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Σελίδα 2

χάνεται για όλους», είπε για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί
και πρόσθεσε πως θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο.

Η Ελλάδα δεν έχει ξεμπερδέψει ακόμα με τον κορονοϊό,
επισημαίνει ο καθηγητής Παθολογίας και Επιδημιολογίας
του Πανεπιστημίου Stanford, Γιάννης Ιωαννίδης.
Ειδικότερα, όπως λέει ο καθηγητής

Σ

ε αντίθεση με τις χώρες της
Δυτικής Ευρώπης, που πρακτικά
έχουν τελειώσει με τον ιό, στην
Ελλάδα η πανδημία θα πάρει παράταση
λόγω της προβληματικής διαχείρισης.

Ο Γιάννης Ιωαννίδης παρομοίασε την πανδημία με
Μαραθώνιο και η Ελλάδα πλησιάζει στο τέλος του. «Μια
πανδημία είναι ένας μαραθώνιος, δεν είναι κάτι που
κάνουμε με σπριντ, ούτε με βούρδουλα. Κάποια στιγμή σε
όλους τους Μαραθώνιους φτάνει το βράδυ και τελειώνει.
Στην Ελλάδα πολλοί έχουν μείνει στη μέση του
Μαραθωνίου. Είμαστε στην ίδια κοινωνία, όποιος χάνεται,

«Το εμβόλιο είναι ένα χρήσιμο όπλο, απλά δεν είναι το
μοναδικό. Ο εμβολιασμός έχει το πλεονέκτημα ότι σε
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Ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε και στη
γρίπη,
συστήνοντας
να
μην
παραλείπουμε κάθε χρόνο το
εμβόλιο της γρίπης. «Ο κάθε ιός έχει
τον δικό του χώρο. Την χρονιά που
περάσαμε
η
γρίπη
σχεδόν
εξαφανίστηκε. Μπορεί να έλθει, ήδη
επανέρχεται απ’ ότι φαίνεται, δεν
ξέρουμε την έντασή της.

Η

γρίπη κατά μέσο
όρο είναι πιο
επικίνδυνη από
τον κορονοϊό, καθώς
κάθε χρόνο 500.000
με 700.000 άνθρωποι
πεθαίνουν από γρίπη

προστατεύει από τη σοβαρή νόσο. Αυτό το όφελος υπάρχει ανεξάρτητα ηλικίας,
αλλά είναι πιο έντονα ποσοτικά όσο πηγαίνουμε σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ο
εμβολιασμός δεν σταματάει το επιδημικό κύμα, όπως φαίνεται και στην Αγγλία»
τονίζει ο καθηγητής.

Ο

κ. Ιωαννίδης δήλωσε πως δεν είναι υπέρ
της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού,
καθώς φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα
από το επιθυμητό.

«Οι νεκροί θα ήταν λιγότεροι εάν η εμβολιαστική κάλυψη ήταν μεγαλύτερη σε
μεγαλύτερες ηλικίες και τους ευπαθείς» είπε και πρόσθεσε ότι δεν θα πρέπει να
ξεχάσουμε τη στήριξη του συστήματος υγείας και να αποφεύγουμε τις μαζικές
εκθέσεις, ιδίως τα ευπαθή άτομα και οι ανεμβολίαστοι.

, είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας για
το πώς πλήττει τους νέους ο
κορονοϊός, με αφορμή τον θάνατο
νέων ανθρώπων τις τελευταίες
ημέρες στην Ελλάδα, ο Γιάννης
Ιωαννίδης εξηγεί ότι «ο κορονοϊός
δεν έχει γίνει πιο επιθετικός για τους
νέους, αλλά για να προστατέψουμε
πιο
αποτελεσματικά
τους
ηλικιωμένους, το βάρος του κύματος
μετατίθεται σε νεότερες ηλικίες. Δεν
είναι έντονη στην Ελλάδα αυτή η
μετατόπιση. Δεν θα ήθελα ο μέσος
πολίτης να νιώσει φόβο ότι
πεθαίνουν οι νέοι».

Τέλος, ερωτηθείς για το lockdown,
είπε ότι είναι κακή λύση. «Ήταν καλή
λύση, όταν δεν ξέραμε πώς να
αντιμετωπίσουμε την πανδημία»
κατέληξε.
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Μέρος 8 : Οι Νταβατζήδες της Παιδείας και της Υγείας
Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: η
πρώτη τροφοδοτείται από τους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς, που δεν
κάνουν σωστά τη δουλειά τους είτε
γιατί είναι ανεπαρκείς, είτε γιατί είναι
επίορκοι. Είναι αυτοί που δίνουν
θέματα, που βαριούνται να κάνουν
μάθημα, που είναι λουφαδόροι και
κομπιναδόροι,
τρεις
φορές
χειρότεροι από τους πιο ασυνεπείς
μαθητές τους. Η δεύτερη είναι η
«καθηγητική
διανόηση
των
Πανεπιστημίων», που συνεχώς και
υποκριτικά ζητά μεταρρυθμίσεις
στην Παιδεία- και κάθε φορά που
επιχειρείται μια μεταρρύθμιση, όλοι
μαζί αντιδρούν και την ακυρώνουν.

Λέγεται κοινότοπα ότι: «όλα είναι
θέμα παιδείας». Παιδεία ωστόσο δεν
μπορεί να υπάρξει χωρίς σωστούς
δασκάλους και χωρίς λειτουργικό
και εκπαιδευτικό ποιοτικό σύστημα.
Δεν μπορεί να υπάρξει εάν
ποδηγετείται εκ των έσω και εκ των
έξω από Νταβατζήδες.

Κ

αι η αλήθεια είναι
ότι ναι και στο
ελληνικό σύστημα
Παιδείας υπάρχουν
Νταβατζήδες.

Και η τρίτη είναι οι κάθε είδους
συνδικαλιστές, είτε από την πλευρά
των
διδασκόντων
«καθηγητοπατέρων», είτε από των
διδασκομένων, οι λεγόμενοι και
«μαθητοπατέρες»
και
«φοιτητοπατέρες».
Όλοι
οι
παραπάνω διέγνωσαν την δίψα της
ελληνικής κοινωνίας για κοινωνική
και επαγγελματική καταξίωση μέσω
του πολυπόθητου «πτυχίου», ως
διαβατήριο για την είσοδο στην
αγορά εργασίας. Όμως, αυτό το
όνειρο χρόνο
με
το χρόνο
απομακρύνεται. Όσο μεγαλώνει ο
αριθμός
των
πτυχίων,
τόσο
αυξάνουν τα ποσοστά ανεργίας των
νέων
πτυχιούχων.
Αυτό
το
δραματικό παράδοξο έχει φθάσει 6
στους 10 νέους να μην βρίσκουν
δουλειά και να είναι και αυτοί και οι
οικογένειές
τους
σε
μόνιμη
απόγνωση.
Στα
μεταπολεμικά
χρόνια το διδακτικό προσωπικό είχε
δύο θετικά χαρακτηριστικά. Πρώτον,
απολάμβανε το σεβασμό της
κοινωνίας. Ο «δάσκαλος» ήταν ένας
από τους άξονες αναφοράς του

κοινωνικού
συστήματος.
Και
δεύτερον, απολάμβανε το σεβασμό
των μαθητών. Αυτά κυρίως στην
Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Γιατί στο Πανεπιστήμιο
τα επιστημονικά προσόντα δεν ήταν
πάντοτε απαραίτητη προϋπόθεση.
Διαχρονικά υπήρχαν Ακαδημαϊκά
«τζάκια» που δεν έδιναν λόγο σε
κανέναν.

Δ

εκαετίες τώρα
ισχύει η περίφημη
«παντοδυναμία της
έδρας», η σκληρή και
αρραγής συντεχνία
των ακαδημαϊκών.

Στην πορεία από τη δεκαετία του ΄80
και
μετά,
η
πανεπιστημιακή
κοινότητα ενισχύθηκε από το
εξωτερικό
με
εξαίρετους
επιστήμονες, που όμως δεν ήταν
αρκετοί για να μπολιάσουν θετικά το
σύνολο των συναδέλφων τους.
Πολλοί, πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί
στην
Ελλάδα
έχουν
αλλού
στραμμένη
την
έγνοια
τους.
Χρησιμοποιούν το Πανεπιστήμιο ως
εφαλτήριο, είτε για να κάνουν
πολιτική καριέρα, είτε για να κάνουν
δουλειές με τις επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα, είτε για να
εισπράττουν
πρόσθετες
αργομισθίες από το Δημόσιο.
Πολλοί δεν θέλουν να αξιολογούνται
για το επιστημονικό τους έργο. Την
«αξιολόγηση»
την
έχουν
δαιμονοποιήσει. Διότι αξιολόγηση
σημαίνει εκτίμηση της αξίας, της
γνώσης, του ήθους, των εργασιών
που έχουν -αν έχουν- σε Διεθνή
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Ελλάδα του σήμερα που βιώνει
μία πρωτοφανή κοινωνική
και ηθική αποσύνθεση, είναι
επικίνδυνο να διολισθήσει στα άκρα.

Επιστημονικά Περιοδικά, συμμετοχές σε Διεθνή Συνέδρια,
Μετεκπαίδευση κατά. Αυτά σε συνδυασμό με ένα υποδόριο
δηλητήριο που μόλυνε ολόκληρη την ακαδημαϊκή
κοινότητα από τη Μεταπολίτευση και μετά: «το φοιτητικό
νταβατζηλίκι». Αποτέλεσμα η περαιτέρω εκπαιδευτική και
οργανωτική υποβάθμιση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων,
αλλά και η συγκάλυψη διαφόρων μορφών βίας. Οι
αντιδράσεις στο «Νόμο Πλαίσιο» της Μαριέττας Γιαννάκου
το 2009 έφτασαν στο σημείο να «κτίσουν» κυριολεκτικά
μέσα στο γραφείο του τον «αντιπρύτανη» του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, αφού είχαν πετάξει στο
δρόμο και καταστρέψει όποιο ερευνητικό υλικό υπήρχε
στους υπολογιστές του. Σε αντίθεση με τη γενιά του Μάη
του ‘68, που συγκλόνισε τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και
των ΗΠΑ και σε αντίθεση με τη γενιά του Πολυτεχνείου στην
Ελλάδα που πρωτοστάτησε στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
κατά της Χούντας, η ύστερη γενιά καρπώθηκε τις δάφνες
των θεμελιωτών του δημοκρατικού και συνάμα
ανατρεπτικού φοιτητικού κινήματος και μεταλλάχθηκε σε
μια συντεχνία φοιτητικού συνδικαλισμού.

Μετεξελίχθηκε σε μια υπερσυντηρητική συντεχνία
φοιτητοπατέρων, που χρόνο με το χρόνο οδηγείται σε πιο
ακραίες συμπεριφορές, που δεν είχαν και δεν έχουν να
κάνουν τίποτα με την εκπαίδευση. Οι αλλαγές θα έπρεπε
να προέρχονται και πολλές φορές να επιβάλλονται από
τους νέους. Όμως, μέχρι σήμερα οι φοιτητικές
κινητοποιήσεις στην Ελλάδα, μοιάζουν περισσότερο με
εκρήξεις βομβών διασποράς, άνομες ενέργειες χωρίς
ουσιαστική στόχευση, που καταλήγουν στην αντίδραση για
την αντίδραση. Έτσι συνδέονται με φαινόμενα «βίας» και
είτε αυτοτελώς, είτε ως αντίδραση στις δυνάμεις
καταστολής, επιδεινώνουν ένα τεράστιο κοινωνικό
πρόβλημα.

Οι γενιές των νέων συνανθρώπων μας που νιώθουν
αποπροσανατολισμένοι,
χωρίς
σαφή
στόχο
και
προορισμό στη ζωή του, που δεν έχουν σημεία αναφοράς
και κίνητρα, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μίγμα. Είναι
δικαιολογημένα θυμωμένοι και απεγνωσμένοι. Οι νέοι μας
περιμένουν. Ίσως το κλειδί της νέας εποχής να μην είναι οι
ηγέτες ως πρόσωπα, αλλά η ηγεσία ως σύνολο. Γιατί ένας
άνθρωπος μόνος του, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί να μην
είναι αρκετός. Όσο χαρισματικός και να είναι, χρειάζεται
βοήθειες, χρειάζεται μια νέα συλλογικότητα. Τα
προβλήματα απαιτούν ομαδική προσπάθεια. Σήμερα ειδικά στην εκπαίδευση- χρειαζόμαστε συλλογική ηγεσία.
Χρειαζόμαστε ένα ηγέτη σε κάθε οικογένεια, σε κάθε
σχολική τάξη, σε κάθε χώρο εργασίας. Και η πραγματική
ηγεσία, επαναλαμβάνω, δεν αναζητείται στον ηγέτη
λογιστή που θα ισοσκελίσει τους δημοσιονομικούς
λογαριασμούς της Τρόικας. Αναζητείται στο πρόσωπο που
θα διοχετεύσει τη θετική ενέργεια της νέας γενιάς στο
σωστό δρόμο. Που θα μετατρέψει την αντίδρασή της σε
πολιτικό λόγο σε κοινωνικό κίνημα με κοινωνικό
περιεχόμενο, μέσα από λογικές διαδικασίες «εντός
πλαισίου» διαμαρτυρίας. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί μια Ευρωπαϊκή κοινωνία του 21ου αιώνα που
κάποιοι μεθοδευμένα προσπαθούν να τη μετατρέψουν σε
αφρικανική ζούγκλα, να λειτουργήσει άναρχα ως ζούγκλα
η ίδια.
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χώρο της υγείας. Σαφώς και όχι. Αυτή απλά ήταν η άλλη
μια επίφαση σκανδάλου σε ένα χώρο όπου τα πιράνχας
φαίνεται ότι είναι περισσότερα από τους ασθενείς… Οι
αριθμοί μιλάνε μόνοι τους. Οι δαπάνες για την υγεία στη
χώρα ανέρχονται στο 11% του ΑΕΠ ή 25 δισεκατομμύρια
ευρώ!

Όσοι από εμάς περνάνε τις ημέρες τους μπροστά σε ένα
τηλεοπτικό δέκτη και τον τελευταίο καιρό αυξάνονται, είτε
γιατί δεν έχουν τίποτε καλύτερο να κάνουν, είτε γιατί δεν
έχουν χρήματα να βγούνε έξω, βομβαρδίζονται καθημερινά
από δεκάδες διαφημίσεις του Υπουργείου Υγείας και του
ΕΟΠΠΥ που προβάλλουν ένα πενταψήφιο τηλεφωνικό
αριθμό. Τα σποτς είναι τόσα πολλά και τόσο καταιγιστικά
που και άρρωστος να μην είσαι, σε πείθουν να
τηλεφωνήσεις να κλείσεις και εσύ ένα ραντεβού στα
εξωτερικά ιατρεία του ΙΚΑ ή του ΟΑΕΕ… Εύλογα
αναρωτιέται κανείς «τι τους έπιασε τόση πρεμούρα» με τα
τηλεφωνικά ραντεβού των ασφαλισμένων. Τη στιγμή που
όλο και περισσότερα φάρμακα λείπουν, πολλά καλούνται
πλέον να τα πληρώνουν οι ίδιοι οι ασθενείς, οι ουρές στα
εξωτερικά ιατρεία μεγαλώνουν, τα ράντζα έκαναν ξανά την
εμφάνισή τους, γιατί γίνεται τόση φασαρία με το
πενταψήφιο.

Ο

ι δαπάνες των ασφαλιστικών
ταμείων για φάρμακα και
νοσοκομεία αυξήθηκαν από 2 δις
ευρώ το 2000 σε 17 δις ευρώ το 2009!

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ως Υπουργός Υγείας συγκέντρωσε 11
προκατόχους του σε μια άτυπη επιτροπή εργασίας για να

Για πολύ καιρό οι ασφαλισμένοι πλήρωναν πανάκριβα
τηλέφωνα (1,15 ευρώ το λεπτό) -προσέξτε, σε τηλεφωνική
εταιρία- ούτε καν στο κράτος, ούτε καν είχε ολοκληρωθεί
διαγωνισμός για να υπάρξει ανταγωνισμός και άρα
φθηνότερες τιμές… Μόνο μετά από την πανελλήνια
κατακραυγή εδέησε το Υπουργείο Υγείας να κάνει το
αυτονόητο, να κλείνονται τα ραντεβού από διοικητικούς
υπαλλήλους των πολυϊατρείων του ΙΚΑ και όχι από
κερδοσκοπούντες ιδιώτες. Θα αναρωτηθεί εύλογα κανείς,
αν αυτά τα τηλέφωνα αποτελούν το μείζον πρόβλημα στο
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Το τρίγωνο της αμαρτίας, έχει τρεις πόλους. Στην κορυφή
βρίσκονται οι φαρμακευτικές εταιρίες και οι εταιρίες του
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι και
εδώ φιγουράρουν τα ίδια ονόματα που πρωταγωνιστούν
και στις άλλες μεγάλες κρατικές προμήθειες, όπως της
Siemens και της General Electric. Γι’ αυτό και προφανώς
δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έχουμε ως χώρα τους
περισσότερους κατά κεφαλήν αξονικούς τομογράφους στη
Νότια Ευρώπη, τους οποίους αγοράζουμε πιο ακριβά από
άλλους, και ως εκ θαύματος οι περισσότεροι από αυτούς
δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Το ίδιο που συμβαίνει με τα
πολύ ακριβά ιατρικά μηχανήματα συμβαίνει και με τα
φάρμακα. Τα παραδείγματα πάμπολλα.

βρουν λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα που ταλανίζουν
το χώρο. Αποτέλεσμα; Κανένα. Διαπιστώσεις πολλές. Οι
περισσότερες λύσεις… αναποτελεσματικές. Αναμενόμενο;
Μάλλον. Έκτοτε έχουν περάσει δύο χρόνια και θα
μπορούσε να πει κανείς παραφράζοντας ένα γνωστό
διαφημιστικό σλόγκαν «11+1 υπουργοί Υγείας σηκώνουν
τα χέρια ψηλά! Αυτοί ξέρουν!(;;;)». Τι ήξερε καλύτερα ο
αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς όταν σε τρία μόλις χρόνια
δημιουργούσε το ΕΣΥ και έφερε μια επανάσταση στο χώρο
της Υγείας; Μήπως διέθετε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα;

Π

όσο κοστίζει ένα φίλτρο για
νεφροπαθείς στην Ελλάδα
και πόσο στον υπόλοιπο κόσμο;

Κ

ανείς δεν θα ξεχάσει τις εφόδους
του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος
ως Υπουργός έκανε ο ίδιος
αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα
εφημερεύοντα νοσοκομεία της
Αθήνας, για να δει αν παρά τις
εντολές του υπάρχουν ράντζα.

Τα ράντζα εξαφανίστηκαν εκείνη την εποχή και σήμερα
έχουν επανέλθει στο φυσικό τους χώρο, τους διαδρόμους.
Είναι ακλόνητα. Είναι οι συμβολικοί θρόνοι των πιράνχας
της Υγείας. Είναι ο απόλυτος συμβολισμός της
ανεπάρκειας, της αναποτελεσματικότητας, της διαφθοράς
και της ανηθικότητας. Γιατί με την Παιδεία και την Υγεία του
πολίτη δεν θα έπρεπε να παίζει κανείς. Αυτά τα δημόσια
αγαθά θα έπρεπε να είναι τα μόνα που δεν θα μπορούσε να
αγγίξει καμία κρίση. Κι όμως…

Οι εταιρίες τα κάνουν όλα αυτά μόνες τους; Το πάρτυ που
γίνεται στα 132 δημόσια νοσοκομεία δεν έχει άλλους
καλεσμένους; Σαφέστατα ναι. Ο δεύτερος πόλος
αποτελείται από μια ομάδα επιόρκων. Είναι κατά σειρά οι
επίορκοι πολιτικοί προϊστάμενοι που διορίζουν επίορκους
διοικητές νοσοκομείων και μέλη διοικητικών συμβουλίων,
και βέβαια οι επίορκοι γιατροί που καταπατούν τον όρκο
του Ιπποκράτη, γιατί είναι ορκισμένοι στο Μαμμωνά.
Δυστυχώς για τους τελευταίους, δεν περιορίζονται μόνο
στα πλούσια δώρα των φαρμακευτικών εταιριών. Τα
πληρωμένα από τα πιράνχας της υγείας «επαγγελματικά
ταξίδια» και συνέδρια σε εξωτικούς προορισμούς» για
δήθεν επιμόρφωση, «οι παροχές εκπαιδευτικού υλικού»,
«η επιδότηση έρευνας», είναι καθημερινές πρακτικές-
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λογαριασμό απελπισμένων ασθενών και ανάλγητων
γιατρών. Στη μέση του πάρτι, χρυσοί χορηγοί και εξ
ανάγκης καλεσμένοι είμαστε εμείς. Εμείς οι πολίτες
πληρώνουμε τελικά όλα αυτά τα έξοδα για τις σαμπάνιες,
τις βίλες και τα ταξίδια τους. Εμείς από τη μια επιχορηγούμε
την απληστία τους χωρίς να έχουμε πρόσβαση στους
πολυτελείς χώρους της δικής τους διασκέδασης, παρά
μόνο στους χώρους των νοσοκομείων, δεμένοι στα
βρώμικα κρεβάτια, διασωληνωμένοι, εξαρτώμενοι και
ανήμποροι.

Α

πό το σύστημα των Νταβατζήδων
με τα λευκά δεν θα μπορούσαν να
λείψουν τα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ είναι οι
promoters (προαγωγοί) του πάρτι.
Αυτοί καθορίζουν το ρυθμό και
καλύπτουν με το θόρυβο που
παράγουν τα πραγματικά σκάνδαλα.

bonus για το χώρο της υγείας παγκοσμίως. Η βιομηχανία
του συνεδριακού τουρισμού συντηρείται κατά κύριο λόγο
από τα κάθε λογής «ιατρικά συνέδρια».

Τ

ώρα, τι διάλογος και ανταλλαγή
γνώσης γίνεται σε μαζικές
συναθροίσεις πέντε και δέκα
χιλιάδων ανθρώπων στις Μαλδίβες,
ρωτήστε καλύτερα το γιατρό σας…

Το τρίτο σκέλος του τριγώνου της διαφθοράς αποτελείται
από «φτωχοδιάβολους». Είναι όποιοι φαρμακοποιοί
εκτελούν
άκριτα
συνταγογραφήσεις,
και
οι
νοσοκόμοι/νοσηλευτές, το κάθε είδους παραϊατρικό
προσωπικό, που μεταφέρει και τσεπώνει «φακελάκια» για

Επειδή η διαφήμιση φαρμάκων απαγορεύεται διά νόμου,
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι ντουντούκες της
διαφθοράς, οι νταβατζήδες της ψευδοενημέρωσης,
αναλαμβάνουν εργολαβικά και με το αζημίωτο να
«διαφημίσουν» σενάρια τρόμου. Την τελευταία δεκαετία
πέσαμε όλοι θύματα μιας ανηλεούς προπαγάνδας που
μετέφεραν οι τρομοκράτες της υγείας απευθείας από το
σαλόνι της τηλεόρασης στο τραπέζι της κουζίνας μας.
Έχουν μείνει αξέχαστες οι τρομολαγνικές καμπάνιες της
γρίπης των χοίρων Η1Ν1 και της γρίπης των πτηνών Η5Ν5.
Πόσοι κλάδοι εστίασης υπέφεραν; Πόσα ψευδοεπιστημονι-
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κοπούν, αλλά και να αναζητηθούν και αναδρομικά. Οι
επιπτώσεις όλων των παραπάνω είναι πολλαπλές.
Πολυφαρμακία, αυξημένες τιμές, χρέη νοσοκομείων, χρέη
ταμείων, είναι κάποια από τα αρνητικά αποτελέσματα που
διαπιστώνει στις έρευνές του το Σώμα Επιθεωρητών
Υγείας. Τα χρέη που δημιούργησαν συσωρευτικά όλα αυτά
τα χρόνια οι Νταβατζήδες της Δημόσιας Υγείας είναι ένα
μέρος του χρέους που μας επιβάλλει να αποπληρώσουμε
η Τρόικα. Οι μειώσεις των συντάξεων είναι άμεσα
συνυφασμένες με το πάρτι της υγείας που περιγράψαμε.
Όμως, το χειρότερο έγκλημα δεν είναι αυτό που γίνεται σε
βάρος των κρατικών ταμείων και της οικιακής οικονομίας.
Το χειρότερο έγκλημα είναι ο κλονισμός της εμπιστοσύνης
του ασθενούς και της οικογένειάς του έναντι ενός
συστήματος, που μόνο κατ’ όνομα είναι πλέον «σύστημα
Υγείας».

άρθρα γράφτηκαν; Πόσα φάρμακα αγοράστηκαν;

Π

όσα εμβόλια σπαταλήθηκαν;
Μόνο στην Ελλάδα το Δημόσιο
προμηθεύτηκε δύο εμβόλια
για κάθε κάτοικο. Απίστευτα ποσά!
Απίστευτες δαπάνες! Απίστευτα
ψέματα!!!

Ο Dr. Wolfang Wodong, Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρακτήρισε αυτές τις
υποτιθέμενες πανδημίες ως «ένα από τα μεγαλύτερα
σκάνδαλα του αιώνα, για μια γρίπη που είναι λιγότερο
θανάσιμη από την εποχική». Οι επιπτώσεις όλων αυτών
των αλόγιστων δαπανών που συσσωρεύτηκαν επί
δεκαετίες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βάρβαρη
μείωση των συντάξεων που ζει η τρίτη ηλικία σήμερα, τις
ημέρες της Τρόικας. Οι συντάξεις μαϊμού δεν ήταν λίγες. Τα
εκατοντάδες επιδόματα τυφλότητας έπρεπε όχι μόνο να

Και αυτό είναι το πλέον ειδεχθές. Γιατί στρέφεται κατά των
πιο ανήμπορων και των πιο ανυπεράσπιστων
συμπολιτών μας. Μια κοινωνία που δεν μπορεί να
προστατεύσει ούτε τους ασθενείς και τους παππούδες του,
είναι μια ανήθικη κοινωνία. Μια κοινωνία που στερεί την
αξιοπρέπεια
από
τους
ανθρώπους
της,
είναι
καταδικασμένη να σβήσει.
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του Γρηγόρη Ζ. Πεπόνη
Αντεισαγγελέα ΑΠ ε.τ.

Ο λόγος για τους θεσμούς και πάλι.
Λόγος συχνός, αλλά και φλύαρος
πολλές φορές στην τρέχουσα
νεοελληνική πραγματικότητα, με
ευδιάκριτη σκοπιμότητα και διαφανή
κίνητρα,
επιλεκτικός
και
αντιφατικός, κατά την προσέγγιση
των ζητημάτων, ενίοτε. Αφορμή και
ερέθισμα……

Η

νομοθετική
μεταβολή που
επήλθε ως προς
τον Πρόεδρο της Αρχής
Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές
Δραστηριότητες και
η θεσμοθετηθείσα
δυνατότητα να
επιλέγεται για
την θέση αυτή και
Αντεισαγγελέας
του Αρείου Πάγου
«επί τιμή» με
κοινή απόφαση

Σελίδα 10

των Υπουργών
Οικονομικών
και Δικαιοσύνης…..
μετά πρόταση του τελευταίου και
γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής,
σύμφωνα
με
τα
ειδικότερα
οριζόμενα στον Κανονισμό αυτής,
για
την
καταλληλότητα
του
προτεινομένου
προσώπου.
Με
δεδομένο
ότι,
πέραν
του
ανθρώπινου λόγου που μπορεί όχι
μόνο να εκφράζει τα πράγματα αλλά
και να τα υποκαθιστά όταν
ελλείπουν, υπάρχει πάντα και η
ζώσα πραγματικότητα, απέριττη,
αψιμυθίωτη
και,
πλειστάκις,
αποκαλυπτική
ανομολόγητων
προθέσεων
και
σκοπιμοτήτων,
οσάκις και εφ’ όσον βεβαίως αυτές
συντρέχουν, από τις αντιδράσεις
που αρχήθεν και προ της ψήφισης
της
σχετικής
νομοθετικής
τροπολογίας εκδηλώθηκαν και τις
επ’
αυτών
διευκρινίσεις
που
εδόθησαν, θα εστιάσουμε στις
προερχόμενες από την δικαστική
πλευρά και μόνον.
Κατ΄ αρχάς, συνιστά κοινόν τόπο και
αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα ότι
οι Αντεισαγγελείς του Ανωτάτου
Ακυρωτικού,
εν
ενεργεία
και
επίτιμοι,
τυγχάνουν
πρόσωπα
άκρως
εξειδικευμένης
και
ιδιάζουσας
νομικής
«τεχνογνωσίας», με συσσωρευμένη
μακρά
και
πλουσιότατη
επιστημονική εμπειρία, απολύτως
αναγκαία και πολύτιμη για τις
επιδιώξεις και τους στόχους της
Αρχής για την οποίαν πρόκειται και
όχι μόνον, λόγον για τον οποίον και
επιλέγονται για την συγκεκριμένη,
αλλά και άλλες, αντίστοιχες των
εξειδικευμένων προσόντων τους,
θέσεις. Σίγουρα και στον βαθμό
ενδεχομένης
ουσιαστικής
βασιμότητας των αιτιάσεων κατά της
επιλογής «επιτίμου», το τιθέμενο ως
συναπτόμενο με «την ουσία και την
εικόνα για την Ανεξαρτησία της
Δικαιοσύνης» ζήτημα, δεν γεννάται
και δεν προκύπτει από και δια της
επιλογής, αλλά δι’ αυτής μόνον και
εν
δυνάμει
ενδεχομένως
αναδεικνύεται, ως προϋφιστάμενο.

Υπό την αυτήν εκδοχή ενδεχομένης
ουσιαστικής βασιμότητας των ιδίων
αιτιάσεων, αν δεν σταθούμε στον
τύπο και δεν περιοριστούμε σε
επιδερμική απλώς προσέγγιση του
θέματος, δεν πλήττει η επιλογή του
«επιτίμου» αφ’ εαυτής «την ουσία
και την εικόνα για την Ανεξαρτησία
της Δικαιοσύνης», αλλά επειδή αυτή
(επιλογή) συνιστά, υποτίθεται, την
εύλογη συνέχεια στην αλυσίδα μιας
μακράς
σειράς
πράξεων
υποτιθεμένης
«ευνοίας»
και
εικαζομένων «αντιπαροχών», με
χρονικό ορίζοντα καταλαμβάνοντα
αναποφεύκτως και τον υπηρεσιακό
βίο του «επιτίμου» που, εκάστοτε,
επιλέγεται. Συνεπώς, το πρόβλημα
που για πολλοστή φορά ανακύπτει
στον δημόσιο λόγο, εάν όντως
υφίσταται,
ευρίσκεται,
από
ουσιαστική άποψη, εντός των
τειχών και όχι στην εκτός αυτών
«επιτιμία». Εκείθεν, σε περίπτωση
κατάφασής του, εκκινεί, με τους
αναγκαίους και αυτονοήτους κάθε
φορά αμφίδρομους «διαύλους» και
αμφίδετους
«αγωγούς»,
που
ευτυχώς και σε κάθε περίπτωση
αφορούν
τους
ενδεχομένως
ενταγμένους σε αυτούς και μόνον,
χωρίς
να
χαρακτηρίζουν
και
σκιάζουν την Δικαιοσύνη ως
σύνολο, ούτε συλλήβδην τους
λειτουργούς της, εν ενεργεία και
επιτίμους. Καθ’ όσον, εξ άλλου,
αφορά
τις
δημιουργούμενες
εντυπώσεις από την επιλογή
«επιτίμου» και το «φαίνεσθαι», ας
μην διαλανθάνει της προσοχής μας
ότι η Πολιτεία και οι Λειτουργοί της,
ως θεσμικό σύνολο, γνωρίζουν
άριστα την πραγματικότητα, αλλά
και η κοινωνία, αν μη τι άλλο και
ανεξαρτήτως ρυθμίσεων, ορθώς την
αφουγκράζεται, την διαισθάνεται,
την εισπράττει και πάνω απ’ όλα την
βιώνει.
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της Μαριεντίνας Πετροπουλάκη
Στελέχους ΕΟΤ

Ο

ι έξι
υποψηφιότητες
για την Αρχηγία
του Κόμματος που
έχουν ήδη κατατεθεί,
η επανεμφάνιση του
Γιώργου Παπανδρέου
και οι δηλώσεις
Βενιζέλου δείχνουν
την νοοτροπία που
υπήρχε και δυστυχώς
συνεχίζει να υπάρχει
στο ΚΙΝΑΛ, πρώην
ΠΑΣΟΚ, ακόμα και
τώρα που το Κόμμα
είναι στο 6-7%.

Ο καθένας με την παρέα του θέλει να γίνει Αρχηγός και αν αποτύχει
αυτοονομάζεται «δελφίνος» και κάνει δικό του Κόμμα μέσα στο Κόμμα. Αυτό το
δηλητήριο είναι γνωστό και ξεκίνησε μετά τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου το
1996, όταν ο Άκης Τσοχατζόπουλος και το περιβάλλον του είχαν το δικό τους
Κόμμα μέσα στο Κόμμα!! Επί οκτώ χρόνια αγωνίζονταν να πάρουν την ρεβάνς
από τον Σημίτη, να ξανακερδίσουν τον εσωκομματικό πόλεμο, λες και άλλο Κόμμα
ήταν στην Εξουσία και άλλοι κάθονταν στις Υπουργικές Καρέκλες. Μετά η διαμάχη
μεταφέρθηκε στα Στρατόπεδα Παπανδρεϊκών και Βενιζελικών. Ότι έλεγαν οι μεν,
έβρισκαν απέναντι τους, τους δε. Στα χρόνια που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ την
καλύτερη Αντιπολίτευση την έκαναν οι εσωκομματικοί αντίπαλοι και απέναντι
στους εκάστοτε Πρωθυπουργούς αλλά και στους Υπουργούς. Φυσικά όλα τα
Στελέχη που μετείχαν στον Εσωκομματικό σπαραγμό μετά έφυγαν και βρήκαν
στέγη είτε στον ΣΥΡΙΖΑ και έγιναν μέχρι Βουλευτές όπως ο Γιάννης Ραγκούσης,
είτε στην ΝΔ για να καθίσουν σε καρέκλες Εξουσία,
όπως ο Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης. Τώρα, πάλι η Ιστορία επαναλαμβάνεται! Κάποιοι προσπαθούν να
στήσουν το δικό τους Κόμμα για την επόμενη ημέρα -αν υπάρξει βεβαίως- και
κάποιοι άλλοι βάζουν υποψηφιότητα, για να εξασφαλίσουν ένα ρόλο δίπλα στον
νέο Πρόεδρο. Το παράδοξο σαφέστατα είναι ότι υπάρχουν τόσοι υποψήφιοι
Πρόεδροι για ένα Κόμμα που κάνεις δεν ξέρει αν θα μπει στην επόμενη Βουλή.
Γνωρίζουμε ότι στις Εσωκομματικές Εκλογές θα υπάρχουν οι χαμένοι και για να
μην έχουμε αυταπάτες αυτοί θα κοιτάξουν την επόμενη ημέρα να βρούνε ένα
στασίδι Εξουσίας στην ΝΔ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί σήμερα να λένε ότι αγωνιούν
για το ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ αλλά το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι σε ποια καρέκλα
θα καθίσουν στην Επόμενη Κυβέρνηση ή στην Επόμενη Βουλή. Η 5η Δεκεμβρίου
είναι τόσο κοντά μα και τόσο μακριά και μέχρι τότε οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες!!!
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του Γιάννη Ντάσκα
Δημοσιογράφου

Ζ

ούμε στη χώρα της
κανονικότητας
ή μήπως σε χώρα
μπανανία; Ζούμε σε
μία χώρα που έχει
κανονικό οικονομικό
σύστημα;

Δηλαδή έχει οικονομικό σύστημα
που διέπεται από νόμους χώρας
ευρωπαϊκής ή σύστημα χώρας
μπανανίας, όπου ο ισχυρός τρυπάει
το δίχτυ της δικαιοσύνης και κάνει
διακοπές στη Μύκονο με πολιτικούς
και δημοσιογράφους, τις οποίες
πληρώνει από λεφτά που έχει
κρυμμένα
σε
φορολογικούς
παραδείσους; Ζούμε σε χώρα που
έχει τραπεζικό σύστημα κανονικό;
Δηλαδή σύστημα που διέπεται από
νόμους χώρας ευρωπαϊκής ή χώρας
μπανανίας, όπου ο ισχυρός έχει
μετατρέψει τα δάνεια δεκάδων και
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ
τραπεζών
σε
θαλασσοδάνεια και τα έχει βγάλει σε
φορολογικούς παραδείσους, ενώ ο
αδύναμος(δηλαδή αυτός που δεν
έχει
πολιτικά-δικαστικάδημοσιογραφικά μέσα) καταλήγει

φυλακή ή χωρίς περιουσία για 10 και
15 χιλιάδες και μάλιστα χωρίς να έχει
παραβιάσει έστω και με αυτά τα
ποσά τους νόμους; Ζούμε σε χώρα
που
έχει
σύστημα
πολιτικό
κανονικό; Δηλαδή όπως αυτό της
Γαλλίας ή της Αυστρίας, όπου ο
Σαρκοζί καταδικάζεται και εφαρμόζει
ποινή για σχέσεις οικονομικές με
μεγαλοεπιχειρηματίες
και
ο
καγκελάριος Κουρτς παραιτείται για
«κόλπα» προβολής του από ΜΜΕ με
κρατικό χρήμα ή σε χώρα, όπου οι
μάρτυρες απλά… δολοφονούνται
όταν
ενοχλούν
το
σύστημα
πολιτικής και οι δίκες δεν γίνονται
ποτέ ή γίνονται παραγεγραμμένες
από
νόμους-εξαμβλώματα
που
καθιερώνουν
παραγραφές
για
λίγους; Ζούμε σε χώρα με σύστημα
Δικαιοσύνης κανονικό; Δηλαδή,
όπως αυτά των χωρών της
Ευρώπης ή σύστημα στο οποίο,
ερήμην
της
συντριπτικής
πλειοψηφίας των δικαστών και με
συμμετοχή ελαχίστων, συμβαίνουν
(και) αυτά τα τρομερά που είπε ο
Παύλος Πολάκης στην προχθεσινή
του ομιλία στη Βουλή; Σε αυτή την
ερευνητική
έπαλξη
δεν
ασχολούμαστε
ιδιαίτερα
με
εγκλήματα, όπως αυτό με το
βιτριόλι. Εκτός και αν έχει κάποιο
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά.
Η
εφοριακός
Δώρα
Ζέρμπερη
δολοφονήθηκε
κατά
τρόπο
πρωτοφανή στα χρονικά σε ένα
νεκροταφείο. Ο δολοφόνος σέρβιρε
ως κίνητρο κάτι παραμύθια της
Χαλιμάς. Είπε ότι απλώς ήθελε να τη
ληστέψει. Και έκανε αυτό που δεν
έχει ξαναγίνει στα χρονικά και ούτε
θα ξαναγίνει στα επόμενα 200-300
χρόνια…

Σελίδα 12

Η

βιτριολίστρια
(προσέξτε καλά
την φωτογραφία
πάνω από το προφίλ
της…) εργαζόταν σε ένα
γραφείο πολύ σοβαρό
στην Ακαδημίας.

Αυτά
που
ακούστηκαν
στο
δικαστήριο και από την ίδια ως
κίνητρο, είναι κατά την νομική και
ερευνητική μας άποψη παραμύθια
της Χαλιμάς και πιστεύουμε ότι κάτι
πολύ σοβαρό κρύβεται πίσω, το
οποίο δεν έχει καμία σχέση με
κάποιο
Νώντα
που
δεν
ήταν…Νώντας για καμία από τις
δύο…

Τρεις
δημοσιογράφοι
δολοφονήθηκαν με πολύ προφανείς
δράστες και δεν βρέθηκε κανείς
ακόμα…

Μ

ια τράπεζα με
εντελώς ξύλινα
πόδια και
χρεωκοπημένη
εμφανίζει έναν
τρομερό λογαριασμό
ενός δις λιρών τον
Δεκέμβρη του 2017
ως δεσμευμένο.
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Σελίδα 13

Τίνος ήταν; Ενός ή περισσότερων; Και γιατί ήταν
δεσμευμένα; Για ναρκωτικά; Για ξέπλυμα; Για οικονομικά
εγκλήματα; Και ποιοι είχαν τόσα μεγάλα ποσά; Σήμερα
είναι δεσμευμένα ή όχι; Και αν όχι ποιος και γιατί και πώς
και πότε τα αποδέσμευσε;

Ο

ι εταιρείες εκκαθάρισης
Τραπεζών κυρ Εισαγγελέα
είναι εταιρείες συγκάλυψης
των εγκλημάτων, από τα οποία
κατέρρευσαν οι Τράπεζες ή
εταιρείες που έχουν νομικούς
για να αποδώσουν όσα δικαιούνται
σε όσους τα δικαιούνται;

Και ένα στέλεχός της λέει με όρκο ότι έκανε η Τράπεζα σε
πολίτη πρόταση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και ο
πολίτης δεν τη δέχθηκε και γι’ αυτό τον τσάκισαν. Και η
πρόταση δεν υπάρχει πουθενά γραπτώς; Γιατί;

Δ

εν είναι δουλειά της Δικαιοσύνης
να ψάξει τόσο σοβαρά ποσά μέχρι
και το τελευταίο ευρώ; Η πρόταση
έγινε γραπτά, όπως σε κανονικό
κράτος ή στο μιλητό για κάτω από το
τραπέζι, όπως σε κράτος - μπανανία;

Εισαγγελέας
έφυγε
από
τη
Δικαιοσύνη,
όταν
αποκαλύφθηκε ότι έγραψε μια πρόταση πολλών-πολλώνπολλών σελίδων με τρόπο που δεν επέτρεπε να κοιμηθεί
ούτε λεπτό επί μία εβδομάδα… Άλλοι γράφουν
απαλλακτικές προτάσεις για τράπεζες τόσων πολλών
σελίδων, τόσων λεπτομερειών, τόσο περίτεχνων νομικών
που δεν έχουν ξαναγράψει ποτέ στη ζωή τους και ούτε θα
ξαναγράψουν στην υπόλοιπη ζωή τους, την ίδια ώρα που
για πολίτες γράφουν 5 γραμμές και αυτές είναι ότι δεν μας
έπεισε και δεν μας είπε ποιος, πού, πότε, πώς,
γιατί…Δηλαδή τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν οι
ίδιοι, όπως πχ στα προαναφερόμενα για την τράπεζα. Δεν
είναι δουλειά του Εισαγγελέα να ψάξει τον λογαριασμό του
ενός δις, όπως ανακοίνωσε ότι κάνει σε ανάλογη
περίπτωση η Αμερικάνικη Δικαιοσύνη; Δεν είναι δουλειά
του Εισαγγελέα να ψάξει αν υπάρχει τραπεζικό έγγραφο 2
εκατομμυρίων, όπως οφείλει να έχει η ΚΡΑΤΙΚΗ τράπεζα;

Σε άλλη στήλη θα δημοσιεύσουμε την φοβερή ομιλία
Πολάκη στη Βουλή με την ευκαιρία της κατάπτυστης νομικά
(κατά την δική μας νομική άποψη) άρσης ασυλίας του από
την πλειοψηφία. Σε αυτή τη στήλη ακούστε την εκπομπή
του Κώστα Ουίλς. Μεταξύ άλλων και ο δικηγόρος κ. Λύτρας,
δικηγόρος σε τρία από τα προαναφερόμενα εγκλήματα
δικαιώνει την άποψή μας για παραμύθια της Χαλιμάς:
https://www.youtube.com/watch?v=P4k8OKFtfVs
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του Νότη Μαριά

Προέδρου του Κόμματος
ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ,
Καθηγητή Θεσμών της ΕΕ
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
πρώην Ευρωβουλευτή

Α

κούγοντας τους
εθνικούς ύμνους
Ελλάδας και
Σουηδίας πριν το
εναρκτήριο λάκτισμα
του αγώνα με φόντο
τις σημαίες των δύο
χωρών να κυματίζουν
στα χέρια των Ελλήνων
και των Σουηδών
φιλάθλων αντίστοιχα,
ενστικτωδώς
επιχείρησα ένα
σύντομο ιστορικό
flashback.

H απελευθέρωση της Αθήνας από τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής
στις 12 Οκτωβρίου 1944 τιμήθηκε για
άλλη μια φορά με την καθιερωμένη
παρουσία των επισήμων στον Ιερό
Βράχο της Ακρόπολης όπου και
έγινε η έπαρση της ελληνικής
σημαίας. Μια εκδήλωση που πέρασε
«στα ψιλά» μιας και τα ΜΜΕ της
χώρας
αφιέρωσαν
ελάχιστα
δευτερόλεπτα.
Αντίθετα
ο
ποδοσφαιρικός
αγώνας
των
εθνικών ομάδων Σουηδίας-Ελλάδας
που έγινε στη Στοκχόλμη το βράδυ
της ίδιας ημέρας μονοπώλησε το
ενδιαφέρον των MME, σπάζοντας
μάλιστα και ρεκόρ τηλεθέασης με
23,2%.

Τότε την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 1944
σύσσωμος ο λαός της Αθήνας
πανηγύριζε τη νίκη κατά των
ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής.
Ήταν η μεγάλη δικαίωση του
ελληνικού λαού που πολέμησε τον
ιταλικό φασισμό στην Πίνδο και τις
ορδές του Χίτλερ στο Ρούπελ, που
έδωσε τη νικηφόρα μάχη της

Σελίδα 14

ενωμένης
εθνικής
αντίστασης
ενάντια στα γερμανικά στρατεύματα
κατοχής με χιλιάδες θύματα που
δολοφονήθηκαν στα ολοκαυτώματα
των μαρτυρικών πόλεων και
χωριών αλλά και στα ναζιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ο

ι συνέπειες
της γερμανικής
κατοχής
στην Ελλάδα ήταν
καταστροφικές

για την Πατρίδα μας και τον λαό μας.
Όπως αναφέρω στο βιβλίο μου, «Το
μνημόνιο της Χρεοκοπίας και ο
Άλλος Δρόμος – Πειραματόζωο – Η
Ελλάς», σύμφωνα με τη Μαύρη
Βίβλο της κατοχής ο συνολικός
αριθμός των θυμάτων που είχε η
Ελλάδα λόγω της γερμανικής,
ιταλικής και βουλγαρικής κατοχής
ανέρχονται σε 1.106.922 ψυχές. Ο
αριθμός
αυτός
των
θυμάτων
αναλύεται ως εξής: 1) Νεκροί
Πολέμου
1940-41:
13.327,
2)
Εκτελεσμένοι (σε ολόκληρη την
Ελλάδα): 56.225, 3) Θανόντες όμηροι
(στα
γερμανικά
στρατόπεδα):
105.000,
4)
Νεκροί
από
βομβαρδισμούς: 7.120, 5) Νεκροί σε
μάχες
Εθνικής
Αντίστασης
(σύμφωνα με γερμανικά στοιχεία):
20.650 6) Νεκροί στη Μέση Ανατολή:
1.100, 7) Νεκροί από πείνα και
σχετικές ασθένειες: 600.000 και 8)
Απώλειες από υπογεννητικότητα:
300.000.
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Σελίδα 15

στρατιωτών και πολεμικού υλικού μέσω του εδάφους της
επισημαίνοντας μάλιστα ότι η Σουηδία είχε ήδη αρνηθεί να
επιτρέψει την διέλευση συμμαχικών δυνάμεων με
προορισμό τη Φινλανδία. Ήδη τον πρώτο ενάμιση χρόνο
670.000 στρατιώτες της Βέρμαχτ πέρασαν transit από τη
Σουηδία, ενώ αμέσως μετά την εισβολή του Χίτλερ στη
Ρωσία τον Ιούνιο του 1941, η 163η μεραρχία πεζικού της
Βέρμαχτ που βρισκόταν στη Νορβηγία μεταφέρθηκε transit
μέσω Σουηδίας με όλο τον βαρύ οπλισμό της φτάνοντας
στην Φινλανδία για ενίσχυση του Ανατολικού Μετώπου. Ο
συνολικός απολογισμός της Permittenttrafiken που ίσχυσε
μέχρι 15 Αυγούστου 1943 ήταν η μεταφορά με σχεδόν
100.000 βαγόνια τρένου 2.240.000 στρατιωτών της
Βέρμαχτ. Έτσι την ώρα που η ενωμένη Εθνική Αντίσταση
στις 25 Νοεμβρίου 1942 ανατίναζε τη γέφυρα του
Γοργοποτάμου
αποκόπτοντας
προσωρινά
τη
σιδηροδρομική μεταφορά Γερμανών στρατιωτών και
πολεμικού υλικού, οι στρατιές της Βέρμαχτ ταξίδευαν
σιδηροδρομικά ανενόχλητες μέσω Σουηδίας.

Από την άλλη πλευρά η Σουηδία, «ο επιτήδειος ουδέτερος»
του Β’ παγκοσμίου πολέμου, η χώρα η οποία καθ΄ όλη τη
διάρκεια του πολέμου διατηρούσε στενές πολιτικές και
οικονομικές σχέσεις με τον Χίτλερ.

Έ

τσι η Σουηδία με την περίφημη
συμφωνία Permittenttrafiken
της 8ης Ιουλίου 1940 έδωσε
την δυνατότητα στα γερμανικά
στρατεύματα να περνούν transit
από τη σουηδική επικράτεια με
κατεύθυνση τη Νορβηγία και
τη Φινλανδία.

Ε

πιπλέον, η Σουηδία πωλούσε
τόνους σιδηρομετάλλευμα
στη Γερμανία που ήταν
τόσο απαραίτητο για την
χιτλερική πολεμική μηχανή.
Ιδίως τρία ορυχεία στην περιοχή Galivare-Kiruna της
Βόρειας Σουηδίας προμήθευσαν 10 εκατ. τόνους
σιδηρομετάλλευμα ήτοι το 28,5% των συνολικών
προμηθειών της Γερμανίας σε σιδηρομετάλλευμα μόνο το

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αγγλικής Κυβέρνησης η οποία
διαμαρτυρήθηκε στη Σουηδική Κυβέρνηση για την
απόφασή της να επιτρέψει την μεταφορά Γερμανών
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αντίθεση με τους κατοίκους της Αθήνας που τους θέρισε
η πείνα τον χειμώνα του 1941-1942.

Η

1940. Το πιο βασικό εμπόρευμα που πωλούσε η Σουηδία
στη Γερμανία ήταν τα περίφημα σουηδικά ρουλεμάν. Τα
ρουλεμάν ως γνωστόν αποτελούν βασικό εξάρτημα για τη
λειτουργία σχεδόν όλων των μηχανημάτων αλλά και των
αυτοκινήτων
και
των
αεροπλάνων.
Όμως
το
πρωτοποριακό διπλό ρουλεμάν αυτοευθυγράμμισης που
είχε εφεύρει ο σουηδός μηχανικός Sven Gustaf Wingqvist
και το οποίο κατασκεύαζε αποκλειστικά η σουηδική εταιρία
SKF ήταν περιζήτητο.

στάση της Σουηδίας στο Β’
παγκόσμιο πόλεμο και η
συνεργασία της με τους ναζί
πρόσφατα αποτέλεσε σημείο
σύγκρουσης ανάμεσα στον πρώην
πρωθυπουργό της Σουηδίας Carl Bildt
και σε κορυφαίους πολιτικούς της
Νορβηγίας αλλά και τον νορβηγό
ποδοσφαιριστή Jan Aage Fjortoft
που κατήγγειλαν την φιλοναζιστική
στάση της Σουηδίας

Ο

ι Σύμμαχοι υποστήριζαν ότι αν η
Σουηδία σταματούσε να πουλά
στη Γερμανία σιδηρομετάλλευμα,
ρουλεμάν και μηχανές κατασκευής
ρουλεμάν ο πόλεμος θα είχε
τελειώσει τουλάχιστον ένα
χρόνο πιο πριν.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες η εξαγωγή σουηδικών
ρουλεμάν στη Γερμανία αντιστοιχούσε το έτος 1938 στο
9,1% των συνολικών σουηδικών εξαγωγών ρουλεμάν. Το
ποσοστό αυτό έφτασε το 1943 στο 64,9%!!!. Κάνοντας
λοιπόν χοντρές μπίζνες με τους ναζί αναπτύχθηκε
περαιτέρω η σουηδική βιομηχανία αλλά και οι σουηδικές
τράπεζες, ενώ η Σουηδία καθ΄ όλη τη διάρκεια του πολέμου
προμηθευόταν από τους ναζί φτηνό κάρβουνο που όμως
προερχόταν από τη Σιλεσία της κατακτημένης Πολωνίας,
ενώ βέβαια οι κάτοικοι της Σουηδίας και ιδίως της
Στοκχόλμης είχαν στη διάθεση τους πληθώρα αγαθών σε

(www.euronews.com 12/4/2021). Από την άλλη βέβαια δεν
θα πρέπει να ξεχνάμε την σουηδική αντιναζιστική
αντίσταση, καθώς και φωτεινές επίσημες εξαιρέσεις όπως
αυτή του σουηδού διπλωμάτη Raoul Wallenberg, ο οποίος
το 1944 έσωσε χιλιάδες εβραίους στην Ουγγαρία. Όμως η
περίπτωση Wallenberd ήταν η εξαίρεση καθώς έγγραφα και
μελέτες όπως η Έκθεση το 2006 του Swedish Research
Council ανέδειξαν τη σχέση της Σουηδίας με τη ναζιστική
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Γερμανία. Μια ιστορική κηλίδα την οποία προσπαθεί να
απαλείψει η σύγχρονη Σουηδία μέσα από πρόσφατες
κινηματογραφικές δημιουργίες. Τελικά όπως προκύπτει
από μελέτες μετά από πιέσεις των ΗΠΑ και καθώς ο Χίτλερ
είχε πλέον αρχίσει να υποχωρεί λόγω της προέλασης του
κόκκινου στρατού αλλά και της απόβασης των Συμμάχων
στην Νορμανδία, η Σουηδία αποφάσισε να διακόψει
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εντελώς την εξαγωγή ρουλεμάν στη ναζιστική Γερμανία.
Τότε το ημερολόγιο έδειχνε 12 Οκτωβρίου 1944!!! Δυο
μέρες μετά στις 14 Οκτωβρίου 1944 η εφημερίδα της
Στοκχόλμης Svenska Dagbladet δημοσιεύοντας την είδηση
της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους ναζί στη σελίδα
3 με πηχυαίους τίτλους έγραφε: «Η ελληνική σημαία πάνω
από την Αθήνα».

Παγκόσμιο Πόλεμο. 2)Αποζημιώσεις λόγω της απώλειας
κυρίως σκαφών (βομβαρδισμοί, τορπιλισμοί, βυθίσεις,
αιχμαλωσία) κατά την περίοδο ουδετερότητας της Ελλάδος
στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν την επίθεση Ιταλίας και
Γερμανίας
εναντίον
μας.
3)Από
τις
πολεμικές
επανορθώσεις που μας επιδίκασε η Διεθνής Διάσκεψη
Ειρήνης των Παρισίων (1946) να μας πληρώσει η Γερμανία
για τις καταστροφές που προξένησαν στην ελληνική
οικονομία και στη χώρα μας γενικότερα τα κατοχικά
γερμανικά
στρατεύματα.
4)Την
επιστροφή
του
αναγκαστικού κατοχικού δανείου. 5)Από την καταβολή
αποζημιώσεων στα θύματα των θηριωδιών του γερμανικού
στρατού κατοχής, όπως είναι η περίπτωση του Διστόμου
κλπ. 6)Από τις απαιτήσεις των θυμάτων που εκτελέστηκαν
από τους ναζί λόγω της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας.
Στη τελευταία αυτή περίπτωση ανήκουν οι Έλληνες
Εβραίοι, οι τσιγγάνοι, οι ομοφυλόφιλοι κλπ που
εξολοθρεύθηκαν από τους ναζί, διότι θεωρούντο σύμφωνα
με τη ναζιστική ιδεολογία ως κατώτερα όντα. Για την
περίπτωση αυτή και μόνο αυτή η γερμανική πλευρά και με
αφορμή την υπόθεση Μέρτεν κατέβαλε στη χώρα μας
σχετική αποζημίωση.

Αρκετά ενδιαφέρον λοιπόν το σύντομο αυτό ιστορικό
flashback με αφορμή τον ποδοσφαιρικό αγώνα Σουηδίας Ελλάδας το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου 2021. Ένα
flashback που από τη μια πλευρά καταδεικνύει πώς και
γιατί η Σουηδία αναπτύχθηκε οικονομικά στην
μεταπολεμική περίοδο καθιερώνοντας μάλιστα και ένα
πρωτοποριακό κοινωνικό κράτος το οποίο προσέφερε
τεράστιες κοινωνικές παροχές στους σουηδούς πολίτες.
Ένα flashback που από την άλλη πλευρά καταδεικνύει
ταυτόχρονα την πλήρη καταστροφή της ελληνικής
οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας από τα ναζιστικά
στρατεύματα κατοχής.

Έ

να flashback που καθιστά ακόμη
πιο αναγκαίο και επιτακτικό
το ζήτημα της διεκδίκησης
των γερμανικών αποζημιώσεων.

Ένα θέμα το οποίο οι κατεστημένες πολιτικές δυνάμεις της
χώρας έχουν θέσει κυριολεκτικά στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας. Ένα τεράστιο εθνικό ζήτημα το οποίο θα έπρεπε
να έχει τεθεί στο προσκήνιο με αφορμή και την
συμπλήρωση 77 ετών από την απελευθέρωση της Αθήνας
στις 12 Οκτωβρίου 2021. Ως γνωστόν οι γερμανικές οφειλές
προς τη χώρα μας προέρχονται από: 1)Την υποχρέωση
καταβολής του υπολοίπου των Επανορθώσεων από τον Α΄

Ο

φείλει λοιπόν ο Κυριάκος
Μητσοτάκης να θέσει το ζήτημα
των γερμανικών αποζημιώσεων
στη Μέρκελ κατά την επικείμενη
επίσκεψή της στην Αθήνα στις
29 Οκτωβρίου. Θα το τολμήσει;
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του Γιώργου Βάμβουκα
Καθηγητή Οικονομικών
και Οικονομετρίας
του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

Με επιδερμικά και ατεκμηρίωτα
επιχειρήματα, υπουργοί, κρατικοί
θεσιθήρες
και
μεγαλοστελέχη
τραπεζών, υποστήριζαν ότι το
πρόγραμμα Ηρακλής θα παρείχε τα
κατάλληλα
χρηματοοικονομικά
εργαλεία για την εξυγίανση του
εγχώριου τραπεζικού συστήματος
και
θα
συντελούσε
στον
απεγκλωβισμό των τραπεζών από
τη
γάγγραινα
των
κόκκινων
δανείων.
Τι
είναι
όμως
το
Πρόγραμμα Ηρακλής;

Τ
Στις 30 Ιουνίου 2019 τα «μη
εξυπηρετούμενα δάνεια», ευρέως
γνωστά και ως «κόκκινα δάνεια»,
ανέρχονταν σε 75,4 δις ευρώ. Την
περίοδο εκείνη τα κόκκινα δάνεια
αντιπροσώπευαν το 44% του
συνόλου
των
χορηγηθέντων
δανείων και αποτελούσαν το 32%
του Ενεργητικού των εμπορικών
τραπεζών. Η κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας, προσδοκώντας στη
διάσωση των εμπορικών τραπεζών,
προς τον Δεκέμβριο του 2019 έθεσε
σε
εφαρμογή
το
Πρόγραμμα
Ηρακλής.

Ο

ι καρεκλοκένταυροι του
κρατικού τραπεζικού συστήματος
εξουσίας αποκάλεσαν
το Πρόγραμμα Ηρακλής
«Σχέδιο Μάρσαλ».

ο Πρόγραμμα
Ηρακλής είναι ένα
χρηματοοικονομικό
σχήμα μέσω του οποίου
το ελληνικό κράτος
εγγυάται την
τιτλοποίηση των
κόκκινων και
λοιπών δανείων.

Η τιτλοποίηση των δανείων γίνεται
μέσω της έκδοσης ομολογιών
υψηλής, μεσαίας και χαμηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας. Οι
ομολογίες αυτές διακρατούνται από
τις τράπεζες και άρα αποτελούν
μέρος του Ενεργητικού τους. Οι
τράπεζες
πωλούν
και
άρα
αναθέτουν την διαχείριση των
τιτλοποιημένων
δανείων
σε
ανεξάρτητες
εταιρίες.
Οι
υποτιθέμενες ανεξάρτητες εταιρίες
είναι
πλατφόρμες
επιθετικών
κερδοσκοπικών funds. Τα κόκκινα
δάνεια που τιτλοποιούνται και στη
συνέχεια
πωλούνται
στα
κερδοσκοπικά funds, φεύγουν από
τους ισολογισμούς των τραπεζών
και συνεπώς επιτυγχάνεται η
ελάττωση των κόκκινων δανείων.
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Επειδή
οι
τιτλοποιήσεις
των
κόκκινων δανείων συντελούνται με
την
εγγύηση
του
ελληνικού
δημοσίου, ήτοι με τις πλάτες του
ελληνικού λαού, ανακύπτουν τρία
καίριας σημασίας ερωτήματα: 1)
Πόσες είναι οι εγγυήσεις που το
ελληνικό δημόσιο έχει παράσχει
στις εμπορικές τράπεζες στα
πλαίσια
του
προγράμματος
Ηρακλής; 2) Οι εγγυήσεις αυτές
αποτελούν μέρος του δημοσίου
χρέους της Ελλάδας; 3) Αν οι
εγγυήσεις επί των τιτλοποιημένων
δανείων συνιστούν μέρος του
δημοσίου χρέους, δεν είναι λογικό
και κοινωνικά δίκαιο οι τράπεζες να
αναλάβουν την εξυπηρέτηση των
εγγυήσεων αυτών; Αναφορικά με
την
απάντηση
του
πρώτου
ερωτήματος
υπάρχουν
τρεις
εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή πηγάζει
από τα στοιχεία του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).
Σύμφωνα με το Δελτίο Μηνιαίων
Στοιχείων Γενικής Κυβέρνηση, τον
Αύγουστο του 2021 οι εγγυήσεις του
ελληνικού δημοσίου για δάνεια που
είχαν χορηγηθεί σε φορείς εντός και
εκτός
γενικής
κυβέρνησης
ανέρχονταν σε 21,5 δις ευρώ. Στον
πίνακα Γ.2 του Δελτίου Μηνιαίων
Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης,
αναφέρεται ότι εκ των 21,5 δις τα 8,6
δις ευρώ αφορούσαν «εγγυήσεις σε
τιτλοποιήσεις
πιστωτικών
ιδρυμάτων
του
προγράμματος
Ηρακλής». Όσοι έχουν στοιχειώδεις
γνώσεις Δημοσίων Οικονομικών
γνωρίζουν ότι

Τ

α δάνεια που
χορηγούνται με
εγγυητή το κράτος
συμπεριλαμβάνονται
στο δημόσιο χρέος της
χώρας.

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 23-24 Οκτωβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 203 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όταν ο φορέας (τράπεζα,
δημόσια επιχείρηση, κ.ο.κ.) που έχει λάβει το δάνειο
αδυνατεί να το εξυπηρετήσει, αυτόματα το κράτος ως
εγγυητής αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση και άρα την
αποπληρωμή του. Άλλωστε στον Κρατικό Προϋπολογισμό
υπάρχει κωδικός αριθμός στον οποίο καταγράφονται οι
εγγυήσεις που καταπίπτουν. Τα τελευταία χρόνια οι
«καταπτώσεις εγγυήσεων» για τραπεζικά δάνεια που
έχουν χορηγηθεί σε οντότητες εντός και εκτός γενικής
κυβέρνησης ανέρχονται σε αρκετά δις ευρώ. Πασιφανές
είναι ότι τα 21,5 και άρα τα 8,6 δις ευρώ που χορηγήθηκαν
με την εγγύηση του ελληνικού κράτους στις εμπορικές
τράπεζες για τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων στα πλαίσια
του Ηρακλή, εννοείται ότι προστίθενται στο δημόσιο χρέος
της κεντρικής κυβέρνησης των 390 δις ευρώ. Ωστόσο, από
την προσεκτική μελέτη των στοιχείων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους συνάγεται μια δεύτερη εκδοχή,
που καταδεικνύει ότι οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου
για τιτλοποιήσεις του προγράμματος Ηρακλής είναι κατά
πολύ υψηλότερες από 8,6 δις ευρώ. Η δεύτερη εκδοχή
προκύπτει από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε
πρόσφατο δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, στο
οποίο αναφέρεται πως στο πρόγραμμα Ηρακλής έχουν
ενταχθεί οι τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και
Πειραιώς, με συνολικό ποσό τιτλοποιήσεων τον Ιούνιο του
2021 της τάξης των 32 δις ευρώ. Ειδικότερα, το δελτίο
τύπου του Υπουργείου Οικονομικών μας πληροφορεί, ότι,
στα πλαίσια του προγράμματος Ηρακλής τα ποσά των
τιτλοποιήσεων των συστημικών τραπεζών Alpha Bank,
Eurobank, Εθνική και Πειραιώς ανέρχονται αντίστοιχα σε
10.8, 7.5, 6.25 και 7.45 δις ευρώ. Αν όμως ανατρέξουμε στα
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας προκύπτει μια τρίτη
εκδοχή που προκαλεί οργή και τρόμο. Οργή γιατί

O

ι τράπεζες μετά το 2008 έχουν
επιχορηγηθεί και δανειοδοτηθεί
με την εγγύηση του ελληνικού
κράτους με εκατοντάδες δις ευρώ και
ακόμα δεν έχουν εξυγιανθεί και τρόμο
γιατί οι τιτλοποιήσεις με όχημα τον
Ηρακλή ενδεχομένως κυμαίνονται
γύρω στα 50 δις ευρώ.

Και πάμε στην ταμπακιέρα. Την περίοδο Ιουνίου 2019Σεπτεμβρίου 2021, το σύνολο του παθητικού και άρα του
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Ενεργητικού της Τράπεζας της Ελλάδας από 102,8
αυξήθηκε σε 222,4 δις ευρώ. Η αύξηση του παθητικού της
Τράπεζας της Ελλάδας κατά 119,6 δις ευρώ μόλις σε 25
μήνες οφείλεται στην χρηματοδότηση του ελληνικού
δημοσίου και των εμπορικών τραπεζών με ενέσεις δανείων
δεκάδων
δις
ευρώ.
Το
πρόγραμμα
Ηρακλής
χρηματοδοτείται βασικά από την Τράπεζα της Ελλάδας με
εγγυητή το ελληνικό δημόσιο. Η Τράπεζα της Ελλάδας από
τους μηχανισμούς του Ευρωσυστήματος (Target 2, κ.ο.κ.)
λαμβάνει δανειακά κεφάλαια δεκάδων δις ευρώ, με τα
οποία στη συνέχεια δανειοδοτεί κράτος και τράπεζες.
Ωστόσο, τα δεκάδες δις ευρώ που η Τράπεζα της Ελλάδας
εισπράττει από τους μηχανισμούς του Ευρωσυστήματος
δεν είναι «δανεικά και αγύριστα», αλλά είναι ποσά που
απευθείας αθροίζονται στο Εξωτερικό Χρέος της Ελλάδας.
Η ταμπακέρα όμως κρύβει πολλά μυστικά. Τα στοιχεία του
εξωτερικού χρέους της Ελλάδας πιστοποιούν τις
λανθασμένες οικονομικές πολιτικές που έχουν εφαρμόσει
οι
κυβερνώντες
με
τους
συνδαιτυμόνες
τους
μεγαλοτραπεζίτες.

Η

Τράπεζα της Ελλάδας μας
πληροφορεί ότι την περίοδο
Ιουνίου 2018-Ιουνίου 2021
το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας
από 400,1 δις ευρώ εξακοντίστηκε
στα 526,5 δις ευρώ!!

Αυτοί που μας πουλάνε κουτόχορτο, θα μπορούσαν να μας
εξηγήσουν από τα 526,5 δις πόσα δις ευρώ αναλογούν στο
ελληνικό δημόσιο και πόσα στις τράπεζες; Οι δικές μου
εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ποσοτικό συμπέρασμα ότι από
τα 526,5 δις οι τράπεζες επωφελήθηκαν 220 δις εκ των
οποίων ο Ηρακλής κατασπάραξε 50 δις ευρώ. Και έπεται
συνέχεια, γιατί τον Δεκέμβριο του 2021 το εξωτερικό χρέος
της Ελλάδας ενδέχεται να φτάσει τα 600 δις ευρώ. Ας
γίνουμε όμως πιο ακριβείς. Με βάση τα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδας τον Ιούνιο του 2021 από τα 526,5 δις
τα 285,4 δις ευρώ ήταν εξωτερικό δημόσιο χρέος. Τα
εναπομείναντα 241,1 δις ευρώ (526,5-285,4=241,1)
αντιπροσωπεύουν το εξωτερικό χρέος της Τράπεζας της
Ελλάδας και των εμπορικών τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα,
102,2 δις ευρώ συνιστούν χρέος της Τράπεζας της Ελλάδας
και τα υπόλοιπα 138,9 δις αφορούν το εξωτερικό χρέος των
εμπορικών τραπεζών. Σημειωτέον ότι το μεγαλύτερο μέρος
εκ των 102,2 δις ευρώ προορίζεται για την στήριξη των
εμπορικών τραπεζών, με συνέπεια στη χοάνη των
εμπορικών τραπεζών να έχουν εισρεύσει τουλάχιστον 220
δις ευρώ. Άρα, από το εξωτερικό χρέος των 526,5 δις
υπολογίζεται
ότι
τουλάχιστον
220
δις
ευρώ
αντιπροσωπεύουν το χρέος που επιβαρύνει τις εμπορικές
τράπεζες. Η φοβερή διαπίστωση είναι ότι το εξωτερικό
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χρέος των 220 δις ευρώ που οφείλουν οι εμπορικές
τράπεζες έχει εγγυητή το ελληνικό δημόσιο. Η κατάσταση
με τις τράπεζες όντως είναι ιλαροτραγική.

Α

ς αναλογιστεί η κυβέρνηση ότι
σήμερα σε σύνολο 120 δις ευρώ
χορηγηθέντων δανείων σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τα
50 δις είναι μη εξυπηρετούμενα
δάνεια. Πόσα προγράμματα Ηρακλής
θα χρειαστούν για να εξυγιανθούν
τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών;

Σε μια ευνομούμενη δημοκρατική χώρα, δεν θα έπρεπε οι
τράπεζες με τους μεγαλομετόχους να αναλάμβαναν την
εξυπηρέτηση και την αποπληρωμή των χρεών τους; Γιατί
οι Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώνουν το μάρμαρο
των αποτυχημένων πολιτικών του κάθε καιροσκόπου
(πρωθ)υπουργού και τυχοδιώκτη τραπεζίτη;

Ό

ταν τα εισοδήματα των
πολιτών δεν αυξάνονται και
οι περισσότερες επιχειρήσεις

Σελίδα 20

έχουν ζημιογόνα αποτελέσματα, πώς
τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα
είναι συνεπείς στην εξυπηρέτηση
των τραπεζικών τους δανείων;

Κάτω υπό αυτές τις αποκαρδιωτικές συνθήκες, τα κόκκινα
δάνεια θα εξακολουθούν να υπερβαίνουν το 40% των
τραπεζικών χορηγηθέντων δανείων. Σε συνθήκες
αποτελμάτωσης της εθνικής μας οικονομίας και
δραματικής ανόδου του δημοσίου χρέους, αναπόφευκτο
είναι προγράμματα του τύπου Ηρακλής να αποτυγχάνουν,
όπως στο παρελθόν απέτυχαν και οι διαβόητες
κεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Μετά το 2008 οι εκάστοτε
κυβερνήσεις με τους προύχοντες των τραπεζών
δημιούργησαν κολοσσιαία εσωτερικά και εξωτερικά χρέη
εκατοντάδων δις ευρώ.

Δ

υστυχώς οι καρεκλοκένταυροι
που καταπλάκωσαν την Πατρίδα
με βουνοκορφές χρεών
εξακολουθούν να μας κυβερνούν.
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του Νίκου Νικολόπουλου

την πολιτική ηγεσία είναι: Τι χειρότερο περιμένουμε για να ευαισθητοποιηθούμε
και να δράσουμε με τη λήψη κάποιων σοβαρών μέτρων, ώστε να υπάρξει
περίπτωση να ανατραπεί αυτή η εφιαλτική πρόβλεψη;

Ο πληθυσμός της Ελλάδας μας
μειώνεται συνεχώς μετά το 2010 και
η απογραφή αναμένεται να το
επιβεβαιώσει σύμφωνα με όλες τις
διασταυρωμένες πληροφορίες και
έρευνες.

Αυτή τη χρονιά έχουμε και κάτι επιπλέον που αποδεικνύει πόσο άσχημα είναι τα
πράγματα για την χώρα μας. Την μετρήσιμη και μη αμφισβητούμενη απογραφή.
Περίπου ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ! λιγότεροι Ελληνίδες κι Έλληνες την τελευταία
δεκαετία. Μήπως αυτό μας ξυπνήσει; Ας υπογραμμιστεί ότι στο τέλος
διακυβέρνησης της χώρας από τη Ν.Δ. την περίοδο 1990-1993 συζητήθηκε στην
Ολομέλεια της Βουλής το ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της
Βουλής για το πρόβλημα αυτό και ως Βουλευτής εκείνης της ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ μετά λόγου γνώσεως σημειώνω μια ιστορική γενναία
και τεκμηριωμένη απόφαση - πρόταση που εισηγηθήκαμε ως αρμόδια επιτροπή
στο τέλος διακυβέρνησης της χώρας από τη Ν.Δ. την περίοδο 1990-1993 και η
οποία συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Το ομόφωνο πόρισμα της
διακομματικής επιτροπής της Βουλής για το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ πρόβλημα έγινε
αποδεκτό από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Προέδρου
Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος

Τ

α επόμενα είκοσι
χρόνια ο πληθυσμός
της Πατρίδας μας
θα μειωθεί κατά
τουλάχιστον 900.000!

Ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας
μειώθηκε περίπου κατά 405.000
άτομα, από την 1/1/2011 έως την
1/1/2020, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της ΕΛΣΤΑΤ και το αγωνιώδες
ερώτημα προς το ΜΑΞΙΜΟΥ και όλη
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Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ο πληθυσμός της χώρας
αυξανόταν συνεχώς μέχρι και την 1.1.2013, έτος στο οποίο
έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του. Και μετά … κάθε
χρόνο μετά «χάνεται» μία πόλη 50 χιλιάδων ανθρώπων! Ο
πληθυσμός της χώρας (με διαφορετικούς ρυθμούς)
μειωνόταν συνεχώς.

Η

υπεροχή των θανάτων έναντι των
γεννήσεων ήταν συνεχής, ενώ
και η καθαρή εκροή πληθυσμού
οφείλεται κυρίως στην νέα μετανάστευση.

Κ

αμιά όμως από τις επόμενες
κυβερνήσεις δεν εφάρμοσε ούτε
νομοθέτησε τα βασικά μέτρα που
περιλαμβάνονταν στο πόρισμά αυτό.

Νέο πόρισμα για το πρόβλημα αυτό συζητήθηκε στα τέλη
της διακυβέρνησης της χώρας από τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑΑΝ.ΕΛΛ., που επίσης ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Βουλευτής και
πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος Ελλάδος
συμμετείχα, αλλά ούτε και αυτή η κυβέρνηση έλαβε
δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της μείωσης του
πληθυσμού της Πατρίδας μας και την αποτελεσματική
αντιμετώπιση του δημογραφικό προβλήματος. Δυστυχώς
παρά τον συστηματικό Κοινοβουλευτικό έλεγχο που
ασκήσαμε καμία από τις επόμενες κυβερνήσεις δεν έλαβε
τα βασικά μέτρα που περιλαμβάνονταν στο πόρισμά αυτό.

Τα αρνητικά ισοζύγια γεννήσεων έναντι θανάτων και
μετανάστευσης νέων εκτός Ελλάδας, συνεχίζονται εδώ και
10 χρόνια έχουν διαμορφώσει μια ραγδαία δημογραφικά
πτώση, με αναλογία μία γυναίκα να γεννά 1,3 παιδιά, ενώ
για να ανακοπεί αυτή η ταχύτητα θα έπρεπε ανά γυναίκα να
μπούμε ήδη σε ένα ρυθμό γεννήσεων δύο παιδιά
τουλάχιστον. Αξίζει να γνωρίζουμε πως από το τέλος του

Το 2050 με τα αισιόδοξα σενάρια σε ένα πληθυσμό 9
εκατομμυρίων τα 3.5 εκατομμύρια θα είναι άνω των 65
ετών. Εξάλλου οι θάνατοι στη χώρα μας, τις πρώτες 31
εβδομάδες του 2021 (4/1/2021-8/8/2021), αυξήθηκαν κατά
8.962 (ποσοστό 9,48%) σε σχέση με το 2020. Σύμφωνα
μάλιστα με ανεπίσημα στοιχεία από το Euromomo, που
καταγράφει τη θνησιμότητα σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, η
αύξηση αυτή συνεχίστηκε και στη διάρκεια του Αυγούστου.
Επίσης σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο της εξαετίας 2015-2020, σημειώθηκε
αύξηση των θανάτων κατά 8.982 (ποσοστό 12%). Ο
σημερινός Πρωθυπουργός παρά τις προεκλογικές
υποσχέσεις του δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό ως τώρα για
το μείζον εθνικό θέμα της χώρας, την ώρα που χώρες όπως
η Γαλλία, το Ισραήλ ή οι Σκανδιναβικές με πολιτικές
κινήτρων κι όχι μόνο επιδομάτων, επιχειρούν μετά την
ανακοπή της δημογραφικής πτώσης, την αναστροφή
πλήρως της εικόνας υπέρ των γεννήσεων. Εάν συνεχιστεί
αυτή η αντεθνική και εγκληματική αδιαφορία των κομμάτων
εξουσίας τότε ας γνωρίζουμε ότι η δημογραφική
κατάρρευση της χώρας μας θα επισύρει πολλαπλούς και
σοβαρούς κινδύνους εθνικής επιβίωσης. Εδώ και τώρα
πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί μια
υπερκομματική, εθνική πολιτική με σαφείς στόχους και
βάθος υλοποίησης μια δεκαετία, με προσυμφωνημένο
ποσοστό επί του ΑΕΠ. Ένα πρόγραμμα πέρα από
προσωπικές φιλοδοξίες και πάνω από ιδεοληψίες και
μικροπολιτικές ιδιοτέλειες. Η Ελλάδα καταρρέει! Από την
έναρξη των μνημονιακών πολιτικών παρακολουθούμε
άφωνοι και αναποφάσιστοι την συντέλεση μιας «μοντέρνας
γενοκτονίας» που συντελείται από εμάς. Επί μια δεκαετία
χάνεται κάθε χρόνο μια «κωμόπολη 50.000 κατοίκων». «Οι
άνθρωποι είναι ο πλούτος των Εθνών» και τώρα είναι η
ύστατη ώρα για να ξανά αποκτήσουμε τον χαμένο πλούτο
μας!
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γρήγορα το στάδιο της μετάβασης από μια αγροτικήφεουδαρχική οικονομία σε μία αναπτυγμένη αστικήβιομηχανική. Οι πολιτικές μεταβολές επηρέαζαν και τη
λειτουργία της δικαστικής εξουσίας η οποία έπρεπε με
ταχείς ρυθμούς να φτάσει σε ένα επίπεδο πλήρους
ανεξαρτησίας και χειραφέτησης από τις κυβερνήσεις. Το
ισχύον Σύνταγμα αν και προστατεύει πιο αποτελεσματικά
τον θεσμό σε σύγκριση με τα προϊσχύσαντα, περιλαμβάνει
ωστόσο διατάξεις που υπονομεύουν τη δικαστική
ανεξαρτησία επιτρέποντας άμεσες ή έμμεσες επεμβάσεις
στην λειτουργία της από την πολιτική εξουσία. Και καθώς
η σημερινή θεματική είναι στραμμένη στο μέλλον θα
επιχειρήσω σε σύντομες γραμμές να καταθέσω τις
προτάσεις της Ένωσής μας για μια επαναφορά του θεσμού
στη συνταγματική του αποστολή, που είναι η απονομή
δικαιοσύνης προς όφελος του Λαού. Στην τελευταία
συνταγματική αναθεώρηση χάθηκε μια πολύ μεγάλη
ευκαιρία.

Η

προεπιλογή των υποψηφίων
για την ηγεσία της Δικαιοσύνης
πρέπει να γίνεται από το ίδιο
το Δικαστικό Σώμα έτσι ώστε να
μην δημιουργείται στους πολίτες η
υπόνοια ότι οι επιλογές δεν γίνονται
με κριτήριο την αξιοσύνη και τις
ικανότητες τόνισε ο πρόεδρος της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Χριστόφορος Σεβαστίδης……
στην ομιλία του στο Forum «Η Ελλάδα το 2040»,
αναφερόμενος στις παθογένειες της Δικαιοσύνης στη χώρα
μας και στις προτάσεις της ΕνΔΕ. Ολόκληρη η ομιλία του κ.
Χρ. Σεβαστίδη έχει ως εξής: «…Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την
Επιτροπή «Ελλάδα 2021» για την πρόσκληση που
απηύθυνε στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να
συμμετέχει στο αποψινό Φόρουμ ως εκπρόσωπος των
Δικαστικών Λειτουργών της χώρας. Το Δικαστικό Σώμα
μαζί με όλους τους Έλληνες τιμά φέτος τα 200 χρόνια από
την ίδρυση του νέου ελληνικού Κράτους. Μέσα στα χρόνια
αυτά δόθηκαν αγώνες και έγιναν προσπάθειες για να
μπορέσει ο τόπος μας να ορθοποδήσει και να περάσει

Κ

υβέρνηση και αξιωματική
αντιπολίτευση δεν άκουσαν
το διαχρονικό αίτημα των
Δικαστικών Ενώσεων να αλλάξει
ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας των
Ανωτάτων Δικαστηρίων ώστε να μην
αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο
της κάθε κυβέρνησης.

Η διαδικασία που προβλέπεται σήμερα στο Σύνταγμα
κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αμεροληψία
και στην αντικειμενική εκπλήρωση των καθηκόντων των
επιλεγέντων προσώπων. Δημιουργείται στον Λαό η
πεποίθηση ότι οι επιλογές δεν γίνονται με κριτήριο την
αξιοσύνη και τις ικανότητες ακόμα κι’ αν τα πρόσωπα που
έχουν επιλεγεί είναι τα καλύτερα. Τις ίδιες επισημάνσεις
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Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ οι ίδιοι
οι δικαστικοί λειτουργοί ζητούν επιτακτικά την
απαγόρευση τέτοιας πρακτικής αντίθετα οι Κυβερνήσεις
επιμένουν να την διατηρούν. Να συντηρούν μια αμφίδρομη
σχέση μεταξύ δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας
υποσκάπτοντας πεισματικά και σταθερά την αξιοπιστία
των συνταγματικών θεσμών και ενισχύοντας την κοινωνική
απογοήτευση γι’ αυτόν τον αφύσικο εναγκαλισμό. Πέρα
από τις παρατηρήσεις μας στην ανάγκη αλλαγής του
συνταγματικού και νομοθετικού πλαισίου θωράκισης της
Δικαστικής
Ανεξαρτησίας,
τα
τελευταία
χρόνια
αξιοποιήθηκαν από τις Κυβερνήσεις υπαρκτά και χρόνια
προβλήματα που σχετίζονται ιδιαίτερα με την καθυστέρηση
στην απονομή του δικαίου προκειμένου να εισαχθούν νέες
μορφές ιδιωτικοποίησης του σκληρού πυρήνα του
Κράτους.

Π

έχουν κάνει και ξένοι φορείς, όπως παράδειγμα η GRECO,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Διαφθοράς στον τέταρτο
κύκλο αξιολόγησης για την Ελλάδα το έτος 2015. Έχουν
ωριμάσει πλέον οι συνθήκες και……

Ε

ίναι αναγκαία η προεπιλογή
ορισμένων υποψηφίων από το
ίδιο το Δικαστικό Σώμα, που είναι
σε θέση να γνωρίζει καλύτερα τις
ικανότητες και τα προσόντα των
συναδέλφων του ώστε η Βουλή
στη συνέχεια προσδίδοντας λαϊκή
νομιμοποίηση στη δικαστική εξουσία,
να έχει και τον τελικό λόγο.

Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στη Δικαιοσύνη ενισχύεται
και με αλλαγές σε επίπεδο απλού νομοθέτη. Η Ένωσή μας
ζήτησε επανειλημμένα από τις Κυβερνήσεις τα τελευταία 6
χρόνια τον αυτοπεριορισμό του Δικαστικού Σώματος.
Αιτηθήκαμε εμείς οι ίδιοι να απαγορευτεί στους
συναδέλφους μας να καταλαμβάνουν θέσεις στον
διοικητικό μηχανισμό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
δύο ετών από την αφυπηρέτησή τους. Η στελέχωση
Ανεξάρτητων Αρχών και επιτροπών από συνταξιούχους
Δικαστές και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
μετά την συνταξιοδότησή τους είναι εύλογο να
δημιουργούν προβληματισμούς και να γεννούν δυσπιστία.

αρά τις σφοδρές αντιρρήσεις
της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων ψηφίστηκε ο
ν. 4640/30-11-2019 ο οποίος καθιστά
πλέον υποχρεωτικό στάδιο μιας δίκης
την ιδιωτική διαμεσολάβηση,
δηλαδή την υποχρέωση του πολίτη
να προσφεύγει με αυξημένο κόστος
στις υπηρεσίες ιδιωτικών
εταιριών επίλυσης διαφορών.

Πέρα από την έλλειψη των αναγκαίων προσόντων
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των ιδιωτών
διαμεσολαβητών, την πιθανή άγνοια στοιχειωδών
κανόνων της νομικής επιστήμης από τους διαμεσολαβητές
και τον συνεπαγόμενο κλονισμό της εμπιστοσύνης των
πολιτών στη Δικαιοσύνη, ο αληθινός σκοπός του
παραπάνω νόμου εντοπίζεται ουσιαστικά στην ενίσχυση
των
ιδιωτικών
επιχειρήσεων
παροχής
νομικών
υπηρεσιών. Για τον παραπάνω προφανή λόγο δεν
συζητήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
η
ολοκληρωμένη πρόταση της Ένωσής μας για ένα σύστημα
δικαστικής μεσολάβησης που θα είναι δωρεάν για τους
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πολίτες και θα έχει την εγγύηση της αμεροληψίας των
ισόβιων δικαστικών λειτουργών.

Ο

ν. 4700/2020 έθεσε τη Δικαιοσύνη
στην υπηρεσία πρωτίστως των
επιχειρηματικών συμφερόντων
επιτρέποντας την ίδρυση και
λειτουργία ειδικών τμημάτων
επενδυτικών διαφορών, που θα
εκδικάζουν ταχύτατα υποθέσεις
μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος
την ίδια στιγμή που βαλτώνουν
οι δίκες των απλών πολιτών.

Δημιουργήθηκε μία Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων και μια
ειδική μεταχείριση στην απόλαυση ενός συνταγματικού
δικαιώματος όπως η παροχή έννομης προστασίας. Η
χρήση των νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη της τεχνητής
νοημοσύνης εξυπηρετούν κυρίαρχα τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Τούτο προκύπτει από τον ίδιο τον
Ευρωπαϊκό Χάρτη Δεοντολογίας για την Τεχνητή
Νοημοσύνη ο οποίος στην παράγραφο 3 ξεκαθαρίζει ότι «Η
πρωτοβουλία για την ανάπτυξη αυτών των εργαλείων
προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον ιδιωτικό τομέα, του
οποίου η πελατεία είναι κυρίως ασφαλιστικές εταιρίες,
δικηγόροι και εταιρίες παροχής νομικών υπηρεσιών που
επιθυμούν να μειώσουν τη νομική αβεβαιότητα και τη μη
προβλεψιμότητα των δικαστικών αποφάσεων». Εισαγωγή
με άλλα λόγια μιας μεθόδου «επιλογής δικαστή» σύμφωνα
με τα συμφέροντα του πελάτη μιας εταιρίας ή ενός
δικηγορικού γραφείου κατά παρέκκλιση της Συνταγματικής
αρχής του «φυσικού δικαστή».

Σ

τρατηγικός στόχος των
ευρωπαϊκών κρατών είναι πλέον
η αξιοποίηση της Δικαιοσύνης
ως εργαλείου προσέλκυσης
επενδύσεων και κεφαλαίων.

Σελίδα 25

Ήδη ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.
Γιούνκερ σε μια ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης
το 2016, η οποία εκφωνήθηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 σημείωσε ότι «τα
αποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης στηρίζουν την
οικονομική ανάπτυξη και υπερασπίζονται τα θεμελιώδη
δικαιώματα». Όμοια και η Επίτροπος Viviane Reding
επισήμαινε ότι η ελκυστικότητα μιας χώρας ως τόπου
πραγματοποίησης
επενδύσεων
και
ανάπτυξης
επιχειρηματικής δραστηριότητας ενισχύεται από την
ύπαρξη
ενός
ανεξάρτητου
και
αποτελεσματικού
συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Την ίδια στιγμή που
προβάλλεται σε διεθνές επίπεδο ως κύρια αποστολή της
Δικαιοσύνης η στήριξη των επιχειρήσεων, το ελληνικό
Κράτος μειώνει σημαντικά την χρηματοδότηση σε
Δικαστήρια-Εισαγγελίες
και
προωθεί
συμπράξεις
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Από τα 914 εκατ. το
2009 φτάσαμε σταδιακά στα 622 εκατ. το 2017, ενώ στον
προϋπολογισμό του 2019 για το Υπουργείο Δικαιοσύνης
προβλέπονταν 657 εκατ. ευρώ και εξακολουθούμε να
παραμένουμε στα ίδια επίπεδα. Η Δικαιοσύνη έχει την ίδια
τύχη με την Υγεία και την Παιδεία, τον φυσικό πλούτο της
χώρας, με όλα τα κοινωνικά αγαθά. Αντιμετωπίζεται ως
εμπόρευμα με τη λογική κόστους- οφέλους, υποβαθμίζεται
συνειδητά, υποκαθίσταται στις λειτουργίες της από την
ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Οι προτάσεις επιτροπών
σοφών και υψηλόβαθμων κυβερνητικών παραγόντων για
κατάργηση περιφερειακών δικαστηρίων και μείωση του
αριθμού των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, ο
σχεδιασμός της ανάληψης της διοίκησης των Δικαστηρίων
από τεχνοκράτες manager, υποτάσσονται στην παραπάνω
αντίληψη.
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Οι κυβερνήσεις επιλέγουν να χρηματοδοτούν αδρά και να
δίνουν φορολογικά κίνητρα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
εγκαταλείποντας και απαξιώνοντας τις κρατικές δομές.
Ένας συνταγματικός θεσμός που διεκδικεί και διακηρύσσει
την ανεξαρτησία και την αυτοτέλειά του από τους
υπόλοιπους κρατικούς θεσμούς, που έχει αποκλειστική
αποστολή την απονομή δικαίου με όρους ισότητας
απέναντι σε όλους τους πολίτες, αυτοαναιρείται και
αντιφάσκει όταν στρατεύεται με τα συμφέροντα μίας
κοινωνικής τάξης και μεταπίπτει σε εργαλείο προώθησης
των συμφερόντων της. Η οικονομική πολιτική μιας Χώρας,
η προτεραιοποίηση των κοινωνικών αναγκών, η στήριξη
του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του Κράτους ή
αντίστροφα η ιδιαίτερη μέριμνα για την προώθηση των
ιδιωτικών επιχειρήσεων καθορίζεται από την δημοκρατικά
εκλεγμένη Κυβέρνηση και υλοποιείται από τον διοικητικό
μηχανισμό.

Η

Δικαιοσύνη οφείλει κατά το
Σύνταγμα να παραμένει αμέτοχη
και αποστασιοποιημένη από
τέτοιες πολιτικές επιλογές, που
πολλές φορές είναι συγκυριακές
και ευμετάβλητες.

Τα επόμενα χρόνια θα ενταθεί αυτή η τάση
εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης δημόσιων
αγαθών και υπηρεσιών. Θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε
στην ίδια λανθασμένη κατεύθυνση. Το δόγμα της απόκρατικοποίησης των κρατικών θεσμών γίνεται ολοένα και
πιο ισχυρό παρά την εννοιολογική αντίφαση που περιέχει.
Η δικαστική λειτουργία περιβάλλεται ακόμα από το
ιδιαίτερο κύρος που της προσέδωσε η Γαλλική
Επανάσταση και ο Διαφωτισμός, που αποτέλεσαν τη βάση
της Επανάστασης του 1821. Ο 20ος αιώνας ωστόσο
ενίσχυσε σε τέτοιον βαθμό την υπερτροφική εκτελεστική
εξουσία σε βάρος των άλλων δύο ώστε η τριχοτόμηση των
λειτουργιών όπως αποτυπώνεται στα περισσότερα
Συντάγματα δεν αποτελεί παρά ένα φάντασμα της αρχικής
πολιτικής σκέψης του μεγάλου Σταγειρίτη και μία απόδειξη
ότι οι εξουσίες δεν μπορούν να συνυπάρχουν μεταξύ τους
αρμονικά για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά εκδηλώνουν
την τάση του ανταγωνισμού και της υποταγής στην
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ισχυρότερη. Η δικαστική λειτουργία, που αποκτά
δημοκρατική νομιμοποίηση και σύνδεση με τη λαϊκή
κυριαρχία μέσω της Βουλής και της Κυβέρνησης, βρίσκεται
στην πιο ευάλωτη θέση. Για να μπορέσει να σταθεί στα
πόδια της και να επιτελέσει τον ελεγκτικό της ρόλο
χρειάζεται ισχυρή θεσμική προστασία. Εκεί κατατείνουν οι
προτάσεις της μελέτης που καταθέσαμε. Η πορεία ωστόσο
των πραγμάτων μέχρι σήμερα δεν επιτρέπει σε κανέναν να
αισιοδοξεί ότι η εκτελεστική εξουσία αντιλαμβάνεται τη
θεσμική ενίσχυση της Δικαιοσύνης ως αναγκαίο
προαπαιτούμενο για την εδραίωση της Δημοκρατίας και
όχι ως μια ασύμφορη παραχώρηση στον ανταγωνιστή και
ελεγκτή της. Η μελέτη την οποία καταθέσαμε στην
Επιτροπή «Ελλάδα 2021» αποτελεί προϊόν συλλογικής
δουλειάς μιας ομάδας αξιόλογων συναδέλφων που
συγκροτήθηκε από το Δ.Σ. της Ένωσης και εργάστηκε
επίμονα και μεθοδικά από τις αρχές του έτους. Με πρόεδρο
της Επιτροπής την κ. Αμαλία Μήλιου, Πρόεδρο Εφετών και
μέλη την κ. Αικατερίνη Ντόκα, Χαράλαμπο Σεβαστίδη,
Αικατερίνη Μάτση, Μιχάλη Τσέφα, Βασίλη Φαϊτά και Ακριβή
Ερμίδου. Επιχειρήσαμε να καταπιαστούμε με αντικείμενα
που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον είτε από άποψη
σπουδαιότητας είτε διότι διαβλέπουμε ότι θα μας
απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια: με την σωφρονιστική
πολιτική, τη δικαστική αστυνομία, την χρήση της τεχνητής
νοημοσύνης και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται, την
ανάπτυξη της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη θέση των
Ειρηνοδικείων στο ελληνικό δικαστικό σύστημα, τα
προβλήματα και τις προοπτικές στη Διοικητική
Δικαιοσύνη. Θεωρήσαμε χρέος μας να εντοπίζουμε τα
λάθη, να εξηγούμε και να αναδεικνύουμε τις αιτίες και τα
κίνητρα, να δίνουμε τις σωστές κατευθύνσεις. Για τις
ελλείψεις και τις αστοχίες στην ερμηνεία και την αντίληψη
της σημερινής εποχής φαντάζομαι ότι θα έχουμε την
κατανόηση των Ελλήνων του 2040».
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

του Κώστα Διώτη

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

Σ

κληρή τιμωρία
για πληρωμές με
μετρητά επέβαλε
η Εφορία σε
επιχειρηματία,
ακυρώνοντας όλες
τις δαπάνες που είχε
εγγράψει στα βιβλία
της, επειδή έγιναν
εκτός τραπεζικού
συστήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του
xristika.gr απορρίφθηκαν από τον
έλεγχο και οι πληρωμές κάτω των

500 ευρώ, επειδή διαπιστώθηκε ότι ήταν μαζικές και τις «έσπασε» προκειμένου
να αποφύγει τις πληρωμές μέσω τραπεζών. Η ποινή ήταν ιδιαίτερα βαριά, καθώς
οι φόροι και τα πρόστιμα ανήλθαν σε 340.000 ευρώ.

Η

επιλογή της χρήσης μετρητών αντί
των πληρωμών μέσω τραπεζών γεννά
υποψίες φοροδιαφυγής και ξεπλύματος
μαύρου χρήματος.
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Σύμφωνα, δε, με τα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, το νόμισμα
σε κυκλοφορία, τον περασμένο
Αύγουστο ανήλθε στο ποσό των
33,15 δισ. ευρώ, που αποτελεί και
νέο ιστορικό ρεκόρ, από 33,04, που
ήταν τον Ιούλιο.

Σ

ύμφωνα με
υπολογισμούς
τραπεζικών
στελεχών, από τα
33,15 δισ. ευρώ, ένα
ποσό περίπου στα
15 δισ. ευρώ, είναι
σε θυρίδες και στα
στρώματα και το
υπόλοιπο ποσό
κυκλοφορεί
στην αγορά για
πληρωμές αγαθών
και υπηρεσιών.

Μάλιστα, η διακράτηση μετρητών
από νοικοκυριά και επιχειρήσεις και
μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό,
προκαλεί προβληματισμούς και
ανησυχίες, καθώς είναι οξύμωρο (αν
όχι ύποπτο) να συμβαίνει, σε μια
περίοδο (τελευταία πενταετία) που
έχουν δοθεί κίνητρα και έχουν
αυξηθεί οι συναλλαγές με «πλαστικό
χρήμα». Η εξέλιξη αυτή ανησυχεί το
υπουργείο Οικονομικών και την
ΑΑΔΕ, καθώς η κυκλοφορία του
ρευστού στην αγορά και οι
πληρωμές μετρητοίς αντί του
πλαστικού χρήματος, αυξάνει τον
κίνδυνο της φοροδιαφυγής, αλλά και
της κυκλοφορίας μαύρου χρήματος.

Σελίδα 28

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για όσους επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά αντί
ηλεκτρονικών μεθόδων, υπάρχουν οι ακόλουθες ποινές: Οι καταναλωτές που δεν
χρησιμοποιούν κάρτες για τις αγορές και τις πληρωμές τους, δεν μπορούν να
«χτίσουν» το αφορολόγητο με όριο και κινδυνεύουν να πληρώσουν φόρο μέχρι
660 ευρώ επιπλέον. Οι επιχειρήσεις που δέχονται πληρωμές με μετρητά άνω των
500 ευρώ, σήμερα έχουν πρόστιμο ύψους 100 ευρώ για κάθε συναλλαγή.

Για τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων, το όριο για πληρωμές με μετρητά
είναι επίσης 500 ευρώ. Όταν πληρωμές μεγαλύτερου ποσού γίνονται με μετρητά,
δεν υπάρχει χρηματικό πρόστιμο, αλλά οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν
αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα έσοδα της εταιρείας. Η τρίτη περίπτωση
είναι εκείνη που αφορά την υπόθεση που εκδικάστηκε στη Διεύθυνση Επίλυσης
Διαφορών. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε εταιρεία της Κηφισιάς διαπιστώθηκε
ότι το 2014 η εταιρεία είχε εγγράψει στις εκπιπτόμενες, από τα έσοδά της, δαπάνες
συνολικού ύψους 869.566,00 ευρώ, οι οποίες όμως έγιναν χωρίς χρήση
τραπεζικού μέσου πληρωμής. Συγκεκριμένα, το ποσό αυτό αφορούσε: Τιμολόγια
αξίας εκάστου άνω των 500,00 ευρώ, συνολικής αξίας 774.534,85 ευρώ. Πολλαπλά
τιμολόγια του ιδίου ως άνω εκδότη και προμηθευτή αξίας εκάστου κάτω των
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500,00 ευρώ και συνολικής αξίας
95.031,62 ευρώ, ληφθέντα την ίδια
ημέρα (ή σε πολύ κοντινά χρονικά
διαστήματα),
προκειμένου
να
αποφεύγεται η εξόφληση με τη
χρήση
τραπεζικού
μέσου
πληρωμής. Οι ελεγκτές απέρριψαν
τις συγκεκριμένες δαπάνες και
επέβαλαν
σε
βάρος
της
επιχειρηματία φόρο εισοδήματος
ύψους 226.087,16 ευρώ, καθώς και
πρόστιμο ύψους 113.043,58 ευρώ,
ήτοι συνολικό ποσό 339.130,74
ευρώ. Η επιχειρηματίας προσέφυγε
στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών,
αλλά έχασε την υπόθεση και
επικυρώθηκαν οι φόροι και τα
πρόστιμα
που
καταλόγισε
ο
έλεγχος. Σύμφωνα με το σκεπτικό
της
ΔΕΔ,
αφενός
δεν
αναγνωρίζονται οι δαπάνες που
πραγματοποιούνται με μετρητά και
εκτός του τραπεζικού συστήματος.
Επίσης, μεταξύ των δαπανών που
δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα των επιχειρήσεων είναι και
κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε
αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών
αξίας άνω των πεντακοσίων (500)
ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική
εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση
τραπεζικού
μέσου
πληρωμής.
Δηλαδή, δεν αναγνωρίζεται μια
δαπάνη άνω των 500 ευρώ, η οποία
«σπάει» σε ποσά κάτω των 500
ευρώ, ώστε να αποφευχθεί η
πληρωμή
μέσω
πιστωτικού
συστήματος. Το… χειρότερο για το
τέλος αφήνει η Εφορία καθώς
έρχονται έλεγχοι που δεν μπορούν
να γλυτώσουν οι φορολογούμενοι!

Στόχος είναι η ολοκλήρωση των
ελέγχων στις υποθέσεις μεγάλης
φοροδιαφυγής,
ξεπλύματος
χρήματος και ειδικά οι υποθέσεις
που έχουν στείλει προς διερεύνηση
οι οικονομικοί εισαγγελείς. Στο
πλαίσιο αυτό, εκτός από τους
περίπου
45.000
φορολογικούς
ελέγχους
που
έχουν
προγραμματιστεί για φέτος, το
σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει την

Σελίδα 29

επιτάχυνση των φορολογικών ελέγχων για 13 κατηγορίες υποθέσεων. Ειδικότερα
οι υποθέσεις που τίθενται στο επίκεντρο των φορολογικών ελέγχων των
ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, όπως ΔΟΥ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ και Ελεγκτικά
Κέντρα και ολοκληρώνονται άμεσα είναι οι ακόλουθες 12 κατηγορίες: Οι
υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2021, δηλαδή του
φορολογικού έτους 2015. Οι υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων). Οι
υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην
Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 387 του ν. 4512/2018 (Α’ 5 και 8). Αφορά στις υποθέσεις για
τις οποίες ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ή ο αναπληρωτής του ή οι
εισαγγελικοί λειτουργοί που τον συνεπικουρούν, παραγγέλλουν, τη διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, για τη
διερεύνηση τέλεσης αδικημάτων ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής και
οποιωνδήποτε άλλων απολύτως συναφών οικονομικών εγκλημάτων στο
πλαίσιο της αρμοδιότητάς της. Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.
Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί
σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και
προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της
παρούσας. Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος
διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου,
συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis. Υποθέσεις που προέκυψαν από
εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων,
περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων
που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής
Αρχής και διατηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που
αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης
των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των
φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε
δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς
ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών
(ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές
φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης
διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που
αφορούν σε επιβολή προστίμων, όπως ισχύει και υποθέσεις που αφορούν σε
ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών
εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής
συνδρομής κατόπιν αιτήματος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.
4174/2013, όπως ισχύει. Αφορά σε υποθέσεις που έχουν ζητήσει πληροφορίες
άλλα κράτη. Υποθέσεις της υπ’ αρ. Α.1413/04-11-2019 (Β’ 4061) απόφασης του
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Αφορά στη διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού
ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που
διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού
στοιχείου/ λογιστικού αρχείου (παραστατικού).
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Σελίδα 30

και τις αποθήκες καυσίμων
ουσιαστικά δεν λειτουργεί ,αφού δεν
είναι πιστοποιημένα τα λογισμικά
που χρησιμοποιούν οι πωλητές,

Τ

ον κώδωνα του κινδύνου κρούει
ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας
Πετρελαιοειδών Ελλάδος για
την παραβατικότητα στην αγορά
των καυσίμων κίνησης.

Όπως μεταδίδει ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» στη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ
Γιάννης Αληγιζάκης, ο ανιπρόεδρος Δημήτρης Κονταξής
και ο γραμματέας Χρήστος Τζόλας μίλησαν για αύξηση των
παρανομιών και συγκεκριμένα του λαθρεμπορίου στο
πετρέλαιο και στο υγραέριο κίνησης, της νόθευσης της
βενζίνης και των πειραγμένων αντλιών πρατηρίων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου, οι πειραγμένες
αντλίες προκαλούν κάθε χρόνο απώλεια αγοραστικής
δύναμης ύψους 90 εκατ. ευρώ, ενώ

T

ο δημόσιο συνολικά από την
παραβατικότητα σε διάφορες
μορφές χάνει φορολογικά
έσοδα της τάξης των 100-150
εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου μίλησαν για σημαντικές
επιπτώσεις στην υγεία, τα δημοσιονομικά έσοδα αλλά και
στην ίδια την αγορά αφού η δράση των επιτήδειων
προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και απειλεί τη
βιωσιμότητα επιχειρήσεων στη διακίνηση καυσίμων.
Σημείωσαν, δε, ότι εκκρεμούν πάνω από 10 χρόνια
αποφάσεις για την ολοκληρωμένη εφαρμογή και
λειτουργία των μέτρων που είχαν θεσπιστεί από το 2010
για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Το πιο
αποκαλυπτικό είναι, όμως, πως ακόμη και

T

ο σύστημα εισροών εκροών
υγρών καυσίμων που
εγκαταστάθηκε στα πρατήρια

ενώ και η αντιπαραβολή των στοιχείων δεν γίνεται σε
απευθείας χρόνο, όταν δηλαδή μεταδίδονται στην ΑΑΔΕ. Ο
κ. Αληγιζάκης υπογράμμισε πως η σημερινή κυβέρνηση
δείχνει διάθεση για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου
των καυσίμων. Έφερε ως παράδειγμα το μνημόνιο
συνεργασίας που υπογράφηκε από τον ΣΕΕΠΕ και ην
ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το οποίο οι εταιρίες εμπορίας
πετρελαιοειδών θα αναλάβουν το κόστος να στηθεί
ουσιαστικά από το «μηδέν» το σύστημα εισροών – εκροών
και να είναι έτοιμο το 2022. Η διοίκηση του Συνδέσμου
προέτρεψε, επίσης, την κυβέρνηση να καθιερώσει την
ΑΑΔΕ ως κεντρική αρχή με αποφασιστικές διατάξεις που
θα συντονίζει τους ελεγκτικούς και άλλους συναρμόδιους
κρατικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση του
λαθρεμπορίου και των άλλων παραβατικών φαινομένων.
Πρότεινε, ακόμη, να θεσπιστεί το πραγματικό σφράγισμα
των πρατηρίων που εντοπίζονται να κάνουν παραβάσεις,
αλλά και την πιστοποίηση των 18 οχημάτων των ΚΕΔΑΚ.

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 23-24 Οκτωβρίου 2021 | Αριθμός Φύλλου 203 | Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα |

Αντίστροφα αρχίζει να μετρά το ρολόι για τα Τέλη Κυκλοφορίας, καθώς αναμένεται
να αναρτηθούν το πρώτο 15ήμερο του Νοέμβρη, ώστε να μάθουν οι κάτοχοι
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών τι θα πρέπει να πληρώσουν για το 2022.

Ο

Σελίδα 31

Τα τέλη για τα οχήματα τα οποία
εκπέμπουν έως 122 γραμμάρια CO2
ανά χιλιόμετρο τα οποία έχουν
ταξινομηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου
2021 θα είναι μηδενικά. Για τα
επιβατικά
αυτοκίνητα
που
ταξινομούνται για πρώτη φορά σε
κράτος μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ από την
1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής με
βάση τις τιμές εκπομπών CO2 ανά
χιλιόμετρο
σύμφωνα
με
την
Παγκοσμίως
Εναρμονισμένη
Διαδικασία
Δοκιμής
Ελαφρών
Οχημάτων
(WLTP)
όπως
αναγράφονται
στη άδεια
του
οχήματος.

ι πλέον ωφελημένοι φέτος θα είναι όσοι
έχουν οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν
μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.

Εκπομπές CO2 – τιμή σε ευρώ ανά
μονάδα ρύπου 0-122: 0 ευρώ 123139: 0,64 ευρώ 140-166: 0,70 ευρώ
167-208: 0,85 ευρώ 209-224: 1,87
ευρώ 225-240: 2,20 ευρώ 241-260:
2,50 ευρώ 261-280: 2,70 ευρώ Πάνω
από 281: 2,82 ευρώ.

Ο

ι υπόλοιποι
ιδιοκτήτες
οχημάτων
αναμένεται να
πληρώσουν τα ίδια
τέλη κυκλοφορίας
με την προηγούμενη
χρονιά.
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Σελίδα 33

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιμέλεια: Θοδωρής Ζούμπος

Ο

ι Τραπεζίτες
υποσκάπτουν την
Εθνική Οικονομία,
καθώς τα 37 από τα
47 δισ. ευρώ που έχει
δώσει για ενίσχυση
η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα παραμένουν
αποθηκευμένα στην
Τράπεζα της Ελλάδος
αντί να παρέχουν
ρευστότητα στην
«αφυδατωμένη» αγορά!

Σύμφωνα με το avgi.gr κατάρρευση
του
κυβερνητικού
αφηγήματος
σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης
της
Διαρκούς
Επιτροπής
Οικονομικών
Υποθέσεων της Βουλής την Τετάρτη
20
Οκτωβρίου,
καθώς
αποκαλύφθηκε ότι από τα περίπου
47 δισ. που έχει δώσει για ενίσχυση
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για

την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στο τραπεζικό

σύστημα, τα 37 δισ. δεν έχουν αξιοποιηθεί και βρίσκονται κατατεθειμένα στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή, με
ερώτησή του ο αν. τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τρύφων Αλεξιάδης,
σχετικά με τον δανεισμό των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ανάγκασε τον εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, Διευθυντή Οικονομικής
Ανάλυσης και Μελετών της ΤτΕ Δημ. Μαλλιαρόπουλο να παραδεχτεί όσα κατά
καιρούς έχουμε καταγγείλει και να διαψεύσει παράλληλα όλη την προπαγάνδα
του Υπουργείου Οικονομικών. Αποκαλύφθηκε με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο
και από τα πλέον επίσημα χείλη ότι παρά τους πανηγυρισμούς του Οικονομικού
επιτελείου, το ποσόν των 47 δις της ΕΚΤ δεν διατέθηκε για την ενίσχυση της
αγοράς και των πολιτών, αλλά 37 δις παραμένουν «κρατημένα» στην Τράπεζα της
Ελλάδος.

Τρ. Αλεξιάδης: Από ό,τι έχετε πει, περίπου 47 δισ. είναι αυτά, τα οποία έχουν έρθει
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας COVID, για ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος. Μπορεί να είναι
περισσότερα ή λιγότερα – θα μας πείτε εσείς. Καλό είναι να έχουμε μία εικόνα,
πόσα από αυτά πήγαν στους μικρομεσαίους, πόσα σε πολίτες, πόσα έχουν
«παρκάρει» σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ή στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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μεγαλύτερο μέρος των δανείων που είχαν τεθεί σε
αναστολή) καθώς, στο βαθμό που αυτά επανήλθαν σε
κανονική ή μερική εξυπηρέτηση, σταμάτησαν να επιδρούν
αυξητικά στην καθαρή ροή και τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής
των πιστώσεων, καθώς και στην επιφυλακτική πολιτική
των τραπεζών για χορήγηση νέων δανείων λόγω μιας
σειράς παραγόντων.

Διότι, αν μιλούμε για πλεονάζουσα ρευστότητα και αυτή η
πλεονάζουσα ρευστότητα, τελικά, δεν αφορά στην
κοινωνία και τις επιχειρήσεις, τότε κάτι δεν πάει καλά και
δεν μπορούμε να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το
χαλί. Δημ. Μαλλιαρόπουλος (Διευθυντής Οικονομικής
Ανάλυσης και Μελετών της Τραπέζης της Ελλάδος): Ο
κύριος Αλεξιάδης ρώτησε για τη χρηματοδότηση από το
Ευρωσύστημα. Το βγάζουμε και εμείς στους ισολογισμούς
της Τραπέζης της Ελλάδος,

Ι

σχύει πως 47 δισ. ευρώ έχουν
πάρει οι τράπεζες από την αρχή της
πανδημίας μέχρι σήμερα από το
Ευρωσύστημα ως δάνεια. Από αυτά
τα 47 δισ. τα 37 είναι κατατεθειμένα
στην Τράπεζα της Ελλάδος!!!

Βέβαια, δύο δισεκατομμύρια είναι υποχρεωτικά διαθέσιμα,
το υπόλοιπο είναι ένα μαξιλάρι ρευστότητας.

Αρνητική καθαρή ροή χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις
και νοικοκυριά για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου
2021 δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παρά
το σημαντικό μαξιλάρι ρευστότητας που διαθέτουν οι
τράπεζες. Όπως μεταδίδει το bigbusiness.gr κατόπιν
τούτου η ΤτΕ εκτιμά ότι «η χρηματοδότηση της οικονομίας
από το τραπεζικό σύστημα εμφανίζεται ενισχυμένη τα
τελευταία χρόνια, ωστόσο ενδεχομένως όχι επαρκώς για
τις μικρομεσαίες και ιδιαίτερα τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις». Συγκεκριμένα, η καθαρή ροή τραπεζικής
χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις στο οκτάμηνο ήταν
αρνητική κατά 100 εκατ. ευρώ και προς τα νοικοκυριά
(στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια) αρνητική κατά 1,1
δισ. ευρώ. Αντίθετα, για το σύνολο του 2020 η καθαρή ροή
χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετική κατά
6,7 δισ. ευρώ ενώ ήταν αρνητική κατά 1,7 δισ. ευρώ προς
τα νοικοκυριά). Η μείωση της καθαρής ροής το 2021
οφείλεται, μεταξύ άλλων: στη λήξη της αναστολής
πληρωμών χρεολυσίων μετά το τέλος του 2020 (για το

Όπως εξήγησε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης
που πραγματοποιήθηκε για την ρευστότητα της
οικονομίας, ο κ. Δημ. Μαλλιαρόπουλος, Επικεφαλής
Οικονομολόγος και Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης &
Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, οι δωδεκάμηνοι
ρυθμοί μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης που
υπολογίζονται από όλα τα κράτη-μέλη της Νομισματικής
Ένωσης και αποτελούν έναν από τους πλέον βασικούς
δείκτες των νομισματικών εξελίξεων καταρτίζονται με βάση
την καθαρή και όχι την ακαθάριστη ροή τραπεζικής
χρηματοδότησης.
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το Ευρωσύστημα ανήλθε στο τέλος Αυγούστου σε 46,9
δισεκ. ευρώ (από 7,7 δισεκ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019).
Σημαντικό μέρος της διαθέσιμης ρευστότητας των
τραπεζών (περίπου 37 δισεκ. ευρώ, εξαιρουμένων των
περίπου 2 δισεκ. ευρώ που αποτελούν υποχρεωτικά
διαθέσιμα) είναι κατατεθειμένο στην Τράπεζα της Ελλάδος
και επιβαρύνεται με μηδενικό ή αρνητικό επιτόκιο.

Πάντως, το 2020 η ακαθάριστη ροή χρηματοδότησης προς
τις Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (ΜΧΕ) ανήλθε σε
16,2 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων 10,2 δισεκ. ευρώ
κατευθύνθηκαν προς τις μεγάλες επιχειρήσεις και 6,2 δισεκ.
ευρώ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την περίοδο
Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2021 η ακαθάριστη ροή ανήλθε
σε 5,6 δισεκ. ευρώ, κατανεμημένη κατά 3,3 και 2,3 δισεκ.
ευρώ προς μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αντίστοιχα. Αν συνυπολογίσουμε και τα δάνεια προς
ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, η
ακαθάριστη ροή χρηματοδότησης προς επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες ανήλθε συνολικά σε 17,4 δισεκ.
ευρώ το 2020 και σε 6 δισεκ. ευρώ το οκτάμηνο του 2021.
Σημαντική συμβολή στην ενίσχυση της χρηματοδότησης
των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, είχαν
τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
(ΕΑΤ), καθώς συνεισέφεραν περίπου 6,5 δισεκ. ευρώ το
2020 και 1,3 δισεκ. ευρώ την περίοδο Ιαν.-Αυγ. του 2021,
αλλά και εκείνα διεθνών οργανισμών όπως του ομίλου της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) τα οποία συνεισέφεραν, είτε μέσω του τραπεζικού
συστήματος είτε με απευθείας χρηματοδότηση προς τις
επιχειρήσεις συνολικά περίπου 2,5 δισεκ. ευρώ το 2020 και
περίπου 1,9 δισεκ. ευρώ το οκτάμηνο του 2021.

Α

πό την πλευρά τους οι τράπεζες
σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρουσίασε ο κ. Μαλλιαρόπουλος
διατηρούν σημαντικό
«μαξιλάρι ρευστότητας»

καθώς αφενός οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα έχουν
αυξηθεί από το Μάρτιο του 2020 (μέχρι και τον Αύγουστο
του 2021) κατά 29,6 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση των
καταθέσεων, που οφείλεται στα δημοσιονομικά και άλλα
μέτρα στήριξης (όπως, η επιστρεπτέα προκαταβολή μέσω
της οποίας χορηγήθηκαν 8,3 δισεκ. ευρώ, επιδόματα
ενίσχυσης του εισοδήματος των νοικοκυριών, η αναστολή
καταβολής δανειακών και άλλων υποχρεώσεων) αλλά και
σε λόγους πρόνοιας έναντι μελλοντικών αναγκών,
αντανακλάται στη σημαντική αύξηση της αποταμίευσης του
ιδιωτικού τομέα σε περίπου 16% του ΑΕΠ από 6% το 2019.
Αφετέρου, η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από

Επιστολή από τις 28 Σεπτεμβρίου προς τους τραπεζίτες με
την οποία τους ζητεί να ενημερώνεται για τα δάνεια που
χορηγούν οι τράπεζες, αποκάλυψε μιλώντας στην
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Σύμφωνα με
το powergame.gr ο υπουργός σημείωσε πως η
χρηματοδότηση γέρνει προς την πλευρά των μεγάλων
επιχειρήσεων, με τις μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις
να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Όπως είπε ο υπουργός, η
εν λόγω συνεδρίαση της Επιτροπής «έπεται σχετικών
συναντήσεών μου με τις Διοικήσεις των πιστωτικών
ιδρυμάτων και φορείς της αγοράς για το ίδιο θέμα. Καθώς
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και σχετικών επιστολών μου προς την Ελληνική Ένωση
Τραπεζών, με τις οποίες ζητώ συγκεκριμένα, μηνιαία
στοιχεία για τη χρηματοδότηση της πραγματικής
οικονομίας. Σας προϊδεάζω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες
σχετικές πρωτοβουλίες για το συγκεκριμένο ζήτημα, με
συστηματικό τρόπο, εντός και εκτός Βουλής». Σε αυτό το
σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες, προκειμένου να
λάβουν χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης,
υποχρεώνονται σε δίκαιο διαμοιρασμό των κονδυλίων με
τη μορφή δανείων, ώστε να δοθεί ώθηση στην πραγματική
οικονομία. Ενδεικτικό είναι ότι οι προβλέψεις για
χορηγήσεις στεγαστικών δανείων μόνο για φέτος κάνουν
λόγο για 900 εκατ. ευρώ.

Ε

υθύνη της Πολιτείας και των
τραπεζών είναι να κινηθούν για
να διευρυνθεί η περίμετρος των
δυνητικών δανειοληπτών, ανέφερε
ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας

, κλείνοντας τη συζήτηση στην επιτροπή Οικονομικών
Υποθέσεων της Βουλής, η οποία είχε ως αντικείμενο την
παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία από τα
πιστωτικά ιδρύματα. «Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις
ευθύνες του. Είναι ευθύνη της ελληνικής Πολιτείας να
βοηθήσει να αυξηθεί η περίμετρος των δυνητικών
δανειοληπτών», είπε ο υπουργός Οικονομικών και εξήγησε
ότι, από την πλευρά της Πολιτείας, αυτό θα γίνει: κίνητρα

Σελίδα 36

για συγχωνεύσεις, για εξαγορές μικρού μεγέθους και
συνεργασίες, προκειμένου να μεγαλώσει το μέγεθος των
επιχειρήσεων, με ρύθμιση οφειλών, για να μπορέσουν
επιχειρήσεις και νοικοκυριά να μπουν σε κανονικότητα και
να έχουν πάλι χαρακτηριστικά δανειοδότησης, με
προώθηση των μικροπιστώσεων, για να υπάρξουν και
εναλλακτικά κανάλια χρηματοδότησης, με ενίσχυση της
χρηματοδότησης της οικονομίας μέσα από την
εμπροσθοβαρή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης, και των επιχορηγήσεων και των δανείων.
«Αυτή είναι η ευθύνη μας», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας και
πρόσθεσε ότι η Πολιτεία μέχρι σήμερα έχει αναλάβει τις
ευθύνες της, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, και για τη
χώρα και για την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο. Ο
υπουργός Οικονομικών αναφερόμενος στις τράπεζες, είπε
ότι «έχουν ευθύνη- από τη στιγμή που υποστηρίζεται και το
ενεργητικό και το παθητικό τους, και προωθούνται οι
αναγκαίες πολιτικές για διευρυνθεί η περίμετρος των
δυνητικών δανειοληπτών- να αναβαθμίσουν τα συστήματά
τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη
αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και να διευρύνουν
και εκείνες, από την πλευρά τους, την περίμετρο των
δυνητικών δανειοληπτών». Στην κατεύθυνση αυτή ο κ.
Σταϊκούρας κάλεσε ειδικότερα τις τράπεζες να
αναβαθμίσουν το σύστημα συλλογής πληροφορίας και
δεδομένων, ποσοτικών και ποιοτικών, προκειμένου να
είναι σε θέση να αναλύουν σε μεγαλύτερο βάθος τις
ελληνικές επιχειρήσεις, να εντοπίζουν περισσότερες
βιώσιμες επιχειρήσεις και να τιμολογούν τον πιστωτικό
κίνδυνο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Όπως όμως έσπευσε
ταυτόχρονα να τονίσει, ο υπουργός Οικονομικών, «ευθύνη
έχουν και οι επιχειρήσεις και οι φορείς να ενημερώσουν τα
μέλη τους, να κάνουν καλύτερες συμβουλευτικές για τους
νέους τομείς της ψηφιακής μετάβασης, της πράσινης
οικονομίας». Πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης του αλφαβητισμού, είπε
χαρακτηριστικά ο υπουργός για να σημειώσει ότι και τα
Επιμελητήρια έχουν μεγάλη ευθύνη για την επίτευξη αυτού
του στόχου. Σχολιάζοντας τη συζήτηση στην Επιτροπή
Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε πως επιβεβαιώθηκε
από τα λεχθέντα, των φορέων και των τραπεζών, ότι η
κυβέρνηση ενήργησε έγκαιρα και μεθοδικά για τη στήριξη
της ρευστότητας και δεν κάνει επικοινωνιακή διαχείριση.
Όπως εξάλλου σημείωσε, αποδείχθηκε, και σήμερα, ότι οι
φορείς της αγοράς είναι πιο υπεύθυνοι από τα κόμματα της
αντιπολίτευσης.

Ο κ. Σταϊκούρας σχολίασε ειδικότερα την έκκληση του κ.
Καββαθά να μπει στόχος, σε ένα χρόνο από σήμερα, να
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υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από το
τραπεζικό σύστημα 100.000 επιχειρήσεις. «Το λέει ο
εκπρόσωπος της αγοράς. Και ακούω από την
αντιπολίτευση, επί μήνες, να λένε “πού είναι όλες οι άλλες
επιχειρήσεις που δεν χρηματοδοτήθηκαν”, θεωρώντας ότι
είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν όλες οι επιχειρήσεις. Οι
ίδιοι οι φορείς της αγοράς μιλούν με ρεαλισμό. Σας έχουν
προσπεράσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί μιλούν
με ρεαλισμό και σύνεση», είπε ο κ. Σταϊκούρας και
πρόσθεσε ότι «αυτός είναι ένας εφικτός στόχος και θα
μπορούσε να είναι πιο τολμηρός και πιο φιλόδοξος, και η
κυβέρνηση δεσμεύεται να κινηθεί προς αυτή την
κατεύθυνση, διότι αυτό σημαίνει ρεαλισμός και
υπευθυνότητα, από τους φορείς της αγοράς». Ο υπουργός
αναφέρθηκε στα «κόκκινα» δάνεια, σημειώνοντας πως
«ήδη η μείωσή τους έχει ορατό θετικό αποτέλεσμα στα
δημόσια οικονομικά». Η μείωση των «κόκκινων» δανείων
είναι μεταξύ των παραγόντων εκείνων που κρατούν
χαμηλό το κόστος του δανεισμού, είπε ο υπουργός
Οικονομικών, σημειώνοντας ότι χαμηλό κόστος δανεισμού,
για την Ελληνική Δημοκρατία, σημαίνει μείωση του
δημοσίου χρέους, γιατί η εξυπηρέτηση είναι χαμηλότερη.
«Ήδη η σημαντική συρρίκνωση των “κόκκινων” δανείων,
μέσω του ΗΡΑΚΛΗ, έχει επιφέρει πολλά θετικά
αποτελέσματα και για τα δημόσια οικονομικά της χώρας.
Το πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ και η επέκταση αυτού, έχουν
συμφωνηθεί και εγκριθεί με τους θεσμούς, το Eurogroup,
τον SSM, την ΕΚΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού, με τους όρους που
σήμερα υφίστανται και τα χαρακτηριστικά του», είπε ο κ.
Σταϊκούρας και σχολίασε ότι «συμβουλές από εκείνους που
οδήγησαν
τη
χώρα
στην
τρίτη
αχρείαστη
ανακεφαλαιοποίηση», δεν θα δεχθεί η ελληνική κυβέρνηση.

Όπως αποκαλύπτει η Έφη Καραγεώργου στο
mononews.gr
η
ρευστότητα
των
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων θα
συζητηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην αρμόδια Επιτροπή
της Βουλής, με τη συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος,
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Αναπτυξιακής
Τράπεζας και εκπροσώπων από τους παραγωγικούς
φορείς. Για άλλη μία φορά το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης φέρνει το θέμα της ρευστότητας στο τραπέζι,
ζητώντας από τις τράπεζες να ανοίξουν την κάνουλα των
χρηματοδοτήσεων. Από την πλευρά τους οι τραπεζίτες
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επαναλαμβάνουν την πάγια θέση –που είναι και η επιταγή
του επόπτη SSM- ότι ακολουθούν συγκεκριμένα κριτήρια
χρηματοδοτήσεων.
Και
ακόμα
σημειώνουν
πως
απορρίπτονται αιτήματα χρηματοδοτήσεων όταν οι
επιχειρήσεις είναι «κόκκινες» λόγω οφειλών προς τις
τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, την εφορία, όταν είναι
υπερδανεισμένες, στην περίπτωση που εμφανίζουν
συνεχόμενες ζημίες. Είναι χαρακτηριστική η φράση του
επικεφαλής της Eurobank κ. Φωκίωνα Καραβία, ο οποίος
μιλώντας πρόσφατα στην Κύκλο Ιδεών υπογράμμισε
χαρακτηριστικά: Είναι μύθος ότι οι τράπεζες δεν δίνουν
δάνεια. Η δουλειά μας είναι να δανείζουμε και ζούμε από τα
δάνεια που δίνουμε. Επανέλαβε ότι: Είναι αλήθεια πως
πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν πληρούν τα στοιχειώδη
τραπεζικά κριτήρια – που είναι αδύνατον βάσει εποπτικών
κανόνων να παρακάμψουμε. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν
δυσμενέστερο προφίλ κινδύνου και χαμηλότερα ποσοστά
επιβίωσης και ως εκ τούτου μεγαλύτερη πιθανότητα
αθέτησης υποχρεώσεων. Εξήγησε πως τα αίτια απόρριψης
χρηματοδότησης αφορά τη δυσμενή διαβάθμιση
πιστοληπτικής
ικανότητας
(ληξιπροθεσμίες
στην
αποπληρωμή
φορολογικών,
ασφαλιστικών
και
τραπεζικών υποχρεώσεων, ύπαρξη οφειλών κτλ), σε
κάποιες περιπτώσεις ο πελάτης παρουσιάζει συνεχόμενες
ζημιογόνες οικονομικές χρήσεις ή είναι υπερδανεισμένος ή
ο κύκλος εργασιών του είναι απαγορευτικός για
χρηματοδότηση, και μόνο ένα μικρό ποσοστό των
αιτήσεων απορρίπτεται επειδή η προτεινόμενη επένδυση
δεν κρίνεται σκόπιμη ή βιώσιμη. Και υπογράμμισε πως οι
βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα κι αυτές που
αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες, έχουν πρόσβαση
στα προγράμματα των ευρωπαϊκών οργανισμών. «Σκοπός
μας είναι να στηρίξουμε με όλους τους τρόπους και την
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που αποτελεί τη
ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας» ανέφερε χαρακτηριστικά
ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, στην
τοποθέτηση του στον Κύκλο Ιδεών. Σύμφωνα με τον ίδιο:
Οι τράπεζες οφείλουν να στηρίζουν την υγιή
επιχειρηματικότητα. Στην Alpha Bank δεν σκοπεύουμε να
μείνουμε σε μία μικρή περίμετρο επιχειρήσεων στην
παροχή δανειοδότησης, στηρίζοντας μόνο τις μεγάλες
επιχειρήσεις που έχουν, ούτως ή άλλως επενδυτικά πλάνα,
ώριμα σχέδια και τη δυνατότητα να τα χρηματοδοτήσουν
με καλύτερους όρους μέσω του RRF. Σκοπός μας είναι να
στηρίξουμε με όλους τους τρόπους και την μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της
οικονομίας μας. Όχι απλώς με δάνεια κεφαλαίου κίνησης,
αλλά και με επενδυτικά δάνεια που χρηματοδοτούν
επενδύσεις σε εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις.
Όπως είπε η Alpha Bank διευρύνει τον κύκλο των bankable
επιχειρήσεων και εμπλουτίζει τα κριτήριά της, εξετάζοντας
όχι απλώς την αξιοπιστία των οικονομικών τους στοιχείων
αλλά και την ικανότητα του επιχειρηματία και τα
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
καθώς και τις μελλοντικές ταμειακές ροές που θα
παραχθούν μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
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ε φωτογραφικά
αδιάσειστα
ντοκουμέντα
αποτυπώνεται
η ληστεία των
Τραπεζών έναντι των
καταναλωτών, αφού
για κάθε συναλλαγή
υφαρπάζουν
υπέρογκες
τοκογλυφικές
προμήθειες.
Οι άνθρωποι της Υπέρβασης
αναδεικνύουν το ζήτημα των
ληστρικών τακτικών των Τραπεζών
μέσα από τα social media.
Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Τόμπρας
επισημαίνει: Alpha Bank, η Τράπεζα
των τοκογλύφων!!! Για μεταφορά
ποσού 15 ευρώ από την Alpha Bank
στην Eurobank προμήθεια 4 ευρώ…
Νταβατζιλίκι δηλαδή ολκής που
ανέρχεται στο 26,5%!!!

Από την πλευρά του ο Λεωνίδας
Στάμος
επισημαίνει
με
μια
φωτογραφία – τεκμήριο πώς τα
Διατραπεζικά συστήματα «ΔΙΑΣ»
βάζουν βαθιά το χέρι στις τσέπες
των χρηστών. Για μια ανάληψη 20
ευρώ από ΑΤΜ άλλης τράπεζας
χρεώθηκε προμήθεια 2,60 ευρώ,

δηλαδή τοκογλυφική προμήθεια 13%!!!
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Γ

ιατί οι Τραπεζίτες εκτιμούν το
ύψος των κόκκινων δανείων
στα 4-5 δισ. ευρώ και η Τράπεζα
της Ελλάδος κάνει λόγο για
9 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια;

Όπως σημειώνει το powergame.gr η διαφωνία Στουρνάρα
- τραπεζιτών για το ακριβές ύψος των μη εξυπηρετούμενων
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δανείων (NPLs) που προκάλεσε η κρίση της πανδημίας του
κορονοϊού θα εξελιχθεί σε μίνι βεντέτα. Για έναν απλό λόγο:
Καμία από τις δυο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να
υποχωρήσει από τις θέσεις και τα πιστεύω της. Για να
ξέρετε, οι τραπεζίτες ανεβάζουν το ποσό στα 4 – 5 δισ.
ευρώ, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδας κάνει λόγο για
τουλάχιστον 9 δισ. Η διαφορά δεν είναι μικρή για να
θεωρηθεί αμελητέα. Συνεπώς, αναμένεται με μεγάλο
ενδιαφέρον στο τέλος της ημέρας ποια από τις δυο πλευρές
θα δικαιωθεί. Βεβαίως, εμείς οι τρίτοι, που δεν είμαστε
καθόλου αδιάφοροι για την έκβαση της μονομαχίας, αφού
μας αφορά άμεσα, μας συμφέρει να επαληθευτούν οι
τραπεζίτες. Για έναν απλό λόγο: Θα συνιστά έναν ακόμα
λόγο για να ανησυχούμε λιγότερο για την κατάσταση της
οικονομίας, γενικότερα. ΥΓ: Κάτι μας λέει, πάντως, ότι
μπορεί τελικά και να έχει δίκιο η κεντρική τράπεζα. Ειδικά
από τη στιγμή που και ο γνωστός και μη εξαιρετέος κ.
Ενρία, επικεφαλής του αρμόδιου εποπτικού μηχανισμού
της ΕΚΤ, φαίνεται να συντάσσεται μαζί της. ΥΓ 1: Μας κάνει
δε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση ότι ο συνήθως αισιόδοξος
Γιάννης Στουρνάρας, αυτή τη φορά, πρεσβεύει την
απαισιόδοξη εκτίμηση. Εξ αυτού, συνάγουμε και το
συμπέρασμα ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, όσο
παρουσιάζονται. ΥΓ 2: Και τότε, γιατί οι τραπεζίτες μιλούν
για 4 και 5 δισ. ευρώ; Η απάντηση, μάλλον, θα πρέπει να
αναζητηθεί στους μετόχους τους, που δεν θέλουν με τίποτα
να ακούσουν για νέα βάρη, υποχρεώσεις, κλπ. Κι ό,τι όλα
αυτά συνεπάγονται…

επιτελείο. Όπως μεταδίδει ο Ζώης Τσώλης στο «ot.gr»
pρόκειται για τις εγγυήσεις ύψους περίπου 23 δισ. ευρώ
που έχει δώσει στις συστημικές τράπεζες για να
προχωρήσουν στις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων
μέσω «ειδικών οχημάτων» και για τις οποίες η Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία (Εurostat) εγείρει ζήτημα εγγραφής
τους – ως πιθανή μελλοντική υποχρέωση της χώρας – στο
δημόσιο
χρέος.
Σύμφωνα
με
διασταυρωμένες
πληροφορίες,

Η

Πάνω σε μια «νάρκη» που απαιτεί λεπτούς, χειρουργικούς
χειρισμούς για να μην ενεργοποιηθεί πατάει το οικονομικό

απαίτηση αυτή της Εurostat
εκδηλώθηκε όταν εξέτασε
εξονυχιστικά κατά πόσο
η τιτλοποίηση ενός πακέτου
κόκκινων δανείων μιας από τις
τέσσερις συστημικές τράπεζες
είναι «επισφαλής»…..
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ :

και κατά πόσο μπορεί να πυροδοτήσει την κατάπτωση των
εγγυήσεων που παρείχε το Δημόσιο με το «ΗΡΑΚΛΗΣ 1».
Η συζήτηση αυτή έχει δημιουργήσει άγχος στους Έλληνες
διαπραγματευτές από την πλευρά της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) αλλά κυρίως στον Οργανισμό
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), τα στελέχη του
οποίου αντιλαμβάνονται ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να
οδηγήσει στην απόφαση όλες οι εγγυήσεις για τις
τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων να θεωρηθούν ως
πηγές «επισφάλειας» του δημοσίου χρέους. Κάτι τέτοιο και
δεδομένου του ύψους της επιβάρυνσης του χρέους (πάνω
από 14% του ΑΕΠ!) μπορεί να αποτελέσει «κακό σήμα»
στις αγορές μπροστά σε μια δύσκολη χρονιά που έρχεται.
Κι αυτό γιατί, όπως είναι γνωστό, το 2022 λήγει το
πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ (το περίφημο
PEP), η Ελλάδα έχει ένα σοβαρό δανειακό πρόγραμμα της
τάξεως των 15 δισ. ευρώ και, το κυριότερο, μια στρατηγική
να εξοφλήσει πριν από τη λήξη τους ομόλογα του GLF (του
μηχανισμού βοήθειας από το πρώτο μνημόνιο) για να
στείλει το δικό της πολιτικό σήμα ότι σέβεται τους
φορολογουμένους των ευρωπαϊκών χωρών που μας
στήριξαν και ότι έχει επανέλθει στην κανονικότητα.
Ταυτόχρονα όμως θέλει να στείλει μήνυμα στους
«καχύποπτους» Βορειοευρωπαίους ότι «η Ελλάδα άλλαξε»
και βρίσκεται στον «ορθό δρόμο», καθώς το 2022 κεντρική
κυβερνητική επιδίωξη είναι να βγει η χώρα από το
καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και ταυτόχρονα να
ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα σε επενδυτική βαθμίδα για
να είναι επιλέξιμα από την ΕΚΤ. Το βασικό επιχείρημα της
ελληνικής πλευράς είναι ότι τα σχέδια «ΗΡΑΚΛΗΣ 1 & 2»
αποτελούν «κλώνους» αντίστοιχων σχεδίων που
εφάρμοσε η Ιταλία παρέχοντας την εγγύηση του Δημοσίου,
προκειμένου να απαλλαγεί το ιταλικό τραπεζικό σύστημα
από το «άγος» των κόκκινων δανείων και να εξυγιανθούν
οι ισολογισμοί των ιταλικών τραπεζών, χωρίς η Εurostat
να απαιτεί την εμφάνιση του ύψους των εγγυήσεων στο
δημόσιο χρέος της γείτονος.
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Ό

μως οι απεσταλμένοι της Εurostat
εμφανίζονται «καχύποπτοι»
απέναντι στην Ελλάδα, καθώς
το παρελθόν μας κυνηγάει από την
εποχή των «Greek Statistics» που
μας οδήγησαν στην «κρεμάλα
των μνημονίων».
Ίσως για αυτόν τον λόγο στην υπόθεση που βρίσκεται σε
εξέλιξη στο παρασκήνιο δεν τοποθετούνται ανοιχτά – όπως
έκαναν στο παρελθόν – ο νυν υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας και ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος προτιμά τη σιωπή.
Ο δεύτερος έχει έναν ακόμη λόγο – αισθάνεται δικαιωμένος
καθώς ο ίδιος είχε προτείνει για την απαλλαγή των
τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια τη λύση της δημιουργίας
«bad bank», η οποία απορρίφθηκε από την κυβέρνηση με
το επιχείρημα ότι θα δημιουργούσε «δημοσιονομικό
κόστος». Ίσως αυτή η διελκυστίνδα και η δυσμενής
έκβαση, όπως κάποιοι προδικάζουν, αποτέλεσε και την
αιτία απομάκρυνσης του τέως υφυπουργού Οικονομικών
Γιώργου Ζαββού, υπεύθυνου για τον χρηματοπιστωτικό
τομέα, από την κυβέρνηση κατά τον πρόσφατο
ανασχηματισμό. Τις αρμοδιότητές του, μαζί και την «καυτή
πατάτα», πήρε ο κ. Σταϊκούρας σε μια στιγμή δύσκολη.
Αυτό που φοβούνται όσοι γνωρίζουν πόσο δύσκολες είναι
οι διαπραγματεύσεις με τη Εurostat είναι το ενδεχόμενο να
υπάρχουν πολιτικά κίνητρα και τακτικισμοί απέναντι στην
Ελλάδα από το κλαμπ των Βορειοευρωπαίων που πιέζουν
για «επιστροφή στη σταθερότητα», θεωρώντας ότι η χώρα
μας παραμένει ακόμη ο «αδύναμος κρίκος» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό διαφάνηκε και από την τεχνική
διαπραγμάτευση για το πώς εμφανίζονται στον
προϋπολογισμό και πώς επηρεάζουν το έλλειμμα και το
δημόσιο χρέος τα χρήματα που δόθηκαν στους ελεύθερους
επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις (περί τα 7 δισ. ευρώ)
ως επιστρεπτέα προκαταβολή, που με την πάροδο του
χρόνου και τις πολιτικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν η
κυβέρνηση αποφάσισε να τα χαρίσει κατά το μεγαλύτερο
μέρος τους. Παρά ταύτα, η ΕΚΤ έχει αντίθετη άποψη και
θεωρεί το ελληνικό χρέος απόλυτα διαχειρίσιμο μέχρι το
2030 καθώς το μεγαλύτερο μέρος είναι δάνεια του ESM με
επιτόκια «κλειδωμένα» κάτω από 1%.
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ντείνονται οι πιέσεις από Τράπεζες και Funds
προκειμένου να ξεκινήσουν οι πλειστηριασμοί
ακινήτων που μέχρι σήμερα σε ένα
μεγάλο βαθμό είναι παγωμένοι.

αριθμό ακινήτων στην κατοχή τους.
Μάλιστα φαίνεται να προσδιορίζουν
τον αριθμό που θέλουν να βγάζουν
σε πλειστηριασμό τον χρόνο και
αυτός είναι περί τις 50.000 ακίνητα.
Όμως δεν είναι μόνο τράπεζες και
funds που θέλουν να ανεβάσουν
ταχύτητα στους πλειστηριασμούς.
Και οι δανειστές επαναφέρουν
πλέον το ζήτημα της επανέναρξης
των πλειστηριασμών ως ανάγκη,
προκειμένου
η
αγορά
να
λειτουργήσει και πάλι, όπως επίσης
θα εδραιωθεί η «κουλτούρα ων
πληρωμών» που διαταράχθηκε την
περίοδο της πανδημίας. Στον
αντίποδα αυτών, η κυβέρνηση
λογικό είναι να θέλει να πάει το
«μπαλάκι» λίγο πιο μακριά, έτσι
ώστε θα ικανοποιηθούν δύο βασικές
της επιδιώξεις. Η πρώτη να είναι
έτοιμος προς λειτουργία Φορέας
Απόκτησης και Επαναμίσθωσης
Ακινήτων, που θα αποκτά ακίνητα
από ευάλωτα νοικοκυριά που θα
βγουν σε πλειστηριασμό και εν
συνεχεία θα τα επαναμισθώνει
στους παλαιούς ιδιοκτήτες. Αυτό
εκτιμάται ότι θα γίνει μέχρι τον
Απρίλιο του 2022. Η δεύτερη έχει να
κάνει με το γεγονός ότι στην
κυβέρνηση
δεν
θέλουν
να
ανεβάσουν απότομα στροφές σε
αυτό το θέμα, ειδικά όσο η πανδημία
είναι εδώ για ευνόητους λόγους.

Ο
Όπως μεταδίδει το newsit.gr στα χέρια τραπεζών και funds είναι ένα
χαρτοφυλάκιο ακινήτων που μπορεί να υπερβαίνει και τις 300.000 ακίνητα. Όπως
είναι φυσικό θέλουν να προχωρήσουν σε μερική ρευστοποίηση ενός μέρους,
δεδομένου ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουν διατηρήσουν ένα τέτοιο μεγάλο
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ι μέχρι σήμερα
εκτιμήσεις
κάνουν λόγο για
πλειστηριασμούς
περίπου 5.000
ακινήτων μέχρι το
τέλους του έτους.
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ξεκινήσει η διαδικασία με έναν ετήσιο
ρυθμό περί τους 40.000 με 50.000
πλειστηριασμούς τον χρόνο

Πρόκειται για μεγάλα και πολύ μεγάλα ακίνητα, που
ανήκουν είτε σε πολύ εύπορους πολίτες είτε σε
επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα όμως οι

Τ

ράπεζες και τα funds που έχουν
ήδη στην κατοχή τους περίπου
300.000 ακίνητα, θέλουν να

, κάτι που μπορεί εύκολα να γίνει, αφού και προ της κρίσης
στην ελληνική οικονομία, πριν δηλαδή το 2010, τόσοι ήταν
οι πλειστηριασμοί που γινόταν κάθε χρόνο. Οι τράπεζες και
τα funds θέλουν να αυξήσουν τα έσοδά τους, από την μια
πλευρά και από την άλλη πλευρά οι ρευστοποιήσεις
εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν όχι μόνο ως φόβητρο για τη
ρύθμιση αυτών των δανείων, αλλά θα αποτελέσουν και
βασική πηγή εσόδων προκειμένου οι εταιρείες διαχείρισης
να επιτύχουν τους στόχους στους οποίους έχουν δεσμευθεί
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών σχεδίων για τις
ανακτήσεις από τα δάνεια που διαχειρίζονται. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος προς τις
τράπεζες δεν έχει εξανεμιστεί. Παραμένει υψηλό –
υπολογίζεται κοντά στα 90 δισ. ευρώ–και έχει αλλάξει
απλώς χέρια –από τις τράπεζες στα funds. Το γεγονός ότι
από τα 90 δισ. ευρώ τα 70 δισ. ευρώ συνοδεύονται με
collaterals ερμηνεύει και το ενδιαφέρον μεγάλων
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν τοποθετηθεί στην
ελληνική αγορά του real estate, που αλλάζει μορφή με την
είσοδο νέων παικτών. Η Ελλάδα έχει χρησιμοποιήσει
προκειμένου να μειώσει τα «κόκκινα» δάνεια που
βρίσκονται
στους
ισολογισμούς
των
τραπεζών,
τιτλοποιήσεις. Οι νέες τιτλοποιήσεις που θα υλοποιηθούν
μέσω του «Ηρακλή» ανέρχονται σε 22,8 δισ. ευρώ σε
σύνολο 63 δισ. ευρώ προγραμματισμένων συναλλαγών,
υποσκελίζοντας χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ιταλία, που
ακολουθούν με τιτλοποιήσεις ύψους 14,5 και 13,7 δισ.
ευρώ, αντίστοιχα. Συνολικά μαζί με αυτές που έχουν ήδη
ενταχθεί στον «Ηρακλή» οι τιτλοποιήσεις θα φτάσουν τα 65
δισ. ευρώ, αλλά, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι
ομιλητές στο συνέδριο, τα δάνεια αυτά σε συνδυασμό με
εκείνα που έχουν πωληθεί θα συνεχίσουν να βαραίνουν τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

σημειώνει το bankingnews.gr η εκκαθάριση των εκκρεμών
υποθέσεων του νόμου Κατσέλη προχωρά με αργούς
ρυθμούς λόγω και της επί μακρόν αναστολής λειτουργίας
των δικαστηρίων και υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν
τουλάχιστον τρία χρόνια για να κλείσουν. Η κατάσταση
αυτή έχει προκαλέσει εκνευρισμό στους θεσμούς, ωστόσο
τα επιχειρήματα της κυβέρνησης προς το παρόν
διασώζουν την κατάσταση. Ειδικά για τον Φορέα που θα
διαχειρίζεται τα σπίτια των ευάλωτων νοικοκυριών που
πτωχεύουν το οικονομικό επιτελείο «πάτησε» πάνω στη

Με χρόνους… Ελλάδας και παρά την γκρίνια των θεσμών ο
Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα
ξεκινήσει να λειτουργεί, αντί για την ερχόμενη άνοιξη, όπως
είχε αρχικά προγραμματιστεί, στα τέλη του 2022. Όπως
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διαδικασία που προβλέπει τη διενέργεια διαγωνισμού και
το χρονοδιάγραμμα που βάση των Ευρωπαϊκών Κανόνων
είναι συγκεκριμένο, καθώς θα πρέπει να υπάρξει
διαβούλευση,
εκδήλωση
ενδιαφέροντος,
κατάθεση
προσφορών και σύσταση του φορέα ώστε να ολοκληρωθεί
η διαδικασία.

Τ

ο υπουργείο Οικονομικών,
πάντως, διαβεβαίωσε τους
θεσμούς ότι στις αρχές του
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επόμενου μήνα θα εκδοθεί η
προκήρυξη του διαγωνισμού για τον
Φορέα των ακινήτων και σε έξι μήνες
περίπου θα κατατεθούν προσφορές.
Και είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να μην
εκδοθεί η προκήρυξη τον Νοέμβριο.

Εξέλιξη που από την μια διευκολύνει κάθε Έλληνα και
«σηματοδοτεί» μια νέα εποχή στη σχέση κράτους – πολίτη,
από την άλλη όμως βάζει ένα ακόμη λιθαράκι στον δρόμο
για τον... ΥΠΕΡ Τειρεσία. Σε λειτουργία θα τεθεί μέσα στο
επόμενο δίμηνο η νέα ψηφιακή υπηρεσία, μέσα από την
οποία οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να
βλέπουν για κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον
Νοέμβριο, τι ποσά πλήρωσαν και για για ποιες
υποχρεώσεις (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος, κ.λπ.), τι
ποσά συμψηφίστηκαν και με ποιους φόρους, πόσα
καταβλήθηκαν στους λογαριασμούς τους, και τι ποσά
καταβλήθηκαν ως υπερεισπράξεις. Η εξέλιξη αυτή
συμπληρώνει ένα ακόμη κομμάτι του παζλ που μεθοδικά
στήνεται τα τελευταία χρόνια: Και ήδη αυτή την στιγμή,
πάνω από κάθε νοικοκυριό απλώνεται ένα τεράστιο…
ηλεκτρονικό δίχτυ! Πολύ πιο σύντομα από ότι ενδεχομένως
περιμένει κανείς, το ηλεκτρονικό «μάτι» του κράτους θα
«βλέπει» και θα ξέρει τα πάντα: Ψηφιοποίηση κάθε πτυχής
της δημόσιας διοίκησης φέρνει η αξιοποίηση των
κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ηλεκτρονικοί φάκελοι
για κάθε Έλληνα πολίτη στην Εφορία, στα νοσοκομεία, την
Πολεοδομία, το Κτηματολόγιο, τα δικαστήρια, τον ΕΦΚΑ,
ακόμη και στα… διόδια. Αλλά και ηλεκτρονικοί φάκελοι για
τους αλλοδαπούς στα γραφεία μετανάστευσης.

Ο

… απόλυτος φάκελος
δεδομένων για κάθε πολίτη
θα βρίσκεται στην Εφορία.

Πρόσβαση σε μια «ακτινογραφία» που θα αποτυπώνει
λεπτομερώς κάθε τους συναλλαγή με την εφορία θα
αποκτήσουν μέσα στο επόμενο δίμηνο όλοι οι πολίτες.
Όπως τονίζει ο Βαγγέλης Δουράκης στο enikonomia.gr
αυτό θα καταστεί δυνατό μέσα από

Μ

ια νέα ψηφιακή υπηρεσία στην
ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, η οποία
θα ονομάζεται «ψηφιακή
ενημέρωση κίνησης».
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δηλαδή των αρχείων που έχει το γαλλικό δημόσιο από το
ηλεκτρονικό εμπόριο ακόμη και από τα κοινωνικά δίκτυα.
Ο ψηφιακός Μετασχηματισμός του Συστήματος Υγείας που
περιλαμβάνει
μεταξύ
άλλων:
ανάπτυξη
Εθνικού
Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Πολίτη, βελτίωση της
ψηφιακής ετοιμότητας των Νοσοκομείων με έμφαση την
ανάπτυξη κλινικών πληροφοριακών συστημάτων και την
τροφοδότηση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας,
πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού για την διαχείριση
του καρκίνου και ενίσχυση δράσεων τηλεϊατρικής

Εκεί θα είναι καταγεγραμμένο από το τι χρήματα βάζει στην
τσέπη μέχρι και το πόσα ξοδεύει και πού. Εκείνη η αλλαγή
που θα κάνει την διαφορά ακούει στη φράση Data mining ή
στα… ελληνικά «εξόρυξη δεδομένων». Μοιάζει με τίτλο
ταινίας αλλά δεν είναι. Πρόκειται για το νέο σύστημα
Τεχνητής Νοημοσύνης με το οποίο εξοπλίζεται η Εφορία. Η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα έχει τη δυνατότητα
να κάνει «βουτιά» σε μια «θάλασσα» πληροφοριών και να
«αλιεύει» εκείνα τα δεδομένα που θα την οδηγούν σε
φοροφυγάδες. Η τεχνητή νοημοσύνη θα ενταχθεί στο
οπλοστάσιο του ελεγκτικού μηχανισμού.

Τ

ο επονομαζόμενο Data Mining το οποίο αποτελεί την τέχνη της
εξόρυξης χρήσιμων πληροφοριών
από μεγάλες δεξαμενές δεδομένωνθα τεθεί στην υπηρεσία του Κράτους

στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και
θα είναι σε θέση, για παράδειγμα να ξεχωρίζει ποιες
φορολογικές δηλώσεις ανταποκρίνονται στην πραγματική
περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου και ποιες
όχι. Για να συμβεί όμως αυτό ενίοτε θα χρειάζεται να αντλεί
και… προσωπικά δεδομένα. Ήδη το Data Mining
αξιοποιείται στην Ευρώπη: Οι γαλλικές αρχές ανέπτυξαν το
2018 αντίστοιχο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή
ένα σύστημα εξόρυξης δεδομένων και αξιολόγησης
τεραστίων ποσοτήτων δεδομένων που ελέγχονται
διαδοχικά και επαληθεύονται συστηματικά. Στοιχεία έχουν
αντληθεί από βάσεις δεδομένων ιδιωτικών εταιρειών εκτός

«Πιστωτικό γραφείο» ή αλλιώς credit bureau, το οποίο και
θα αναλάβει να ενημερώνει τον κάθε πολίτη για πάσης
φύσεως
καθυστερήσεις
στην...
εξόφληση
των
υποχρεώσεών του «στήνει» επίσης το κράτος. Στις
ψηφιακές «αποθήκες» του credit bureau θα «κρύβεται» ένα
αχανές σύστημα πληροφοριών στο οποίο θα είναι
καταγεγραμμένος κάθε «ανοιχτός λογαριασμός» με
τράπεζες, ΔΕΚΟ, Δημόσιο, οποιουδήποτε Έλληνα πολίτη:
Μέσω του συγκεκριμένου «πιστωτικού γραφείου» θα
μπορεί ο κρατικός λειτουργός να ερευνά το ιστορικό που
έχει ο πολίτης σε απλήρωτες υποχρεώσεις και να
ενημερώνει είτε τον ίδιο, είτε τις υπηρεσίες που
ενδιαφέρονται σχετικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
το «πιστωτικό γραφείο» αναλαμβάνει να «τσεκάρει» κυρίως- το ιστορικό της λήψης δανείων του πελάτη, εκείνου
δηλαδή που έχει απευθυνθεί σε μια τράπεζα και έτσι
δίνοντας τις σχετικές πληροφορίες στους... «αρμοδίους»
διευκολύνει το «σύστημα» να αποφασίσει εάν θα
χορηγήσει δάνειο ή όχι. Ανάλογο ρόλο θα έχει και στην
χώρα μας το credit bureau, μόνον που η πληροφόρηση θα
«εμπλουτιστεί»: Στο σύστημα θα καταγράφεται εάν κάθε
πολίτης έχει οποιαδήποτε καθυστέρηση σε πάσης φύσεως
πληρωμές, από τις τράπεζες και την εφορία, ως τα
ασφαλιστικά ταμεία και τις ΔΕΚΟ! Δρομολογείται η
κατασκευή μιας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για την
πρόσβαση στην Κοινωνική Προστασία, αλλά και ψηφιακής
Πύλη για την αναπηρία και Κάρτα Αναπηρίας. Και αν όλα
τα παραπάνω από τη μια διευκολύνουν, από την άλλη
καταγράφουν τις οικονομικές δοσοληψίες κάθε Έλληνα, τις
δικαστικές του «περιπέτειες», τα ιατρικά του δεδομένα,
ακόμη και το τι ώρα πάει ή φεύγει από την δουλειά του, σε
λίγο καιρό θα καταγράφονται και σχεδόν όλα τα δεδομένα
για τις μετακινήσεις του με όχημα. Η ανάπτυξη ενός
διαλειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων για
όλη την Ελλάδα, ανοίγει τον δρόμο στο να «περνά» στο
κεντρικό σύστημα ο «χάρτης» με τις διαδρομές που διανύει
με το τροχοφόρο του κάθε πολίτης. Το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης προβλέπει και ψηφιοποίηση των διαδικασιών
μετανάστευσης και του αρχείου ασύλου, ώστε να γίνει
αποτελεσματική διαχείριση των αιτήσεων και να επιτευχθεί
ταχύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών και
προσφύγων. Το έργο θα βοηθήσει στον έλεγχο των
μεταναστευτικών ροών αλλά και θα διευκολύνει εκείνους
που νομίμως θέλουν να μεταναστεύσουν στην χώρα μας.
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ώστε η Επιτροπή αντί της ψήφισης του κανονισμού που θα
κλείνει οριστικά το θέμα, να περιοριστεί σε σύσταση προς
τα κράτη-μέλη. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή εάν δεν
υπάρξει κανονισμός, που αποτελεί αυτόματα εφαρμοστικό
δίκαιο, η μονομερής μετατροπή των συμβάσεων μπορεί να
ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για νομικές αμφισβητήσεις και
εμπλοκές σε ένα ευαίσθητο θέμα που έχει απασχολήσει, όχι
μόνο την ελληνική Δικαιοσύνη, αλλά και τις δικαστικές
αρχές σε άλλα κράτη-μέλη, πολλές από τις οποίες έχουν
παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΔΕΕ). Η κατάργηση του libor δεν αφορά μόνο το
επιτόκιο αναφοράς για το ελβετικό νόμισμα. Αφορά εξίσου
τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ, οι οποίες εγκαταλείπουν
τη συγκεκριμένη βάση αναφοράς, καθιερώνοντας το SONIA
(Sterling Overnight Indexed Average) και το SOFR (Secured
Overnight Financing Rate) αντίστοιχα. Το SARON αποτελεί
συντομογραφία του Swiss Average Overnight. Η
κατάργηση του libor είναι συνέπεια των υποθέσεων
σκανδάλων για χειραγώγησή του, κατά την περίοδο της
μεγάλης οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με το γεγονός
ότι η διατραπεζική αγορά βάσει της οποίας καθοριζόταν το
επιτόκιο δεν είναι πια ενεργή. Το 2017 η Αρχή
Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) ανακοίνωσε ότι
δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τις εξουσίες της για να
αναγκάσει τους συμμετέχοντες στην αγορά να υποβάλουν
υποβολές για τον προσδιορισμό του libor μετά το τέλος του
2021 και ως κλειδί για αυτή την απόφαση ανέφερε την
έλλειψη δραστηριότητας στις υποκείμενες διατραπεζικές
αγορές.
Αλλαγές στις συμβάσεις των δανείων σε ελβετικό φράγκο
φέρνει η κατάργηση του επιτοκίου αναφοράς libor στο
τέλος του χρόνου και η αντικατάστασή του με ένα νέο που
ονομάζεται SARON. Σύμφωνα με την «Καθημερινή»

Ο

ι τράπεζες υποχρεούνται να
προχωρήσουν στην ενημέρωση
των δανειοληπτών, αλλά και των
καταθετών σε ξένο νόμισμα, έναν
μήνα πριν από τη μετατροπή, καθώς
πρόκειται για μονομερή τροποποίηση
των συμβάσεων που θα ισχύσει
καθολικά από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Νομική βάση για τη μετατροπή αυτή θα αποτελέσει ο
κανονισμός που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
θα καθιερώνει το SARON ως επιτόκιο αναφοράς για τη
μετατροπή των συμβάσεων, προκειμένου να μην
υπάρξουν αμφισβητήσεις από την πλευρά των
δανειοληπτών. Οι διεργασίες προς αυτή την κατεύθυνση
είναι πυρετώδεις, λόγω και του περιορισμένου χρόνου που
υπάρχει για τη μετάπτωση στο νέο επιτόκιο, αλλά και της
προσπάθειας που γίνεται από ορισμένα κράτη-μέλη, έτσι

Ο

ι συναλλαγές σε libor στην
Ευρωζώνη υπολογίζονται σε
50 τρισ. ευρώ και μέρος αυτών
είναι τα δάνεια που έχουν
συναφθεί σε ελβετικό φράγκο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η
Επιτροπή, στην Ευρώπη τα ενυπόθηκα δάνεια που έχουν
συναφθεί με βάση το ελβετικό libor ανέρχονται σε 35 δισ.
ευρώ και η πλειονότητα αυτών των συμβάσεων αφορά
χώρες όπως η Πολωνία, η Αυστρία, η Σλοβενία, οι Κάτω
Χώρες και η Γαλλία. Στη χώρα μας τα δάνεια σε ελβετικό
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νόμισμα αποτέλεσαν βασική επιλογή την περίοδο 20062009 όταν η ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου ήταν ανοδική
και συγκεκριμένα μεταξύ 1,40-1,50 ή ακόμη υψηλότερα σε
κάποια περίοδο. Την περίοδο εκείνη οι δανειολήπτες
ευνοούνταν τόσο από την ισοτιμία όσο και από το χαμηλό
επιτόκιο που είχαν τα συγκεκριμένα δάνεια, λόγω χαμηλού
libor και το οποίο διαμορφωνόταν κοντά στο 2%-2,5%
έναντι 5%-6% που ήταν το μέσο επιτόκιο των δανείων σε
ευρώ. Έκτοτε η ανατίμηση του ελβετικού νομίσματος
(σήμερα 1 ευρώ είναι 1,07 ελβετικά φράγκα), σε συνδυασμό
με τη μείωση των ευρωπαϊκών επιτοκίων, που είχαν
επίσης μειωθεί, εξανέμισε το όφελος για τους δανειολήπτες
σε ελβετικό νόμισμα, η πλειονότητα των οποίων βρέθηκε
να χρωστάει περισσότερα από όσα είχε δανειστεί, ακόμα
και αν κατέβαλε κανονικά τις δόσεις του δανείου. Σύμφωνα
με στοιχεία, πρόκειται για περίπου 65.000-70.000
δανειολήπτες, που έχουν λάβει δάνεια ονομαστικής αξίας
περί τα 7 δισ. ευρώ, πολλά από τα οποία έχουν κοκκινίσει
και έχουν πωληθεί από τις τράπεζες. Το θέμα των δανείων
αυτών και η πιθανή καταχρηστικότητα των συμβάσεων έχει
απασχολήσει τα ελληνικά δικαστήρια σε πρωτόδικο και

Η

εισαγγελία του Αρείου Πάγου
άσκησε αναίρεση στην
εφετειακή απόφαση, με την
οποία έκλεισε στο τριμελές Εφετείο
Κακουργημάτων Αθηνών η ποινική
δίωξη όλων των εμπλεκομένων
κατηγορουμένων για τα αδικήματα της
απιστίας και του ξεπλύματος βρόμικου
χρήματος στην υπόθεση των δανείων
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Σελίδα 46

εφετειακό βαθμό, με αποκλίνουσες πολλές φορές
αποφάσεις – είτε υπέρ των δανειοληπτών είτε υπέρ των
τραπεζών. Ωστόσο, το θέμα «έκλεισε» υπέρ των τραπεζών
η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την απόφαση
4/2019 της 18ης Απριλίου 2019, που απέρριψε όλες τις
αιτιάσεις και τα αιτήματα των δανειοληπτών περί
καταχρηστικότητας των συμβάσεων αυτών. Μεταξύ άλλων
το ΔΕΕ αποφαίνεται ότι η λειτουργία του μηχανισμού
μετατροπής και «η χωρίς όρια μετακύλιση του
συναλλαγματικού κινδύνου στον δανειολήπτη θα πρέπει να
εκτίθεται με ενάργεια στη σύμβαση και να διευκρινίζεται
σαφώς ο κίνδυνος που διατρέχει ο δανειολήπτης σε
περίπτωση σημαντικής υποτίμησης του νομίσματός του». Η
υπόθεση πάντως δεν αποκλείεται να ανοίξει εκ νέου, αυτή
τη φορά έπειτα από αίτημα του Πρωτοδικείου Αθηνών
(απόφαση 1599/2020), που έχει απευθύνει προδικαστικό
ερώτημα στο ΔΕΕ. Η κατάργηση του libor και η καθιέρωση
του SARON δεν αποκλείεται να αποτελέσει αφορμή για τη
συνέχιση των δικαστικών διενέξεων στην πολύπαθη αυτή
υπόθεση.

Αναλυτικότερα, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
Ζαχαρίας Κοκκινάκης, άσκησε αναίρεση στην υπόθεση του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με το σκεπτικό ότι ήταν
εμπρόθεσμη και νομότυπη η κατάθεση από την πολιτική
αγωγή (κατά την διάρκεια διεξαγωγής της δίκης στο
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών) της δήλωσης
που απαιτείται για τα φερόμενα ως παθόντα πιστωτικά
ιδρύματα, προκειμένου να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία
για το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου (πλέον διώκεται μόνο κατ' έγκληση και όχι
αυτεπάγγελτα).
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Κατόπιν αυτού, η υπόθεση θα εισαχθεί στο ποινικό τμήμα
του Αρείου Πάγου, το οποίο θα αποφανθεί τελικά εάν θα
αναιρέσει την εφετειακή απόφαση κατά το σκέλος που
αφορά την απιστία ως βασικό αδίκημα και κατ' επέκταση
και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση το τριμελούς εφετείου
Κακουργημάτων είχε ληφθεί κατά πλειοψηφία τον Ιούλιο
του 2020. Τότε, η προεδρεύουσα είχε ταχθεί υπέρ της
άποψης ότι η δήλωση ήταν εμπρόθεσμη, ενώ οι δύο
σύνεδροι είχαν ταχθεί υπέρ της άποψης ότι δεν ήταν. Έτσι,
όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου απαλλάχθηκαν από τα δύο κακουργήματα.
Στην συνέχεια, όταν έγινε γνωστή η απόφαση του εφετείου,
ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας ζήτησε
να του διαβιβαστεί η απόφαση μόλις καθαρογραφεί, έτσι
ώστε να μελετηθεί και να κριθεί εάν το σκεπτικό απαλλαγής
είναι ορθό.

περασμένο
Ιούλιο
οι
εκδόσεις
«Ατέχνως»
πραγματοποίησαν μια σύντομης διάρκειας προσπάθεια
οικονομικής ενίσχυσης της Κούβας μέσω της διακίνησης
της ποιητικής συλλογής «Ο Μεγάλος Ζωολογικός Κήπος»
του Νικολάς Γκιγιέν, σε απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Μέσα
σε λίγες μέρες συγκεντρώθηκε το ποσό των 600 ευρώ το
οποίο, σε συνεννόηση με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας
της Κούβας στην Ελλάδα, επιχειρήσαμε να στείλουμε με
έμβασμα στην Κούβα.

Δ

υστυχώς δύο προσπάθειες να
σταλούν τα χρήματα σε τραπεζικό
λογαριασμό μέσω της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος απέτυχαν. Η
Εθνική Τράπεζα απέρριψε δύο φορές
τα εμβάσματα επικαλούμενη «λόγους
εσωτερικής πολιτικής».

«Φρένο» στην προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης της
Κούβας από τις εκδόσεις «Ατέχνως» έβαλε για δύο φορές η
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, όπως καταγγέλουν με
ανακοίνωσή τους οι εκδόσεις και ζητούν να μάθουν αν η
χώρα μας καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συμμετέχει στο
εμπάργκο που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στο νησί της
Κούβας. Διαβάστε εδώ ολόκληρο το κείμενο – καταγγελία
των εκδόσεων «Ατέχνως» : Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, Τον
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απόρριψη της συναλλαγής με την πολιτική του
οικονομικού,
εμπορικού
και
χρηματοπιστωτικού
αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στην Κούβα εδώ και πάνω
από έξι δεκαετίες; Μπορεί ένας Έλληνας πολίτης να στείλει
χρήματα στην Κούβα κι αν ναι, με ποιον τρόπο;

Σ

υμμετέχει, καθ' οιονδήποτε τρόπο,
η Ελλάδα στο εμπάργκο που
έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στο
νησί της Κούβας;
Την πρώτη φορά, στις 21/8/2021, το έμβασμα επιχειρήθηκε
να σταλεί στον ειδικό λογαριασμό που έχουν ανοίξει οι
κουβανικές αρχές στην «Banco de Fomento Internacional»
(BFI). Ενώ η διαδικασία έγινε έτσι όπως ακριβώς
προβλέπεται, μετά από λίγες ημέρες το ποσό επιστράφηκε
πίσω. Σε σχετική ερώτησή μας γιατί συνέβη αυτό, η
απάντηση της Εθνικής Τράπεζας ήταν η εξής: «Θα θέλαμε
να σας ενημερώσουμε πως κατόπιν ελέγχων που
διενεργούνται για κάθε έμβασμα, το εν λόγω έμβασμα
ακυρώθηκε για λόγους εσωτερικής πολιτικής». Την
δεύτερη φορά, στις 22/9/2021, έπειτα από συνεννόηση με
την Πρεσβεία της Κούβας, επιχειρήσαμε να στείλουμε το
ποσό σε άλλον λογαριασμό («Banco Internacional de
Comerci»). Όμως και πάλι, για δεύτερη φορά, η Εθνική
Τράπεζα απέρριψε την συναλλαγή επιστρέφοντας πίσω το
έμβασμα. Παρότι ζητήσαμε, ουδέποτε μέχρι σήμερα λάβαμε
κάποια σαφή και πειστική απάντηση, πέραν της
προαναφερόμενης, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
για τους λόγους που απορρίφθηκαν δύο εμβάσματα με
προορισμό την Κούβα. Γεννιούνται επομένως ορισμένα
ερωτήματα: Σχετίζεται η εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας;

Θέτουμε υπόψη σας το εν λόγω ζήτημα θεωρώντας πως
είναι χρέος μας να ενημερώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις
της χώρας που σέβονται και τιμούν τους άρρηκτους
δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της
Ελλάδας και της Κούβας. Εκδόσεις «Ατέχνως».

πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και
χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο
τιτλοποίησης
χαρτοφυλακίου
μη-εξυπηρετούμενων
δανείων συνολικής λογιστικής αξίας ~€6δισ. Όπως
μεταδίδει το banks.com.gr η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100%
των
ομολογιών
υψηλής
(Senior)
εξοφλητικής
προτεραιότητας, προς εξασφάλιση των οποίων έχει
υποβληθεί αίτημα παροχής εγγύησης από το Ελληνικό
Δημόσιο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019
για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις
πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των
ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior)

Με καθυστέρηση πολλών εβδομάδων, η Εθνική Τράπεζα
ανακοίνωσε την επίτευξη της οριστικής συμφωνίας, με
κοινοπραξία
αποτελούμενη
από θυγατρικές
των
επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress
Investment Group καθώς και την doValue Greece για την
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έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο
Μηχανισμό Εποπτείας.
Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν
κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior)
εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις
ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior)
εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο ~50% της
συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η
συναλλαγή θα ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της
Τράπεζας κατά ~150 μονάδες βάσης, με τον δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας να αυξάνεται σε 18.5% (pro-forma)
στο 1ο εξάμηνο του έτους ενώ την ίδια στιγμή ο δείκτης μηεξηπυρετούμενων ανοιγμάτων ανέρχεται σε 12.7%. Η
συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’
τριμήνου του έτους, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων
εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η
εταιρία διαχείρισης doValue Greece που έχει λάβει άδεια
και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του
ν. 4354/2015 και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση
μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα αναλάβει τη διαχείριση
του χαρτοφυλακίου. Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley
& Co. International plc ενεργεί ως χρηματοοικονομικός
σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής, η Oliver
Wyman ως σύμβουλος οικονομοτεχνικών θεμάτων ενώ οι
δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζάς &
Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και
ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η

συναλλαγή, επισημαίνει
η σχετική ανακοίνωση,
πραγματοποιείται στο πλαίσιο
της στρατηγικής της Τράπεζας για τη
διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων και είναι σύμφωνα
με τους στόχους, όπως αυτοί

Τ

σουνάμι καταγγελιών για
τραπεζικές απάτες με τα
ανυποψίαστα θύματα να
χάνουν μικρές περιουσίες !!!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega οι επιτήδειοι συνήθως
λειτουργούν μέσω αποστολής sms όπου ζητάνε από τα
θύματά τους προσωπικά στοιχεία και κωδικούς τραπέζης,
ωστόσο στην περίπτωση του κ. Μικρούλη από την
Κέρκυρα, όπως θα ακούσετε, έδρασαν στοχευμένα,
εντοπίζοντας τον από αγγελία πώλησης σκάφους, όπου
παρουσιάστηκαν ως αγοραστές. «Είχα μια αγγελία, ένα
σκάφος που πούλαγα, με πήραν κάποια στιγμή
τηλέφωνο… «Βλέπω ότι πουλάτε ένα σκάφος, το θέλω για
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ένα φίλο Αμερικάνο, να σας δώσω μια προκαταβολή να το
κρατήσετε γιατί θα έρθει τον επόμενο μήνα στην Ελλάδα.
Δώσε μας τον αριθμό της κάρτας» ανέφερε ο Σπύρος
Μικρούλης. Έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν τα
προσωπικά του στοιχεία, του έστειλαν ένα sms με κωδικό
με το πρόσχημα της αγοραπωλησίας του σκάφους. «Μου
ήρθε ένα SMS, το οποίο είχε πάνω ένα κωδικό, δυστυχώς
εκεί έκανα το λάθος γιατί μόνο με το νούμερο της κάρτας
δεν θα γινόταν τίποτα, τους το έδωσα και μου άδειασαν ένα
λογαριασμό με 13.300 ευρώ» πρόσθεσε. Αν και το θύμα
βλέποντας την πρώτη μεταφορά χρημάτων τηλεφώνησε
στην τράπεζα να μπλοκάρει τη διαδικασία, ήταν ήδη αργά,
μέσα σε μόλις λίγα λεπτά κατάφεραν να του αδειάσουν
όλες τις οικονομίες του. Αν και οι μεταφορές έγιναν σε
λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα σε φυσικά πρόσωπα, δεν
του έχουν επιστραφεί ακόμα τα χρήματα και μία εβδομάδα
μετά, περιμένει ακόμα απάντηση από την τράπεζα. «Ήδη
βρίσκομαι σε αυτό (διαδικασία) με την τράπεζα διότι τους
είπα, από τη στιγμή που πήγαν προς δικούς σας
λογαριασμούς και εγώ ήδη είχα πει παιδιά με ληστεύουν
κλειδώστε το λογαριασμό θα έπρεπε τάχιστα από τους
λογαριασμούς να επιστρέψετε τα χρήματα πίσω»
υπογράμμισε το θύμα της τραπεζικής απάτης.

Η περίπτωση του κύριου Στατίρη από την Πάτρα είναι
διαφορετική. Ξαφνικά το μεσημέρι του Σαββάτου στις 25
Σεπτεμβρίου, άρχισε να λαμβάνει μηνύματα για μεταφορές
χρήματων που πότε δεν είχε εγκρίνει, ούτε επιβεβαιώσει
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βάζοντας κωδικούς με sms. «Στις 25 του Σεπτεμβρίου
βλέπω ξαφνικά να έρχονται μηνύματα στο κινητό μου για
μεταφορά χρημάτων. Το πέτυχα ανάμεσα στο δεύτερο και
το τρίτο μήνυμα γιατί δεν το είχα το κινητό μαζί μου και μου
έγραφαν ότι έγιναν μεταφορές χρημάτων σε κάποιους
λογαριασμούς. Το συνολικό ποσό των χρημάτων ήταν
11.800 ευρώ» υποστήριξε ο Γιώργος Στατίρης. Είκοσι
ημέρες μετά, δεν έχει πάρει ακόμα απάντηση από την
τράπεζα πως έκαναν φτερά 11.800 ευρώ με τρεις
μεταφορές χρήματων σε φυσικά πρόσωπα, χωρίς να έχει
απαντήσει όπως ισχυρίζεται σε sms fishing, αλλά ούτε και
επιβεβαίωσε ποτέ αυτές τις μεταφορές. «Πώς έγιναν αυτές
οι μεταφορές χωρίς να δώσω εγώ την έγκρισή μου; Δηλαδή
δεν ήρθαν οι κωδικοί OTP (one time password) που
έρχονται συνήθως όταν κάνεις μια μεταφορά για να τους
βάλεις στο site και να προχωρήσει η διαδικασία. Εμένα
αυτοί οι κωδικοί δεν ήρθαν. Έγιναν κατευθείαν οι
μεταφορές των χρημάτων. Εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου
ερώτημα το οποίο το ρωτάω στην τράπεζα και δεν μου
απαντούν» συμπλήρωσε ο κ. Στατίρης.

Κ

αι τα δύο θύματα έχουν καταθέσει
μήνυση στην αστυνομία και
περιμένουν από τις τράπεζες
τους απαντήσεις για το αν θα τους
επιστραφούν τα χρήματα, που
συνολικά ανέρχονται σε 24.100 ευρώ.
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