάνεια και απαιτεί συνεχώς 
σκληρότερα μέτρα και 
μεταρρυθμίσεις. 
H αιτία της αποτυχίας βρίσκεται 
προφανώς λιγότερο στην πλευρά 
της ελληνικής κυβέρνησης και 
περισσότερο στον σχεδιασμό των 
προγραμμάτων βοήθειας», 
σημειώνει η γερμανική εφημερίδα. 
Το αν το «πειραματόζωο» η ΕΛΛΑΣ 
προέκυψε εξαρχής ή στην 
συνέχεια… δεν έχει και τόσο 
σημασία. Σημασία έχει ότι οι …. 
Θεσμοί ως κάτοχοι εξουσίας 
διαμόρφωσαν ένα εξαιρετικό σχέδιο 
το οποίο και ανέπτυξαν με την 
συμμετοχή των funds ούτως ώστε 
να αλώσουν την ιδιωτική περιουσία 
των πολιτών μιας χώρας μέσω του 

τραπεζικού συστήματος και της 
φορολογικής εισοδηματικής 
πολιτικής ! 

ιας ιδιωτικής 
περιουσίας 
που ξεπερνά το 

1 Τρις ευρώ !!! 
 

 
 
Από την άλλη, οι πολιτικοί μας δεν 
έκαναν απολύτως τίποτα για να 
προασπίσουν τα συμφέροντα 
10.000.000 ΑΦΜ Ελλήνων αλλά 
επέλεξαν να …υπηρετήσουν τυφλά 
και υποτακτικά τα 4 ΑΦΜ των 
ιδιωτικών συστημικών τραπεζών 
και αυτούς που είχαν κάνει τον 
σχεδιασμό για το μεγάλο 
φαγοπότι… ! 
Κράτος Δικαίου ; Λάθος ! Ακούγεται 
καλύτερα το «ένας κόσμος …. 
πλασμένος για τραπεζίτες και 
υπηρετούμενος απόλυτα από τους 
πολιτικούς» ! Το "χρήμα" έχει τη 
δική του γλώσσα και οι 
περισσότεροι την προτιμούν από τις 
....ξένες γλώσσες ... ακόμη και από 
την μητρική, την Ελληνική ! 
Το έχουμε πει και θα το 
επαναλάβουμε … «αν η γνώση 
δημιουργεί προβλήματα που 
επιζητούν λύση, η άγνοια σίγουρα 
δεν μπορεί να τα λύσει». Καθόλου 
τυχαία σας λέμε ότι όταν γνωρίζεις .. 
μπορείς και αντιμετωπίζεις. 

 
 
Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο 
οποίος επικαιροποιείται, ώστε να προσαρμοστεί στις αλλαγές σε πτωχευτικό και 
προ-πτωχευτικό πλαίσιο, αλλά και στις νέες ηλεκτρονικές δράσεις που προωθεί 
το υπουργείο Δικαιοσύνης. Το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Ταχεία Πιλοτική Δίκη, 
προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της  

 

 

Τ 
Μ 

Κυριακάτικη 
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Πολιτικής Δικαιοσύνης και άλλες 
τροποποιήσεις στον Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας», καθιερώνει 
την πρότυπη ή Πιλοτική Δίκη στον 
Άρειο Πάγο για θέματα γενικότερου 
ενδιαφέροντος, προκειμένου να 
επιταχυνθεί η απονομή της 
Δικαιοσύνης και να ενισχυθεί η 
ασφάλεια δικαίου. Με την πιλοτική 
δίκη επιλύονται ζητήματα που 
εξαιτίας της φύσης τους προκαλούν 
σημαντικό αριθμό δικών ενώπιον 
των δικαστηρίων, με δυσμενείς 
συνέπειες στους πολίτες.  

 
Θεσπίζονται, επίσης, σε μόνιμη 
βάση ρυθμίσεις, οι οποίες 
εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά 
κατά τη διάρκεια της αναστολής 
λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω 
της πανδημίας, όπως η δυνατότητα 
κοινής δήλωσης παράστασης σε 
υποθέσεις που η προφορική 
διαδικασία είναι υποχρεωτική, η 
δυνατότητα λήψης ένορκης 
βεβαίωσης από δικηγόρο και ο 
οίκοθεν επαναπροσδιορισμός 
εκκρεμών υποθέσεων από το 
δικαστήριο σε περίπτωση 
ματαίωσης των υποθέσεων αυτών 
για λόγους ανωτέρας βίας. Τέλος, 
ενισχύεται ο ρόλος των 
ηλεκτρονικών μέσων στη διενέργεια 
διαδικαστικών πράξεων ενώπιον 
των δικαστηρίων, ώστε να 
εξοικονομείται χρόνος και δαπάνη 
υπέρ των πολιτών και του κράτους. 
Στο παραπάνω πλαίσιο υιοθετείται 
ένα πάγιο αίτημα τραπεζών, 
servicers και funds, για το οποίο 
πίεζαν εδώ και χρόνια οι θεσμοί, 
όσον αφορά στους 
πλειστηριασμούς. 

 

ε τον τροποποιημένο Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας προβλέπεται ότι δεν θα 
απαιτείται απόφαση δικαστηρίου 

προκειμένου να μειωθεί η τιμή πρώτης 
προσφοράς μετά από δύο άγονους 
πλειστηριασμούς. 

 
 
Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι εφόσον υπάρξουν δύο άγονοι πλειστηριασμοί,  
ο τρίτος βγαίνει με τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το 80% της αρχικώς 
ορισθείσας τιμής και ο τέταρτος -αν χρειασθεί- με τιμή πρώτης προσφοράς ίση 
προς το 65% της αρχικώς ορισθείσας. Όλα αυτά αυτόματα, χωρίς, δηλαδή,       
να απαιτείται απόφαση Δικαστηρίου. 

Μ 
Κυριακάτικη 
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Τράπεζες δίνουν σε πυρόπληκτους να υπογράψουν αίτηση 
για «Αναστολή καταβολής δόσεων επιχειρηματικών 
δανείων σε πληττόμενες περιοχές από τις πυρκαγιές 
θερινής περιόδου 2021». Με το έντυπο αυτό αφενός 
υποχρεώνει τον δανειολήπτη να αποδεχθεί το ποσό της 
«απαίτησης» και κατά δεύτερο αποδέχεται να πληρώνει 
τόκους, έξοδα, επιβαρύνσεις πλην κεφαλαίου…κάτι που 
είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση. 

 
Τελικά και πάλι εξαρτάται από τους ίδιους τους 
δανειολήπτες, η διόρθωση δηλ. της ….ενέργειας αυτής της 
Τραπέζης. 

σοι λοιπόν έχετε υπογράψει 
αυτό το έγγραφο μπορείτε 
να μεταβείτε στο κατάστημα 

που υπογράψατε και να 
ανακαλέσετε !!!  
 

Όπως ήδη εξηγήσαμε, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της 
κυβέρνησης, «παγώνει» η διενέργεια πλειστηριασμών, 
κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων, 
για όλα τα άλλα χρέη ή υποχρεώσεις. Γι' αυτούς τους έξι 
μήνες (έως τον Φεβρουάριο του 2022), θα αναστέλλονται με 
την ίδια απόφαση και οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων 
μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς 
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Η εφαρμογή του 
μέτρου θα ξεκινήσει με την δημοσίευση της σχετικής 
υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Για περισσότερες πληροφορίες, απλά ρωτήστε. 

 
Και οι τράπεζες/funds/servicers δεν σταματούν εδώ …. 
Η κοροϊδία χτυπάει κόκκινο…. Διαβάστε τι είπαν 
Τράπεζες, Funds και Servicers στη κυβέρνηση :  

εν μπορούμε να εντοπίσουμε 
τους ευάλωτους 
δανειολήπτες…. Και άλλωστε 

θα τους πάρουμε τα σπίτια, ούτως 
ή άλλως !!! 

 
 

 
 

Ό 

Δ 

Κυριακάτικη 
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Στο σταυρόλεξο τραπεζών - funds και servicers η λέξη που εμφανίζεται είναι μία…. 
«Πλιάτσικο» ! 
Πολλοί μας ρωτάτε λόγω πιέσεων που δέχεστε για «Ρυθμίσεις Οφειλών». 

ε γενικές γραμμές υπάρχουν δύο βασικοί 
τρόποι ρύθμισης των οφειλών: 
Δικαστικά και Εξωδικαστικά. 

Είτε μέσω του Ν.3869/2010 (νόμου Κατσέλη) που πλέον οι αποφάσεις στην 
πλειονότητά τους είναι απορριπτικές και μάλιστα κατηγορείστε και για … δόλο, 
είτε βέβαια, όπως κάνουμε στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ, με τις ανακοπές / αναστολές στις 
καταδιωκτικές κινήσεις των τραπεζών, είτε ακόμη και με άλλες ομαδικές ή/και 
ατομικές αγωγές για καταχρηστικότητες και όχι μόνο των τραπεζών. 
 

Εξωδικαστικά 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές 
σας, χωρίς να χρειαστεί να 
προσφύγετε στα δικαστήρια, με 
τους εξής τρόπους: 
Πολλοί από τους δανειολήπτες 
επιλέγουν την εξεύρεση μιας 
εξωδικαστικής λύσης και τις 
περισσότερες φορές οδηγούνται 
στην αυτοπαγίδευσή τους…. 
Αυτές οι «ρυθμίσεις» μπορεί να 
γίνουν είτε μέσω : 
Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών 
Ν.4224/2013, Ελεύθερης Διαπραγμά-
τευσης και Διαμεσολάβησης, 

Κώδικας 
Δεοντολογίας 
Εάν γκουγκλάρετε τον Κώδικα 
Δεοντολογίας Τραπεζών θα τον 
βρείτε είτε στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας με την οποία έχετε 
συνάψει το δάνειο, είτε από την ΤτΕ 
(Τράπεζα της Ελλάδος) ή την ΕΕΤ 
(Ελληνική Ένωση Τραπεζών). 

Ελεύθερη 
Διαπραγμάτευση 

Πολλοί από εσάς προχωράτε με τη 
τράπεζα / Fund χωρίς να το 
καταλάβετε σε μια τύποις «ελεύθερη 
διαπραγμάτευση», ως απόρροια 
των τηλεφωνικών πιέσεων που 
δέχεστε από τις Εισπρακτικές 
εταιρείες. Όταν μιλάμε για ελεύθερη 
διαπραγμάτευση, αναφερόμαστε σε 
επαφή με την τράπεζα/fund εκτός 
του τυποποιημένου πλαισίου που 
θέτει ο Κώδικας Δεοντολογίας 
Τραπεζών. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν ούτε προθεσμίες, ούτε 
συγκεκριμένα έγγραφα που πρέπει 
να συγκεντρωθούν, ούτε δυνατότητα 
υποβολής ένστασης κλπ. Κι επειδή 
οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, 
εκλαμβάνουν και την λεκτική πίεση 
προς αυτούς των συνομιλητών τους 
(καταπιεστών τους) ως 
δικαιολογημένη πρακτική στην όλη 
διαδικασία. Είναι λάθος. Στην 
διαπραγμάτευση προσπαθείς να 
βρεις μια λύση που θα είναι 
(ιδιαίτερα με τις τράπεζες) win-win. 
Για μια ακόμη φορά θα τονίσουμε το 
πόσο σημαντικό είναι να κάνετε την 
όλη διαδικασία με άτομα που είναι 
γνώστες του θέματος. Δεν είναι λίγοι 
αυτοί που προσπαθούν να φτιάξουν 
γλυκό χωρίς να έχουν τα βασικά 
υλικά. 

Σ 

Κυριακάτικη 
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αθαρά από πλευράς 
ενημέρωσης, η διαδικασία 
έχει ως εξής : 

Δηλώνετε προς την τράπεζα/fund 
(για το fund μέσω του servicer / 
διαχειριστή) την αδυναμία σας να 
συνεχίσετε να αποπληρώνετε τις 
οφειλές σας με τους ισχύοντες 
όρους και ζητάτε τη ρύθμιση τους. 
Αυτό γίνεται εγγράφως μέσω 
αιτήματος που καταθέτετε και 
λαμβάνετε τον αντίστοιχο αριθμό 
πρωτοκόλλου (πάντα να έχετε 
αντίγραφα αυτών που καταθέτετε). 
Στη συνέχεια είναι πιθανό η 
τράπεζα/servicer να σας ζητήσει την 
προσκόμιση εγγράφων, 
προκειμένου να εκτιμήσει την 
οικονομική σας κατάσταση. Τέτοια 
έγγραφα μπορεί να είναι το πιο 
πρόσφατο εκκαθαριστικό της 
εφορίας, η δήλωση ακινήτων Ε9, 
αντίγραφο της κάρτας ανεργίας, 
ιατρικές βεβαιώσεις που 
πιστοποιούν πρόβλημα υγείας κλπ. 
Αφού η τράπεζα εξετάσει τα 
έγγραφα, σας προτείνει πιθανούς 
τρόπους ρύθμισης των οφειλών 
σας. Οι ρυθμίσεις μπορεί να 
περιλαμβάνουν επιμήκυνση της 
διάρκειας του δανείου, μειώσεις 
επιτοκίων ή ακόμα και διαγραφή 
μέρους της οφειλής. Ένα θα θυμάστε 
… : η τράπεζα / fund δεν μένει στο 
ίδιο σπίτι με εσάς… - είναι ο 
«αντίδικός» σας ! Είναι αυτός που 
θέλει να πάρει το σπίτι σας…. 
Πολλοί προσφέρουν φίλεμα / 
γλύκισμα στις τράπεζες 
(υπαλλήλους) και εισπράττουν 
δηλητήριο ! ακόμη και από 
υπαλλήλους συγγενείς μια και η 
διατήρηση της καρέκλας έχει τίμημα 
ακόμη και τις σχέσεις αίματος… 
Πόσες φορές δεν το έχουμε 
διαπιστώσει αυτό ιδιαίτερα στην 
επαρχία…. Καλό είναι λοιπόν να 
ζητάτε πριν υπογράψετε το 
οτιδήποτε να σας δώσει η τράπεζα 
/servicer-διαχειριστής την 
«προσυμβατική συμφωνία».  

 
α πάντα γραπτά. … τα 
προφορικά έχουν την τάση να 
… εξατμίζονται ! 

Σε περίπτωση που τελικά 
καταλήξετε σε συμφωνία, 
υπογράφετε τροποποίηση της 
αρχικής σύμβασης που 

περιλαμβάνει τους όρους της ρύθμισης. Εάν είστε μέλος μας, τότε μπορούμε να 
μεσολαβήσουμε για λογαριασμό σας ακόμη και στην διαπραγμάτευση με την 
τράπεζα/servicer. Θα συνταχθεί και θα αποσταλεί το σχετικό αίτημα ρύθμισης 
οφειλών προσαρμοσμένο στις ανάγκες τις τρέχουσες δυνατότητές σας. Σε ότι 
αφορά τις προτεινόμενες από τις τράπεζες ρυθμίσεις θα σας κατευθύνουμε ποιες 
μπορεί να γίνουν αποδεκτές και ποιες πρέπει να απορριφθούν. 

 

Διαμεσολάβηση 
Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία διαδικασία μέσα από την οποία δύο ή 
περισσότερα μέρη (στην προκειμένη περίπτωση εσείς και η τράπεζα) που έχουν 
μεταξύ τους μια διαφορά επιχειρούν να την επιλύσουν με την υποβοήθηση ενός 
ενδιάμεσου αντικειμενικού τρίτου προσώπου, του διαμεσολαβητή. Τα μέρη 
συμμετέχουν πάντα στη διαμεσολάβηση με το δικηγόρο τους. Ο διαμεσολαβητής 
δεν είναι δικαστής και δεν αποφασίζει ο ίδιος για τον τρόπο επίλυσης της 
διαφοράς. Αντιθέτως, βοηθά τα μέρη να επικοινωνήσουν και να καταλήξουν σε 
μια συμφωνία, την οποία αποφασίζουν τελικά οι ίδιοι. Η διαμεσολάβηση είναι μια 
μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, με εκούσιο χαρακτήρα, 

Κ 

Τ 

Κυριακάτικη 



 

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

 Σ/Κ 28-29 Αυγούστου 2021 | Αριθμός Φύλλου 195 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |           Σελίδα 42 
στην οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή του διαμεσολαβητή, δηλαδή, 
ενός τρίτου, ανεξάρτητου και ουδέτερου ως προς τα μέρη προσώπου, επιχειρούν 
να καταλήξουν μέσω της διαπραγμάτευσης μεταξύ τους, σε μία βιώσιμη και 
αμοιβαία ικανοποιητική διευθέτηση της διαφοράς τους. Καθοριστικό ρόλο στη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης έχουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών.Η 
τραπεζική διαμεσολάβηση έχει εφαρμογή σε όλες τις διαφορές μεταξύ 
δανειολήπτη (ιδιώτη, επαγγελματία, επιχείρηση, οφειλέτη, εγγυητή) και 
τραπεζικού ιδρύματος, με απώτερο στόχο την εξεύρεση μίας κοινά αποδεκτής 
λύσης μεταξύ των μερών. Η διαμεσολάβηση έχει πολλά και σημαντικά 
πλεονεκτήματα, με κυριότερα την επίτευξη κοινά αποδεκτής λύσης, την ταχύτητα 
επίλυσης της διαφοράς, την εξοικονόμηση κόστους και το απόρρητο της 
διαδικασίας. Για τον δανειολήπτη ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι όχι μόνο 
πρώτη φορά θα διαπραγματευτεί για το δάνειό του, αλλά και υπό ίσους όρους. 
Όπως έχουμε πλείστες φορές τονίσει, το μεγαλύτερο λάθος του δανειολήπτη είναι 
ότι θέλει να πάρει ο ίδιος τα ηνία και να γίνει ο «διαπραγματευτής», ο 
«διαμεσολαβητής», ο «χρηματο-οικονομικός σύμβουλος» και ο «δικηγόρος» του 
εαυτού του ! Γι’ αυτό και στην αρχή της αναφοράς μας στη εξωδικαστική επίλυση, 
αναφερθήκαμε στην «αυτοπαγίδευση» πολλών δανειοληπτών. Οι τράπεζες, 
καθημερινά μέσω των εισπρακτικών κυρίως, σας τονίζουν ότι έχετε περιθώριο να 
απαντήσετε στην πρότασή και/ή αντιπρότασή τους εντός της εβδομάδας, 
διαφορετικά θα προχωρήσουν σε … ‘ένδικα’ μέσα, δηλ. Δ.Π. (επίδοση Διαταγής 
Πληρωμής) ή Κατασχετήριας Έκθεσης κλπ κλπ. Μάλιστα κάποιες φορές από 
…..υπερβάλλοντα ζήλο σας απειλούν με κατάσχεση όταν ακόμη δεν σας έχει 
επιδοθεί η ….. «καταγγελία της συμβάσεως».  
Δυστυχώς έως σήμερα πολλοί δανειολήπτες δεν έχουν λάβει υπόψη τους την 
δυνατότητα κατάθεσης αγωγής για αποζημίωση εξαιτίας των υπερβολικά 
πιεστικών ψυχολογικά οχλήσεων. Μήπως πολλοί παραβλέπουν τις αποφάσεις 
που έχουμε αναφέρει και που έχουν επιδικάσει αποζημιώσεις 5.000 ευρώ σε μέλη 
μας, δανειολήπτες που κατέφυγαν στην δικαιοσύνη ; Πόσο λάθος να διακατέχεσαι 
από αυτήν την αθεράπευτη …. ηττοπάθεια και να μην διεκδικείς…...(Δες 
αποφάσεις Ειρηνοδικείου Αθηνών όπως : #431/2020 – 962/2020… ) ! Έχουμε 
περισσότερες από 600 αποφάσεις….. ως σήμερα ! Ο νούμερο 1 εχθρός μας είναι 

η άγνοια ! Κάποιοι διαστρέφουν την 
αληθινή πληροφορία και την κάνουν 
ψευδή ή παραπλανητική. Το 
Σύστημα ξέρει επίσης ότι «όσο η 
κοινωνία απομακρύνεται από την 
αλήθεια τόσο περισσότερο θα μισεί 
εκείνους που τη λένε !»….. Το θέμα 
τελικά είναι το πόσο έχει κιοτέψει ο 
Έλληνας. Θ’ αγωνιστεί ; ή θα 
παραδώσει «γη και ύδωρ»; Ποια 
συμφέροντα θα εξεγερθούν …; Αν θα 
εξεγερθούν βέβαια….Αυτά των 
απλών πολιτών ή αυτά των 
επιχειρηματιών (ΜΜΕ) που θα δουν 
ν’ αρπάζουν οι τράπεζες τις 
περιουσίες τους; Μη ξεχνάμε ότι 
700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
απασχολούν περισσότερους από 
2.000.000 εργαζόμενους στην 
Ελλάδα !  
Οψόμεθα ! 

 

του Γιώργου Κοντού 
Σύμβουλου Digital Marketing και 
SEO Expert, Γενικού Γραμματέα 
Υπέρβασης 

 

Τι είναι το SEO & από 
ποιους γίνεται;  
Το S.E.O εφαρμόζεται από SEO 
Expert, ή από ειδικό στο SEO, ή SEO 
Consultant, αν θέλετε φυσικά να 
έχετε σίγουρα αποτελέσματα. Το 
SEO είναι ουσιαστικά η 
βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις 
μηχανές αναζήτησης ή στα αγγλικά 
S.E.O δηλαδή Search Engine 
Optimization. Στην ουσία το SEO 
είναι οι διαδικασίες 
βελτιστοποίησης στη δομή, στο 
περιεχόμενο και στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ενός ιστότοπου. 
Αυτό γίνεται ώστε να είναι φιλικός 
προς τους χρήστες και τις μηχανές 
αναζήτησης του διαδικτύου 
σύμφωνα με το wikipedia. Το S.E.O 
(Search Engine Optimization) είναι 
από τα πλέον πιο ισχυρά μέσα του 
διαδικτύου. Δηλαδή το SEO είναι ο 
τρόπος με τον οποίο 
προσαρμόζεται η ιστοσελίδα σας για 
να κατακτήσει την κορυφή στις 
μηχανές αναζήτησης. Αυτό είναι 

καθοριστικό για την επιχείρηση σας 
διότι μέσω της μηχανής αναζήτησης 
της Google σας αναζητούν οι 
πελάτες σας. Αλλά μιλώντας για το 
S.E.O οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις 
χρηστών στα Google SERPs, είναι οι 
εξής: “τι ειναι το seo”, “seo 
ορισμος”, seo κοστος”, “seo 
marketing τι ειναι”, “seo τεχνικες”, 
“seo για αρχαριους”, “βελτιωση 
seo” και “seo what is it”. Τι 
παρατηρείτε από τους παραπάνω 
όρους αναζήτησης; Ότι είναι χωρίς 
τόνο. Αυτό σημαίνει πως και οι 
πελάτες σας είναι το πιθανότερο να 
σας αναζητούν με παρόμοιο τρόπο. 

Κυριακάτικη 

DIGITAL MARKETING 

https://g.co/kgs/9Xazh2
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Πόσο σημαντικό είναι 
το SEO; 
Ουσιαστικά αυτό θα καθορίσει την 
πορεία της ιστοσελίδας σας στο 
διαδίκτυο. Μπορεί να επηρεάσει 
θετικά ή αρνητικά σε τεράστιο βαθμό 
την ροή επισκεπτών και πελατών 
σας. Στην ουσία είναι το Α και το Ω 
όταν μιλάμε για την οργανική 
επισκεψιμότητα στο ίντερνετ. 
Σκεφτείτε πως όλα τα διαδικτυακά 
μέσα στα οποία εμφανίζεστε όπως η 
Google και το YouTube, βασίζονται 
σε μια μηχανή αναζήτησης. Εδώ θα 
πρέπει να σας πω ότι η πιο 
δημοφιλής μηχανή αναζήτησης είναι 
της Google. Συμπερασματικά η θέση 
στην οποία εμφανίζεται η 
επιχείρηση σας στα οργανικά 
αποτελέσματα καθορίζει την 
επιτυχία σας. 

 
Σκεφτείτε τώρα, πόσο ζωτικής 
σημασίας και καθοριστικό για την 
επιχείρηση σας θα ήταν, αν εσείς – 
με την βοήθεια ενός SEO expert ή 
SEO Consultant για παράδειγμα – 
μπορούσατε να διαμορφώνεται το 
περιεχόμενό σας. Φανταστείτε 
λοιπόν να μπορούσατε να 
εμφανίζεστε σε μια σειρά από λέξεις-
κλειδιά πρώτοι ή στην πρώτη 
σελίδα. Συμπερασματικά ο στόχος 
σας θα έπρεπε να είναι να έχετε 
περιεχόμενο φιλικό προς τις 
μηχανές αναζήτησης και να 
κατατάσσεται στα πρώτα οργανικά 
αποτελέσματα. Με βάση τα κλικ των 
χρηστών να απολαμβάνετε 
μεγαλύτερη απήχηση, μετατροπές & 
έσοδα. 

Πως και γιατί ωφελεί 
το SEO την επιχείρησή 
σας; 
Το σημαντικότερο είναι ότι μπορείτε 
να απευθύνεστε σε εκατομμύρια 
δυνητικούς πελάτες στην Ελλάδα & 
δισεκατομμύρια χρήστες σε όλο τον 
πλανήτη! 
Ως SEO expert σας ενημερώνω πως 
το SEO κυριαρχεί, καθώς και η 
δυνατότητα του να μπορείτε να 
προσεγγίζετε οργανικά με 
βελτιστοποίηση Search Engine 
Optimazation τον μεγαλύτερο 
δυνατό αριθμό δυνητικών πελατών. 
Η Βελτιστοποίηση Search Engine 
Optimization, είναι από τους 
βασικούς παράγοντες γιατί 
ευθύνεται για την κατάταξη που θα 
λαμβάνει η ιστοσελίδα σας στις 
μηχανές αναζήτησης. Επίσης ως 
SEO Consultant σας προτείνω να 
δημοσιεύστε πλήρη στοιχεία για να 
σας ευρετηριάσει η Google. Έτσι θα 
σας εμφανίζει η Google στο Search 
με πλήρη στοιχεία δεξιά από το 
search. Εκεί θα περιλαμβάνει το 
σύνολο των πληροφοριών που 
καταχωρήσατε στο Google my 
Business που είναι ένα Δωρεάν 
εργαλείο. 

 
Επιπλέον, σε περίπτωση που 
κάνετε μια νέα δημοσίευσή , θα έχετε 
μεγαλύτερη ευκαιρία να γίνει 
αντιληπτή από την Google και να 
σας κατατάξει στην σελίδα 
αποτελεσμάτων με εικόνες. 

8 πρακτικές SEO για το 
2021 (Τips από SEO 
Consultant) 
· Πάντα λέξεις κλειδιά στον τίτλο και 
στους υπότιτλους. 
· Tags στις εικόνες. Φροντίστε οι 
εικόνες που συνοδεύουν το 
περιεχόμενό σας να έχουν τα tags 
σας στο όνομα του αρχείου. 
· Σωστή τοποθέτηση των λέξεων 
κλειδιά– αρκετές στις πρώτες / 

τελευταίες 25 λέξεις και αραιά μέσα 
στο κείμενο. 
· Καλά δομημένο κείμενο (SEO 
structure), γιατί σκανάρεται εύκολα 
και κατατάσσεται υψηλότερα. 
· Μη χρησιμοποιείτε εμπορικές 
λέξεις κλειδιά, που χρησιμοποιούν 
πολλοί. Ενδεικτικά η λέξη “οικία” θα 
ήταν καλύτερη από την λέξη “σπίτι”. 
· Παραπομπές στα Social media, 
γιατί όσο διαδίδεται ένα κείμενο 
γίνεται πιο δημοφιλές στις μηχανές 
αναζήτησης. 

 

Τύποι SEO (Search 
Engine Optimization) 

 
Το on-site αναφέρεται σε πρακτικές 
που έχουν στόχο να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα μιας 
ιστοσελίδας σε επίπεδο 
περιεχομένου, δομής, σχεδίασης, 
ταχύτητας αλλά και τεχνικής 
υλοποίησης. 
Οι ενέργειες Βελτιστοποίησης που 
κάνουμε εντός της ιστοσελίδας μας. 
Με στόχο ειδικά σε ιστοσελίδες 
βασισμένες σε wordpress (το οποίο 
προτιμάτε για βέλτιστη απόδοση) να 
έχουμε περιεχόμενο που να ξεπερνά 
τις 600 λέξεις. To on-site SEO είναι 
τελικώς όλες οι προσπάθειες και 
ενέργειες που κάνουμε εντός της 
ιστοσελίδας για να κατατάξουμε τον 
ιστότοπο μας ψηλά στα 
αποτελέσματα της Google. 

 
Το off-site αναφέρεται στις 
πρακτικές που δεν εφαρμόζονται 
στην εκάστοτε ιστοσελίδα, αλλά 
εξωτερικά από αυτή, και αφορούν, 
κατά κύριο λόγο, στο πόσο 
σημαντική και αξιόπιστη θεωρείται 

Κυριακάτικη 

https://georgioskontos.gr/seo-expert/
https://georgioskontos.gr/google-my-business-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-2021/
https://georgioskontos.gr/google-my-business-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-2021/
https://georgioskontos.gr/8-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-seo-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2021/
https://georgioskontos.gr/8-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-seo-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2021/
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μια ιστοσελίδα από μια μηχανή αναζήτησης.  
Αυτό που ονομάζουμε DA Domain Authority & PA Page 
Authority και το μετράμε δωρεάν στο Moz. Ενέργειες που 
αφορούν αποκλειστικά και μόνο πρακτικές εμφώλευσης 
link εκτός της ιστοσελίδας μας. Εδώ το πράγμα είναι πιο 
δύσκολο, διότι απαιτεί χρόνο και κόπο για να έχεις τα 
αποτελέσματα που επιθυμείς. Το σύνηθες είναι περίπου 6 
μήνες επίπονης, καθημερινής και αδιάκοπης 
προσπάθειας. Το off page SEO είναι, μεταξύ άλλων, το link 
building, το social media marketing, το Guest blogging κ.α 

 
 αλγόριθμος της Google θα καθορίσει (τελικά) την 
θέση μας με βάση το πόσο SEO βελτιστοποιημένος 
είναι ο ιστότοπος μας. Αν κι εσείς λόγω των 

συνθηκών έχετε αναγκαστεί να μεταφέρετε την επιχείρηση 
σας internet. Τώρα πλέον γνωρίζετε για αυτά τα 2 είδη 
βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας σας για να κυριαρχήσετε 
στον χώρο του διαδικτύου!  
  

 

O 

Κυριακάτικη 

https://moz.com/domain-authority-checker
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