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του Γιάννη Ντάσκα 
Δημοσιογράφου 

 

Μόνοι τους οι πολιτικοί είπαν, 
αλληλοκατηγορούμενοι ότι «δεν 
πάει άλλο» με τα σκάνδαλα των 
Τραπεζών, με τα θαλασσοδάνεια, με 
τις διαβόητες ΜΚΟ. Πρωτεργάτης ως 
υπουργός και ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Αδιαφορούσε, έλεγε, 
αν οι ελεγκτές έβγαζαν πορίσματα 
για πλαστά πτυχία 
πρωτοκλασάτων, αν τα πορίσματα 
θα χτυπούσαν το πελατειακό 
κράτος, τους διεφθαρμένους της 
πολιτικής, του επιχειρείν, των 
τραπεζών, των ΜΜΕ. Αμ δε…  

 
Ελάχιστοι γνωρίζουν σήμερα ότι στα 
δικαστήρια υπάρχει ένα ποταμός 
δικογραφιών και πορισμάτων με 
τους διεφθαρμένους στα εδώλια… 

λάχιστοι πρόσεξαν 
ότι νόμοι που 
ψηφίστηκαν με  

την υπογραφή και  
του σημερινού 
πρωθυπουργού είναι 
(ν)τροπολογίες για 
αμνήστευση, αισχρή και 
αντισυνταγματική των 
διεφθαρμένων  
που ήταν ήδη στις 
δικογραφίες, οι οποίες 
κλειδώθηκαν σε 
συρτάρια μέχρι  
να ψηφιστούν οι 
(ν)τροπολογίες. 
Παραδείγματα με λίαν επώνυμους 
της κρατικής μηχανής και των ΜΚΟ 
των τελευταίων ημερών στα 
δικαστήρια:  

Οι κατηγορούμενοι στο Εφετείο 
Κακουργημάτων Αθηνών Τακ. Βασ., 
Μαυρ. Παρ. και Μπ. Νικ. ιδιαίτερα 
βαριά ονόματα της 
επιχειρηματικότητας και της 
κρατικής μηχανής. Τα ποσά μεγάλα. 
Το όχημα οι διαβόητες ΜΚΟ. Οι δύο 
πρώτοι για ηθική αυτουργία κατά 
συρροή και εξακολούθηση, ηθική 
αυτουργία κατά συρροή και 
εξακολούθηση στην απιστία του 
τρίτου για απιστία σχετική με την 
υπηρεσία από κοινού και κατ’ 
εξακολούθηση σε βάρος της 
περιουσίας του Ελληνικού δημοσίου 
από την οποία το όφελος που 
πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης και η 
ζημιά που προξενήθηκε ή 

οπωσδήποτε απειλήθηκε σε βάρος 
του Δημοσίου υπερβαίνει το ποσό 
των 150 χιλιάδων ευρώ και είναι 
ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.  

 
Ο ένας από τα πιο ηχηρά ονόματα 
της επιχειρηματικότητας από άκρη 
σε άκρη της Ελλάδας. Ο ίδιος 
συστήνεται ως εξής: «κάτοχος 
πτυχίου Bachelor of Science 
Πολιτικού Μηχανικού, πτυχίου 
Master of Science Πολιτικού 
Μηχανικού του Columbia University 
της Νέας Υόρκης και πτυχίου Master 
of Business Administration του ιδίου 
Πανεπιστημίου, καθώς και 
Διδακτορικού διπλώματος (Ph.D) 
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης». Τα επιχειρηματικά 
ενδιαφέροντα του κυρίου… 
εστιάζονται στο χώρο των 
επιχειρηματικών συμμετοχών, της 
βιομηχανίας, καθώς και στον 
κατασκευαστικό και 
χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι 
πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου των εταιρειών T., ΒΙ 
Α.Ε., IND A.E., POL A.E. και FRE A.E. 
Είναι Επίτιμος Γενικός Πρόξενος 
της… Είναι αντιπρόεδρος της 
Ένωσης Ελληνικών Εταιριών … και 
αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου. 
Είναι Πρόεδρος επί τιμή και πρώην 
Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(Σ.Β.Β.Ε.). Έχει διατελέσει 
αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 
Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και 
αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, είναι 
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χωρών  
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Νοτιοανατολικής Ευρώπης Α.Ε. (ΙΝΑ Α.Ε.) και Πρόεδρος 
του… Business. Είναι επίσης μέλος του Επιχειρηματικού 
του Συμφώνου Σταθερότητας της Ευρώπης. Ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανίων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στα 100 χρόνια 
ιστορίας του, λειτούργησε όχι μόνο ως ένας υπεύθυνος 
συνδικαλιστικός εκπρόσωπος της βιομηχανίας και 
επιχειρηματικότητας της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και ως 
ένας αξιόπιστος φορέας περιφερειακής ανάπτυξης της 
χώρας. «Οι προτάσεις και παρεμβάσεις του ήταν έγκαιρες 
και ουσιαστικές. Είναι πικρή δικαίωση, να πούμε σήμερα 
ότι αν η πολιτεία τις ακολουθούσε δεν θα βιώναμε την 
καταστροφική ύφεση της οικονομίας μας τα τελευταία 
χρόνια. Ο ΣΒΒΕ, διαχρονικά, πρότεινε ως μοντέλο 
ανάπτυξης της χώρας, το πρότυπο και τα συστατικά 
προόδου των επιτυχημένων επιχειρήσεων: όραμα, καλά 
εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, γνώση, καινοτομία, 
τόλμη, αποτελεσματικότητα. Πάντα ζητούσε πραγματική 
σύγκλιση με τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες και οικονομίες, 
καινοτομία, παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, 
εξωστρέφεια και μείωση του κράτους για να μειωθεί η 
διαπλοκή και να αναπτυχθεί ισόρροπα η περιφέρεια. Αντ’ 
αυτού οι εκάστοτε κυβερνήσεις και το πελατειακό κράτος 
που είχαν δημιουργήσει, επιχειρούσαν ανάπτυξη με 
δανεικά, δαιμονοποιούσαν στην κοινωνία τον 
επιχειρηματία και την επιχειρηματικότητα, καθυστερούσαν 
τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, 
αντιστέκονταν με τις κομματικές συντεχνίες σε κάθε αλλαγή 
και προετοίμαζαν στα σχολεία τα νέα παιδιά για να γίνουν 
δημόσιοι υπάλληλοι και όχι επιχειρηματίες. Ο ΣΒΒΕ, 
σήμερα, 100 χρόνια μετά την ίδρυση του, εμπνεόμενος 
πάντα από τις ίδιες αρχές και αξίες που υπερασπίσθηκε σε 
όλη την ιστορία του, κάνει έκκληση σε όλες τις υγιώς 
σκεπτόμενες δυνάμεις της χώρας να συστρατευτούν σε μια 
ειρηνική επανάσταση εκσυγχρονισμού της οικονομίας και 
κοινωνίας μας που θα μας εντάξει πλήρως στο Ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι»…  

άρτυρες στη δίκη αυτή ο 
Πρεσβευτής που έγραψε  
την επιστολή βόμβα στον 

Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
για τα 10 εκατομμύρια από την 
Σαουδική Αραβία, δηλαδή ο κ.  
Νίκος Βαμβουνάκης, αλλά και άλλοι.  
Η δίκη διακόπηκε για 15 Οκτωβρίου 2021.  

το Εφετείο Κακουργημάτων 
Αθηνών είναι σε εξέλιξη δίκη  
με βασικούς κατηγορούμενους  

την υπηρεσιακή ηγεσία και έναν 
υφυπουργό πασίγνωστο του 
Υπουργείου Εξωτερικών στο 
παρελθόν. 
Πολιτική αγωγή του Δημοσίου είναι η ίδια που ήταν και στα 
άλλα δύο Δικαστήρια που αθωώθηκαν τελικά από τον 1 ο 
βαθμό ο Αλέξανδρος Γεώργιος Ρ. και η Πάρεδρος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου Γ. Λ. και σε 2 ο βαθμό οι Πρέσβεις 
Νικ. Τσ. και Νικ. Μ. και καταδικάστηκαν μόνο ο 
δημοσιογράφος Κων/νος Τζεβελέκος και η σύζυγός του. 
Ευτυχώς υπάρχει και ο Άρειος Πάγος. Όλοι πλην του κ. 
Αλέξιου Κούγια που ήταν απών μίλησαν για παραγραφή 
βάσει του νέου Νόμου ο οποίος με (ν)τροπολογία 
κατήργησε το Νόμο 1608/50!!! 

 
Μ 
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Ο δημοσιογράφος Κων/νος Τζεβελέκος που είναι φυλακή 
από την παρόμοια υπόθεση που αθωώθηκαν οι Ρ.Τσ.Μπ. 
δεν εμφανίστηκε, αλλά μια ασκουμένη του δικηγορικού 
γραφείου Κούγια ζήτησε διακοπή ή αναβολή λόγω 
κωλύματός του. Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από την ασκουμένη 
να βρει άλλον δικηγόρο και διέκοψε για λίγο, αλλά όταν 
επανήλθε εκείνη είπε ότι δεν μπορεί να βρει και έτσι ο κ. 
Πρόεδρος ζήτησε να διοριστεί αυτεπαγγέλτως άλλος και 
έστειλε τον αστυνομικό να τον βρει. Η υπόθεση αφορά δύο 
προγράμματα αποναρκοθετήσεων με ΜΚΟ!!! Η δίκη 
διεκόπη για 6 Οκτωβρίου 2021. Σημειώνεται ότι οι δύο 
κατηγορούμενοι Πλ. και Κ., από τους 17 στην υπόθεση 
αυτή, ήταν μάρτυρες την ίδια μέρα 28/9/2021 στην άλλη 
υπόθεση της Ευρωμάτικ όπου στο εδώλιο κάθησαν αντί 
των πραγματικά υπευθύνων η τελευταία τρύπα του ζουρνά. 

αραμπινάτο σκάνδαλο με 
φαγοπότι μέσω μιας εταιρείας 
Ευρωμάτικ, η οποία ιδρύθηκε δυο 

μήνες μετά την Υπουργική απόφαση 
που της ανέθεσε δουλειά (!!!) περίπου 
140.000 ευρώ γνωρίζοντας και το 
ΑΦΜ που θα έπαιρνε μετά από δύο 
μήνες και η οποία τελικά έκοψε  
1000 περίπου πλαστά και εικονικά 
τιμολόγια 10.000.000 ευρώ! 
Κατηγορούμενοι 8 και στο εδώλιο παρόντες 3. Το βασικό 
αδίκημα ήταν η απάτη και ακολουθούσε η νομιμοποίηση 
των εσόδων από την απάτη. Και εκεί έσκασε το μυστικό. 
Όλοι μίλησαν για παραγραφή της απάτης διότι το Ελληνικό 
Δημόσιο που δεν παρίστατο ως πολιτική αγωγή δεν είχε 
κάνει ούτε έγκληση και έτσι με βάση εκείνη την αισχρή 
(ν)τροπολογία που πέρασε για να καλύψει το φαγοπότι στα 
δημόσια ταμεία έπαψε η ποινική δίωξή τους. Έτσι αφού το 
Δημόσιο ξέχασε να κάνει τη δουλειά που ήθελε η 
(ν)τροπολογία, ο κ. Εισαγγελέας πρότεινε και το 
Πενταμελές Εφετείο αποφάσισε ομόφωνα λόγω της μη 
εγκλήσεως από το Δημόσιο, που έτσι κι αλλιώς δεν 
παρίστατο, να πάψει τη ποινική δίωξη για απάτη και να 
κηρύξει αθώους τους κατηγορουμένους για νομιμοποίηση 

εσόδων και να επιστραφούν στους καταθέσαντες οι 
εγγυήσεις. Δεν είπε όμως ούτε ο κ. Εισαγγελέας ούτε το 
Δικαστήριο πού καταλόγισαν τα έξοδα του Δημοσίου. 
Μάρτυρας στη δίκη αυτή δεν ήταν ο πρεσβευτής κ. 
Βαμβουνάκης. 

 

ίναι κοινό μυστικό ότι πίσω από  
το φαγοπότι είναι πολιτικά  
πρόσωπα, όπως και πίσω από  

τις περισσότερες ΜΚΟ που άρπαξαν 
μεγάλα ποσά από κρατικά ταμεία. 
Η (ν)τροπολογία αθωώνει τους μοχλούς αρπαγής του 
χρήματος και ταυτόχρονα κλείνει στόματα, ώστε οι 
πολιτικοί να μείνουν στο απυρόβλητο. Και η διαφθορά να 
καλπάζει φουσκώνοντας λογαριασμούς σε φορολογικούς 
παραδείσους… Αυτός είναι ο πόλεμος; στη διαφθορά και 
στο πελατειακό κράτος, αυτόν τον πόλεμο υποσχέθηκε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά κάπου στη μέση μπήκε ο… 
Τοτός και άρχισαν τα γνωστά ανέκδοτα… 
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Μέρος 5.3 : Οι Νταβατζήδες του Παρακράτους 
και των Μυστικών Υπηρεσιών 

 
Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 
2007 ο Καραμανλής επικράτησε 
κυριολεκτικά διά πυρός και σιδήρου. 
Δυστυχώς, τα όσα έγιναν εκείνες τις 
δραματικές μέρες του Αυγούστου τα 
ξεχάσαμε γρήγορα. Τεράστιο λάθος. 

ιατί εκείνες τις 
ημέρες η Ελλάδα 
έπεσε θύμα της 

οργανωμένης δράσης 

Ελληνικών και ξένων 
παρακρατικών 
μηχανισμών, 
αντίστοιχων με αυτών 
που έζησε σε κάποιες 
περιόδους της 
δεκαετίας του ’60 
, που οδήγησαν τελικά στη 
συνταγματική εκτροπή του ’65 και τη 
δικτατορία του ’67. Το καλοκαίρι 
εκείνο κάηκαν 72 συνάνθρωποί μας, 
μαζί με εκατομμύρια στρέμματα 
ελληνικής γης. Η φωτιά αυτή μόνο 
φαινομενικά έχει σβήσει. Η φωτιά, 
στην ουσία, σιγοκαίει όσο οι 
εμπρηστές που έκαψαν τότε τα δάση 
και τα σπίτια μας, κυκλοφορούν 
ελεύθεροι ανάμεσά μας, και ψάχνουν 
την κατάλληλη ευκαιρία να 
επαναλάβουν τα εγκλήματά τους. 
«Ατυχήματα» λοιπόν… Ας 
ξαναζήσουμε τα πράγματα με τη 
σειρά, πιάνοντας το νήμα της 
ιστορίας εκεί που το αφήσαμε. 
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ – 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ – ΠΥΘΙΑ. 

 
Τέσσερις λέξεις – τέσσερις 
υποθέσεις φαινομενικά παντελώς 
ασύνδετες, ουσιαστικά όμως 
δεμένες –«κεντημένες» από τη 
μαύρη κλωστή του παρακράτους. 
Ένας σιχαμένος ιστός αράχνης που 
άφησε πίσω της, όχι μόνο θλιβερές 

εντυπώσεις, αλλά θύματα ακόμη και 
νέα παιδιά, όπως τον 15χρονο 
μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλο. 
 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Όταν ο τελευταίος 
αυθεντικός Έλληνας ρήτορας 

Βύρων Πολύδωρας, 
ως Υπουργός 
Προστασίας του 

Πολίτη μιλούσε για τον 
«Στρατηγό Άνεμο», 
εννοώντας με τη 
συμβολική χρήση των 
λέξεων, ότι υπάρχει 
οργανωμένο σχέδιο 
πίσω από τους 
εμπρησμούς που 
κατέκαιγαν τη χώρα 
, ήταν πολλοί αυτοί -με πρώτους 
τους Νταβατζήδες της 
ψευδοενημέρωσης- που έσπευσαν 
να τον λοιδορήσουν, να τον 
περιγελάσουν, να τον 
κομματιάσουν. Ο έντιμος αυτός 
πολιτικός και πιστός πατριώτης δεν 
έπεσε στην παγίδα να απαντήσει με 
στοιχεία που εκ της θέσεώς του 
διέθετε, γιατί θα διακινδύνευε να 
περιέλθει η χώρα από τη δίνη της  

 

Γ 

Ο 
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φωτιάς στη δίνη του αλληλοσπαραγμού, αν μέσα στην 
αλλοφροσύνη που γεννάει η καταστροφή 
παρερμηνευόντουσαν τα ντοκουμέντα. Όταν έπρεπε, στις 
αρχές του 2012 -πέντε χρόνια αργότερα- ο Πολύδωρας 
έσπασε τη σιωπή του και εξηγήθηκε: «Μη φαντάζεστε τον 
δράστη με το δαυλό να βάζει φωτιά. Μπορείς να τον 
φανταστείς όμως με ωρολογιακούς εμπρηστικούς 
μηχανισμούς, οι οποίοι πρώτη τους δουλειά είναι να 
καίγονται αυτοί ώστε να μην αφήσουν ίχνη». Λίγα χρόνια 
μετά θα ερχόντουσαν τα Wikileaks να δικαιώσουν και τον 
Πολύδωρα και τον Καραμανλή και όλους εμάς που δώσαμε 
τότε με θάρρος τη μάχη των πυρκαγιών και βέβαια οι 
Νταβατζήδες της Πολιτικής προσπάθησαν φοβούμενοι τη 
δύναμη της αλήθειας να μας εξαφανίσουν από το 
προσκήνιο….  Τα κατάφεραν μόνο για λίγο… 

 

δήλωση Γιλμάζ περί τουρκικών 
εμπρησμών στα ελληνικά δάση, 
παρά την μετέπειτα ανασκευή  

της, είναι τεράστιας σημασίας. 

 
Σε αυτή προσθέστε τη δήλωση του Γιασάρ Οζ στελέχους 
των Γκρίζων Λύκων, όταν παραδόθηκε στην Τουρκική 
Ασφάλεια το 1997: «Όταν μας βάζανε να καίμε τα ελληνικά 
δάση ήμασταν καλοί, τώρα μας βάζουν φυλακή». 
Αργότερα, στο ίδιο μήκος κύματος, ο πράκτορας της ΜΙΤ με 
το κωδικό όνομα Σαμπάχ Κατενέ, υποστήριζε ότι «αφού 
στείλαμε ξεχωριστά τα υλικά, περάσαμε στη χώρα αυτή 
(Ελλάδα). Τοποθετήσαμε μερικές βόμβες σε τουριστικές 
περιοχές, οι οποίες άδειασαν από τουρίστες αμέσως μετά 
τις εκρήξεις. Στην Πρωτεύουσα εξεράγη μια βόμβα μπροστά 
από το Μετρό και ο κόσμος πανικοβλήθηκε. 

 

Η 
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Μετά, αν προσέξατε, σε αυτή τη 
χώρα ξέσπασαν πολλές πυρκαγιές. 
Κρίμα τα ωραία δάση (!!!), όμως, με 
όλα αυτά, η γειτονική μας χώρα που 
μας σαμποτάρει, διαπίστωσε ότι το 
τίμημα γι’ αυτό είναι ακριβό και θα 
θερίζει ό,τι σπέρνει». Σας θυμίζουν 
κάτι αυτές οι δηλώσεις; Σας βοηθούν 
να καταλάβετε πώς ενήργησε το 
παρακράτος το 2007; Όταν - η Νέα 
Δημοκρατία (Εφημερίδα 
«Δημοκρατία 2.1.2012) μιλούσε τότε 
για «ασύμμετρες απειλές», το 
ΠΑΣΟΚ έφτασε στο σημείο να 
συγκαλέσει Πολιτικό Συμβούλιο για 
να τις αντικρούσει. Τα γνωστά ΜΜΕ 
της διαπλοκής ήθελαν η τεράστια 
διαφορά που είχε η ΝΔ τις πρώτες 
ημέρες της προκήρυξης των 
εκλογών να ψαλιδιστεί για να 
καταστεί ο Καραμανλής 
«ελεγχόμενος. Γι΄ αυτό 
σιγοντάριζαν, τις άφρονες φωνές 
της αντιπολίτευσης. 

 

υσιαστικά τα 
ελληνικά μίντια 
λειτουργούσαν 

από μόνα τους σαν 
αντιπολίτευση  
χωρίς κανένα 
ίχνος πατριωτισμού……. 

τη στιγμή που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος είχε συμφωνήσει να ανασταλεί η 
προεκλογική εκστρατεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα ο 
εθνικός κίνδυνος. Έριχναν συστηματικά λάδι στη φωτιά, αγνοώντας την εθνική 
προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών έχοντας κατά νου μικρόψυχο πολιτικό 
τους στόχο να περιορίσουν την εκλογική επιρροή της ΝΔ. Στην ίδια κατεύθυνση 
δρούσαν και επτά Σκοπιανοί Πράκτορες με αλβανικά διαβατήρια που οργάνωσαν 
πολλές από τις εγκληματικές πυρκαγιές. Στόχος τους ήταν να 
αποσταθεροποιήσουν και να αποδυναμώσουν την Ελληνική Κυβέρνηση, να 
δημιουργήσουν πολιτική αστάθεια. Ουσιαστικά δεν ήθελαν ούτε αυτοί να 
προκύψει ισχυρή κυβέρνηση Καραμανλή- ενόψει των εξελίξεων για την ένταξη 
των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. 

ξτρεμιστές Σκοπιανοί, κοσσοβάροι, αξιωματούχοι 
των μυστικών υπηρεσιών μαζί με εμπόρους 
ναρκωτικών, πέτυχαν να κάψουν την Ελλάδα….. 

αλλά όχι να μπλοκάρουν και το διαφαινόμενο βέτο της Διεύθυνσης Συλλογής 
Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ (ΔΙΣΠΛΗ) (έγγραφο που δημοσιεύθηκε στο 
Defencenet.gr 2.5.12). 

 

Ο 

Ε 
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Στις 20 Δεκεμβρίου του 2007, μόλις τρεις μήνες μετά τις 
εκλογές, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου 
Πολιτισμού, Χρήστος Ζαχόπουλος, επιχειρεί να 
αυτοκτονήσει πέφτοντας από τον 5ο όροφο της 
πολυκατοικίας που διέμενε στην οδό Καρνεάδου 18 στο 
Κολωνάκι. Βαριά τραυματισμένος, νοσηλεύεται για μήνες 
στον Ευαγγελισμό. Φέρεται να διατηρούσε προσωπική 
σχέση με μια υπάλληλο του Υπουργείου. Η σύγκρουση των 
δύο την οδήγησε με ένα DVD στα χέρια σε μια σειρά 
δημοσιογραφικών γραφείων. Το DVD περιείχε 
προσωπικές τους στιγμές. Για πολύ, ωστόσο, καιρό, τα 
γιουσουφάκια των νταβατζήδων διέδιδαν ότι περιείχε 
τάχατες και αναφορές εναντίον του Πρωθυπουργού. Η 
απόπειρα αυτοκτονίας ενός κρατικού λειτουργού 
μετατράπηκε στο πιο μεγάλο τηλεοπτικό σήριαλ που 
γνώρισε ποτέ η χώρα. 

α Μέσα των Νταβατζήδων της 
Διαπλοκής επιτέθηκαν με λύσσα 
και προσπάθησαν με νύχια και με 

δόντια να καταστρέψουν για άλλη μια 
φορά την εικόνα του Καραμανλή. Το 
όργιο φημών και λασπολογίας που 
ακολούθησε την πτώση Ζαχόπουλου 
δεν είχε προηγούμενο. 
Και όμως ο Καραμανλής άντεξε. 

 
Στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου του ’08, ξεσπάει 
η υπόθεση του Βατοπεδίου. Για άλλη μια φορά στη ΔΕΘ οι 
Νταβατζήδες στήνουν τον Καραμανλή στον τοίχο. Τον 
είχαν άλλωστε προειδοποιήσει: «Είτε βρίσκεις τρόπο, να 
ξεφύγουμε από τη Δικαιοσύνη που πάει να μας δέσει, είτε 
…». Δεν υπέκυψε!!!  

Το αποτέλεσμα ήταν ένα μεγάλο και άδικο πλήγμα στην 
εικόνα του. Ήταν η πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια που 
το ΠΑΣΟΚ περνάει μπροστά στις δημοσκοπήσεις, ένα 
προβάδισμα που δεν θα ανατραπεί μέχρι τις εθνικές 
εκλογές του 2009. 

 
Τ 
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Τα Δεκεμβριανά του 2008: 
Ξημερώματα του Αγίου Νικολάου 
στις 6 Δεκεμβρίου στα Εξάρχεια. Ο 
15χρονος μαθητής Αλέξης 
Γρηγορόπουλος πυροβολείται από 
τον ειδικό φρουρό της ελληνικής 
Αστυνομίας Επαμεινώνδα 
Κορκονέα. Ο θάνατός του είναι 
ακαριαίος. Η σφαίρα, όμως, που τον 
χτύπησε δεν διαπέρασε μόνο το 
στήθος του άτυχου παιδιού, αλλά και 
την καρδιά ολόκληρης της 
Ελληνικής κοινωνίας. Οι πρώτες 
αυθόρμητες διαδηλώσεις μαθητών, 
φοιτητών και απλών πολιτών 
μετατρέπονται γρήγορα σε 
οργανωμένες άνευ προηγουμένου 
ταραχές και εκδηλώσεις βίας που 
ξεφεύγουν από την απόλυτα 
δικαιολογημένη αγανάκτηση του 
κόσμου για το έγκλημα. 

ένοι πράκτορες, 
Κοσσοβάριοι, 
αναρχικοί, 

κουκουλοφόροι 
γίνονται σταδιακά 
πυρήνες της φωτιάς. 
Περισσότεροι από τους 
μισούς συλληφθέντες 
ήταν ξένοι. 
Η συνήγορος της οικογένειας, 
σημερινή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 
Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνει 
ότι «η δίωξη επιβεβαιώνει τη θέση 
της οικογένειας Γρηγορόπουλου ότι 
το βράδυ της εν ψυχρώ δολοφονίας 
του 15χρονου παιδιού έδρασαν 
δυνάμεις που επιζητούσαν νεκρό 
εφαρμόζοντας ευρύτερο σχέδιο  

 
αποσταθεροποίησης της χώρας». Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Νίκος 
Ορνεράκης άσκησε ποινική καταδίωξη κατά αγνώστων για 
«προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας με σκοπό τη διατάραξη της 
ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος και την αποστέρηση του Πρωθυπουργού 
από την άσκηση της εξουσίας που του παρέχει το Σύνταγμα» (ΣΚΑΙ 15.3.2012). 
Σύμφωνα λοιπόν με την εισαγγελική έρευνα τα Δεκεμβριανά εντάσσονται στις 
προπαρασκευαστικές ενέργειες του σχεδίου «ΠΥΘΙΑ 1».  

ΠΥΘΙΑ: Το Σχέδιο με την κωδική ονομασία «ΠΥΘΙΑ 
1» εκπονήθηκε από ξένες μυστικές υπηρεσίες 
και τέθηκε σε εφαρμογή από Έλληνες 

συνεργάτες τους. Ο Σκοπός του Σχεδίου;  
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ. 
Απόρρητο έγγραφο της ΕΥΠ με τίτλο «Ειδικό Δελτίο Ενημέρωσης» (219/5 
Φεβρουάριος 2009), ανέφερε ότι η FSB (η Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών) 
ειδοποίησε τις Ελληνικές αρχές, ότι στο πλαίσιο αντιπαρακολούθησης με αφορμή 
την απόπειρα υποκλοπής των συνομιλιών για τα ενεργειακά μεταξύ Καραμανλή,  

 

Ξ 
Η 
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Πούτιν και Παρβάνοφ, εντόπισε και συνεπλάκη με ομάδα 
εκτελεστών, τον Απρίλιο του 2008. Οι τελευταίοι 
βρισκόντουσαν σε σημείο της διαδρομής που έκανε 
καθημερινά ο Καραμανλής από το γραφείο του στο 
Μαξίμου στο σπίτι στη Ραφήνα. Υπενθυμίζουμε ότι η 
Συμφωνία Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη είχε υπογραφεί 
τον Φεβρουάριο του 2007, 10 μόλις μήνες πριν από αυτά τα 
γεγονότα… Το σχέδιο ΠΥΘΙΑ είχε τέσσερις άξονες 
αποσταθεροποίησης: Α) Πολιτική αποσταθεροποίηση 
(Βατοπέδι). Β) Οικονομική αποσταθεροποίηση 
(δημοσιονομικός εκτροχιασμός). Γ) Κοινωνική 
αποσταθεροποίηση (Δεκεμβριανά, ταραχές, νέα 
τρομοκρατία και απαγωγές επιχειρηματιών, όπως ο 
Λεωνίδας Παναγόπουλος). Δ) Εξωτερική πολιτική 
(μπλοκάρισμα ανοιγμάτων στην Ανατολή). (Περιοδικό 
Επίκαιρα, 16.2.2013). 

οιοι, λοιπόν, ήθελαν νεκρό τον 
Καραμανλή; Πώς συνδέονται  
τα τέσσερα «ατυχήματα»  

με το Σχέδιο ΠΥΘΙΑ; Είναι  
όλα αυτά συνωμοσιολογία; 

 
Είναι ένα έξυπνο σχέδιο των Ρώσων να παγιδεύσουν τον 
Έλληνα Πρωθυπουργό; Και τα όπλα που βρέθηκαν κοντά 
στο σπίτι του; Ένα είναι σίγουρο: ότι όπως η Πρωθιέρια 
του Θεού Απόλλωνα στο Μουσείο των Δελφών 
χρησμοδοτούσε για τα μελλούμενα, έτσι και όσα περίεργα 
«ατυχήματα» συνέβαιναν κατά τη δεύτερη φάση της 
διακυβέρνησης Καραμανλή μπορούσαν να λειτουργήσουν 
στο διορατικό αναλυτή ως προειδοποίηση για το κακό που 
ερχόταν στη χώρα. Η αρχαία ονοματολογική προέλευση 
της Πυθίας είναι χαρακτηριστική και συμβολική των 
γεγονότων που ζούμε σήμερα. Η λέξη «Πυθία» προέρχεται 
από το «Πύθον», το όνομα του φιδιού/δράκου που σκότωσε 
ο Απόλλωνας, για να κυριεύσει το χώρο του Μαντείου. Το 
«πύθων» με τη σειρά του προέρχεται από το ρήμα «πύθειν» 
που σημαίνει «σαπίζω», ίσως όμως σχετίζεται και με τη 
λέξη «πάθος». Όποια και από τις δύο ερμηνείες και αν είναι 
η σωστή η σημειολογική σύνδεση αφορά στα υποχθόνια 
ερπετά που θα κυριαρχούσαν μετά τον παραμερισμό του 
Καραμανλή, τη σαπίλα που θα διέλυε τη χώρα. 

 

Π 
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ο ανεξέλεγκτο πάθος για να 
καταστρέψουν την Ελλάδα έχει 
φέρει σε έκταση, σε κατάσταση 

ένθεης μανίας, τους ξένους  
και ντόπιους Νταβατζήδες 
, που -όπως ακριβώς η Πυθία όταν μασούσε φύλλα 
δάφνης- «φτιάχνονται» επιβάλλοντας μισθολογικές 
περικοπές, αντιλαϊκά μέτρα και δίνοντας δόσεις δήθεν 
βοήθειας με το σταγονόμετρο. Είναι μια εξελιγμένη εκδοχή 
ενός πρωτότυπου κοινωνικού μαρτυρίου, ενός 
πρωτοφανούς στην παγκόσμια ιστορία μαζικού 
κοινωνικού πειράματος, σε βάρος ενός ολόκληρου λαού. 
Είναι ένα πείραμα/μαρτύριο που συνδυάζει το μεσαιωνικό 
μαρτύριο της σταγόνας με το σύγχρονο waterboording που 
εφαρμοζόταν στο Guantanamo. Στο μεταξύ η χώρα είχε 
αρχίσει να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της παγκόσμιας 
οικονομικής λαίλαπας. 

 

Κ. Καραμανλής είχε ζητήσει  
απ’ όλες τις πολιτικές δυνάμεις 
συνεννόηση τουλάχιστον  

στα αυτονόητα. Εισέπραξε από  
όλους ηχηρά «όχι». 
Η Αξιωματική Αντιπολίτευση μοίραζε υποσχέσεις στους 
πάντες για τα πάντα. Είχε αποφασίσει μάλιστα, 
καταστρατηγώντας το Σύνταγμα, να προκαλέσει πρόωρη 

διάλυση της Βουλής, αρνούμενη να μετάσχει στην εκλογή 
προέδρου της Δημοκρατίας. Έσερνε έτσι τον τόπο, στην 
πιο κρίσιμη στιγμή, στην πιο μακρά προεκλογική περίοδο, 
ενώ ταυτόχρονα υποκινούσε μαζικές κινητοποιήσεις. Η 
χώρα εκβιαζόταν και ο Κ. Καραμανλής βάζοντας πάνω απ’ 
όλα το εθνικό συμφέρον, δεν είχε πια καμία άλλη επιλογή. 
Εξαιτίας όλων αυτών και αντιλαμβανόμενος πλήρως ότι το 
ντόπιο και διεθνές σύστημα δεν του επέτρεπε να 
κυβερνήσει, ο Κ. Καραμανλής έκανε αυτό που του 
υπαγόρευε το εθνικό καθήκον και η πραγματικότητα των 
151 βουλευτών. Αποφάσισε να προχωρήσει σε εκλογές. Σε 
αντίθεση μάλιστα με τον θείο του, που συχνά-πυκνά 
μιλούσε με χρησμούς, όπως ακριβώς η Πυθία, θέλησε να 
μιλήσει απλά ξεκάθαρα. Είπε την αλήθεια. Πρότεινε σειρά 
δημοσιονομικών μέτρων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και κατέληξε: «Είτε θα πάρουμε άμεσα τα 
μέτρα αυτά, είτε η οικονομία μας θα βυθιστεί σε 
περιπέτεια». 

 

Και ο λαός τον άκουσε… Και πήγε και 
ψήφισε τον Γιώργο Παπανδρέου που 
βεβαίωνε ότι «ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ»… 

 

Τ 

Ο 



 

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

 Σ/Κ 02-03 Οκτωβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 200 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |          Σελίδα 12 

 

ια τις συνέπειες του κορωνοϊού 
στην ιατρική επιστήμη και στην 
παγκόσμια κοινωνία έγραψε  

σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο 
καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο 
Stanford, Γιάννης Ιωαννίδης. 
«Άνευ προηγουμένου πλήγμα επέφερε στην επιστήμη η 
πανδημία COVID-19. Φυσικά, ακόμα πριν από την 
πανδημία, η έλλειψη διαφάνειας, οι συγκρούσεις 
συμφερόντων και η προκατάληψη μάστιζαν τις κοινότητες 
των απανταχού επαϊόντων, ωστόσο μια ομάδα ανθρώπων 
είχε αναδυθεί για να αποκαταστήσει την επιστημονική 
ακεραιότητα και να ελαχιστοποιήσει την προκατάληψη. 
Συνεπώς, κάποιος θα μπορούσε να ελπίζει ότι η πανδημική 
κρίση θα μπορούσε να φέρει μια νέα εποχή. Πράγματι, η 
αλλαγή συνέβη, αλλά η εξέλιξη ήταν προς το χειρότερο. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο επιστημονικός 
σκεπτικισμός αντιμετωπίστηκε με λογοκρισία και πράξεις 
που παρεμπόδισαν ακόμη περισσότερο την επιστημονική 
διαδικασία. Σημειώνεται πως ο υγιής σκεπτικισμός είναι 
απαραίτητο συστατικό μέρος της επιστήμης, αλλά συχνά 
συγχέεται με την άρνηση. Ενώ η στείρα άρνηση είναι μια 
εγωιστική νόσος, ο σκεπτικισμός, όπως αναφέρεται από τη 
NASA, «επιτρέπει στους επιστήμονες να καταλήξουν σε 
λογικά συμπεράσματα που υποστηρίζονται από στοιχεία 
τα οποία έχουν εξεταστεί και επιβεβαιωθεί από άλλους 
συμμετέχοντες στον ίδιο τομέα. Ο σκεπτικισμός βοηθά τους 
επιστήμονες να παραμείνουν αντικειμενικοί όταν εκτελούν 
επιστημονική έρευνα».  

ατά τη διάρκεια της πανδημίας  
ο σκεπτικισμός θεωρήθηκε  
εχθρός και οι σκεπτικιστές 

χαρακτηρίστηκαν συνωμοσιολόγοι. 
Μάλιστα, κάποιοι στις ΗΠΑ δέχθηκαν ακόμα και κρατικές 
πιέσεις. Εν τω μεταξύ, πολλές αξιόπιστες θεωρίες έχουν 
«καταπνιγεί» στο όνομα της δημόσιας υγείας και του 
«πολέμου» ενάντια στον κορωνοϊό. Αυτός είναι ένας 
βρώμικος πόλεμος, χωρίς αξιοπρέπεια. Οι αντίπαλοι 
απειλήθηκαν, κακοποιήθηκαν και εκφοβίστηκαν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.  

 
Δηλώσεις παραποιήθηκαν και πολλοί σοβαροί άνθρωποι 
παρουσιάστηκαν σαν γελωτοποιοί. Πολλοί λαμπροί 
επιστήμονες κακοποιήθηκαν και δέχθηκαν απειλές κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας».  

 

Γ 

Κ 
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Η σημασία της λέξης «επιστήμη» έχει αλλοιωθεί. 
Σημειώνεται πως αφορά αποφάσεις που επηρεάζουν τις 
βασικές ελευθερίες, τη ζωή και τον ίδιο τον θάνατο. 
Ωστόσο, όπως εξήγησε ο κ. Ιωαννίδης, η επιστήμη δεν 
βασίζεται σε γεγονότα αλλά σε ερμηνείες, συχνά στο 
πλαίσιο ενός πολέμου πολιτικών σκοπιμοτήτων: «Ο 
σκεπτικισμός θεωρήθηκε απειλή για τη δημόσια υγεία. 
Υπήρξε σύγκρουση μεταξύ δύο σχολών σκέψης, της 
αυταρχικής δημόσιας διοίκησης και της επιστήμης που 
χάθηκε. 

ειλικρινής, συνεχής αμφισβήτηση 
και η εξερεύνηση εναλλακτικών 
διαδρομών είναι απαραίτητες  

για την επιστήμη.  

 
Ωστόσο, η αυταρχική εκδοχή της (σε αντίθεση με τη 
συμμετοχική) θεωρεί την αμφισβήτηση προδοσία και 
εγκατάλειψη. Το κυρίαρχο αφήγημα είναι ότι βρισκόμαστε 
σε πόλεμο. Όταν είμαστε σε πόλεμο, όλοι ακολουθούν 
εντολές. Εάν μια διμοιρία πάει δεξιά και μερικοί στρατιώτες 
προσπαθήσουν να ελιχθούν προς τα αριστερά, 
πυροβολούνται ως λιποτάκτες. Ο επιστημονικός 
σκεπτικισμός έπρεπε να πυροβοληθεί, χωρίς ερωτήσεις. 
Οι διαταγές ήταν σαφείς».  

υτό που είναι λιγότερο σαφές 
είναι ποιος έδωσε αυτές  
τις «εντολές» ότι οι διαφωνούντες 

πρέπει να φιμωθούν. 

 

Ο Δρ. Ιωαννίδης πιστεύει ότι κάποια μορφή κοινωνικής 
δυσλειτουργίας καταπίεσε την επιστημονική σκέψη κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας: «Δεν επρόκειτο για ένα μόνο 
άτομο, ούτε ένα τρελός στρατηγό, ούτε ένα χειριστικό 
πολιτικό ή ένας δικτάτορα. Η παρέμβαση στα πορίσματα 
της επιστήμης ήταν μαζική. Αναμασημένα και ελλιπέστατα 
στοιχεία, κομματικοποιημένα μέσα ενημέρωσης που 
προωθούν τη δημοσιογραφία των αλεξιπτωτιστών, οι 
φαρμακοβιομηχανίες, η δύναμη του μάρκετινγκ, ακόμα και 
απλοί άνθρωποι που νόσησαν, όλοι συνέβαλαν στη 
διαμόρφωση του κυρίαρχου αφηγήματος για την Covid. 
Όλοι κολύμπησαν σε μια θάλασσα αγνών προθέσεων 
πνίγοντας την κοινωνία σε μια κόλαση ψευδών ειδήσεων, 
λογοκρισίας, ανισοτήτων, διχασμών και ρατσισμού». 

Τόνοι μελανιού έχουν χυθεί για την προέλευση της Covid. 

ολλοί επιστήμονες έχουν 
αναφέρει πως πρόκειται για 
ανθρώπινο κατασκεύασμα,  

όμως χλευάστηκαν. Η Κίνα, βέβαια, 
αρνήθηκε να συνεργαστεί ώστε να 
πραγματοποιηθεί η σχετική έρευνα. 
Υπενθυμίζεται η έρευνα FOIA αποκάλυψε πειράματα με 
κορωνοϊούς. «Όποια και αν είναι η προέλευση του ιού, η 
άρνηση να τηρηθούν οι αποδεκτοί κανόνες έχει κάνει τη  

 

Η 
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δική της τεράστια ζημιά» αναφέρει ο δρ Ιωαννίδης. Οι 
επιστημονικές νόρμες άλλαξαν ραγδαία κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, έτσι ώστε όλοι ξαφνικά να θεωρούν 
εαυτούς ειδικούς. Ο Ιωαννίδης ανέφερε ότι μέχρι τον 
Αύγουστο του 2021 είχαν δημοσιευτεί 330.000 
επιστημονικές εργασίες για την COVID-19, γραμμένες από 
περίπου 1 εκατομμύριο διαφορετικούς ανθρώπους. 

Ο κ. Ιωαννίδης και οι συνεργάτες του χαρακτήρισαν «την 
ταχεία και μαζική συμμετοχή του επιστημονικού δυναμικού 
σε εργασίες που σχετίζονται με τον COVID-19» χωρίς 
προηγούμενο αλλά σημείωσαν ότι μεγάλο μέρος του έργου 
που παράγεται είναι θεμελιωδώς ελαττωματικό: «Έχουμε 
σημειώσει ότι πολλές δημοσιευμένες μελέτες είναι 
ανεπαρκείς. Οι επιστήμονες προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν θέματα υγείας και ιατρικής COVID-19, αν 
και προέρχονται από άσχετους τομείς και πιθανότατα 
στερούνται θεμελιώδους τεχνογνωσίας». Τα κυρίαρχα 
μέσα ενημέρωσης έπαιξαν ρόλο στην απόφαση ποιος είναι 
ειδικός και ποιος όχι, ενώ όσοι αμφισβήτησαν τα δεδομένα 
ειδικών ή ζήτησαν περισσότερα στοιχεία κατακρίθηκαν 
αυταρχικά». Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια αλλοιωμένη 
πραγματικότητα στην οποία τα αντικρούομενα 
συμφέροντα έχουν εμφανιστεί ως ρυθμιστές της κοινωνίας 
αντί να ρυθμίζονται οι ίδιοι: «Επιχειρηματικές οντότητες 
έγιναν οι νέες ρυθμιστικές αρχές της κοινωνίας και όχι 
αυτές που ρυθμίζονται. 

  

ι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, 
οι οποίες κέρδισαν 
τρισεκατομμύρια δολάρια από  

τον εικονικό μετασχηματισμό της 
ανθρώπινης ζωής κατά τη διάρκεια 
του lockdown, ανέπτυξαν ισχυρά 
μηχανήματα λογοκρισίας που 
παραμόρφωσαν τις πληροφορίες  
που ήταν διαθέσιμες στους χρήστες. 

 
Στους συμβούλους που έβγαλαν εκατομμύρια δολάρια από 
εταιρικές και κυβερνητικές διαβουλεύσεις δόθηκαν 
αξιόλογες θέσεις, δύναμη και δημόσιο έπαινο, ενώ οι 
αδιαμφισβήτητοι επιστήμονες που εργάστηκαν pro bono 
αλλά τόλμησαν να αμφισβητήσουν τις κυρίαρχες 
αφηγήσεις θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης». Το τελικό 
αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί επιστήμονες 
αυτολογοκρίθηκαν για να αποφύγουν τα διασταυρούμενα 
πυρά, κάτι που αποτελεί «μια μεγάλη απώλεια για την 
επιστημονική έρευνα». 

O 
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του Νίκου Νικολόπουλου 
Προέδρου 
Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος 

 
Οι άριστοι του Μαξίμου κοροϊδεύουν 
ασύστολα τον Έλληνα πολίτη, 
εξαγγέλλοντας επί τρία χρόνια 
μειώσεις φόρων ενώ συνεχίζουν να 
αντιμετωπίζουν την μακρόχρονη 
οικονομική κρίση με βασικά 
εργαλεία την συνεχιζόμενη 
υπερχρέωση των πολιτών και την 
έλλειψη φορολογικής δικαιοσύνης 
και ισονομίας. Υπάρχει δυστυχώς 
και μία κατηγορία ημετέρων - που με 
την ανοχή της κυβέρνησης και των 
ΧΑΡΒΑΝΤΙΑΝΩΝ φίλων τους και 
μέσα από τις τρύπες που 
δημιουργούν οι πολλές νομοθετικές 
Υπουργικές τροπολογίες- 
συνεχίζουν να μην πληρώνουν 
φόρους και ΦΠΑ!! 

ο γεγονός αυτό  
της νόμιμης 
φοροδιαφυγής 

αποτελεί απόλυτη 
περιφρόνηση και 
μεγίστη ταπείνωση 
στον συνεπή 

μικρομεσαίο δημόσιο και ιδιωτικό υπάλληλο,  
καθώς και τους συνταξιούχους 
που από το υστέρημα τους προσφέρουν το 65% των εσόδων του Δημοσίου την 
ίδια στιγμή που κάποιοι πάμπλουτοι συμπολίτες μας και κάποια Golden Boys δεν 
πληρώνουν «δεκάρα τσακιστή»! 

 
Τα παρασιτικά λαμόγια της ΝΤΑΒΑΝΤΖΙΔΟΚΡΑΤΙΑΣ από τα οφέλη τους ή δίδουν 
ελάχιστα ή δεν πληρώνουν τίποτε! Οπότε έχει συσσωρευτεί ένα τεράστιο όφελος 
υπέρ των φοροφυγάδων και εις βάρος των μη προνομιούχων που σηκώνουν το 
κύριο βάρος, αφού δεν είναι δυνατόν να αποκρυφτεί κάτι η να μην πληρωθεί μιας 
και το Δημόσιο «τα αρπάζει» από τη πηγή.  

 

Τ 
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Επίσης οι περισσότεροι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και 
επαγγελματίες βιοπαλαιστές χρωστούν στο Δημόσιο, 
έχοντας ρυθμίσει με πολλές δόσεις σε βάθος χρόνου ή και 
ισοβίως την εξόφληση τους και εκτελούν το καθήκον τους 
παρά την συνεχιζόμενη μεγάλη τους ανέχεια! Γράφουμε 
σήμερα γι' αυτούς που είναι πάμπλουτοι και «κορδώνονται 
σαν τους διάνους», με χρήματα που τα οφείλουν στο 
ελληνικό Δημόσιο!!! Γι' αυτούς που δεν κινδυνεύει η 
επιχείρησή τους, αφού κερδίζουν ένα κάρο χρήματα χωρίς 
να αποδίδουν τους οφειλόμενους φόρους. Μιλάμε για 
αυτούς που έχουν τις θαλαμηγούς τους και επαίρονται 
αλαζονικά γιατί κερδίζουν χρήματα που δεν τους ανήκουν 
σε βάρος όλων των υπολοίπων! Ποιοι είναι αυτοί; 
Προσωπικά τους γνωρίζω και από την όψη και από την 
ανάποδη και κάνοντας πάντα το καθήκον μου κατέθεσα 
εκατοντάδες ερωτήσεις στη Βουλή, από το βήμα της 
οποίας κατήγγειλα ένα συνεχές πάρτι διαφθοράς… 
Κατέθεσα τις ΛΙΣΤΕΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ, καθώς και άλλες όπου 
αναγράφονται ονόματα και διευθύνσεις… 

Γράφουμε σήμερα για την εκτεταμένη φοροδιαφυγή και μη 
πληρωμή φόρων γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα όλες οι 
σχετικές πληροφορίες. Έμαθε ο Ελληνικός λαός σε τι  

 

αριθμό ανέρχονται και τι ποσά οφείλουν συνολικώς οι 
έχοντες και κατέχοντες και είναι αλήθεια ότι όσοι Έλληνες 
και Ελληνίδες ενδιαφέρθηκαν να τα διαβάσουν έμειναν 
εμβρόντητοι και στη κυριολεξία «διέτρεξαν» κίνδυνο… 
εγκεφαλικού επεισοδίου! Όσοι λοιπόν πληρώνουμε τα 
χρέη μας στο Δημόσιο μένουμε «ταπί» και καθόλου 
ψύχραιμοι, εκείνοι όμως δεν πληρώνουν τίποτε κάνοντας 
τρυφηλή ζωή με πολυτελή σκάφη τους διαπλέοντας τα 
καταγάλανα νερά του Αιγαίου!!!  

ι φορολογούμενοι αυτοί 
«μπαταχτσήδες» οφειλέτες και 
φίλοι του συστήματος Μητσοτάκη 

ανέρχονται σε 8.543 άτομα  
και οφείλουν 87,4  δισ. ευρώ!!! 
Επειδή είμαστε σε μακρά προεκλογική περίοδο ο 
Μητσοτάκης κρύβει κάτω από το χαλί το πρόβλημα και έτσι 
είναι κούφιες οι απειλές της κυβέρνησης ότι τάχα η ΑΑΔΕ 
σχεδιάζει να ξεπαγώσει τους πλειστηριασμούς των 
πολυτελών ακινήτων που χρωστούν στο Δημόσιο και 
παράλληλα να εντείνει τις κατασχέσεις τραπεζικών 
λογαριασμών, όσων οφειλετών αποφεύγουν να 
τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς την Εφορία. Τι 
ντροπή!!!  

 

Ο 
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Γιατί τους βλέπουμε μέσα σε όλα τα κοινωνικά γκαλά;; Γιατί 
βρίσκονται τα ονόματα τους ψηλά στις λίστες καλεσμένων 
της διεφθαρμένης πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας; 
Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να δανείζεται κάθε 
λίγο και λιγάκι και οι τρακαδόροι μένουν ανενόχλητοι; Το 
0,2% όσων οφείλουν στο Δημόσιο κατέχουν το 80% του 
συνολικού χρέους!!! Είναι εξοργιστικό, δεν είναι λογικό 
πρέπον και δημοσιονομικά ορθό να υπάρχουν τεράστια 
χρέη προς το Δημόσιο και αυτό να συνεχίζει να δανείζεται 
για να περνούν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα.  Ωστόσο 
αυτό που με στενοχωρεί και με προβληματίζει είναι ότι η 
χειρότερη κατάσταση φτώχειας από όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες καταγράφεται πλέον στην Ελλάδα όπου 1,38 
εκατομμύρια συμπατριωτών μας ζουν σε κίνδυνο ακραίας 
φτώχειας μη μπορώντας να αντέξουν οικονομικά. 

 

Ο Μητσοτάκης όμως από τη ΔΕΘ έταξε ΛΑΓΟΥΣ ΜΕ 
ΠΕΤΡΑΧΕΙΛΙΑ παραλείποντας να μας πει τα δυσάρεστα για 
να μην χαλάσει προφανώς το κλίμα της επερχόμενης… 
ανάπτυξης. Δεν μας είπε παραδείγματος χάριν ότι 
εγκρίθηκε η ένατη(!) «μεταμνημονιακή» αξιολόγηση, υπό 
τον όρο πως θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται τα 
μνημονιακά μέτρα που έχουν επιβάλει οι δανειστές. 

εν μας είπε επίσης ότι 
συμφώνησε χωρίς αντιρρήσεις 
(για να μην πούμε και πρόθυμα) 

με τους δανειστές να προχωρήσει  
στη μείωση των κόκκινων δανείων  
μέσω των πλειστηριασμών και να 
επιταχυνθεί ο ρυθμός των 
ιδιωτικοποιήσεων!!! 
Επειδή λοιπόν αυτή η κυβέρνηση της «αλήθειας» με τον 
Πρωθυπουργό που μας «κοιτάει στα μάτια» συνηθίζει να 
μην λέει αυτό που εννοεί ούτε να εννοεί αυτό που λέει ας 
αποκρυπτογραφήσουμε αυτά που μας είπε ο Υπουργός 
Οικονομικών κ. Σταϊκούρας. Μας είπε ότι θα συνεχίσει να 

μας δανείζει μέχρι να περάσει η υγειονομική κρίση και ότι 
βεβαίως θα πρέπει να επιστραφούν τα δανεικά. Και ότι θα 
πρέπει να εφαρμόσουν άμεσα τα μέτρα που υπαγόρευσε 
το Eurogroup και που δεν διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση. 

έρμα τα εργασιακά δικαιώματα 
όπως τα ξέρατε. Τέρμα και  
το οκτάωρο!!! 

Οκτάωρο μόνο στα χαρτιά αλλά στην διακριτική ευχέρεια 
του εργοδότη πότε θα το δουλέψεις. Μπορεί σήμερα να 
δουλέψεις δωδεκάωρο και κάποια άλλη μέρα στο μέλλον, 
το εγγύς ή το απώτερο, θα δουλέψεις τέσσερις ώρες για να 
πατσίσεις… Τώρα πότε θα γίνεται αυτό; Δεν πειράζει που 
δεν θα το ξέρεις εσύ, θα το ξέρει το αφεντικό… Με τους 
πλειστηριασμούς έχουμε καθυστερήσει και γι’ αυτό θα 
ξεκινήσουν άμεσα. Ξεκίνησαν ήδη. Γιατί νομίζετε ότι 
εκπαιδεύεται η αστυνομία σε αναίτιες επιθέσεις σε 
οικογένειες και άσχετους περαστικούς. Πρέπει να νιώθουμε 
εχθροί μεταξύ μας για να μας πετάνε πιο εύκολα και χωρίς 
αναστολές στο δρόμο. Κάποιος θα πρέπει να κάνει την 
βρώμικη δουλειά. Τα λευκά κολάρα θα βγάλουν περιουσίες, 
κλέβοντας την περιουσία μας αλλά δεν θα λερώσουν και τα 
χέρια τους. Δεν θα έρθουν αυτοί να σε ξεσπιτώσουν. Θα 
στείλουν την αστυνομία, αλλά η αστυνομία για να είναι 
αποτελεσματική στο θεάρεστο αυτό έργο δεν πρέπει να 
έχει λύπηση, πρέπει να σε έχει άχτι. Να μην σε συμπονάει 
σαν άνθρωπο, να σε βλέπει σαν ταραχοποιό, σαν 
απατεώνα, σαν εχθρό δικό της και της κοινωνίας. Είναι 
«ζημιά» για την οικονομία να υπάρχει πλήρης προστασία 
της πρώτης κατοικίας (!!!) μας είπε ο Άδωνης της 
ανάπτυξης! Άρα ο ξεσπιτωμένος είναι σαμποτέρ της 
οικονομίας. «Τα χρέη είναι για να πληρώνονται» είπε πάλι 
ο ίδιος. Αυτός που το κόμμα που είναι Αντιπρόεδρος 
χρωστάει 308,7 εκατ. ευρώ, με βάση τον ισολογισμό του 
2019, ενώ πριν τον μαζέψουν τον ίδιο από τα κράσπεδα της 
άκρας δεξιάς το 2010 χρωστούσε «μόνον» 127,8 εκατ. 
ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης όμως είχε βρει την έξυπνη, κατά την 
συνήθειά του, λύση. «Ένα εσπρέσο το μήνα, 12 ευρώ το 
χρόνο», είχε ζητήσει από τα 155.000 μέλη της ΝΔ να 
καταβάλουν για την εξυπηρέτηση του χρέους! Δυστυχώς 
απεδείχθη ότι οι Νεοδημοκράτες δεν πίνουν εσπρέσο και 
το κόμμα βούλιαξε στα χρέη… Όλοι αυτοί λοιπόν, μια 
παρέα ψήφισαν τον Πτωχευτικό Νόμο. Δηλαδή οι 
«μπαταχτσήδες» ποινικοποίησαν την μη πληρωμή των 
χρεών! Και ας μην πίνουν εσπρέσο. Ούτε που τους 
επηρέασε. Δ 

Τ 
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Ο Αντιπρόεδρος της Υπέρβασης, 
Λεωνίδας Στάμος και οι 
Αγαμέμνονας Τάτσης, Χρήστος 
Πετράκος, Γιώργος Λιάπης και 
Κώστας Χαρίτος κατέθεσαν στην 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου 
«Αναφορά άδικης πράξης» για την 
διερεύνηση τυχόν τέλεσης 
εγκλημάτων, χειραγώγησης μετοχής 
εισηγμένης εταιρείας, απιστίας και 
παράβασης καθήκοντος σχετικά με 
την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 
ΔΕΗ που ανακοινώθηκε πρόσφατα 
και ζητούν τις κατά νόμον ενέργειες 
των αρμοδίων Αρχών. 

  

 

ι 6 δικηγόροι επικαλούνται  
και προσκόμισαν δημοσιεύματα του Τύπου από 
τα οποία όπως υποστηρίζουν «συνάγεται ότι 

υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις  
για τη διάπραξη του αδικήματος της χειραγώγησης 
μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, αλλά  
και της ενδεχόμενης διάπραξης του αδικήματος  
της απιστίας και της παράβασης καθήκοντος»,  
ενώ κάνουν λόγο για «υποψίες που γίνονται  
σχεδόν βεβαιότητα για insider trading  
(εσωτερική πληροφόρηση)». 
Ολόκληρη η αναφορά: 

 

Ο 
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Ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης για την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, εξαπέλυσε το Κίνημα 
Αλλαγής με ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών. 
Υποστηρίζει ότι «ο αιφνιδιαστικός τρόπος ανακοίνωσης 
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ καταδεικνύει για ακόμη μια 
φορά ότι η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας από την 
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν εκτελείται με 
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον αλλά με γνώμονα τη 
κερδοφορία κάποιων προνομιούχων επενδυτών». 

άλιστα το Κίνημα Αλλαγής 
καταγγέλλει ότι σύμφωνα με 
δημοσιεύματα «... η μετοχή της 

ΔΕΗ έγινε αντικείμενο κερδοσκοπίας 
αποφέροντας τεράστια βραχυχρόνια 
κέρδη σε funds και μεγαλοεπενδυτές 
που πιθανώς να λειτούργησαν 
παραβιάζοντας τους κανόνες  
περί κατάχρησης προνομιακής 
πληροφορίας τόσο στην περίπτωση 
της αύξησης της μετοχής της ΔΕΗ μετά 
την ανακοίνωση της πώλησης του 
ΔΕΔΔΗΕ όσο και της διακύμανσης της εν 
όψει της αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης 
της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου».  
Επισημαίνει, ακόμη ότι «συγκεκριμένο fund, που κατείχε 
πάνω από 5% των μετοχών της ΔΕΗ (σύμφωνα με το 
μητρώο σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου που 
τηρείται από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) προέβη σε ρευστοποίηση 
μέρους του πακέτου του». Το Κίνημα Αλλαγής τονίζει ότι το 
συγκεκριμένο fund «αναδείχτηκε σε ένα από τους τρείς 

«ακρογωνιαίους επενδυτές» κατά τη σκανδαλώδη αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου που μεθοδεύτηκε από την 
Κυβέρνηση, τη Διοίκηση της Πειραιώς και το ΤΧΣ». 

 
Καλεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να διερευνήσει σε 
βάθος τις πράξεις και τις θέσεις σε μετοχές της εταιρείας ή 
σε παράγωγα που αναφέρονται στη μετοχή, το ποια 
φυσικά η νομικά πρόσωπα τις διενήργησαν, καθώς και 
μέσω ποιων φορέων επενδυτικών υπηρεσιών, για να 
διαπιστώσει το ποιος ωφελήθηκε τις τελευταίες μέρες από 
τις διακυμάνσεις της μετοχής της ΔΕΗ και αν αυτό έγινε με 
αθέμιτο τρόπο». 
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Προσθέτει ότι η απαξίωση της τιμής της ΔΕΗ έως την 
ολοκλήρωση της ΑΜΚ θα ήταν επιζήμια για την αξία των 
μετοχών που κατέχει το Δημόσιο αλλά και για τους 
μικρομετόχους, αλλά κερδοφόρα για ορισμένους 
προνομιούχους «ακρογωνιαίους επενδυτές» όπως έγινε 
στην περίπτωση της ΑΜΚ της Πειραιώς τον περασμένο 
Απρίλιο.Η ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής καταλήγει 
με τον ισχυρισμό πώς αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
«κλείσει τα μάτια της ακόμη μια φορά όπως στην 
περίπτωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Πειραιώς, όταν υπό την κάλυψη της Κυβέρνησης αρνήθηκε 
να απαντήσει στα στοχευμένα ερωτήματα του Κινήματος 
Αλλαγής, θα επιβεβαιώσει ότι στη χώρα έχουν τύχη μόνο 
οι επενδυτές που συνεταιρίζονται με τη Μαξίμου ΑΕ και τις 
3 θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ». 

 

Περίπου μία εβδομάδα αφότου η διοίκηση της Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε την ΑΜΚ, ήρθε η 
εισαγγελική παρέμβαση, με την Οικονομική Εισαγγελία να 
καλείται να διερευνήσει δημοσιεύματα και καταγγελίες που 
σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, 
την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση της ΔΕΗ αιφνιδιαστικά 
το απόγευμα της 23ης Σεπτεμβρίου. Όπως σημειώνει η 
«Εφ. Συν»  

ε εντολή του προς τους 
οικονομικούς εισαγγελείς, ο 
επικεφαλής της αποκαλούμενης 

και «Υπερεισαγγελίας», Χρήστος 
Μπαρδάκης, ζητά να αξιολογήσουν  
όσα καταγγέλλονται αναφορικά  
με την εξαγγελθείσα άντληση 
κεφαλαίων της ΔΕΗ, ύψους 750 
εκατομμυρίων ευρώ και να 
εντοπίσουν εάν στην υπόθεση 
προκύπτει η διάπραξη αξιόποινων 
πράξεων, όπως αυτά της 
χειραγώγησης εισηγμένων  
στο Χρηματιστήριο μετοχών  

και κατάχρησης εσωτερικής 
πληροφόρησης. 
Στο υλικό της δικογραφίας που σχηματίζει η Οικονομική 
Εισαγγελία θα περιλαμβάνεται και η αναφορά άδικης 
πράξης που κατέθεσαν την Δευτέρα στον Άρειο Πάγο έξι 
δικηγόροι, οι οποίοι πλην των δύο προαναφερόμενων 
αδικημάτων, ζητούν να ερευνηθεί και το ενδεχόμενο 
διάπραξης των αδικημάτων της απιστίας και της 
παράβασης καθήκοντος. Οι δικηγόροι, επικαλούμενοι 
δημοσιεύματα για υποχώρηση της μετοχής της ΔΕΗ 
μερικές μέρες πριν την ανακοίνωση της αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου, αναφέρουν πως «συνάγεται ότι υπάρχουν 
αποχρώσεις ενδείξεις για τη διάπραξη αδικημάτων». Τα 
επίμαχα δημοσιεύματα, που μετά την εντολή του 
οικονομικού εισαγγελέα θα τεθούν υπό διερεύνηση από 
τους οικονομικούς εισαγγελείς, αναφέρουν μεταξύ άλλων 
πως η τιμή της μετοχής της εταιρείας «υποχωρούσε χωρίς 
προφανή λόγο» από τις 13 Σεπτεμβρίου μέχρι την ημέρα 
ανακοίνωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία 
έγινε μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του ΧΑΑ. Σύμφωνα 
με τις καταγγελίες, γεννώνται υποψίες για σκόπιμες 
ενέργειες που εδράζονται σε εσωτερική πληροφόρηση 
(insider trading). Επιπλέον, σύμφωνα με τα 
καταγγελλόμενα που θα εξετάσει η Οικονομική Εισαγγελία, 
η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που με την ολοκλήρωσή 
της θα μειωθεί το ποσοστό του Δημοσίου στην Επιχείρηση, 
δεν θα αποφέρει προσόδους στην Ελληνική Εταιρεία 
Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), στο αποκαλούμενο 
Υπερταμείο, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα έχει 
απώλεια περιουσίας μεγάλου τιμήματος. 
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του Γιώργου Βάμβουκα 
Καθηγητή Οικονομικών 
και Οικονομετρίας του 
Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Αν κάποιος ανατρέξει στις σελίδες 
εφημερίδων και περιοδικών θα 
διαπιστώσει, ότι, από το 1950 και 
έως σήμερα πολλά δημοσιεύματα 
έχουν αφιερωθεί για τον  πλούσιο 
ορυκτό πλούτο της Ελλάδας και το 
πολλαπλό όφελος που θα 
αποκόμιζε η χώρα μας από την 
αποτελεσματική εκμετάλλευσή του. 
Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η 
δημαγωγική κυβερνητική 
προπαγάνδα της περιόδου 2012-
2013, ότι, το υπέδαφος της Ελλάδας  

 

κρύβει τρισεκατομμύρια μετρικούς 
τόνους υδρογονανθράκων 
(πετρέλαιο και φυσικό αέριο), η 
αξιοποίηση των οποίων θα 
ξεκινούσε τάχιστα και από το 2015 
στο δημόσιο ταμείο θα άρχιζαν να 
εισρέουν κέρδη πολλών δισ. ευρώ. 

ρισκόμαστε στο 
2021 και ουδείς 
γνωρίζει εάν και 

πότε θα αξιοποιηθούν 
το πετρέλαιο και το 
φυσικό αέριο που 
κρύβουν στα σπλάχνα 
τους ο ηπειρωτικός  
και ο θαλάσσιος  
ελλαδικός χώρος.  
Εν τω μεταξύ τα δισ. ευρώ που οι 
κυβερνώντες της περιόδου 2012-
2013 μας έλεγαν, ότι, από το 2015 ή 
το 2016 θα εισέρρεαν στα κρατικά 
ταμεία από την άμεση εκμετάλλευση 
των ελληνικών υδρογονανθράκων 
αποδείχτηκαν μια καλοστημένη 
επικοινωνιακή απάτη για άγρα 
ψήφων. Αδιαμφισβήτητο είναι ότι η 
Ελλάδα διαθέτει πολλούς και 
άριστης ποιότητας ορυκτούς 
πόρους. Στην διεισδυτική τους 
εργασία οι καθηγητές Τσιραμπίδης 
Α. και Φιλιππίδης Α., «Ορυκτοί 
Πόροι Ελλάδος: Αποθέματα και 
Αξία» (2013), εκτιμούν ότι 

συνολική αξία του 
ορυκτού πλούτου 
της Ελλάδος 

(πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, χρυσός, λιγνίτες, 
κ.ά.), ανέρχεται  
σε 1.500 δισ. ευρώ. 
Στη συνέχεια της ανάλυσής μας θα 
αποδείξουμε ότι η παρούσα αξία του 
γιγαντιαίου δημοσίου χρέους της 
Ελλάδας υπερβαίνει κατά πολύ την 

συνολική αξία των διαθέσιμων 
ορυκτών πόρων. 

 
Σύμφωνα με το «Δελτίο Μηνιαίων 
Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης» του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(Σεπτέμβριος 2021), το δημόσιο 
χρέος της Κεντρικής Διοίκησης (ή 
Κεντρικής Κυβέρνησης) τον Ιούλιο 
του 2021 ανήλθε σε 388,5 δισ. ευρώ 
ή 228% του ΑΕΠ. Τον Δεκέμβριο του 
2021 το χρέος της Κεντρικής 
Κυβέρνησης εκτιμάται σε 400 δισ. 
ευρώ ή 229% του ΑΕΠ. Εκτός όμως 
των 400 δισ. ευρώ υπάρχει και το 
απόθεμα του βραχυπρόθεσμου 
χρέους της κεντρικής κυβέρνησης, 
το οποίο τον Δεκέμβριο του 2021 
αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1.150 
δισ. ευρώ. Το βραχυπρόθεσμο 
κρατικό χρέος των 1.150 δισ. ευρώ 
περιλαμβάνει έντοκα γραμμάτια του 
ελληνικού δημοσίου 3μηνης, 6μηνης 
και 12μηνης χρονικής διάρκειας. Το 
απόθεμα των 1.150 δισ. προκύπτει 
από τις εκτεταμένες ανταλλαγές 
repos (repurchase agreements) που 
το υπουργείο Οικονομικών 
συνάπτει με τις εμπορικές τράπεζες 
και την Τράπεζα της Ελλάδας. Από 
τη θέση αυτή σε επανειλημμένες 
αναλύσεις μας έχουμε αποδείξει, ότι, 
το βραχυπρόθεσμο χρέος της 
κεντρικής κυβέρνησης όντως 
υπολογίζεται μετά το 2012 σε 
αρκετές εκατοντάδες δισ. ευρώ, 
επιβαρύνοντας την περίοδο 2013-
2021 τον κρατικό προϋπολογισμό με  
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μέσες ετήσιες δαπάνες τόκων της 
τάξης των έξι  δισ. ευρώ.  

 

ρα, αν στο  
δημόσιο χρέος  
της κεντρικής 

κυβέρνησης των 400 
δισ. συνυπολογιστεί 
και το απόθεμα των 
εντόκων γραμματίων 
των 1.150 δισ. ευρώ, 
συνάγεται ότι το 
πραγματικό επίπεδο 
του δημοσίου χρέους 
της Ελλάδας το 2021 
προσδιορίζεται σε 
1.550 δισ. ευρώ.  
Τόσο το χρέος των 400 όσο και των 
1.550 δισ. ευρώ δεν δύνανται να 
εξυπηρετηθούν με τους 
υφιστάμενους περιορισμένους 
πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού και γι’ αυτό το 
δημόσιο χρέος της Ελλάδας 
θεωρείται μη βιώσιμο. Το καίριο 
ερώτημα που εγείρεται είναι το εξής: 

οια είναι η  
σχέση μεταξύ της 
παρούσας αξίας 

του δημοσίου χρέους 
και του συνολικού 
αποθέματος του 
ορυκτού πλούτου; 
Έστω ότι η συνολική αξία του 
ορυκτού πλούτου της Ελλάδας 
υπολογίζεται σήμερα σε 1.800 δισ. 
ευρώ, δηλαδή 300 δισ. ευρώ 
περισσότερο απ’ ότι εκτιμούν στη 
μελέτη τους οι καθηγητές Α. 
Τσιραμπίδης και Α. Φιλιππίδης. 
Υποτίθεται ότι η αξιοποίηση του 

συνόλου των ορυκτών πρώτων υλών θα πραγματοποιηθεί από πολυεθνικές 
εταιρίες σε χρονικό ορίζοντα 70 ετών.  

 
Αν υποτεθεί ότι το συνολικό κόστος παραγωγής (εξόρυξη υδρογονανθράκων, 
μεταφορικά, αμοιβές εργατικού προσωπικού, ενεργειακό κόστος, κ.ο.κ.) 
αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής αξίας του ορυκτού πλούτου, 
συμπεραίνεται ότι από τα 1.800 θα απέμεναν 900 δις ευρώ που θα επιμεριζόταν  η 
χώρα μας με τις πολυεθνικές εταιρίες. Υποθέτοντας ένα μέσο επιτόκιο δανεισμού 
3% για τα επόμενα 70 χρόνια, προκύπτει ότι η μελλοντική αξία του δημοσίου 
χρέους των 400 δισ. ευρώ σε χρονικό ορίζοντα 70 ετών εκτιμάται σε 3.200 δισ. 
ευρώ. Δηλαδή, με μέσο ονομαστικό επιτόκιο 3%, το έτος 2091 το ποσό των 3.200 
δισ. θα έχει παρούσα (σημερινή) αξία 400 δισ. ευρώ. Με την ίδια μαθηματική 
λογική, με μέσο ονομαστικό επιτόκιο 3%, το πραγματικό  δημόσιο χρέος των 1.550 
δισ. μετά από 70 χρόνια θα είχε  μελλοντική αξία  12.400 δισ. ευρώ. Άρα, το 2091 
το ποσό των 12.400 δισ. θα είχε παρούσα αξία 1.550 δισ. ευρώ. 
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Δύο είναι τα ουσιώδη συμπεράσματα που εξάγονται από την ανωτέρω ποσοτική 
ανάλυση: 1)  

μελλοντική αξία του δημοσίου χρέους των 400 
δισ. ευρώ είναι 3,56 φορές μεγαλύτερη από το 
δυνητικό οικονομικό όφελος που θα προέκυπτε 

από την εκμετάλλευση του συνολικού ορυκτού 
πλούτου της Ελλάδας (3.200/900=3,56). 

 
Και 2)  

μελλοντική αξία 
του κρατικού 
χρέους των 1.550 

δισ. ευρώ υπολογίζεται 
ότι είναι 13,78 φορές 
μεγαλύτερη από το 
προσδοκώμενο 
οικονομικό όφελος  
που θα προέκυπτε  
από την αξιοποίηση των 
συνολικών ορυκτών 
πόρων της χώρας 
(12.400/900=13,78).  
Οι πιο πάνω διαπιστώσεις είναι 
απογοητευτικές. Η Ελλάδα συνιστά 
περίπτωση χώρας που την αφανίζει 
το τερατώδες δημόσιο χρέος της. Οι 
δαπάνες τοκοχρεολυσίων για την 
εξυπηρέτηση του χρέους είναι 
αστρονομικές και ο κρατικός 
προϋπολογισμός δεν δύναται να 
αντέξει το πελώριο βάρος τους. Ο 
γόρδιος δεσμός της βιωσιμότητας 
του δημοσίου χρέους μπορεί να 
επιλυθεί, αν την επόμενη 
δεκαπενταετία ο μέσος 
αναπτυξιακός ρυθμός της χώρας 
είναι τουλάχιστον 2,5%. Οι πολιτικοί, 
οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες και 
οι καρεκλοκένταυροι της εξουσία, 
φέρουν τεράστιες ευθύνες για την 
χρεοκοπία του 2010 και την 
συνεχιζόμενη άνοδο του δημοσίου 
χρέους. 

ημιούργησαν  
ένα κολοσσιαίο 
δημόσιο χρέος,  

η παρούσα αξία του 
οποίου είναι 
πολλαπλάσια της 
συνολικής αξίας  
του υφιστάμενου  
ορυκτού πλούτου. 
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του Νότη Μαριά 
Πρόεδρου του Κόμματος 
ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
Καθηγητή Θεσμών της ΕΕ 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,  
πρώην Ευρωβουλευτή 

 

ε άρθρο μου στην 
Υπέρβαση News 
στις 15 

Φεβρουαρίου 2021 
είχα καταγγείλει τη 
Μέρκελ γιατί τορπίλισε 
την τότε υπογραφή του 
Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου 
επισημαίνοντας 
μάλιστα ότι ήταν 
στρατηγική επιλογή 
του Βερολίνου η 
υπονόμευση της 
Ελληνογαλλικής 
Συμμαχίας. 

Παρατηρούσα δε στο εν λόγω 
εκτεταμένο άρθρο ότι παρότι η 
Ελλάδα αγόρασε Rafale κόστους 
2,49 δις ευρώ εντούτοις το 
Ελληνογαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο 
παραπέμφθηκε στις καλένδες με 
απαίτηση της Μέρκελ. Κλείνοντας δε 
τότε επισήμανα ότι ήταν αναγκαία 
όσο ποτέ η υπογραφή 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού 
Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής. Η δημοσιοποίηση του 
Συμφώνου Αμυντικής συνεργασίας 
Ελλάδας-Γαλλίας με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής που 
υπογράφτηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 
στο Παρίσι έδωσε την ευκαιρία 
στους γνωστούς δημοσιολογούντες 
να διασταυρώσουν τα ξίφη τους για 
άλλη μια φορά.  

 
Ως συνήθως βέβαια όλοι αυτοί δεν 
είπαν κουβέντα για το ιστορικό της 
όλης υπόθεσης, αποκρύπτοντας 
επιμελώς ότι 

πρώτη φορά που 
διατυπώθηκε  
η πρόταση  

για σύναψη 
Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου 
με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής ήταν στις 17 

Απριλίου του 2018 σε 
Ερώτησή-Παρέμβασή 
μου προς τον Εμανουέλ 
Μακρόν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.  Τότε ο 
Γάλλος πρόεδρος είχε 
απαντήσει θετικά στην 
Πρότασή μου αυτή  
για Ελληνογαλλικό 
αμυντικό σύμφωνο  
με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής. 
Στην χώρα όμως της «φαιδράς 
πορτοκαλέας» πολλοί από τους 
κατά άλλα λαλίστατους 
δημοσιολογούντες περί την 
Αμυντική Συμφωνία Ελλάδας-
Γαλλίας τότε είχαν σνομπάρει αυτή 
την πρωτοβουλία μου, άλλο ένα 
δείγμα κοντόφθαλμης αντίδρασης 
και απουσίας στρατηγικής. Τους 
πήρε κάτι παραπάνω από 3 χρόνια 
για να ανταποκριθούν. Πάλι καλά… 
Μάλιστα κάνουν από πάνω και 
κριτική υπονοώντας ότι αν ήταν 
προφανώς αυτοί στα πράγματα θα 
τα έκαναν καλύτερα. Μόνο που όταν 
εμείς διατυπώναμε την πρόταση για 
το Ελληνογαλλικό Αμυντικό 
Σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής αυτοί δεν είχαν πάρει 
μυρουδιά. Δεν μπορούσαν άλλωστε 
καν να το διανοηθούν γιατί το μόνο 
που ψέλλιζαν ήταν διάφορα περί 
ευρωστρατού. Πέραν βέβαια του 
γεγονότος ότι οι περισσότεροι απ΄ 
αυτούς μας έλεγαν ότι ο Ερντογάν 
απλώς μπλοφάρει και οι απειλές του 
κατά της Πατρίδας μας γινόταν μόνο 
για δήθεν λόγους εσωτερικής 
τουρκικής πολιτικής. Έτσι από τη 
μια προωθούσαν τον εφησυχασμό 
έναντι της Άγκυρας και από την άλλη 
έλεγαν διάφορα γραφικά περί δήθεν 
ευρωστρατού. Τώρα ξαφνικά 
ξύπνησαν και κάνουν από πάνω και  
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κριτική. Όχι βέβαια ότι το κείμενο της 
Αμυντικής Συμφωνίας Ελλάδας-
Γαλλίας δεν θα μπορούσε να είναι 
ακόμη πιο βελτιωμένο Κάθε άλλο. 
Αλλά αυτό τουλάχιστον 
νομιμοποιούνται να το πουν όσοι 

στήριζαν μια τέτοια ιδέα-πρόταση 
και όχι όσοι απλά περί άλλων 
ετύρβαζαν. Σε κάθε περίπτωση θα 
επανέλθουμε αναλυτικά με το 
περιεχόμενο αυτό καθ΄ αυτό της 
Αμυντικής Συμφωνίας Ελλάδας-
Γαλλίας σε επόμενο άρθρο μας. 
Πάντως από την ίδρυση του ΝΑΤΟ 
το 1949 και εντεύθεν εγκαταλείφθηκε 
η πρακτική των διμερών αμυντικών 
Συμφώνων η οποία 
αντικαταστάθηκε από Σύμφωνα και 
ρήτρες συλλογικής ασφάλειας και 
αμοιβαίας συνδρομής. 
Χαρακτηριστική περίπτωση 
αποτελεί το περίφημο άρθρο 5 του 

ΝΑΤΟ αλλά και η ρήτρα συνδρομής 
του άρθρου 42 παρ.7 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με 
δεδομένη όμως τη διαχρονική 
απροθυμία της ΕΕ να προχωρήσει 
με πρακτικό και άμεσο τρόπο στην 
έκφραση αλληλεγγύης σε Κύπρο και 
Ελλάδα ενόψει της επιθετικής 
πολιτικής της Άγκυρας ήδη από το 
2018 πήρα την πολιτική 
πρωτοβουλία να προτείνω τη 
σύναψη Αμυντικού Συμφώνου με 
ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής 
μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας.  

 
Η επίσκεψη Μακρόν στην Ευρωβουλή στο Στρασβούργο 
στις 17 Απριλίου 2018 αποτέλεσε αναμφίβολα σημαντικό 
γεγονός καθώς ο Γάλλος ηγέτης με βαρυσήμαντη ομιλία 
του ξεδίπλωσε το όραμά του για την Ευρώπη. Μάλιστα 
έδειξε ιδιαίτερα πρόθυμος να προχωρήσει σε ουσιαστικό 
διάλογο με τους Ευρωβουλευτές απαντώντας χωρίς 
αναστολές στις τοποθετήσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό από 
δικής μου πλευράς είχα την ευκαιρία να θέσω στον Γάλλο 
Πρόεδρο το ζήτημα της τουρκικής επιθετικότητας και να 
ζητήσω από τον Εμανουέλ Μακρόν τη δέσμευσή του για 
σύναψη Ελληνογαλλικού Συμφώνου Αμυντικής 
Συνεργασίας που θα εγγυάται και στρατιωτικά τα Ελληνικά 
σύνορα σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης. 
Απευθυνόμενος λοιπόν στον Γάλλο Πρόεδρο είπα: «Κύριε 
Πρόεδρε, κύριε Μακρόν, ο Ελληνικός λαός άκουσε με 
ενδιαφέρον την ομιλία σας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017 
στο λόφο της Πνύκας στην Αθήνα για το μέλλον της 
Ευρώπης. Κύριε Μακρόν, η Τουρκία καθημερινά εντείνει 
την επιθετικότητά της κατά της Ελλάδας, παραβιάζει τα 
χωρικά ύδατα της Πατρίδας μου, παραβιάζει τον Ελληνικό 
εναέριο χώρο. Ο Ερντογάν απαιτεί την αλλαγή της 
Συνθήκης της Λωζάνης, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, 
κρατά παράνομα στις τουρκικές φυλακές τους δύο Έλληνες 
στρατιωτικούς». Και συνέχισα: «Θα ήθελα λοιπόν κύριε 
Μακρόν να σας ρωτήσω εάν η Γαλλική Δημοκρατία 
προτίθεται να συνάψει με την Ελλάδα ένα Σύμφωνο 
Αμυντικής Συνεργασίας, ένα Σύμφωνο στρατιωτικής 
συνδρομής προς την Ελλάδα σε περίπτωση επίθεσης της 
Τουρκίας κατά της Ελλάδας, ένα Σύμφωνο γαλλικής 
δέσμευσης για συνδρομή και προστασία των Ελληνικών 

συνόρων που άλλωστε είναι και ευρωπαϊκά σύνορα». 
Καταλήγοντας δε επισήμανα: «Και όλα αυτά κύριε Μακρόν 
εδώ και τώρα γιατί οι τουρκικές απειλές κατά της Ελλάδας 
εντείνονται κάθε μέρα». Όπως καταγράφηκε τότε σε εκτενή 
ρεπορτάζ των ΜΜΕ ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας 
απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση – Παρέμβασή μου 
δήλωσε απερίφραστα εντός της Ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο τα εξής:  «Να 
πω ότι η Γαλλία ανά πάσα στιγμή θα είναι παραστάτης σε 
κάθε Κράτος Μέλος όταν απειλείται, όταν υφίσταται 
επίθεση η κυριαρχία του. Αυτό το είπαμε και στην Μεγάλη 
Βρετανία και στην υπόθεση Σκριπάλ, αλλά είναι και πάγια 
θέση μας προς την Ελλάδα όταν απειλείται στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Και τις προάλλες είχα τηλεφωνική συνομιλία με 
τον Πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα γι’ αυτό το θέμα. Είναι 
ακριβώς στην καρδία της κοινής μας αλληλεγγύης να 
υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών». Η 
δήλωση Μακρόν ότι η Γαλλία θα στηρίξει την Ελλάδα σε 
περίπτωση τουρκικής απειλής ήρθε σε μια στιγμή 
κορύφωσης των τουρκικών διεκδικήσεων, καθώς η 
Άγκυρα δήλωνε εντελώς προκλητικά ότι τα Ίμια ήταν δήθεν 
τουρκικά. 

πρόκειτο για μία ιστορική δήλωση 
συμπαράστασης προς την Ελλάδα,  
η οποία έδινε συγκεκριμένο 

περιεχόμενο σ’ αυτό που εδώ και 
δεκαετίες εκφράζεται με το γνωστό 
σλόγκαν «Ελλάς – Γαλλία Συμμαχία».  
Αμέσως μετά με άρθρο μου- παρέμβαση στις 22 Απριλίου 
2018 (Κυριακάτικη Kontra News) είχα επισημάνει ότι η 
δήλωση Μακρόν άνοιγε τον δρόμο για ανάληψη περαιτέρω 
πρωτοβουλιών από την Ελληνική Κυβέρνηση και την 
Ελληνική διπλωματία. Διαφορετικά κινδύνευε να μείνει στα 
χαρτιά και να αποτελέσει απλά μια δήλωση καλών 
προθέσεων με ό,τι αυτό μπορούσε να σημαίνει. Τόνισα δε 
ότι καθώς η τουρκική επιθετικότητα έναντι της Πατρίδας 
μας εντεινόταν, η Ελλάδα με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα 
και μεθοδικότητα όφειλε να προετοιμαστεί κατάλληλα για 
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κάθε ενδεχόμενο. Έτσι έπρεπε να διαμορφώσει επωφελείς 
Διεθνείς Συμμαχίες. Όπως αποδείχτηκε ιστορικά αλλά και 
με τις τότε δηλώσεις του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ (Τα Νέα 20/4/2018), 

Συμμαχία νίπτει τας χείρας  
της έναντι της τουρκικής 
επιθετικότητας μια και σύμφωνα 

με το γνωστό δόγμα, το ΝΑΤΟ είναι 
δήθεν αναρμόδιο να επιλύσει 
διαφορές μεταξύ των μελών του.  
Καθώς λοιπόν το ΝΑΤΟ πετά την μπάλα στην εξέδρα και 
σφυρίζει αδιάφορα εδώ και χρόνια παρά τις απειλές της 
Τουρκίας, η Αθήνα προσπάθησε να αποκτήσει θεσμικά 
πλεονεκτήματα εντός της ΕΕ. Όμως παρά τις ανά καιρούς 
ρητορικές διακηρύξεις στήριξης της ΕΕ προς την Ελλάδα 
όπως ήταν τότε η Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της 22ας και 23ης Μαρτίου 2018 η οποία καλούσε την 
Άγκυρα να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο, τις αρχές καλής 
γειτονίας και την Εθνική κυριαρχία Ελλάδος και Κύπρου, 
καθίστατο συνεχώς αντιληπτό ότι σε περίπτωση μιας 
απευκταίας τουρκικής επίθεσης κατά της Πατρίδος μας η 
στήριξη της ΕΕ θα μπορούσε να εκδηλωθεί υπό όρους και 
προϋποθέσεις, ενδεχόμενα και με αστερίσκους, στο 
διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο μόνο, καθώς η ΕΕ δεν 
διαθέτει στρατιωτικές δυνάμεις. Επομένως είναι εύλογο 
(μέχρις ότου να δημιουργηθεί ο περίφημος Ευρωπαϊκός 
Στρατός στην επόμενη πενταετία και βάλε και υπό τον όρο 
φυσικά ότι θα υπάρχει τότε πολιτική βούληση των 
Βρυξελλών για εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Στρατού υπέρ 
της Αθήνας και κατά της τουρκικής επιθετικότητας), η 
Ελλάδα να επικεντρωθεί στην σύναψη διμερών Συμφωνιών 
Αμυντικής Συνεργασίας με τρίτες συμμάχους χώρες. Οι 
Συμφωνίες αυτές πρέπει να στηρίζονται στις αρχές του 
αμοιβαίου οφέλους και της μη επέμβασης στα εσωτερικά 
της χώρας. Θα μπορούσαν δε να λάβουν τη μορφή 
Συμφώνου Αμυντικής Συνεργασίας με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης κατά της 
Ελλάδας. Επιπλέον θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με 
πρόνοιες για στενή διπλωματική και οικονομική 
συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της αμυντικής 
βιομηχανίας των συμβαλλομένων μερών. Μάλιστα όπως 
έχει ήδη προτείνει το Κόμμα μας «ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ», στην από 5/4/2017 Ιδρυτική του Διακήρυξή η 
εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας 
πρέπει να γίνει «με παράλληλη σύναψη Συμφώνου 

Προστασίας των εγκαταστάσεων εξόρυξης πετρελαίου με 
τα κράτη, οι εταιρείες των οποίων θα αναλάβουν την 
εκμετάλλευση των αντίστοιχων θαλασσίων οικοπέδων». 

 
Η δήλωση Μακρόν, που έτυχε μεγάλης προβολής από τα 
διεθνή μέσα ενημέρωσης, μπορούσε και έπρεπε να 
αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση Τσίπρα και να αποτελέσει 
το εφαλτήριο για περαιτέρω ουσιαστικές συγκλίσεις και 
πρωτοβουλίες όπως είχαμε επισημάνει σε σχετική μας 
αρθρογραφία (Η Κυριακάτικη Κόντρα 22/4/2018).  

μως η τότε Ελληνική κυβέρνηση 
δεν αξιοποίησε την ευκαιρία  
για την σύναψη ενός διμερούς 

Συμφώνου Αμυντικής Συνεργασίας  
και Στρατιωτικής Συνδρομής Ελλάδας - 
Γαλλίας με πιθανή μετατροπή του σε 
πολυμερές Σύμφωνο, με ενδεχόμενη 
ένταξη της Κύπρου. 
Στο πλαίσιο αυτό η απόφαση της Γαλλίας να παραχωρήσει 
με leasing στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό δύο φρεγάτες 
τύπου FREMM (Η Καθημερινή 20/4/2018) θα μπορούσε να 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα έμπρακτης γαλλικής στήριξης 
της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας, πλην όμως κάτι τέτοιο 
δεν προχώρησε μετά από πιέσεις του Βερολίνου. Η 
αρνητική γερμανική στάση στο θέμα των γαλλικών 
φρεγατών δεν ήταν κάτι το καινούργιο. Είχε «συμβεί στο 
παρελθόν, το 2011, όταν ο Γάλλος πρόεδρος Ολάντ ήταν  
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έτοιμος να μας νοικιάσει τις ίδιες φρεγάτες, ωστόσο, με 
γερμανική παρέμβαση η συμφωνία δεν τελεσφόρησε» 
(www.efsyn.gr 25/4/2018) και επαναλήφθηκε ξανά τον 
Απρίλιο του 2018 λίγο μετά την παραπάνω θετική 
απάντηση του Μακρόν στην Παρέμβασή μου στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 17/4/2020 αναφορικά με το 
ζήτημα της «απόκτησης δύο γαλλικών φρεγατών μέσω 
χρονομίσθωσης» (www.efsyn.gr 25/4/2018). Ευτυχώς την 
δήλωση Μακρόν τελικά αξιοποίησε η Κύπρος η οποία 
προχώρησε στις 15 Μαΐου 2019 στο Παρίσι στην υπογραφή 
Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία. Στη 
διεθνή πολιτική βέβαια η ίδια η ζωή δρομολογεί τις εξελίξεις 
αναγκάζοντας τους πολιτικούς να τρέχουν πίσω από τα 
γεγονότα. Έτσι η όξυνση της τουρκικής επιθετικότητας 
στην Ανατολική Μεσόγειο όχι μόνο έναντι της Ελλάδας και 
της Κύπρου αλλά και έναντι της Γαλλίας καθώς και η 
εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία έφεραν ακόμη πιο κοντά 
Παρίσι και Αθήνα δρομολογώντας στο παραπέντε αμοιβαία 
σύγκληση με στόχο τη διαμόρφωση στενής 
ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας. Ακολούθησαν 
από την πλευρά μας δεκάδες παρεμβάσεις και άρθρα για 
το ζήτημα του Ελληνογαλλικού Συμφώνου με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής. Μεταξύ αυτών και άρθρο μας στη 
γαλλική εφημερίδα La Tribune στις 27/8/2020 που 
αναλύουμε παρακάτω. 

 
Οι δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν στην συνάντησή του με 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Παρίσι στις 29 Ιανουαρίου 
2020, στις οποίες εξέφρασε για άλλη μια φορά τη στήριξη 
της Γαλλίας στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και 
της Κύπρου καταδικάζοντας ταυτόχρονα τις τουρκικές 
προκλήσεις και την άκυρη τουρκολυβική συμφωνία, 
αποτέλεσαν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το Παρίσι συνέχιζε 
να παραμένει σταθερός σύμμαχος της Αθήνας. Σε αντίθεση 
με τα τότε «ήξεις, αφήξεις» του Τράμπ ο οποίος στην 
συνάντησή του με τον Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο στις 7 
Ιανουαρίου 2020 δεν δίστασε να χαρακτηρίσει φίλο του τον 
Ερντογάν, ο Μακρόν σε ένα ρεσιτάλ ελληνογαλλικής φιλίας 

κατήγγειλε με τον πιο απερίφραστο τρόπο στις τουρκικές 
απειλές κατά Ελλάδας και Κύπρου και δήλωσε με σημασία 
ότι ο Ερντογάν παραβιάζει στη Λιβύη τα όσα 
συμφωνήθηκαν στη Διάσκεψη του Βερολίνου. Επιπλέον, ο 
Γάλλος Πρόεδρος δεν μάσησε τα λόγια του και δήλωσε ότι 
τέθηκαν οι βάσεις για μια Ελληνογαλλική Στρατηγική 
Εταιρική Σχέση Ασφάλειας με στόχο τη διαμόρφωση 
συνθηκών ασφαλείας στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ενέταξε τόσο την 
Ελληνογαλλική ναυτική συνεργασία στην οποία 
συμπεριλαμβανόταν η αποστολή στην περιοχή του 
αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ» και του 
ελικοπτεροφόρου «Dixmude» όσο και τη συνεργασία στο 
πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας. Επιπλέον όπως 
τονίστηκε οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας Ελλάδας – 
Γαλλίας θα βρίσκονται σε στενή επαφή για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο. Οι παραπάνω 
θέσεις του Μακρόν συμπληρώθηκαν με στήριξη στο πεδίο 
της οικονομίας, του μεταναστευτικού, της γεωργίας και της 
κλιματικής αλλαγής. 

ίναι λοιπόν προφανές ότι η Γαλλία 
στο πλαίσιο της προώθησης  
των εθνικών της συμφερόντων 

ανταποκρίθηκε θετικά στις ελληνικές 
επιδιώξεις για συνεργασία σε μια 
εκτεταμένη βεντάλια θεμάτων από 
την άμυνα και ασφάλεια μέχρι την 
οικονομία.  
Ιδίως σε μια φάση που το Brexit εκ των πραγμάτων 
αναβάθμιζε το Παρίσι στον τομέα άμυνας και ασφάλειας της 
ΕΕ αφού η Γαλλία είναι το μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ 
που είναι πυρηνική δύναμη και ταυτόχρονα μόνιμο μέλος 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιπλέον καθώς η 
Μέρκελ ετοιμάζεται να πάρει «την άγουσα προς τα 
αποδυτήρια» ο Μακρόν εκ των πραγμάτων είναι πλέον ο 
ισχυρός ηγέτης όχι μόνο εντός του γαλλογερμανικού άξονα 
αλλά και εντός της ίδιας της ΕΕ. Οι θέσεις αυτές του Μακρόν 
αποτελούν συνέχεια των όσων δήλωσε στην Ευρωβουλή 
απαντώντας σε σχετική Ερώτησή μου στις 17 Απριλίου 
2018 αναφορικά με το κατά πόσο η Γαλλία θα ήταν 
διατεθειμένη να υπογράψει ένα Σύμφωνο Αμυντικής 
Συνεργασίας με την Ελλάδα με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης κατά της 
Πατρίδας μας. Όμως οι παραπάνω δηλώσεις του Μακρόν 
για μια Ελληνογαλλική Στρατηγική Εταιρική Σχέση 
Ασφάλειας έκαναν «τούρκο» τον Ερντογάν καθώς ήταν 
πασιφανές ότι άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο στα θέματα 
άμυνας και ασφάλειας που αφορούσαν την Πατρίδα μας. 
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Αναγκαίο όσο ποτέ είναι πλέον το Ελληνο-γαλλικό Αμυντικό Σύμφωνο με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής τόνισα στο άρθρο μου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 
27/8/2020 στην γαλλική διαδικτυακή εφημερίδα La Tribune. Η δημοσίευση στην La 
Tribune του άρθρου μου με τίτλο «Για μια στενή στρατηγική συμμαχία μεταξύ 
Ελλάδας και Γαλλίας εναντίον της Τουρκίας» έγινε σε μια φάση κατά την οποία 
εντεινόταν η επιθετικότητα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου και 
ενώ το Παρίσι είχε ήδη εκδηλώσει με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη του προς την 
Αθήνα και τη Λευκωσία. Στο άρθρο μου αφού επισήμανα ότι ο Πρόεδρος της 
Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν στην πρόσφατη συνάντησή του με τη 
Μέρκελ στο Brégançon, εξέφρασε τη δέσμευση της Γαλλίας να στηρίξει τις 
δυνάμεις της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, 
παρατήρησα ότι Ελλάδα, Κύπρος και Λιβύη υφίστανται τις συνέπειες της 
πολιτικής Ερντογάν που με εκβιασμούς και βία επιχειρεί να αναθεωρήσει τη 
Συνθήκη της Λωζάνης του 1923. Τόνισα ότι η Γαλλία και η Ελλάδα είναι ιστορικοί 
σύμμαχοι των οποίων τα συμφέροντα όσον αφορά την περιφερειακή ασφάλεια 
συγκλίνουν ακόμη περισσότερο στην τρέχουσα συγκυρία, καθώς οι ΗΠΑ έχοντας 
στραφεί προς την Ασία δημιούργησαν ένα γεωπολιτικό κενό στην περιοχή της 
Μέσης Ανατολής το οποίο προσπάθησε να καλύψει ο Ερντογάν. Και συνέχισα 
αναφερόμενος στην επιθετική ενέργεια της Τουρκίας κατά της γαλλικής φρεγάτας 
Courbet στις 10 Ιουνίου 2020 αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις αβελτηρίες του 
άρθρου 42 παρ. 7 της Συνθήκης ΕΕ το οποίο δυστυχώς τρίτες χώρες όπως η 
Τουρκία δεν το θεωρούν καν ως ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. 
Υπενθύμισα στο άρθρο του ότι ως Ευρωβουλευτής στις 17 Απριλίου του 2018 στο 
Στρασβούργο έχοντας απευθύνει πρόταση προς τον Εμμανουέλ Μακρόν για τη 
σύναψη Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής 

συνδρομής ο Γάλλος Πρόεδρος 
δήλωσε ότι «η Γαλλία θα στέκεται 
ανά πάσα στιγμή δίπλα σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος όταν θα 
δέχεται επίθεση η κυριαρχία του» και 
ότι «θα είναι στο πλευρό της 
Ελλάδας όταν απειλείται στην 
Ανατολική Μεσόγειο». 

κολούθως 
αναφέρθηκα  
τόσο στις τότε 

παράνομες τουρκικές 
έρευνες στην ελληνική 
υφαλοκρηπίδα όσο  
και στις κοινές 
ελληνογαλλικές 
ναυτικές ασκήσεις  
και στην ανάγκη  
σύναψης Συμφωνίας 
Συνεργασίας Άμυνας  
και Ασφάλειας με  
ρήτρα αμοιβαίας 
στρατιωτικής 
συνδρομής…. 
μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, η οποία 
θα μπορούσε να συνοδεύεται από 
συμφωνίες προμήθειας γαλλικού 
στρατιωτικού εξοπλισμού από τον 
ελληνικό στρατό, καθώς και 
συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα 
της έρευνας και της καινοτομίας σε 
αυτούς τους τομείς. Τέτοια έργα με 
αυξημένη τοπική προστιθέμενη αξία 
αποτελούν βασική παράμετρο για 
την Ελλάδα επισήμανα 
αναφερόμενος σε πληροφορίες της 
La Tribune, ότι γαλλικές εταιρείες 
φαίνεται να έχουν ξεκινήσει  
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συνεργασία με ελληνικά 
πανεπιστήμια και ελληνικές 
εταιρείες προκειμένου να 
συμμετάσχουν στις εν λόγω 
δράσεις. Σε σχέση με την αγορά 
γαλλικών φρεγατών από το 
ελληνικό πολεμικό ναυτικό 
παρατήρησα ότι αν και πρόκειται για 
εμπορική συμφωνία το Παρίσι 
όφειλε να λάβει σοβαρά υπόψη τους 
δημοσιονομικούς περιορισμούς του 
ελληνικού κρατικού 
προϋπολογισμού και να καταλήξει 
σε μια εύλογη τιμή, καλώντας 
ταυτόχρονα τη Γαλλία στο πλαίσιο 
του αναβαθμισμένου ρόλου που 
φιλοδοξεί να παίξει στην Ανατολική 
Μεσόγειο να αναλάβει και αυτή ένα 
μέρους του σχετικού κόστους, 
καθώς η αγορά των φρεγατών 
εντάσσεται πλέον στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης αμυντικής συνεργασίας 
με την Ελλάδα που εξυπηρετεί τα 
αμοιβαία συμφέροντα. Από την άλλη 
πλευρά τόνισα ότι η Ελλάδα όφειλε 
να δει το ζήτημα της αγοράς των 
γαλλικών φρεγατών ως μέρος του 
Συμφώνου Αμυντικής Συνεργασίας 
με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής 
που θα έπρεπε να έχει ήδη 
υπογραφεί με τη Γαλλία ενόψει των 
συνεχώς εντεινόμενων επιθετικών 
ενεργειών του Ερντογάν. 

Το γαϊτανάκι δηλώσεων και 
προθέσεων Αθήνας και Παρισιού για 
τη σύναψη της περίφημης 
Ελληνογαλλικής Αμυντικής 
Συμφωνίας με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής που ξεκίνησε στις 29 
Ιανουαρίου 2020 στο Παρίσι με τη 
συνάντηση Μακρόν-Μητσοτάκη 
συνεχίστηκε με ιδιαίτερη ένταση 
κατά το καλοκαίρι του 2020 την ώρα 
που η επιθετική πολιτική του 
Ερντογάν είχε χτυπήσει κόκκινα. 
Όπως επισημαίνει σε άρθρο του ο 
Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή 
στις 3 Αυγούστου 2020 με τίτλο «τα 
μυστικά του μορατόριουμ» λίγες 
μέρες πριν γίνει η τριμερής 
συνάντηση στο Βερολίνο μεταξύ των 
διπλωματικών συμβούλων των 
ηγετών της Γερμανίας, της Τουρκίας 
και της Ελλάδας στις 12 και 13 
Ιουλίου 2020, «η Αθήνα και το Παρίσι 
είχαν φθάσει πολύ κοντά σε 
οριστικοποίηση της συμφωνίας για 
την προμήθεια δύο γαλλικής 

ναυπήγησης φρεγατών τύπου Belh@rra και τη σύνδεσή τους με μια ρήτρα 
αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Οι συζητήσεις γι’ αυτή τη ρήτρα ουσιαστικά δεν 
κατέληξαν ποτέ σε κάποιο οριστικό κείμενο. Ωστόσο περιείχαν σαφείς αναφορές 
στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας αλλά και στο άρθρο 42 παρ. 7 της 
Συνθήκης της Ε.Ε. Υπήρχαν, επίσης, συζητήσεις για ελλιμενισμό γαλλικών 
πολεμικών πλοίων σε ελληνικά λιμάνια που θα υπεδείκνυε η Αθήνα, αύξηση των 
κοινών γυμνασίων και, ενδεχομένως, κάποιο πλοίο ενδιάμεσης λύσης έως το 
2024 ή 2025, όταν και αναμενόταν η παράδοση της πρώτης «ψηφιακής» 
φρεγάτας. Η Αθήνα αναλάμβανε να υποστηρίξει ενεργά τις επιχειρήσεις της 
Γαλλίας στη Δυτική Αφρική. Οι δύο πλευρές είχαν φθάσει τόσο κοντά, ώστε είχε 
συζητηθεί ο κ. Μητσοτάκης να μεταβεί στο Παρίσι, να υπογράψει τη σχετική 
συμφωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και από εκεί να 
ταξιδέψουν αεροπορικώς μαζί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής, σε μια 
επίδειξη συμμαχικής αλληλεγγύης. Πρακτικά, η συμφωνία «ναυάγησε» μία 
εβδομάδα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Γάλλοι 
διερωτώνται ποιος και γιατί πίεσε για την ακύρωση και θεωρούν ότι δεν πρόκειται 
για οικονομικό ζήτημα (Η Καθημερινή 2/8/2020). Παρά ταύτα στη συνέχεια Ελλάδα 
και Γαλλία έφτασαν «μια ανάσα πριν τις υπογραφές» καθώς είχαν την πρόθεση 
«να υπάρξει αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στις 10 Σεπτεμβρίου 
στο Παρίσι» (Σκάι 3/9/2020) που θα περιλάμβανε και «ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής» (Το Βήμα 9/9/2020). Προς μεγάλη όμως έκπληξη όλων των πλευρών  
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το ζήτημα άρχισε σιγά-σιγά να 
μπαίνει στο ράφι αρχής γενομένης 
από τις δηλώσεις Μητσοτάκη στη 
ΔΕΘ όπου ενώ «ο πρωθυπουργός 
ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι σε 
προχωρημένο στάδιο με τη Γαλλία 
για την υπογραφή της αμυντικής 
συμφωνίας» εντούτοις σε σχέση με 
«τη ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής 
συνεργασίας υπογράμμισε ότι 
τέτοια ρήτρα υπάρχει στην ΕΕ και 
προβλέπει τις υποχρεώσεις κρατών 
μελών όταν ένα άλλο κράτος μέλος 
δέχεται ένοπλη επίθεση» (Τα Νέα 
13/9/2020). Μάλιστα με αφορμή την 
υπογραφή της συμφωνίας της 
αγοράς των 18 Rafale συνολικού 
κόστους 2,49 δις ευρώ ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης αλλά και η Γαλλίδα 
υπουργός άμυνας παρότι 
αναφέρθηκαν σε δηλώσεις τους 
στην ελληνογαλλική στενή αμυντική 
συνεργασία (ΕΡΤ 25/1/2021) 
εντούτοις δεν είπαν λέξη για την 
υπογραφή του περίφημου 
Ελληνογαλλικού Συμφώνου 
Αμυντικής Συνεργασίας με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής που 
μάλλον παραπέμπεται πλέον στις 
ελληνικές καλένδες με δάκτυλο του 
Βερολίνου. 

 
Η κορύφωση της επιθετικής 
πολιτικής του Ερντογάν κατά της 
Πατρίδας μας κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού 2020 αντί να οδηγήσει 
στην επίσπευση της σύναψης του 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού 
Συμφώνου τελικά μετά από 
τεράστιες πιέσεις του Βερολίνου 
οδηγήθηκε στις καλένδες και η 
Αθήνα κάθισε στο τραπέζι των 
διερευνητικών υπό την δαμόκλειο 
σπάθη του casus belli. Να 
υπενθυμίσουμε ότι αν και το ζήτημα 
των κυρώσεων κατά της Τουρκίας το 
έθεσε η Αθήνα στις 13 Ιουλίου 
εντούτοις τότε οι Υπουργοί 

Εξωτερικών της ΕΕ παρέπεμψαν το θέμα στον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ σε 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοσέπ Μπορέλ ζητώντας του να ετοιμάσει κατάλογο 
κυρώσεων τον οποίο θα παρουσίαζε στα τέλη Αυγούστου στους Υπουργούς 
Εξωτερικών της ΕΕ προκειμένου να λάβουν σχετικές αποφάσεις. Βέβαια τότε οι 
Ευρωπαίοι αξιοποίησαν ως άλλοθι τις μυστικές διαπραγματεύσεις Ελλάδας-
Τουρκίας που έγιναν το πρωί της ίδιας ημέρας υπό γερμανική σκέπη στο 
Βερολίνο. Έτσι όπως έχουμε ήδη επισημάνει σε προγενέστερη αρθρογραφία μας 

Αθήνα έπεσε στην καλοστημένη φιλοτουρκική 
παγίδα που της έστησε η Γερμανική Προεδρία η 
οποία οργάνωσε διμερείς και μάλιστα μυστικές 

διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Τουρκίας στο Βερολίνο 
στις 12 και 13 Ιουλίου 2020 λίγες ώρες πριν 
συζητηθούν οι κυρώσεις κατά της Άγκυρας  
στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. 

 
Μια σημαντική συνέπεια της μυστικής συνάντησης Ελλάδας-Τουρκίας-Γερμανίας 
στο Βερολίνο στις 12 και 13 Ιουλίου 2020 και των πιέσεων του Βερολίνου για 
ακύρωση του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου ήταν η εν συνεχεία 
ανακοίνωση της Ελληνικής πλευράς ότι το ζήτημα των γαλλικών φρεγατών 
παραπέμφθηκε στις καλένδες. Και όλα αυτά ενώ λίγες μέρες πιο πριν «το θέμα 
της αμυντικής συνεργασίας ετέθη και στις πρόσφατες επικοινωνίες που είχε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Γαλλικής 
Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει και της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε» (Η 
Καθημερινή 9/7/2020). Έτσι «ακυρώθηκε σχεδόν την τελευταία στιγμή η επίσημη 
τελετή υπογραφής του deal που θα γινόταν στο Παρίσι λίγο πριν από τη Σύνοδο 
Κορυφής της 17ης και 18ης Ιουλίου από τέσσερις υπουργούς παρουσία του 
πρωθυπουργού και του προέδρου της Γαλλίας! Είναι σαν να γυρίσαμε την πλάτη 
στον Εμανουέλ Μακρόν, παρατηρεί διπλωματική πηγή και προσθέτει ότι η 
ματαίωση της αγοράς μπορεί να προκαλέσει αδιευκρίνιστες περιπλοκές στις 
σχέσεις της Ελλάδας με τη Γαλλία» (protothema 27/7/2020). Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την έντονη ενόχληση των Γάλλων και την ακύρωση της συνάντησης 
υψηλού επιπέδου μεταξύ των Διευθύνσεων Εξοπλισμών των δύο χωρών που θα 
γινόταν 21 και 22 Ιουλίου 2020 στην Αθήνα (militaire.gr 20/7/2020). Και όλα αυτά 
ενώ από κυβερνητικής πλευράς υπήρχαν στις αρχές Ιουλίου διαρροές ότι η 
υπογραφή συμφωνίας με τους Γάλλους ήταν ante portas (www.armyvoice.gr 
20/7/2020). Έτσι με πρόσχημα το δίλλημα συντάξεις ή φρεγάτες η κυβέρνηση 
ακύρωσε με εύσχημο τρόπο τόσο την παραγγελία των 3 δις ευρώ για την αγορά 
των γαλλικών φρεγατών (protothema 27/7/2020) όσο και τη συνακόλουθη σύναψη 
του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής 
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μιας και το «τζάμπα» έχει πλέον πεθάνει στις διεθνείς 
σχέσεις. Το κόστος της ενέργειας αυτής φάνηκε αμέσως 
μετά καθώς μετά τη σύναψη της προβληματικής Ελληνο-
Αιγυπτιακής Συμφωνίας μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ ο 
Ερντογάν έβγαλε το Ορούτς Ρέις για παράνομες έρευνες 
στην ελληνική υφαλοκρηπίδα οπότε η τουρκική 
προκλητικότητα χτύπησε κόκκινο. Έτσι όπως 
αποκαλύπτει ο Αλέξης Παπαχελάς σε σχέση με την 
επιχείρηση αποτροπής του Ορούτς Ρέις «το αρχικό σχέδιο 
προέβλεπε ότι θα υπογραφόταν η συμφωνία με την Αίγυπτο 
και παράλληλα ένα σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής 
προστασίας με τη Γαλλία, που θα συνόδευε τις υπογραφές 
για την αγορά των δύο φρεγατών. Θα ήταν κατόπιν λογικό 
να αναμένει κανείς ότι στο σημερινό σκηνικό το Παρίσι θα 
έστελνε κάποια ναυτική δύναμη στην περιοχή, όχι 
προφανώς για να πολεμήσει, αλλά για να λειτουργήσει 
αποτρεπτικά» (Η Καθημερινή 12/8/2020). Καθώς όμως η 
Αθήνα είχε γυρίσει την πλάτη στον Μακρόν το μόνο που 
της απέμενε ήταν η φιλοτουρκική Γερμανική Προεδρία και 
οι ηγέτες της ΕΕ που με ένα κρεσέντο αναβολών στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 Αυγούστου 2020 αρνήθηκαν 
ξανά να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία αποφασίζοντας 
την σύγκλιση Ειδικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 και 
25 Σεπτεμβρίου 2020 για να συζητηθούν οι σχέσεις ΕΕ- 
Τουρκίας!!! Τελικά λόγω κορονοϊού το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο αναβλήθηκε για 1-2 Οκτωβρίου. Η απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο συνεδρίασε δια ζώσης 
στις Βρυξέλλες στο διάστημα 1-2 Οκτωβρίου 2020 εξόργισε 
σύσσωμο τον Ελληνικό λαό που είδε για άλλη μια φορά 
τους δήθεν φίλους και εταίρους μας στην ΕΕ αντί να 

επιβάλουν κυρώσεις στον Ερντογάν τελικά να τον 
χαϊδεύουν παρότι επί τριάντα μια συναπτές ημέρες 
συνέχιζε το πάρτι στην ελληνική ΑΟΖ παραβιάζοντας με το 
Ορούτς Ρέις τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. 
Έτσι με παρέμβαση του Βερολίνου το ζήτημα των 
κυρώσεων κατά της Τουρκίας παραπέμφθηκε για το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 10ης Δεκεμβρίου 2020. 

την κρίσιμη εκείνη συνεδρίαση 
όμως ο νέος φιλοτουρκικός άξονας 
ανάμεσα σε Βερολίνο-Ρώμη-

Μαδρίτη εμπόδισε τη λήψη 
κυρώσεων κατά της Άγκυρας και 
παράπεμψε το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 25-26 Μαρτίου 2021!!! 
Έτσι με την παρελκυστική πολιτική του Βερολίνου και τις 
συνακόλουθες πιέσεις προς την Αθήνα όχι μόνο δεν 
επιβλήθηκαν κυρώσεις κατά της Τουρκίας αλλά και 
εμποδίστηκε η αγορά των γαλλικών φρεγατών αξίας 3 δις 
ευρώ και η συνακόλουθη υπογραφή του Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. 
Άλλωστε όπως επισημαίνεται με νόημα «ποιος ήταν ο 
ρόλος της γερμανικής κυβέρνησης που συμπωματικά, 
λίγες ημέρες πριν από την προγραμματιζόμενη υπογραφή 
του deal, ανέλαβε πρωτοβουλία να διαμεσολαβήσει 
ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα με σκοπό να 
προλάβει μια πιθανή ελληνοτουρκική στρατιωτική 
σύγκρουση;» (protothema.gr 27/7/2020). Έτσι το Βερολίνο 
και με την αρωγή των ΗΠΑ όπως τόνισε και η γαλλική La 
Tribune, (www.armyvoice.gr 20/7/2020) τορπίλισε την 
αγορά των φρεγατών και την συνακόλουθη τότε υπογραφή 
του Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου. Άλλωστε όπως 
σημείωσε με νόημα η γερμανική «Handelsblatt», «από τις 
προγραμματισμένες ελληνικές αγορές όπλων θα 
επωφεληθεί κυρίως η γαλλική βιομηχανία όπλων» 
συμπληρώνοντας ότι «οι υψηλές αμυντικές δαπάνες της 
Ελλάδας ήταν και μια από τις αιτίες της κρίσης χρέους»» (Η 
Καθημερινή 3/9/2020). Από τα παραπάνω λοιπόν 
προκύπτει ότι δεν υπάρχει πλέον καμιά αμφιβολία ότι το 
Βερολίνο τορπίλισε τη σύναψη του Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου. 

Κατά το διάστημα του καλοκαιριού 2020 και ενώ η 
ελληνοτουρκική κρίση είχε χτυπήσει κόκκινο πολλές 
εφημερίδες με πηχυαίους τίτλους πανηγύριζαν για την 
επικείμενη τότε Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία 
δικαιώνοντας πλήρως τις θέσεις του Κινήματός μας 
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ καθώς τα τελευταία χρόνια 
με συνέπεια είχαμε προτείνει τη σύναψη ενός 
Ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής την ώρα που διάφορες άλλες 
πολιτικές δυνάμεις αναζητούσαν τη στήριξη της χώρας είτε 
στο ΝΑΤΟ, είτε στις ΗΠΑ, είτε στον περίφημο μελλοντικό 
ευρωπαϊκό στρατό. Και όλα αυτά ενώ είχε ήδη διαφανεί 
τουλάχιστον από τις 7 Δεκεμβρίου 2017 με την επίσκεψη 

Ερντογάν στην Αθήνα ότι η Τουρκία προετοιμάζεται να 
επιτεθεί στην Ελλάδα προκειμένου να αναθεωρήσει τη 
Συνθήκη της Λωζάνης. Τότε αρκετοί στο πολιτικό στερέωμα 
θεωρούσαν τις απειλές του Ερντογάν ως μπλόφα, ενώ  
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άλλοι εκτιμούσαν ότι απλά η Άγκυρα προσπαθεί να 
παρασύρει την Αθήνα σε ένα 24ώρο θερμό επεισόδιο 
τύπου Ιμίων προκειμένου Ελλάδα και Τουρκία να 
καταλήξουν υπό την σκέπη των ΗΠΑ στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων με στόχο την συνδιαχείριση του 
Αιγαίου.  

αποκάλυψη όμως από την Nordic 
Monitor του σχεδίου εισβολής  
της Τουρκίας στην Ελλάδα με τον 

κωδικό «Τσάκα Μπέης» ήρθε απλά να 
επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις μας. 
Άλλωστε στην Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματός μας 
ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ στις 5/4/2017 είχαμε 
επισημάνει ότι η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών της Πατρίδας μας πρέπει να συνδυαστεί με 
παράλληλη σύναψη Συμφώνου Προστασίας των 
εγκαταστάσεων εξόρυξης πετρελαίου με τα κράτη, οι 
εταιρείες των οποίων θα αναλάβουν την εκμετάλλευση 
αντίστοιχων θαλασσίων οικοπέδων. Επιπλέον αμέσως 
μετά τις απειλητικές δηλώσεις Ερντογάν στην Αθήνα στις 7 
Δεκεμβρίου 2017 είχαμε επισημάνει ότι η πολιτική του 
εφησυχασμού, του ενδοτισμού και της υποχωρητικότητας 
έναντι της Άγκυρας απλά θα άνοιγε ακόμη πιο πολύ την 
όρεξη της Τουρκίας. Για τον λόγο αυτόν στις 17 Απριλίου 
2018 με αφορμή την επίσκεψη Μακρόν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο είχαμε ζητήσει με 
Παρέμβασή μας στη Ολομέλεια της Ευρωβουλής από τον 
Γάλλο Πρόεδρο να απαντήσει κατά πόσο η Γαλλία ήταν 
διατεθειμένη να συνάψει άμεσα με την Ελλάδα ένα Αμυντικό 
Σύμφωνο με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής σε 
περίπτωση επίθεσης της Τουρκίας κατά της Πατρίδας μας. 

Στο παραπάνω άρθρο μου στην Υπέρβαση News στις 15 
Φεβρουαρίου 2021 είχα επισημάνει ότι η συνεργασία 
Ελλάδας-Γαλλίας «προκειμένου να είναι αποτελεσματική 
πρέπει να λάβει θεσμική μορφή και να εδράζεται στην 
υπογραφή Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής 
συνδρομής. Μόνο έτσι θα υπάρχει σταθερότητα, προοπτική 
και βεβαιότητα. Διαφορετικά αν η συνεργασία Αθήνας και 

Παρισιού περιοριστεί σε μια απλή ναυτική συνεργασία και 
μάλιστα σε άτυπη βάση αυτό θα ενθαρρύνει ακόμη πιο 
πολύ την τουρκική επιθετικότητα καθώς ο Ερντογάν θα 
διαβλέψει ότι η Ελληνογαλλική προσέγγιση είναι 
πρόσκαιρη και ασταθής. Όπως έχουμε επισημάνει στην 
εκτενή μας αρθρογραφία τα τρία τελευταία χρόνια για το 
ζήτημα του ελληνογαλλικού Αμυντικού Συμφώνου, αυτό θα 
πρέπει να εδράζεται στο αμοιβαίο όφελος και στην αρχή της 
μη επέμβασης στα εσωτερικά του κάθε μέρους. Η ρήτρα 
στρατιωτικής συνδρομής πρέπει να είναι σαφής και 
αμετάκλητη χωρίς αιρέσεις και αστερίσκους. Επιπλέον η 
προσέγγιση θα πρέπει να συμπληρωθεί όχι μόνο με αγορά 
όπλων όπως είναι τα 18 Rafale άλλα και με συνεργασία 
στην συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων και στη συνεχή 
διενέργεια κοινών ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων των 
δύο χωρών. Σταθερή βάση της Ελληνογαλλικής συμμαχίας 
θα πρέπει να αποτελέσει η ενίσχυση των οικονομικών 
σχέσεων των δύο χωρών, η σύμπτυξη κοινού μετώπου σε 
θέματα άμυνας και ασφάλειας εντός της ΕΕ και η ενίσχυση 
των πολιτιστικών σχέσεων των δύο λαών». Στη συνέχεια η 
ιστορία είναι γνωστή. Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να 
επικεντρώσουν πλέον τη δράση τους στον Ινδο-Ειρηνικό 
με εργαλείο κυρίως τη Συμφωνία AUKUS η οποία πέραν 
των άλλων έβλαψε τα γαλλικά γεωστρατηγικά συμφέροντα 
προκαλώντας ταυτόχρονα τεράστια οικονομική ζημιά στα 
ναυπηγεία της γαλλικής Naval Group με την ακύρωση της 
πώλησης των 12 υποβρυχίων στην Αυστραλία 
(www.lesechos.fr. 16/9/2021). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 
αντίδραση της Γαλλίας η οποία πέραν των άλλων 
αποφάσισε να ενισχύσει την ευρωπαϊκή άμυνα και εκτός 
ΝΑΤΟ μέσω διμερών συμμαχιών με μέλη της ΕΕ. 
Ακολούθησε η νέα προσέγγιση ΗΠΑ-Γαλλίας με την 
τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν-Μακρόν στις 22 
Σεπτεμβρίου η οποία έδωσε και το πράσινο φως 
προκειμένου η Γαλλία να «ρεφάρει» τη χασούρα από τα 12 
υποβρύχια που θα πουλούσε στην Αυστραλία με την 
πώληση στην Ελλάδα πολεμικού εξοπλισμού. 

τσι η Αθήνα θα προμηθευτεί  
από τα ναυπηγεία της Naval Group 
φρεγάτες και κορβέτες παρότι 

μέχρι πρόσφατα οι ΗΠΑ ασκούσαν 
πίεση στην Ελλάδα για αγορά 
αμερικανικών φρεγατών. 
Τέλος καθώς η Μέρκελ είχε ήδη πάρει «την άγουσα για τα 
αποδυτήρια» και στο Βερολίνο όλοι ήταν απορροφημένοι 
με τις εκλογές και τα μετεκλογικά σενάρια έγινε πλέον 
πολιτικά εφικτή η υπογραφή του Ελληνογαλλικού 
Αμυντικού Συμφώνου με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής. 
Άλλωστε οι ΗΠΑ δεν είχαν πλέον και αυτές αντίρρηση και 
για το ζήτημα αυτό μιας και απ΄ ότι φαίνεται έδωσαν ήδη 
franchising τα ζητήματα ασφάλειας της Μεσογείου στους 
Γάλλους. Οψόμεθα λοιπόν για τα περαιτέρω. 

Η 
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της Μαριεντίνας Πετροπουλάκη 
Στελέχους ΕΟΤ 

 
Επειδή γενικότερα ζούμε μια 
αστάθεια στην Χώρα μας ή όποια 
δεν γνωρίζω αν είναι και 
σκοπούμενη από διάφορους 
κύκλους Πολιτικούς ή μη, καλό είναι 
να γνωρίζουμε ως Πολίτες που 
βρισκόμαστε και που πατάμε. 
Πρώτα οφείλουμε να είμαστε 
ενήμεροι και μετά να μιλάμε διότι αν 
μη τι άλλο είναι άσκοπο να λέγεται 
κάτι, μόνο και μόνο γιατί πρέπει να 
ειπωθεί. Οι ενημερωμένοι Πολίτες 
μιας Χώρας είναι και οι Σωστοί 
Πολίτες. Λοιπόν ας πάρουμε τα 
πράγματα από την αρχή: Το τωρινό 
«πωλητήριο» της Χώρας μας δεν 
έχει σημερινή ημερομηνία έναρξης.  

 

Η έναρξη έγινε από την εποχή που η Ελλάδα, μπήκε στην ζώνη του ευρώ. Δηλαδή 
από την εποχή που κυβερνούσε ο Σημίτης και μέχρι σήμερα συνεχίζεται με την 
παρούσα Κυβέρνηση. 

 

πό εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα, δηλαδή 21 
χρόνια, έχουμε ένα συνεχές και εκτεταμένο 
πρόγραμμα Ιδιωτικοποιήσεων που άλλοτε 

βαφτίστηκε «Μετοχοποίηση» άλλοτε 
«Αποκρατικοποίηση» και βέβαια μετά  
τα μνημόνια το αποκάλεσαν… Σωτηρία.  
Προσωπικά εγώ το αποκαλώ ως ξεπούλημα, διότι αν δούμε πως αυτό γίνεται και 
ποιοι παίρνουν τα φιλέτα της Δημόσιας Περιουσίας, τότε δεν υπάρχει άλλη πιο 
κατάλληλη λέξη από αυτή.  
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Έτσι μέχρι σήμερα έχουν ξεπουληθεί: Ο ΟΤΕ, τα 
Ναυπηγεία, ο Τραπεζικός Τομέας, η Ολυμπιακή, οι Οδικοί 
Άξονες, η Διώρυγα Κορίνθου, η ΕΥΔΑΠ, τα Ελληνικά 
Πετρέλαια, ο ΟΠΑΠ, η ΔΕΠΑ, η ΕΥΑΘ, τα Λιμάνια, οι 
Μαρίνες, το Αεροδρόμιο Σπάτων, τα υπόλοιπα 
Αεροδρόμια, τα Τρένα, η ΔΕΗ kαι σε λίγες ημέρες άλλο ένα 
16% από το λιμάνι του Πειραιά στην Cosco! Το κόβουν 
κομμάτι - κομμάτι το μεγαλύτερο λιμάνι της Χώρας. Αν όλο 
αυτό το ξεπούλημα έγινε για να έρθει η “ανάπτυξη για 
όλουw”, γιατί τότε το μόνο που αναπτύσσεται στην Χώρα 
είναι η φτώχεια; Αφού η περιβόητη Ιδιωτικοποίηση μειώνει 
το χρέος,  

ιατί μετά από τόσες 
Ιδιωτικοποιήσεις, τα Νοικοκυριά 
και οι Επιχειρήσεις, από 20 δισ. 

ευρώ που χρωστούσαν το 2000 σε 
δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία,  
γιατί έφτασαν σήμερα να  
χρωστούν περί τα 240 δισ. ευρώ; 
Και αν βεβαίως συμπεριλάβουμε και τα κόκκινα δάνεια, 
τότε οι οφειλές τους φτάνουν περίπου στα 450 δισ. €! 
Δηλαδή έχουν υπερδεκαπλασιαστεί από το 2000 και μετά. 
Το δε Δημόσιο Χρέος έφτασε σήμερα στα 400 δισ. €! 
Αποτέλεσμα είναι, ξεπουλώντας τον Δημόσιο πλούτο της 
Χώρας μας, να προσφέρουν σίγουρες «επενδύσεις» στα 
υπερσυσσωρευμένα Κεφάλαια των Ιδιωτών, 
παραχωρώντας τους σίγουρους Τομείς όπως Ενέργεια, 
Νερό, Επικοινωνίες, Μετακινήσεις, Δάση, Υγεία, κτλ. από 
άποψη «πελατολογίου» και άρα κερδοφορίας. Κατά 
συνέπεια δεν ξεπουλούν λόγω Τοξικού Χρέους, δημόσιου 
και ιδιωτικού, αλλά ξεπουλούν λόγω Ταξικού Χρέους. Αυτό 
το χρέος είναι που τους οδηγεί να στερούν από τον Λαό, 
Συντάξεις, Μισθούς, Κοινωνική Φροντίδα, Εργασιακά 
Δικαιώματα, Υγεία και είναι το ίδιο χρέος που τους οδηγεί 
να αποστερούν από τον Λαό την Δημόσια Περιουσία του. 
Είναι ένα έγκλημα που κρατάει χρόνια και μετρώντας τις 
ευθύνες όλες πέφτουν σε όλους τους. 

Και το να προσπαθούν ο ένας να τα ρίξει στον άλλο είναι ο 
απόλυτος εκφυλισμός τους και το περίσσιο θράσος τους. 
Και επειδή φρένο δεν μπαίνει και το βλέπουμε, γι’αυτό ας 
γνωρίζουμε ότι πολλές - πολλές γενιές Ελλήνων θα είναι τα 
γκαρσονάκια των Ευρωπαίων. Το οξύμωρο σε όλα αυτά και 
γιορτάζοντας εφέτος τα 200 χρόνια απελευθέρωσης μας 
είναι ότι τότε η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα πούλησε την 
Περιουσία της για να σωθεί η Ελλάδα και τώρα όλοι αυτοί 
πουλάνε την Πατρίδα για να κάνουν Περιουσίες! Τα 
συμπεράσματα δικά σας...  

 

 
Και επειδή βγήκαν διάφορες φωνούλες, λίγες πολύ λίγες, 
που προκειμένου να δώσουν πατερίτσες στην Κυβέρνηση 
για το ξεπούλημα της ΔΕΗ λένε ότι στο ΤΑΙΠΕΔ την ΔΕΗ την 
έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, τους απαντώ: Το 17% της ΔΕΗ μπήκε στο 
ΤΑΙΠΕΔ από τον Σαμαρά, αλλά δεν πρόλαβε να την 
ξεπουλήσει γιατί έπεσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ την βρήκε την ΔΕΗ στο 
ΤΑΙΠΕΔ, αλλά δεν την πούλησε πάρα τις εντολές και τις 
πιέσεις από την Τρόικα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το Κοινωνικό 
Τιμολόγιο αντί να αφήσει τον Κόσμο σε ενέργεια φτώχειας 
να καίει ξύλα από τις οικοδομές. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αύξησε την 
τιμή ρεύματος, αλλά αντίθετα την μείωσε (αν κρατάτε 
λογαριασμούς ελέγξτε το ή ρωτήστε την ΔΕΗ). Η 
Κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεπουλάει την ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ 
που η Κυβέρνηση Σαμαρά την είχε βάλει. Λοιπόν, επειδή το 
κάθε σχόλιο μας εκφράζει και μας χαρακτηρίζει, μην 
βιαστείτε να με πείτε την προσφιλή σας ατάκα «ψεκασμένη 
Συριζαία» γιατί χάσατε… Δεν είμαι! Απλά σας προλαβαίνω. 
Χρεώστε στον ΣΥΡΙΖΑ τα μύρια όσα, άλλα αυτό το έγκλημα 
ΌΧΙ, γιατί γίνεστε συνειδητά παπαγαλάκια αναξιοπιστίας. 

υτό το έγκλημα αφορά 
αποκλειστικά την Κυβέρνηση 
Μητσοτάκη και διαπράχθηκε  

στο όνομα του νεοφιλελευθερισμού. 
Απλά και ξάστερα έτσι έχουν τα γεγονότα, είτε σας αρέσει, 
είτε όχι! Αυτά... 

 

Γ 

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

 

ναρτήθηκαν ήδη 
στην ιστοσελίδα 
της ΑΑΔΕ, μετά από 

ενάμισι χρόνο, οι δύο 
πρώτοι πλειστηριασμοί 
ακινήτων και έπονται 
και άλλοι. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
sofokleousin.gr επανεκκίνηση των 
πλειστηριασμών ακινήτων για χρέη 
προς την Εφορία σήμανε η ΑΑΔΕ, 
μια κίνηση που εντάσσεται στο 
πλαίσιο των πιέσεων προς τους 
οφειλέτες, για να ρυθμίσουν την 
αποπληρωμή των χρεών τους προς 
το δημόσιο. Στην ιστοσελίδα της 
ΑΑΔΕ αναρτήθηκαν ήδη οι δύο 
πρώτοι πλειστηριασμοί, που 
αφορούν δύο ακίνητα, ένα 
κατάστημα στην οδό Πανεπιστημίου  

στο κέντρο της Αθήνας και ένα οικόπεδο στην Ανάβυσσο. Ο πρώτος 
πλειστηριασμός πραγματοποιήθηκε 29 Σεπτεμβρίου και αφορά στο κατάστημα 
της οδού Πανεπιστημίου και ο δεύτερος προγραμματίστηκε για τις 2 Δεκεμβρίου 
2021. Φυσικά θα ακολουθήσουν και άλλες αναρτήσεις, ενώ πρέπει να σημειωθεί 
ότι οι πλειστηριασμοί, πλέον, είναι ηλεκτρονικοί. Η ΑΑΔΕ σχεδίαζε να ξεπαγώσει 
τους πλειστηριασμούς των ακινήτων από τον Σεπτέμβριο και παράλληλα να 
εντείνει τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, όσων οφειλετών αποφεύγουν 
να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς την Εφορία. Η επιλογή του χρόνου δεν 
είναι τυχαία, αλλά συμπίπτει με την έναρξη εφαρμογής των 3+1 ρυθμίσεων για τα 
χρέη προς το Δημόσιο, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, οπότε οι πλειστηριασμοί και 
οι κατασχέσεις θα λειτουργήσουν ως μέσο πίεσης για τα εκατομμύρια των  

 

Α 
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οφειλετών, για να ενταχθούν στις ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις 
αφορούν παλαιά και νέα χρέη, καθώς και πληττόμενων από 
την πανδημία και μη πληττόμενων, δηλαδή όλες τις 
κατηγορίες των φορολογουμένων. Οι δόσεις 
αποπληρωμής είναι 24-48 ή 36-72 ή η επανένταξη στις 100-
120. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. τον φετινό Ιούλιο 
ο αριθμός των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη 
προς τη Φορολογική Διοίκηση ανέρχονταν συνολικά σε 
3.489.073. Από αυτούς, οι οφειλέτες στους οποίους 
υπάρχει η δυνατότητα επιβολής αναγκαστικών μέτρων 
είσπραξης ανήλθαν σε 1.830.369 και οι οφειλέτες στους 
οποίους έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 
ανέρχονται σε 1.309.222. 

Για τα χρέη, άνω των 500 ευρώ το σχέδιο της ΑΑΔΕ, 
προβλέπει συγκεκριμένα βήματα, με στόχο να εξασφαλίσει 
την είσπραξή τους. Ειδικότερα: Πριν το χρέος του καταστεί 
ληξιπρόθεσμο κοινοποιείται η πρώτη ειδοποίηση του 
άρθρου 5 Κ.Ε.Δ.Ε. ή 37 Κ.Φ.Δ. ή μέσω e-mail (για ΕΝΦΙΑ). 
Αφού καταστεί ληξιπρόθεσμος, μέσω του auto reminder 
system λαμβάνει e-mail, είτε από τη Διεύθυνση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης αν εμφανίζει χρέος για πρώτη 
φορά, είτε κεντρικά αν εμφανίζει παλιά και νέα χρέη. Αν δεν 
ανταποκριθεί στα e-mail, λαμβάνει την ειδοποίηση προ 
λήψης μέτρων του άρθρου 7 Κ.Ε.Δ.Ε. ή 47 Κ.Φ.Δ., που 
αποτελεί προδικασία πριν από κάθε πράξη αναγκαστικής 
εκτέλεσης εκτός από τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων. 
Ωστόσο, μπορούν να γίνουν και απροειδοποίητα 
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή ποσών εις χείρας 
τρίτων. Σύμφωνα με τη νομολογία τόσο του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (ΣΤΕ 2080/2014) όσο και η πρόσφατη του 
Αρείου Πάγου (432/2017) κρίθηκε ότι η μη προηγούμενη 
ειδοποίηση του οφειλέτη πριν από την επιβολή της 
κατάσχεσης, δεν αντίκειται σε υπέρτερης ισχύος κανόνες 
δικαίου, καθώς και το σκεπτικό των αποφάσεων αυτών. 

 

Κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ, όπως ισχύουν σήμερα, μετά 
την τροποποίηση του 2015, στους πλειστηριασμούς που 

επισπεύδουν το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα 
χρήματα των πλειστηριασμάτων καταλήγουν στις 
Τράπεζες και τα Funds, που προηγούνται στην τάξη των 
πιστωτών, με αποτέλεσμα, έτσι, εκτός από την 
παραγόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση, να προκύπτουν 
και σοβαρά ζητήματα συνταγματικής νομιμότητας, 
καθόσον είναι αδιανόητο η ιδιωτική πρωτοβουλία 
τραπεζών και funds να αναπτύσσεται αντίθετα προς το 
άρθ. 106, παρ. 2 του Συντάγματος, ήτοι προς βλάβη του 
δημοσίου συμφέροντος και, μάλιστα, εις βάρος των 
εσόδων του προϋπολογισμού, προτάσσοντας, έτσι, την 
κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος, μπροστά ακόμη 
και από την ίδια την δημοσιονομική σταθερότητα, που 
όμως, κατά το γράμμα των Μνημονίων και της 
μεταμνημονιακής επιτήρησης και αξιολόγησης της 
ελληνικής εθνικής οικονομίας από τους δανειστές της, 
συνιστά την απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Και, επιπλέον, σε 
συνέχεια των ανωτέρω, επειδή οι οφειλές στο Δημόσιο και 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία είναι σε μεγάλο βαθμό 
ποινικοποιημένες, αυτό έχει ως αποτέλεσμα,  

ι ανωτέρω οφειλέτες, ενώ 
πληρώνουν με την απώλεια της 
περιουσίας τους την προσωρινή  

ή την μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης 
των φορολογικών και ασφαλιστικών  
τους υποχρεώσεων, στο τέλος να 
καταλήγουν ακόμη και στις φυλακές, 
αφού, μετά την κατάταξη των 
πλειστηριασμάτων υπέρ τραπεζών 
και funds, οι οφειλές τους στο 
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
παραμένουν ανικανοποίητες,  
ως είχαν πριν την επίσπευση  
του πλειστηριασμού. 
Τέλος, ακόμη χειρότερη είναι η περίπτωση, κατά την οποία, 
οι οφειλέτες του Δημοσίου ή των Ασφαλιστικών Ταμείων, 
τυγχάνουν ενήμεροι ως προς τις τραπεζικές οφειλές τους, 
τις οποίες, μάλιστα, μπορεί να εξυπηρετούν κανονικά, 
πλην όμως, με την επίσπευση των εναντίον τους 
πλειστηριασμών από το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία, οι Τράπεζες καταγγέλλουν τις πιστωτικές 
συμβάσεις δανείων και πιστωτικών καρτών και 
προβαίνουν στην έκδοση διαταγών πληρωμής, 
προκειμένου, έτσι, να μπορούν να αναγγέλλονται στους 
πλειστηριασμούς που επισπεύδουν εναντίον τους, το 
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Έτσι, 
εργαλειοποιώντας με την ανωτέρω μεθόδευση την 
πρωτοφανή αυτή δικονομική ευχέρεια που τους παρέχει 
σήμερα ο ΚΠολΔ, πετυχαίνουν στην πράξη την 
προείσπραξη, πριν την λήξη τους, ακόμη και των ενήμερων 
τραπεζικών οφειλών των δανειοληπτών, που έχουν την 
ατυχία να είναι παράλληλα και οφειλέτες του Δημοσίου και 
των Ασφαλιστικών Ταμείων.
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 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 

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

 
Πριν από καιρό μια υπάλληλος από 
εισπρακτική εταιρεία κάλεσε έναν 
δανειολήπτη επιχειρηματία και είπε 
με αυστηρό και υποτιμητικό τόνο σε: 
«Αν κύριε Κ.Α. δεν μπορείς να 
πληρώσεις, τότε να πας να 
αυτοκτονήσεις. Δεν μπορεί να 
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, είστε 
αδικαιολόγητος, κρίμα την 
οικογένειά σου»! Είναι αλήθεια ότι 
υπάρχουν άνθρωποι στην εποχή 
μας με πολλές ευαίσθητες χορδές. 
Αυτό ίσχυε και για τον Κ.Α. 
Χαιρέτησε τη γυναίκα του - τα παιδιά 
του έλειπαν - και ευτυχώς η γυναίκα  

 

του τηλεφώνησε να ενημερώσει για 
τον τρόπο του αποχαιρετισμού του 
συζύγου της που την προβλημάτισε. 
Συννεφιασμένος από έντονα, βαθιά 
συναισθήματα και με το αίσθημα του 
αποτυχημένου να τον κυριεύει, 
ετοιμάστηκε να κρεμαστεί στην 
αποθήκη της δουλειάς του! Τον 
προλάβαμε την τελευταία στιγμή. 
Ευτυχώς…. Υπάρχουν πολλοί όμως 
που δεν τους προλαβαίνουν φίλοι, 
συγγενείς κ.α. 

πάρχουν χιλιάδες 
που έχουν 
αυτοκτονήσει, 

πάνω από 6000 
συνάνθρωποί μας που 
δεν άντεξαν την πίεση. 
Θα πεις φταίει η υπάλληλος της 
εισπρακτικής; Ναι, έχει μερίδιο 
ευθύνης και η ίδια αλλά και αυτοί 
που την εκπαίδευσαν και την 
καθοδήγησαν. Φταίει η ίδια η 
εισπρακτική εταιρεία για τις 
πρακτικές που εξασκεί στους 
δανειολήπτες, φταίνε οι ιδιοκτήτες, 
φταίει και το Υπουργείο Ανάπτυξης 
που δεν έχει πάρει την άδεια από 
καμία εισπρακτική εταιρεία, 
περνώντας το μήνυμα ότι το κράτος 
δεν θα κάνει τίποτα εναντίον τους 
και θα παραμείνει απλά σε λεκτικές 
απειλές άρα εσείς δανειολήπτες 
είστε χαμένοι από χέρι… Και στο 
φινάλε κι ούτε μας ενδιαφέρει!!! 
Φταίει και η ΤτΕ που έχει σταματήσει 
την ελεγκτική διαδικασία σε ότι 
αφορά τραπεζικά ιδρύματα.  

πάρχει ασυδοσία, 
καθώς ο νόμος  
δεν εφαρμόζεται 

πουθενά !!! 
Λένε ψέματα για να παρασύρουν 
τους δανειολήπτες να κάνουν αυτά 
που εξυπηρετούν τις Τράπεζες, τα 
Funds και τους Διαχειριστές.  

 
Φτάνουν στο σημείο να εκβιάσουν, 
προκαλώντας αγανάκτηση και οργή. 
Εύλογα υπηρετούν τον θεό του 
χρήματος, γιατί αν δεν πείσουν τον 
δανειολήπτη να κάνει αυτό που τους 
έχουν απαιτήσει να κάνουν, δεν θα 
βάλουν κερδίσουν ούτε σέντ. Οι 
προαναφερθέντες εκβιασμοί 
αφορούν σε κατασχέσεις και 
πλειστηριασμούς ακινήτων. 
Μάλιστα καλούν σε γονείς και 
συγγενείς για να πολλαπλασιαστεί η 
πίεση της μέγγενης απ’ όλες τις 
πλευρές. Απλά αναλογιστείτε την 
πληθώρα των προσωπικών 
δεδομένων των δανειοληπτών που 
δίνονται απλόχερα από τις τράπεζες 
στους servicers (διαχειριστές) και 
από εκεί στις εισπρακτικές που 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά 
κατά το δοκούν σε βάρος πάντα των 
δανειοληπτών. Πρέπει όλοι να 
καταλάβετε ότι  

μόνος και  
νόμιμος τρόπος  
να απαιτηθούν  

οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές από τους 
δανειολήπτες είναι 
μέσα από τις αρμόδιες 
αρχές. 
Είναι αποδεδειγμένο ότι οι 
εισπρακτικές εταιρείες δρουν με 
μεθόδους και πρακτικές 

Υ 

Υ 
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απαράδεκτες για τη πληρωμή των 
οφειλών από τους δανειολήπτες 
προς τις τράπεζες.  Ήρεμοι 
άνθρωποι καταλήγουν 
νευρασθενικοί από τις πολυπληθείς 
και αφόρητες πιέσεις που 
δέχονται… 

ΠΡΟΣΟΧΗ λοιπόν σε κάποια σημεία 
που είναι σημαντικό να γνωρίζετε. 
Δεν ζητάς από εισπρακτική εταιρεία 
να σου δώσει στοιχεία του δανείου 
σου. Αυτοί απλά έχουν μια εικόνα 
της οφειλής σου, τίποτα 
περισσότερο. Αν θέλεις τα στοιχεία 
του δανείου σου, τα αιτείσαι από την 
τράπεζα που συνήψες το δάνειο και 
το κάνεις τυπικά με ένα γραπτό 
αίτημα ή ακόμη και εξώδικα. Όταν 
ακούς από εισπρακτική εταιρεία για 
μεγάλα ανεξόφλητα ποσά, πως αντί 
να τακτοποιείς χρέη εξαφανίζεσαι 
και πας διακοπές, για τρόπους 
συμπεριφοράς, κάνουν αναφορά σε 
φορολογικές δηλώσεις σου και σε 
εισοδήματά σου (παράνομα βέβαια) 
κλπ. τότε να ετοιμάζεσαι για τα 
χειρότερα! Τι χειρότερα; Για 
παράδειγμα μπορεί να 
τηλεφωνήσουν σε άτομα της 
οικογένειάς σου, στη δουλειά σου 
κλπ. και γενικά να αναστατώσουν 
πολύ άγαρμπα τη ζωή σου. Θα 
ξεπεράσουν κάθε όριο, γιατί 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι στο τέλος 
της ημέρας τίποτα δεν θα γίνει εις 
βάρος τους. Κι αυτό γίνεται, γιατί εσύ 
δεν θα κάνεις αγωγή αποζημίωσης 
και δεν θα ακολουθήσεις την 
δικαστική οδό, κάνοντας μηνύσεις 
για συκοφαντική δυσφήμιση για τις 
κλήσεις που έκαναν στο 
οικογενειακό σου και εργασιακό σου 
περιβάλλον. 

 

Μην τους μιλάτε! Αν έχετε ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον πηγαίνετε σε κάποιο 
νοσοκομείο, σ’ ένα ΚΑΠΗ, σ’ ένα καφέ, οπουδήποτε… Μη μιλάτε με αυτούς που 
ΔΕΝ πρέπει να μιλάτε!!! Δεν είναι κατανοητό; Οι εισπρακτικές του χθες δεν 
μοιάζουν καν σ’ αυτές του σήμερα. Το σήμερα του 2021 βέβαια θα είναι καλύτερο 
αυτού του 2023 ή αυτό του 2025 κ.ο.κ. Τα πράγματα θα αγριέψουν κι αυτό γιατί οι 
νέο-Έλληνες αποδείχθηκαν ότι είναι «ολίγοι» σε σχέση με τα ένδοξα ιστορικά έπη 
και χωρισμένοι σε στρατόπεδα. Ο αυτόματος τηλεφωνητής δουλεύει καλά… Οι 
υπάλληλοι έχουν το οχτάωρο μ’ ένα διάλλειμα 15 λεπτών. Οι τηλεφωνικές κλήσεις 
πέφτουν αυτόματα – στην οθόνη τα στοιχεία – ξεκινά η επίθεση και όταν 
ολοκληρωθεί η κλήση, χρονικό διάλλειμα 20 δευτερολέπτων οπότε και πέφτει νέα 
κλήση. Δέκα-δεκαπέντε και πλέον κλήσεις μέχρι να απαντήσει ο δανειολήπτης, 
αλλά οι χειριστές των υποθέσεων ούτε καν το γνωρίζουν. Τα κείμενα στην οθόνη 
όπως κι ο επιβλέπων καθορίζουν το πώς θα μιλήσει ο τηλεφωνητής… επιθετικά 
ή ευγενικά. Ο επιβλέπων μπορεί να είναι και κάποιος πιτσιρικάς ή πιτσιρίκα. Σε 
κάθε περίπτωση οι μεγαλύτεροι υπακούουν στις εντολές του νεαρού 
επιβλέποντος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πόσοι αλήθεια από εσάς τους δανειολήπτες που μιλάτε με 
διαχειριστές (servicers), τράπεζες, δικηγορικά γραφεία (εισπρακτικές) κλπ 
οδηγήστε στο να ξεστομίσετε την φράση: «μα δεν έχω… Πώς να πληρώσω… Δεν 
βγαίνω»! Κι εδώ ξεκινούν τα πολύ σημαντικά λάθη. Λέτε: «Έχω αδυναμία 
πληρωμής, μου μείωσαν τον μισθό μου, η γυναίκα μου είναι άνεργη». Και σου 
απαντούν: «Να κηρύξετε πτώχευση κύριε, όχι απλά να το λέτε»! Υπάρχουν 
μάλιστα κάποιοι (ακόμη και δικηγόροι) που θα σας πουν «να τους στείλουμε ένα 
εξώδικο που θα ζητάμε την διακοπή κάθε όχλησης προς εσάς ή και τρίτους λόγω 
αδυναμίας πληρωμής…» κλπ. Είναι λάθος! Κάντε τους αγωγές για τα προσωπικά  
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δεδομένα και τις οχλήσεις 
(υπάρχουν δεδικασμένα) αλλά μην 
πατήσετε στην «αδυναμία 
πληρωμής». Σας λένε στο 
τηλέφωνο: «στείλτε μας μια 
επιστολή όπου θα κάνετε μια 
ανάλυση των ποσών που 
καταβάλετε όπως λογαριασμός 
ΔΕΗ, τηλεφωνία, νερό, 
φροντιστήρια παιδιών, 
υποχρεώσεις λοιπές κλπ. Θα τα 
δούμε και θα σας κάνουμε την 
πρότασή μας». Άψογη η παγίδα! 
Κάθεσαι και ετοιμάζεις επιστολή 
όπου αποδέχεσαι την «παύση 
πληρωμής», την «αδυναμία 
πληρωμής» κλπ. Εμείς τονίζουμε το 
πόσο σημαντικά μαχητό είναι το 
τεκμήριο της παύσης πληρωμής. Ότι 
δηλαδή  

εν πληρώνουμε  
την δόση, όχι γιατί  
δεν έχουμε τα 

λεφτά για την δόση, 
αλλά γιατί επιλέγουμε  
να αμφισβητήσουμε 
επίσημα και 
ολοκληρωμένα την 
απαίτηση της τράπεζας 
ή του fund κατά 
κεφάλαιο και τόκους.  
Και αυτό γίνεται με την επικουρική 
επιβεβαίωσή του από την λογιστική 
πραγματογνωμοσύνη που 
βεβαιώνει στο συμπέρασμά της το 
«μη εκκαθαρίσσιμο» της απαίτησης. 
Συμπέρασμα: μάθετε να ρωτάτε πριν 
κάνετε την οποιαδήποτε κίνηση με 
τράπεζες, servicers ή funds. Είναι 
γεγονός ότι οι ανάγκες μια κοινωνίας 
καθορίζουν την ηθική της. 

ανεξέλεγκτη 
λειτουργία  
του τραπεζικού 

συστήματος συνέβαλε στη  
φτωχοποίηση της κοινωνίας μας. 
Άρα η λειτουργία αυτών των εταιριών εκτός από παράνομη σύμφωνα με την αρχή 
προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι και ανήθικη. Πολλοί που δεν 
αντιλαμβάνονται τον ρόλο των εισπρακτικών κάποια στιγμή θα ευχηθούν να μην 
είχαν πέσει ποτέ στα χέρια τους. Σε όσους υποστηρίζουν τη λειτουργία των 
εισπρακτικών, εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί ποτέ να πέσουν στα 
αρπαχτικά νύχια τους. Σε όσους υποστηρίζουν τους κοινωνικούς αυτοματισμούς, 
σίγουρα κάποια στιγμή θα τους νοιώσετε κι εσείς στο πετσί σας. Τελικά μάθετε να 
προσέχετε και την… κατσίκα του γείτονα για να εκτιμήσει κι ο τελευταίος την 
χειρονομία σας και ανταποδώσει με την σειρά του την χάρη. Απλά αναλογιστείτε 
το αποτέλεσμα αν αυτό το κάνουν όλοι. Η ισχύς εν τη ενώσει! 

Δ 

Η 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος 

 
Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της 
διαδικασίας πλειστηριασμών 
ακινήτων προβλέπει νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης με 
τίτλο «Ταχεία πολιτική δίκη, 
προσαρμογή των διατάξεων της 
Πολιτικής Δικονομίας για την 
ψηφιοποίηση της πολιτικής 
δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις 
στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
και λοιπές διατάξεις», που 
κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Εύας 
Καραμανώλη για το euro2day.gr  

ο νέο σχέδιο νόμου 
προβλέπει την από 
κοινού πλειοδοσία, 

δηλαδή τη δυνατότητα 
πλειοδοσίας  
και αγοράς του  
ακινήτου από πολλούς 
ενδιαφερόμενους, 
αλλά και την αυτόματη 
κατά 20% μείωση της 
τιμής πώλησης του 
ακινήτου, εφόσον 
καταστούν άγονοι  

οι δύο πρώτοι 
πλειστηριασμοί. 
Όπως επισημαίνεται στην 
αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αυτή 
«αντιμετωπίζει το φαινόμενο 
ελλείψεως πλειοδοτών, γεγονός που 
οφείλεται συχνά στην υψηλή τιμή 
πρώτης προσφοράς του 
πλειστηριαζομένου κινητού ή 
ακινήτου… Η έλλειψη πλειοδοτών 
υποδηλώνει ότι η τιμή πρώτης 
προσφοράς δεν είναι αντίστοιχη με 
τις υφιστάμενες συνθήκες αγοράς 
και ζήτησης και για τον λόγο αυτό, με 
σκοπό να διενεργηθεί τελικά ο 
πλειστηριασμός και να υπάρξει 
σημαντικό πλειοδοτικό ενδιαφέρον, 
σε συνθήκες αγοράς και υγιούς 
ανταγωνισμού καθιερώνεται η σε 
δύο στάδια περαιτέρω (αυτόματη) 
μείωση της τιμής πρώτης 
προσφοράς». 

 
Όσον αφορά στην από κοινού 
πλειοδοσία, στο άρθρο 65 του 
νομοσχεδίου επισημαίνεται ότι: 
Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 
λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι 
πλειοδότες που έχουν 
προηγουμένως πιστοποιηθεί στα 
ηλεκτρονικά συστήματα 
πλειστηριασμών. Πλειοδοσία 
περισσότερων από κοινού είναι 
εφικτή, μόνο εάν χορηγηθεί σε 
οποιονδήποτε εξ αυτών ειδικό 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 
από τους λοιπούς ενδιαφερόμενους 
πλειοδότες και αυτός προβεί στη 
σχετική δήλωση συμμετοχής και 
υποβολής του πληρεξουσίου, πριν 
τον πλειστηριασμό. Στην 
περίπτωση αυτή, και εφόσον 
κατακυρωθεί στους περισσότερους 
πλειοδότες το πράγμα, αυτοί 
ενέχονται εις ολόκληρον για την 
καταβολή του πλειστηριάσματος. 
Ακολούθως στο άρθρο 67 του 

νομοσχεδίου αναφέρεται ότι: Η 
πλειοδοσία αρχίζει με βάση την τιμή 
πρώτης προσφοράς. Δεν μπορούν 
να πλειοδοτήσουν ο οφειλέτης, ο 
υπάλληλος του πλειστηριασμού και 
οι υπάλληλοί του. Ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού οφείλει, αν 
προβληθεί εγγράφως πριν την 
έναρξη της διαδικασίας αντίρρηση 
από τον επισπεύδοντα ή τον καθ’ ού 
η εκτέλεση ή από οποιονδήποτε 
πλειοδότη, να αποκλείσει από την 
πλειοδοσία κάθε πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου επισπεύδεται 
αναπλειστηριασμός, εφόσον το 
γεγονός αυτό προκύπτει από 
δημόσιο έγγραφο ή ομολογείται. 
Κάθε πλειοδότης οφείλει να 
καταθέτει με μεταφορά πίστωσης 
στον ειδικό τραπεζικό 
επαγγελματικό λογαριασμό του 
υπαλλήλου του πλειστηριασμού ή 
με εγγυητική επιστολή τράπεζας, 
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) 
μήνα, ή με επιταγή που έχει εκδοθεί 
από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό 
ίδρυμα, εγγυοδοσία ίση προς το 
τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής 
της πρώτης προσφοράς. Επί 
περισσότερων υποψήφιων 
πλειοδοτών κατά την παρ. 4 του 
άρθρου 959, η κατάθεση ή η έκδοση 
της επιταγής μπορεί να γίνει από 
οποιονδήποτε πλειοδότη, είτε αυτός 
ενεργεί ατομικά είτε ως 
εκπρόσωπος των λοιπών. Αν 
υπερθεματιστής αναδείχθηκε άλλος 
ή αν η κατακύρωση ματαιώθηκε από 
οποιονδήποτε λόγο, η εγγυοδοσία 
επιστρέφεται σε εκείνον που την είχε 
καταθέσει αμέσως μετά το πέρας του 
πλειστηριασμού. Όσον αφορά στην 
αυτόματη μείωση της τιμής του 
ακινήτου μετά από δύο άγονους 
πλειστηριασμούς το άρθρο 68 του 
νομοσχεδίου αναφέρει: Αν δεν 
παρουσιαστούν πλειοδότες ή δεν 
υποβληθούν προσφορές, το πράγμα 
που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται 
στην τιμή της πρώτης προσφοράς  

 

Τ 
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σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η 
εκτέλεση, αν το ζητήσει. Ο 
επισπεύδων δανειστής υποβάλλει 
ηλεκτρονικά σχετική αίτηση, αφού 
παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6 
του άρθρου 959 και πριν από την 
έναρξη του πλειστηριασμού, στον 
υπάλληλο του πλειστηριασμού, ο 
οποίος στη συνέχεια την αναρτά στα 
ηλεκτρονικά συστήματα 
πλειστηριασμών. Αν δεν υποβληθεί 
η αίτηση της παρ. 1, ο 
πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται 
με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς 
και σε ημερομηνία που ορίζεται από 
τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, 
μέσα σε σαράντα (40) ημέρες, 
αναρτωμένης της σχετικής 
δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες 
ιστοσελίδες δημοσιεύσεως 
πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
και 6ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). Αν και ο 
πλειστηριασμός της παρ. 2 αποβεί 
άγονος, διεξάγεται νέος με τιμή 
πρώτης προσφοράς ίση προς το 

ογδόντα τοις εκατό (80%) της 
αρχικώς ορισθείσας τιμής και σε 
ημερομηνία που ορίζεται από τον 
υπάλληλο του πλειστηριασμού, 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, 
αναρτωμένης της σχετικής 
δημοσιεύσεως στις αντίστοιχες 
ιστοσελίδες δημοσιεύσεως 
πλειστηριασμών του Δελτίου 
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). Σε 
περίπτωση που και ο 
πλειστηριασμός της παρ. 2Α αποβεί 
άγονος, ο υπάλληλος του 
πλειστηριασμού τον επαναλαμβάνει 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με τιμή 
πρώτης προσφοράς ίση προς το 
εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της 
αρχικώς ορισθείσας, με ανάρτηση 
στις αντίστοιχες ιστοσελίδες 
δημοσιεύσεως πλειστηριασμών του 
Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων 
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
και ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ (e-auction). Αν και ο 
νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς 
αποτέλεσμα, το αρμόδιο δικαστήριο 
του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη 
διαδικασία των άρθρων 686 επ., 
ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε 
έχει έννομο συμφέρον μπορεί να 
άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να 
γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός 
με την ίδια κατά την παρ. 2Β τιμή ή 
και κατώτερη τιμή πρώτης 
προσφοράς.  

ν καταστεί 
ανέφικτη ή 
διακοπεί η 

διενέργεια του 
πλειστηριασμού,  
για λόγους τεχνικής 
αδυναμίας λειτουργίας 
των ηλεκτρονικών 
συστημάτων 
διενέργειας αυτού,  
η διαδικασία θεωρείται 
ότι παραμένει σε 
εκκρεμότητα και 
συνεχίζεται με εντολή 
του επισπεύδοντος 
, κατόπιν ανάρτησης αναγγελίας 
από τον υπάλληλο του 
πλειστηριασμού στο ηλεκτρονικό 
σύστημα δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημερομηνία συνέχισης. 
Τυχόν προσφορές πλειοδοτών που 
είχαν υποβληθεί πριν τη διακοπή 
της διαδικασίας παραμένουν 
ισχυρές. 

Την προεργασία για να ξεκινήσει προς τα τέλη του έτους 
διαγωνιστική διαδικασία, μέσω της οποίας θα αναδειχθεί ο 
ιδιώτης ιδιοκτήτης και διαχειριστής του Φορέα Ακινήτων, 
ξεκίνησε η κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει το euro2day.gr  

Morgan Stanley προσλήφθηκε, 
σύμφωνα με πληροφορίες,  
ως χρηματοοικονομικός 

σύμβουλος και έχει ξεκινήσει  
τη διερεύνηση αγοράς,  
προκειμένου να οριστικοποιηθεί  
η δομή του διαγωνισμού. 
Θυμίζουμε ότι η σύσταση του προβλέπεται με το 
νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του πλαισίου  
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αφερεγγυότητας (Δεύτερη Ευκαιρία), που ψήφισε η Βουλή 
πέρσι. Ο Φορέας θα αγοράζει, κατά προτεραιότητα, τα 

ακίνητα των ευάλωτων οικονομικά δανειοληπτών από 
τους πλειστηριασμούς και εν συνεχεία θα τους τα 
εκμισθώνει με μακροχρόνια σύμβαση. Το Δημόσιο θα 
στηρίζει τον δανειολήπτη, καταβάλλοντας μέρος του 
μηνιαίου ενοικίου. Με την ολοκλήρωση της μακροχρόνιας 
μίσθωσης και εφόσον εξυπηρετείται κανονικά η ιδιοκτησία 
του ακινήτου επιστρέφει στον ιδιοκτήτη. Οι Θεσμοί 
υποχρέωσαν την κυβέρνηση ο Φορέας να ελέγχεται από 
ιδιωτικά κεφάλαια, εξ ου και η προεργασία για τον 
διαγωνισμό. Ενδιαφέρον αναμένεται να επιδείξουν οι τρεις 
mega servicers (Intrum, doValue, Cepal) και η Qquant 
Master Services. Λόγω, όμως, των κεφαλαίων που θα 
απαιτηθούν καθώς θα αγοραστούν χιλιάδες κατοικίες, 
προβλέπεται να συμπράξει η κάθε μια με funds. 

πολογίζεται ότι σε βάθος μερικών 
ετών ο Φορέας θα χρειαστεί  
άνω των 2 δισ. ευρώ για  

αγορές κατοικιών από τις  
τράπεζες μέσω πλειστηριασμών. 
Πιθανότατα, θα υπάρξει πρόνοια τραπεζικής 
χρηματοδότησης για τον αγοραστή, καθώς θα αποκτήσει 
ακίνητα με εγγυημένο -στο σκέλος της κρατικής 
επιχορήγησης ενοικίου- εισόδημα. Στη «φαρέτρα» του 
αγοραστή θα υπάρχει και η δυνατότητα τιτλοποίησης 
απαιτήσεων. Η κυβέρνηση θέλει ο διαγωνισμός να 
ολοκληρωθεί νωρίς μέσα στο 2022, ώστε να ξεκινήσουν και 
οι πρώτες αγορές.  

 

 

ην πρώτη εν Ελλάδι διαγωνιστική 
διαδικασία για πώληση από… 
δεύτερο χέρι υποχαρτοφυ- 

λακίου με απαιτήσεις από μη 
εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα δάνεια 
επιχειρήσεων εκκίνησε η Bain 

Capital Credit, επιδιώκοντας να  
φέρει μπροστά ταμειακές ροές. 
Όπως μεταδίδει ο Χρήστος Κίτσιος στο euro2day.gr τον 
Ιούνιο του 2020, η Bain υπέγραψε δεσμευτική σύμβαση για 
την αγορά από την Εθνική Τράπεζα χαρτοφυλακίου με 
περίπου 2.800 μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, 
ανεξόφλητου υπολοίπου 1,56 δισ. ευρώ και συνολικής 
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απαίτησης 2,56 δισ. ευρώ. Επρόκειτο για το τέλος μιας 
διαγωνιστικής διαδικασίας που «έτρεξε» η Εθνική από το 
2019 και ολοκληρώθηκε μετά το ξέσπασμα της πανδημίας 
της Covid-19. Ενάμιση χρόνο μετά, η Bain βγάζει προς 
πώληση τμήμα του παραπάνω χαρτοφυλακίου, το οποίο 
περιλαμβάνει ενυπόθηκα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
μικτής λογιστικής αξίας περίπου 500 εκατ. ευρώ και 
συνολικής απαίτησης περίπου 1 δισ. ευρώ. Προηγήθηκε 
επανεκτίμηση της αξίας των ενεχυριασμένων ακινήτων 
καθώς και τυχόν λοιπών εξασφαλίσεων. Η διαγωνιστική 
διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Την προηγούμενη εβδομάδα 
υποβλήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μη δεσμευτικές 
προσφορές από 6 επενδυτές. Ως χρηματοοικονομικός 
σύμβουλος λειτουργεί η Alantra. 

ο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 
δάνεια του πτωχευμένου ομίλου 
Λαναρά (Κλωνατέξ, Κλωστήρια 

Ναούσης κ.ά.) καθώς και σειράς άλλων 
επιχειρήσεων, τα οποία είτε έχουν 
καταγγελθεί είτε βρίσκονται  
σε βαθιά καθυστέρηση. 
Η σχέση μικτής λογιστικής αξίας και συνολικής απαίτησης 
αποτελεί ένδειξη της παλαιότητας των απαιτήσεων. Ως 
αποτέλεσμα της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου, μέρος των 
εμπράγματων εξασφαλίσεων (ακίνητα) είναι 

συγκεντρωμένο στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας 
(Νάουσα, Βέροια). Στόχος της Bain είναι, εφόσον το 
ενδιαφέρον μετουσιωθεί σε συμφέρουσα δεσμευτική 
προσφορά, να επιταχύνει τις χρηματοροές του 
χαρτοφυλακίου «Icon», καλύπτοντας τον χαμένο χρόνο 
από το οριζόντιο «πάγωμα» μέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης και πλειστηριασμών, που επέβαλε η κυβέρνηση 
για μεγάλο μέρος του 2020 και τους πρώτους μήνες της 
φετινής χρονιάς, ως αποτέλεσμα της πανδημίας. 
Υπενθυμίζεται ότι η Bain κατέβαλε στην Εθνική μέρος του 
τιμήματος, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το 
υπόλοιπο καταβάλλεται τμηματικά, ενώ η σύμβαση 
προβλέπει και earn-out scheme, εφόσον επιτευχθούν 
προκαθορισμένοι στόχοι ανάκτησης. 

 
 

 

ε απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Δωδεκανήσου 
απορρίφθηκε η έφεση που 

άσκησε η Εurobank για την ακύρωση 
απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία 

έγινε δεκτή η αγωγή δύο κατοίκων 
της Ρόδου, ανδρόγυνου, που 
ενεπλάκησαν σε μια απίστευτη 
περιπέτεια μετά την λήψη  
δανείου σε Ελβετικό φράγκο. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δαμιανού Αθανασίου στην 
dimokratiki.gr όπως εξέθεσαν στην αγωγή, τον Οκτώβριο 
του 1999 συνήψαν γάμο από τον οποίο απέκτησαν δύο 
παιδιά και προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην κάλυψη 
των βιοτικών τους αναγκών και να αποκτήσουν μία οικία 
έλαβαν τον Δεκέμβριο του 2007 στεγαστικό δάνειο σε 
ελβετικό φράγκο ύψους 300.000 ευρώ. Η πρώτη δόση 
κατεβλήθη στις 5 Φεβρουαρίου 2008 και ανερχόταν στο 
ποσό των 1.922,49 ευρώ. Δεδομένου του γεγονότος ότι το 
εν λόγω δάνειο έχει ληφθεί σε ελβετικό φράγκο το ύψος 
μιας εκάστης των μηνιαίων δόσεων δεν είναι σταθερό και 
όμοιο, αλλά παρουσιάζει μία μικρή απόκλιση λόγω της 
μετατροπής τους σε ευρώ εκ μέρους της τράπεζας. Τον 
Οκτώβριο του 2016 ο πρώτος υπέβαλε στην τράπεζα 
αίτηση εφαρμογής των όρων εξόφλησης δανείου, καθώς 
τότε, όπως και μέχρι σήμερα, δεν υφίστατο ληξιπρόθεσμη 
οφειλή εξυπηρέτησης του δανείου, ως ορίζεται στην μεταξύ 
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τους σύμβαση δανείου και ως εκ τούτου είχαν κάθε 
δικαίωμα προς τούτο. Με αίτηση εφαρμογής των όρων 
εξόφλησης του δανείου ζητούσαν από την τράπεζα τη μη 
καταβολή της δόσης του δανείου του τότε επομένου μήνα 
(Νοεμβρίου του έτους 2016) και την καταβολή του 50% της 
αμέσως επόμενης τελευταίας δόσης του τρέχοντος 
ημερολογιακού έτους 2016, τη μη καταβολή της πρώτης 
δόσης του τότε επομένου έτους 2017 (Ιανουαρίου 2017), την 
καταβολή του 50% έξι δόσεων του δανείου από τον 
Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2017 και την έγκαιρη 
εφαρμογή των ανωτέρω. Όπως υποστηρίζουν, η τράπεζα 
όφειλε με την υποβολή της ως άνω αίτησης και χωρίς άλλη 
διατύπωση να μεταβάλει από την 1-11-2016 τις δόσεις του 
δανείου τους και να προχωρήσει στην εφαρμογή των ως 
άνω όρων, όπως ακριβώς οριζόταν στην ανωτέρω αίτηση 
και όπως ακριβώς είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους. Παρά 
ταύτα, την 7η-11-2016 τους ζητήθηκε από υπάλληλό της να 
προσκομίσουν έντυπα Ε3 και Ε1 φορολογίας εισοδήματος 
του έτους 2016, τα πλήρη στοιχεία των οποίων περιέχονται 
στο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας του εισοδήματός 
τους, κωλυσιεργώντας έτσι στην ικανοποίηση του 
αιτήματός τους. Την 10η-11-2016 το απόγευμα 
ενημερώθηκαν με αποστολή μηνύματος στο κινητό 
τηλέφωνο του πρώτου, ότι το αίτημά τους έχει αξιολογηθεί 
και για την ενεργοποίησή του θα έπρεπε να απευθυνθούν 
στο υποκατάστημα στο οποίο είχε υποβληθεί η σχετική 
αίτηση. Την αμέσως επόμενη ημέρα, ήτοι την 11η-11-2016 
παρουσιάστηκαν στο υποκατάστημα της τράπεζας, όπου 
άλλη υπάλληλος από αυτούς με τους οποίους είχαν 
συνομιλήσει τους εμφάνισε προς υπογραφή δισέλιδο 

συμφωνητικό σύμφωνα με το οποίο η τράπεζα θα μείωνε 
για χρονική περίοδο 18 μηνών την τοκοχρεωλυτική δόση 
σε ποσό, το οποίο είχε ορίσει αυθαίρετα η ίδια και δεν 
προβλεπόταν στη σχετική συμφωνία τους. Στο 
συμφωνητικό αυτό η δόση του μηνός Νοεμβρίου του έτους 
2016, την οποία ουδεμία υποχρέωση τους βάρυνε να 
καταβάλουν, έχοντας ήδη ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά 
τους, χαρακτηριζόταν ως δήθεν ληξιπρόθεσμη οφειλή τους. 

ποστηρίζουν ότι η υπάλληλος  
δεν τους έδωσε αντίγραφο  
του εγγράφου για να το 

παρουσιάσουν στον Δικηγόρο τους και 
αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι χωρίς 
να υπογράψουν το συμφωνητικό. 
Ακολούθησε η αποστολή εξώδικης κλήσης από τους 
ενάγοντες που ζήτησαν από την τράπεζα να προχωρήσει 
σε εφαρμογή των όρων της δανειακής σύμβασης. Παρά 
ταύτα, όπως τονίζουν, η τράπεζα εξακολουθούσε να 
αρνείται να συμμορφωθεί προς τους όρους της δανειακής 
τους σύμβασης, εμφανίζοντας ως δήθεν ληξιπρόθεσμη την 
τοκοχρεωλυτική δόση του μηνός Νοεμβρίου του έτους 
2016. Αποτέλεσμα ήταν να εμφανίζεται στο σύστημά της ότι 
υπάρχουν δήθεν ληξιπρόθεσμες οφειλές εκ μέρους τους, αν 
και ήταν απόλυτα συνεπείς προς τις ανειλημμένες έναντι 
αυτής υποχρεώσεις τους. Το ύψος της μηνιαίας δόσης, που 
όφειλαν να καταβάλουν για την αποπληρωμή του 
στεγαστικού δανείου ανερχόταν στο ποσό των 1.883,20 
ευρώ. Διατείνονται ότι όφειλαν να καταβάλουν για ένα 
έκαστο των μηνών Δεκέμβρίου του 2016, Φεβρουαρίου έως 
και Ιουλίου του 2017, το ποσό των 941,60 ευρώ. Μάλιστα, 
λόγω του γεγονότος ότι το εν λόγω δάνειο έχει ληφθεί σε 
ελβετικό φράγκο και το ύψος ενός εκάστου των μηνιαίων 
δόσεων δεν είναι σταθερό και όμοιο, αλλά παρουσιάζει μία 
μικρή απόκλιση λόγω της μετατροπής τους σε ευρώ εκ 
μέρους της εναγομένης, προέβαιναν στην καταβολή του 
ποσού των 950 ευρώ για τους ως άνω μήνες και όχι του 
ποσού των 941,60 ευρώ, προκειμένου στην περίπτωση 
που τυχόν για κάποιο μήνα εξ αυτών αυξανόταν η μηνιαία 
δόση κατ’ ελάχιστο ποσό να είναι απόλυτα συνεπείς στις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Ακολούθησε η υποβολή 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου από τους ενάγοντες κατά της 
τράπεζας και εκδόθηκε απόφαση που τους δικαίωσε. 
Τονίζουν ότι  

τράπεζα εξακολουθεί  
να εμφανίζει ως δήθεν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, 

ποσά τα οποία ουδόλως οφείλουν  
να καταβάλουν κάνοντας χρήση των 
ευχερειών – ευελιξιών άρθρου της 
μεταξύ τους δανειακής σύμβασης. 
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Ηλίας Ζωγραφίδης
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εφαρμογή του Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
στην Κύπρο ξεκινά με 

διευκολύνσεις σε Τράπεζες και 
Funds έναντι των Δανειοληπτών. 

 
Όπως καταγράφει ο Κωνσταντίνος Ζαχαρίου στο 
dialogos.com.cy το σχέδιο διαφημίστηκε από την 
κυβέρνηση ως το όχηµα το οποίο θα επιφέρει αλλαγές 
προς όφελος της κοινωνίας. Ενδεικτικό όµως των 
προτεραιοτήτων της κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι το 
πρώτο πακέτο νοµοσχεδίων που κατατέθηκε στη Βουλή, 
και το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για συνέχιση του 
σχεδίου, αφορά την παραχώρηση νέων διευκολύνσεων 
προς τις τράπεζες και τα ταµεία-γύπες που αγοράζουν 
δάνεια, για το θέμα των µη εξυπηρετούµενων δανείων. 
Συγκεκριµένα, το πακέτο προνοεί µεταξύ άλλων την 
παραχώρηση στις τράπεζες και στα ταµεία απεριόριστης 
πρόσβασης όλων των δεδοµένων των δανειοληπτών αλλά 
και των εγγυητών τους, τόσο στις τράπεζες όσο και στο 
Κτηματολόγιο. Ετοιμάζεται επίσης νέο νομικό πλαίσιο και 
µηχανισµός ανταλλαγής δεδοµένων των πελατών µεταξύ 
των πιστωτικών ιδρυµάτων, αλλά και µητρώο στο οποίο θα 
καταχωρίζονται όλες οι οφειλές και υποχρεώσεις των 
πολιτών και των εταιρειών στο κράτος. Σηµειώνεται ότι οι 
δράσεις που περιλαµβάνονται στο σχέδιο ετοιμάστηκαν 
από την κυβέρνηση και εγκρίθηκαν από την Κομισιόν. 
Επισημαίνεται επίσης ότι η εκταµίευση των κονδυλίων που 
δικαιούται η Κύπρος (1,2 δις ευρώ) θα γίνεται σταδιακά, 
ενώ θα υπάρχουν συνεχείς αξιολογήσεις και ασφυκτικά 
χρονοδιαγράµµατα. Δηλαδή  

α ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία 
περίπου που ακολουθήθηκε την 
εποχή της Τρόικας, µε τη διαφορά 

ότι αντί µνηµόνιο θα ονοµάζεται Σχέδιο 
Ανάκαµψης και Ανταγωνιστικότητας.  

Με το νέο πακέτο νομοσχεδίων το οποίο προωθεί η 
κυβέρνηση, οι τράπεζες και τα ταμεία – γύπες που 
αγοράζουν δάνεια θα μπορούν με το πάτημα ενός 
κουμπιού να πάρουν όλα τα δεδομένα των δανειοληπτών 
καθώς και των εγγυητών. Όπως αναφέρεται σε σχετικό 
σημείωμα το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, το νέο πλαίσιο 
«διασφαλίζει την πρόσβαση των εταιρειών διαχείρισης 
πιστωτικών διευκολύνσεων στα τραπεζικά δεδομένα των 
δανειοληπτών υπό τη διαχείρισή τους». Οι αλλαγές οι 
οποίες προωθούνται είναι πιο συγκεκριμένα οι ακόλουθες: 
Παραχώρηση σε όλους τους διαχειριστές πιστωτικών 
διευκολύνσεων δικαιώματος για άμεση «πρόσβαση στη 
βάση δεδομένων Άρτεμις, καθώς επίσης στη βάση 
δεδομένων του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας». Σημειώνεται ότι «διαχειριστές πιστωτικών 
διευκολύνσεων» είναι όλες οι τράπεζες, εταιρείες εξαγοράς 
πιστώσεων, πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν άδεια 
λειτουργίας και εποπτεύονται από αρμόδια Αρχή κράτους 
– μέλους και τα οποία δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες 
ή να είναι εγκατεστημένα με υποκαταστήματα στη 
Δημοκρατία, και χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία 
αποτελούν θυγατρικές εταιρείες των πιο πάνω πιστωτικών 
ιδρυμάτων. Εισαγωγή πρόνοιας ώστε όλες οι πληροφορίες 
που δύναται να παρέχονται από τον διευθυντή του 
Τμήματος Κτηματολογίου στα πιστωτικά ιδρύματα βάσει 
της υφιστάμενης νομοθεσίας «να παρέχονται στο εξής και 
σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων καθώς και σε 
διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων». 
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Εισαγωγή πρόνοιας ώστε σε περίπτωση αποστολής 
γνωστοποίησης στον ενυπόθηκο δανειολήπτη αναφορικά 
με τη μεταβίβαση υποθήκης δανείου «να μην αποστέλλεται 
για δεύτερη φορά η σχετική γνωστοποίηση από τον 
διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου». Ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ τραπεζών και μητρώου με όλες τις 
υποχρεώσεις πολιτών και εταιρειών στο κράτος. Η 
κυβέρνηση ετοιμάζει και άλλα δώρα για τις τράπεζες και τα 
ταμεία – γύπες τα οποία αγοράζουν δάνεια, τα οποία 
επίσης έχουν ενταχθεί στο πολυδιαφημισμένο Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το νέο πακέτο 
νομοσχεδίων αποτελεί μέρος του ευρύτερου άξονα του 
σχεδίου με τίτλο «Διασφάλιση της δημοσιονομικής και 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας», για το οποίο έχουν 
δεσμευτεί συνολικά 44,5 εκατ. ευρώ από τα χρήματα τα 
οποία θα λάβει η Κύπρος από την ΕΕ. Ο συγκεκριμένος 
άξονας περιλαμβάνει τα ακόλουθα 12 σημεία, τα οποία 
έχουν πολλαπλές επιπτώσεις στους δανειολήπτες: 
Ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη Διαχείριση 
Κρίσεων στα Πιστωτικά Ιδρύματα. Πλαίσιο και Σχέδιο 
Δράσης για αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων (ΜΕΔ) (σ.σ: πρόκειται για το νέο πακέτο 
νομοσχεδίων το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή). Βελτίωση 
του πλαισίου αφερεγγυότητας. Νέο νομικό πλαίσιο και 
μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας πελατών από́ τα πιστωτικά 
ιδρύματα. Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μητρώου 
παρακολούθησης υποχρεώσεων – δημιουργία αρχείου με 
τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις / οφειλές (π.χ. φόρο 
εισοδήματος, Φ.Π.Α., τέλη δημοτικών αρχών) 
οποιασδήποτε οντότητας (φορολογούμενοι πολίτες, 
εταιρείες, αυτοεργοδοτούμενοι, σωματεία κτλ.) προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Ενίσχυση της εποπτείας των 
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων. Βελτίωση της 

εισπρακτικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας του 
Τμήματος Φορολογίας. Στρατηγική́ για την καταπολέμηση 
του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού. Στρατηγική για 
την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων 
ιδιοκτησίας. Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού. Ενίσχυση της εποπτικής λειτουργίας της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εκσυγχρονισμός του 
συστήματος τελωνείων και ηλεκτρονικών πληρωμών. Η 
κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η παραχώρηση στις τράπεζες 
και τα ταμεία όλων των δεδομένων των δανειοληπτών και 
των εγγυητών στις τράπεζες και το Κτηματολόγιο θα 
βοηθήσει στην προώθηση των αναδιαρθρώσεων. Παρά 
ταύτα, τα στοιχεία τη διαψεύδουν, αφού δείχνουν ότι οι 
τράπεζες και τα ταμεία προτιμούν τις εκποιήσεις. 

α μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
ανέρχονται συνολικά στα 17  
δισ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων 

ελάχιστα βρίσκονται κάτω από 
αναδιάρθρωση. Αντίθετα, τα ακίνητα 
τα οποία βγήκαν σε πλειστηριασμό  
τα τελευταία χρόνια είναι  
πολύ μεγαλύτερης αξίας.  
Από τα 17 δις ευρώ ΜΕΔ τα 12 δις ευρώ περίπου 
βρίσκονται στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ενώ 5,14 
δις ευρώ βρίσκονται στις τράπεζες. Παρά το γεγονός ότι η 
Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ανακοινώσει ποτέ πόσα από τα 
δάνεια τα οποία βρίσκονται στις εταιρείες εξαγοράς 
πιστώσεων είναι κάτω από αναδιάρθρωση, όλες οι 
ενδείξεις συγκλίνουν ότι το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό. 
Αντίθετα, οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων καταχωρίζουν 
καθημερινά νέες ειδοποιήσεις για πλειστηριασμούς. Στις 
τράπεζες από τα 5,14 δις ΜΕΔ μόνο 2,31 δις ευρώ 
βρίσκονται κάτω από αναδιάρθρωση (ή ποσοστό 45%). 
Μάλιστα στα εγχώρια νοικοκυριά (1,19 δις ευρώ από τα 
2,76 δις ευρώ) και τις εγχώριες επιχειρήσεις (0,94 δις ευρώ 
από τα 2,16 δις ευρώ) το ποσοστό είναι ακόμη πιο χαμηλό 
(43% περίπου). Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από τα μισά 
ΜΕΔ δεν βρίσκονται κάτω από αναδιάρθρωση (κάποια για 
σειρά ετών) και κινδυνεύουν άμεσα με εκποίηση. 

κριβά θα πληρώνουν στο εξής  
οι μη μόνιμοι κάτοικοι μιας 
χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης την τήρηση των λογαριασμών 
τους σε τράπεζες. 
Μέχρι σήμερα το κόστος ήταν ανεκτό και κυμαινόταν στα 3-
5 ευρώ το μήνα, αλλά από τα μέσα του χρόνου οι 
περισσότερες από τις τράπεζες το αναπροσάρμοσαν, με 
ελάχιστο κόστος τα 10 ευρώ, το οποίο σε περιπτώσεις που 
δεν κινείται ο λογαριασμός και ανεξάρτητα από το ύψος 
του, μπορεί να φθάσει και τα 30 ευρώ μηνιαίως. Πέραν 

επομένως των άλλων τυπικών διαδικασιών που πρέπει να 
τηρούνται (όπως ενημέρωση στοιχείων μεταφρασμένων 
στα αγγλικά ή στη γλώσσα της χώρας που έχει ανοιχθεί ο 
λογαριασμός) και εκτός του αρνητικού επιτοκίου που 
«προσφέρουν» σήμερα όλες οι τράπεζες της Ευρωζώνης, 
ο αλλοδαπός κάτοχός έχει να καλύψει και το κόστος 
τήρησης λογαριασμού. 
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ρνητικό πρόσημο θα εμφανισθεί 
πολύ σύντομα στα επιτόκια 
καταθέσεων και στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νώντα Χαλδούπη στο 
businessdaily.gr επτά χρόνια μετά την καθιέρωση, για 
πρώτη φορά, αρνητικών επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, οι τραπεζικές διοικήσεις σχεδιάζουν τη 
μείωση των επιτοκίων στις καταθέσεις των επιχειρήσεων 
κάτω από το μηδέν, για πρώτη φορά στα ελληνικά 
τραπεζικά χρονικά. Όπως αναφέρει η Bank of America σε 
σημείωμα για τις επαφές που είχαν πρόσφατα αναλυτές 
της με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών,  

Eurobank έχει ήδη εφαρμόσει 
αρνητικά επιτόκια στις 
καταθέσεις μεγάλων 

επιχειρήσεων στην Κύπρο και 
εξετάζει την εφαρμογή τους και  
στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ίδια κατεύθυνση κινούνται 
όλες οι τραπεζικές διοικήσεις. Στην πραγματικότητα, η 
καθιέρωση αρνητικών επιτοκίων στις καταθέσεις των 
επιχειρήσεων έχει περισσότερο συμβολική, παρά 
οικονομική σημασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδος για τα επιτόκια στις νέες καταθέσεις, από το 
2020 η μείωση των επιτοκίων στις καταθέσεις των 
επιχειρήσεων είναι συνεχής και βρίσκονται ήδη πολύ 
κοντά στο μηδέν: Από 0,15% το 2018 και το 2019, το μέσο 
επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας έπεσε στο 0,10% τον 
Μάιο του 2020 και υποχώρησε στο 0,01% τον Μάιο του 
2021, για να μείνει σε αυτό το σημείο έως και τον Ιούλιο του 
τρέχοντος έτους. Αντίστοιχα, για τις «κλειστές» καταθέσεις 
των επιχειρήσεων έως και για ένα έτος, το επιτόκιο έχει 
«γκρεμισθεί» από το 0,90% το 2018 και 0,69% το 2019 στο 

0,06%, τον Ιούλιο του 2021. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι 
αποδόσεις για τις καταθέσεις των επιχειρήσεων είναι 
πλέον μηδενικές. Το παράδοξο, που συνδέεται με την 
πανδημία και τις τεράστιες ενέσεις ρευστότητας από την 
κυβέρνηση στις επιχειρήσεις, είναι ότι, ενώ τα επιτόκια 
υποχωρούν συνεχώς, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων 
αυξάνονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τον Ιούλιο ανήλθαν στα 34,4 δισ. ευρώ, 
καταγράφοντας αύξηση σχεδόν κατά 50% σε σχέση το 
τέλος του 2019. Για τις τράπεζες, η μεγάλη αύξηση των 
καταθέσεων αρχίζει να μετατρέπεται από… ευλογία σε 
πηγή προβληματισμού: Από το τέλος του 2019 ως τον 
Αύγουστο του 2021, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών έχουν αυξηθεί περίπου κατά 30 δισ. ευρώ. 
Παράλληλα, οι τράπεζες έχουν αντλήσει ρευστότητα της 
τάξεως των 47 δισ. ευρώ (στοιχεία Αυγούστου 2021) από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αρνητικό επιτόκιο, 
στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος παροχής 
ρευστότητας για την περίοδο της πανδημίας. Αυτή η 
τεράστια ροή ρευστότητας προς τις τράπεζες ήταν 
πρακτικά αδύνατο να αξιοποιηθεί με αντίστοιχες 
χορηγήσεις δανείων και κυρίως οι τράπεζες στράφηκαν σε 
συναλλαγές σε ομόλογα για να την αξιοποιήσουν.  Ακόμη 
κι έτσι, όμως, 

ι τράπεζες αρχίζουν να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με 
το πλεόνασμα ρευστότητας που 

διαθέτουν και την οποία «παρκάρουν» 
στην ΕΚΤ, όπου χρεώνονται  
με αρνητικό επιτόκιο (-0,50%). 
Στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς τόνιζαν πριν από λίγες 
ημέρες σε εκδήλωση ότι προτεραιότητα της τράπεζας είναι 
η αύξηση των χορηγήσεων δανείων σημειώνοντας ότι 
τώρα καταθέτει στην ΕΚΤ περισσότερα από 10 δισ. ευρώ, 
πλεονάζουσας ρευστότητας, με αρνητικό επιτόκιο και 
επιβάρυνση περίπου 60 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.  
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Σε αυτό το κλίμα, και ενώ συμπληρώθηκαν το καλοκαίρι 
επτά χρόνια από την εποχή που η ΕΚΤ εισήγαγε για πρώτη 
φορά τα αρνητικά επιτόκια αποδοχής καταθέσεων, ενώ 
υπάρχει προοπτική να διατηρηθούν για αρκετό καιρό 
ακόμη, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον έτοιμες να… 
διαβούν τον Ρουβίκωνα: μέσα στους επόμενους μήνες, οι 
επιχειρήσεις θα αρχίσουν να χρεώνονται από τις τράπεζες 
για τις καταθέσεις τους, αντί να λαμβάνουν μία, έστω 
χαμηλή, απόδοση.  Αυτό δεν θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για 
τα δεδομένα της ευρωζώνης. Όπως σημειωνόταν 
πρόσφατα σε ανάλυση του ινστιτούτου Bruegel, ενώ κατά 
μέσο όρο το επιτόκιο καταθέσεων για τις επιχειρήσεις είναι 
θετικό στην ευρωζώνη, στη Γερμανία και την Ολλανδία 

είναι πλέον αρνητικό. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα 
διαχειρισθούν οι τράπεζες τα επιτόκια καταθέσεων των 
νοικοκυριών. Προς το παρόν, αν και αυτά έχουν μειωθεί 
πολύ κοντά στο μηδέν, το ενδεχόμενο να υποχωρήσουν σε 
αρνητικό έδαφος δεν εξετάζεται από τις διοικήσεις, καθώς 
μπορεί να προκληθούν απρόβλεπτες παρενέργειες, με τη 
μορφή του κλονισμού της εμπιστοσύνης των καταθετών 
και της απόσυρσης καταθέσεων. Όπως σημείωνε το 
Bruegel στην ίδια ανάλυση, «οι τράπεζες δεν περνούν τα 
αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις των νοικοκυριών γιατί 
φοβούνται ότι θα αρχίσουν να αποσύρουν τα μετρητά 
τους». 

 
ε νέο ιστορικό χαμηλό 
διαμορφώθηκαν τα υπόλοιπα  
των προθεσμιακών καταθέσεων 

τον Αύγουστο, καθώς οι εκροές 
συνεχίστηκαν με υψηλούς ρυθμούς. 
Όπως σημειώνει το moneyonline.gr σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, πλέον έχουν 
συμπληρώσει 24 μήνες συνεχούς πτώσης, με τα υπόλοιπά 
τους να διαμορφώνονται στα 30,74 δισ. ευρώ, που αποτελεί 
ιστορικό χαμηλό στην εποχή του ευρώ. Από την αρχή του 
έτους η μείωσή τους προσεγγίζει τα 6,80 δισ. ευρώ, μετά 
την πτώση τους κατά 846 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο. 

άλιστα, ο ρυθμός υποχώρησης 
έχει αυξηθεί σημαντικά  
σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2020, κατά τη διάρκεια 
του οποίου είχε καταγραφεί  
πτώση της τάξης των 4 δισ. ευρώ.  
Εξάλλου, από το ξέσπασμα της πανδημίας η μείωση των 
υπολοίπων έχει ξεπεράσει τα 12 δισ. ευρώ. Αναμφίβολα, η 
εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας υποχώρησης 

των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις, που 
βρίσκονται πλέον ελάχιστα πάνω από το 0%. Έτσι, τα 
χρήματα που φεύγουν από τις προθεσμιακές καταθέσεις 
κατευθύνονται κατά βάση στα εξής: Σε λογαριασμούς 
ταμιευτηρίου, ώστε να είναι έτοιμα για χρήση τους σε μία 
μελλοντική μεγάλη αγορά, όπως πχ. ενός ακινήτου, 
δεδομένης της κινητικότητας που υπάρχει στην 
κτηματαγορά. Σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου για 
«παρκάρισμα», μιας και η τοποθέτηση σε προθεσμιακά 
προϊόντα, δεν έχει πλέον και πολύ νόημα λόγων επιτοκίων 
τους. Σε λοιπά επενδυτικά προγράμματα, όπως πχ. τα 
αμοιβαία κεφάλαια με στόχο την επίτευξη μίας 
ικανοποιητικής απόδοσης. 

Σ 
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πρώην υπηρεσιακός 
πρωθυπουργός Παναγιώτης 
Πικραμμένος αποκάλυψε ότι το 

μόνο που τον ενδιέφερε το 2012  ήταν 
να αγοράσει χρόνο, για να μην σκάσει 
το κλείσιμο των τραπεζών στα  
χέρια του και να το μεταθέσει 
στον επόμενο !!! 
Ο Παναγιώτης Πικραμμένος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
από το 2019 και ο οποίος είχε διατελέσει υπηρεσιακός 
πρωθυπουργός της Ελλάδας το 2012, την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης, μίλησε στον ΣΚΑΪ για την 
αντιμετώπιση που λάμβανε η χώρα μας εκείνη την περίοδο 
από την Γερμανίδα καγκελάριο Μέρκελ, προχωρώντας σε 
μια αποκάλυψη για εκείνη την περίοδο. Όπως είπε στη 
δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη 

ίγο πριν τις εκλογές υπήρχε 
έτοιμο σχέδιο από την 
υπηρεσιακή κυβέρνηση για να 

κλείσουν οι τράπεζες, σε περίπτωση 
που οι εκλογές έφερναν  
αναταραχή και όχι ισορροπίες  
στην πολιτική σκηνή.  
«Είχαμε φτάσει στα όρια της χρεοκοπίας, αν οι εκλογές δεν 
έβγαζαν κάποιο καθαρό αποτέλεσμα θα κλείναμε τις 
τράπεζες. Οι αναλήψεις ήταν πολλές και χρήματα δεν 
υπήρχαν. Είχε συζητηθεί εσωτερικά και υπήρχε σχέδιο να 
κλείσουν οι τράπεζες, το οποίο υπάρχει ακόμα στην 
Τράπεζα της Ελλάδος» αποκάλυψε ο κ. Πικραμμένος. 

 
 

 

εγάλη συζήτηση έχει γίνει  
σε φόρουμ, social media και 
ιστοσελίδες από τηλεθεατές 

αλλά και κριτικούς τηλεόρασης για  
την τελευταία σειρά του Netflix, το 
κορεάτικο «παιχνίδι του καλαμαριού». 
Και όχι άδικα! 

Ο 
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Το «Squid Game» είναι αυτήν την περίοδο η ναυαρχίδα της 
πασίγνωστης διαδικτυακής πλατφόρμας και αναμένεται 
πολύ σύντομα να εκθρονίσει το περιβόητο ισπανικό «Casa 
de Papel» που βρίσκεται ήδη στον τέταρτο κύκλο. Το 
«παιχνίδι του καλαμαριού» είναι μια σειρά επιστημονικής 
φαντασίας με μοναδικές ερμηνείες, πλούσια εφέ, 
καλοδουλεμένους ερμηνευτικά χαρακτήρες και ένα 
δυστοπικό  περιβάλλον που είθισται να αναπαράγεται στο 
κορεάτικο σινεμά. Επειδή πολλοί από εσάς θα θελήσετε να 
την παρακολουθήσετε, δεν θα κάνουμε… spoiler και δεν θα 
προχωρήσουμε σε περαιτέρω πληροφορίες για το σενάριο 
και την εξέλιξη της σειράς. Θα σταθούμε όμως στον βασικό 
πυρήνα της ιστορίας που δεν είναι άλλος από το 
καθημερινό δράμα των δανειοληπτών και πώς αυτοί 
πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. 

 

ο «Squid Game» περιγράφει με  
τα πιο μελανά χρώματα το άγχος,  
το ψυχολογικό άχθος και την 
τραγωδία των οφειλετών που μη 

μπορώντας να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους, φτάνουν στα άκρα.  
Είναι στενάχωρο, αλλά δυστυχώς πέρα ως πέρα αληθινό 
ότι όλο αυτό το βάρος καταστρέφει καθημερινά τον 
δανειολήπτη σε σημείο που εξωθείται να παίξει ακόμα και 
την ζωή του στα ζάρια για να απαλλαγεί από τα 

δυσβάσταχτα χρέη. Είναι λοιπόν αυτή η κορυφαία σειρά και 
«talk of the town» ένα παγκόσμιο προμήνυμα αυτών που 
κινούν τα νήματα για το δυστοπικό μέλλον των 
δανειοληπτών; 

 

ίναι μια υποσυνείδητη 
προειδοποίηση προς  
τους οφειλέτες για την  

ολοκληρωτική υπουδούλωσή τους; 
Ελπίζουμε πως όχι! Ας απολαύσουμε το σασπένς της 
σειράς και ας εκλάβουμε το βασικό μήνυμα ως ένα 
καμπανάκι που πρέπει να μας αφυπνίσει και να μας 
οδηγήσει μακριά από λάθος αποφάσεις και κακοτοπιές. 

Τ 
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του Στάθη Καρυδάκη 
Τομεάρχη Εμπόρων 
και Μικρομεσαίων 
του Κινήματος 
«Ελεύθεροι Άνθρωποι» 

 

μφανίζεται έντονος 
προβληματισμός 
όσον αφορά το  

κύμα ακρίβειας και  
την επίπτωση του στον 
πληθωρισμό. 
Αιτίες, το ενεργειακό κόστος, η 
διαταραχή στις αλυσίδες 
εφοδιασμού, oι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής -καθώς και 
αρκετών άλλων παραγόντων- στο 
κόστος ακόμη και πολύ βασικών 
ειδών διαβίωσης όπως τα τρόφιμα. 
Προ ημερών βγήκε ο γνωστός 
Μπαϊρακτάρης στην τηλεόραση του 
ΣΚΑΪ και είπε ότι το σουβλάκι, το 
αγαπημένο φαγητό του Νεοέλληνα, 
πρόκειται να ακριβύνει κατά 20% (το 
καλαμάκι) έως και 25% (γύρος πίτα), 
έδωσε μια πρώτη γεύση αυξήσεων 
που τρομάζουν τον πολίτη, ιδίως αν 
ληφθεί υπόψη ότι μιλάμε για χοιρινό 
κρέας, ντομάτα, τζατζίκι και πίτα 
ζυμαρένια, που μάλλον δεν έρχονται 
από την… Κίνα. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα είναι ότι οι αυξήσεις δεν 

αφορούν βεβαίως μόνο το σουβλάκι και την ενέργεια. Αντιθέτως, φαίνεται να 
αφορούν την πλειονότητα των αγαθών, από τον καφέ μέχρι τα υλικά οικοδομής, 
τα οποία κατέγραψαν μέση αύξηση κατά 4,6% τον Αύγουστο του 2021 σε σχέση 
με το 2020, με ορισμένα όμως υλικά να καταγράφουν ήδη τότε αυξήσεις κατά 
περισσότερο από 15% (πετρέλαιο κίνησης-diesel κατά 20%, σίδηρος οπλισμού 
κατά 16,3%, σωλήνες χαλκού κατά 16,4%). 

  

έτοιου είδους αυξήσεις εφόσον διατηρηθούν, 
ακόμη χειρότερα αν ενισχυθούν προσεχώς,  
είναι προφανές ότι θα έχουν πολυεπίπεδες 

οικονομικές συνέπειες, στην κατανάλωση, στην 
παραγωγή, ακόμη και στην ανταγωνιστικότητα  
των εξαγωγών 
, ενώ είναι προφανές ότι θα έχουν σημαντική επίπτωση και στο ήδη διογκωμένο 
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Η μεγαλύτερη επίπτωση, όμως, θα αφορά τα 
πιο αδύναμα νοικοκυριά, ιδίως εκείνα που ήδη πιέστηκαν από τα lockdown της 
πανδημίας, όπως και τους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών που υπέφεραν για 
τους ίδιους λόγους, γενικότερα, δε, τους μικρούς και τους μικρομεσαίους. Πέρα 
από την εκτίναξη του συμπιεσμένου ελατηρίου της κατανάλωσης (που οδήγησε 
κατά κύριο λόγο στο +16,2% του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο), λογικά και το τρίτο 
τρίμηνο θα πάει καλά και παρότι οι επίσημες προβλέψεις της κυβέρνησης 
παραμένουν στο συντηρητικό 5,9% για την αύξηση του ΑΕΠ το 2021 (έναντι 
πτώσης 8,47% το 2020), γενικότερα στο θέμα της ακρίβειας αλλά και στις 
προσδοκίες περί περαιτέρω ανάκαμψης, πιθανόν, υπό το φως των συνθηκών 
που προαναφέραμε, να υποκύπτει στην ίδια τάση, σε θέμα που αυτή τη φορά 
σχετίζεται άμεσα με την «τσέπη» του πολίτη. Το κύμα ακριβείας εξελίσσεται σε 
τεράστιο πρόβλημα όπου βλέπω μεγάλο κίνδυνο να είναι εδώ μπροστά μας αυτή 
τη στιγμή! 

 

Ε 
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